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دارية:مفاهيم المحاسبة  –قائمة المصطلحات النجليزية   الإ
 المصطلح المحاسبي باللغة النجليزية المصطلح المحاسبي باللغة العربية

  
 Strategic cost management ادارة التكلفة الستراتيجية

 Management by Exception بالستثناءالدارة 
هداف

 
 Management by objectives الدارة بال

 Differential Analysis اسلوب التحليل التفاضلي
وامر الخاصة

 
 Special Orders ال

سعار التحويل
 
 Transfer Pricing تحديد ا

 Cost – Benefit analysis تحليل التكلفة والمنفعة
 Cost Allocation تخصيص التكاليف

 Joint Cost  Allocation تخصيص التكلفة المشتركة
 Pricing رالتسعي

داء
 
 Performance Reports تقارير ال

 Historical Costs التكاليف التاريخية
 Differential Cost التكاليف التفاضلية
 Marginal cost التكاليف الحدية

 Relevant Cost التكاليف المناسبة
 Common costs تكاليف عامة

 Controllable costs تكاليف قابلة للرقابة
 Sunk Cost التكلفة الغارقة

 Opportunity Cost تكلفة الفرصة البديلة
 Actual Cost التكلفة الفعلية

 Target Costing التكلفة المستهدفة
 Joint Cost التكلفة المشتركة
 Modified Cost التكلفة المعدلة
 Standard Cost التكلفة المعيارية

 Unavoidable Costs تكلفة غير قابلة للتجنب
 Avoidable Cost تكلفة قابلة للتجنب
 Target Income الدخل المستهدف

 Accuracy الدقة
 Product Profitability ربحية المنتجات

 Control الرقابة
 Total Quality Control الرقابة الشاملة على الجودة

 Selling Price سعر البيع
 Market Price سعر السوق

 Modified Market Price سعر السوق المعدل
 Idle Capacity الطاقة العاطلة
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 Return on Investment الستثمار علىالعائد 
 Budgeted Income Statement قائمة الدخل التقديرية

 Budgeted Statement of financial position قائمة المركز المالي التقديري 
و استبعاد المنتج

 
 Adding and Dropping Product Decision قرار اضافة ا

 Multiple Alternative Choice Decision الختيار بين البدائل المتعددةقرار 
و الشراء

 
 Make- Buy Decision قرار الصنع ا

دارية  Managerial Accounting المحاسبة الإ
 Cost Accounting محاسبة التكاليف
 Financial Accounting المحاسبة المالية

 Responsibility Accounting محاسبة المسوئلية
 Investment Center مركز الستثمار
 Cost Center مركز التكلفة
 Profit Center مركز الربحية

 Responsibility Center مركز المسوئلية
 Required rate of Return معدل العائد المستهدف

 Accounting Information المعلومات المحاسبية
 Benchmarking المقاييس المرجعية

 Relevance المالئمة
 Joint Product المنتج المشترك

 Budget الموازنة
نتاج  Production Budget موازنة الإ

 Operating Budget موازنة التشغيل
سمالية 

 
 Capital Budget الموازنة الرا

 Fixed budget الموازنة الساكنة)الثابتة(
 Master Budget الموازنة الشاملة
 Sales Budget موازنة المبيعات
 Flexible budget الموازنة المرنة

دارية  Administrative Expense Budget موازنة المصروفات الإ
 Marketing Expense Budget موازنة المصروفات التسويقية

 Cash Budget الموازنة النقدية
 Direct Labor Budget موازنة تكلفة العمل المباشر

 Direct Material Budget تكلفة المواد المباشرة موازنة
نشطة

 
 Activity- Based Costing نظام التكلفة حسب ال

 Split off Point نقطة النفصال
 
 

 
 

 


