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 תרגום לערבית המושג מס'
 اإلهالن פחת .1

 اٌثاتد اٌمغظ طشٌمح שיטת הקו הישר .2

 األسلاَ ِجّىع طشٌمح פרותסשיטת סכום ה .3

 ٌالعرخذاَ ِراح זמין לשימוש .4

 ِصٕغ מפעל יצרני .5

 ّؼاٌجحاٌو اٌّثٍؼاخ ذىٍفح ذمشٌش דוח עלות המכירות והעיבוד .6

 ّؼاٌجحٔرا    اٌاال ذىٍفح עלות היצור / עיבוד .7

 ِؼاٌجرها ذّد   دٔرجرً أاٌ اٌغٍغ ذىٍفح עלות המוצרים שנוצרו / עובדו .8

 واٌّؼاٌجح اٌّثٍؼاخ ذىٍفح עלות המכירות והעיבוד .9

 ِثاششج ذىاٌٍف עלויות ישירות .10

 ِثاششجغٍش  ذىاٌٍف עלויות עקיפות .11

 ششاوح תשותפו .12

 ششاوح (اذفالٍحػمذ ) הסכם שותפות .13

 ػاَ ششٌه שותף כללי .14

 ِذذود ششٌه שותף מוגבל .15

 حششاوح ػاِ שותפות כללית .16

 ج )َ.ض(ِذذود حواشش שותפות מוגבלת )בע"מ( .17

 ِشرشن ِششوع עסקה משותפת .18

 شذٕح/  إسعاٌٍح משגור .19

 اٌثضاػح ِشعً שוגר .20

 إٌٍه اٌّشعً שגיר .21

ارا ِا ذذًّ  إٌٍه اٌّشعًِصطٍخ ٌطٍك ػٍى  הרקרד דל .22

 ِغؤوٌٍح دٌىْ االسعاٌٍح

ارا ٌُ ٌرذًّ  إٌٍه اٌّشعًِصطٍخ ٌطٍك ػٍى  הרקרד דלנון  .23

 ِغؤوٌٍح دٌىْ االسعاٌٍح

 اٌرماسٌش أعظ בסיסי דיווח .24
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 إٌمذي األعاط בסיס מזומנים .25

 االعرذماق أعاط בסיס מצטבר .26

 اٌشتخاٌى  ذهذف الِؤعغح  ללא כוונת רווחמוסד  -מלכ"ר  .27

 جّؼٍح עמותה .28

 اٌؼاَ ٍصاٌخٌ ششوح חברה לטובת הציבור )חל"ץ( .29

 دوسٌحذماسٌش  דוחות תקופתיים .30

 اٌؼٍٍّاخ ذمشٌش ػٓ דוח על הפעילות .31

 اٌجّؼٍحح ىاصِٔ מאזן העמותה .32

 صافٍحاٌ األصىي  נכסים נטו .33

 دوٌٍح ذجاسج סחר חוץ .34

 اٌذوٌٍح اٌرجاسج ِصطٍذاخ Incotermsמונחי  .35

36. E.X.W - Ex Works اٌّصٕغ ِٓ االٔطالق 

37. 
Free on board –B .O.F اٌطائشج أو اٌغفٍٕح ِرٓ ػٍى ِجأا ............. 

38. 
Free alongside –S .A.F ِغ جٕة إٌى جٕثا ِجأا ................. 

39. 
Freight Cost insurance- F .I .C ٓواٌرأٍِٓ ذىاٌٍف اٌشذ 

40. Delivered Duty Unpaid -D.D.U  َحِذفىػ غٍش رغٍٍُاٌ سعى 

41. Delivered Duty Paid -D.D.P  َحِذفىػ رغٍٍُاٌ سعى 

 االػرّاد وراب Letter of credit  -מכתב אשראי  .42

 اٌشذٓ ثٍمحو  Bill of lading -שטר מטען  .43

 االعرٍشاد إدخايوثٍمح  Customs entry -רשומון יבוא  .44

 عٍطح ِذٍٍح רשות מקומית .45

 تٍذٌح יהיריע .46

 ِجٍظ ِذًٍ מועצה מקומית .47

 إلًٍٍّ ِجٍظ מועצה אזורית .48
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 صٕاػً ِجٍظ מועצה תעשייתית .49

 ػادٌح ٍِضأٍح תקציב רגיל .50

 ػادٌحغٍش  ٍِضأٍح תקציב בלתי רגיל .51

 ِماوٌىْ קבלנים .52

 ِماوي ِٕفز קבלן מבצע .53

 اٌؼمذ أرهاء لاػذج בסיס עבודות גמורות .54

 ذٕفٍز ؼمذوفما ٌػًّ  עבודה על פי חוזה ביצוע .55

 )ِغرّش( طىٌٍح ٌفرشاخ ػًّ עבודה ממושכת .56

 )ِغرّش( طىٌٍح ٌفرشاخ ػًِّذخىالخ ِٓ  הכנסות מעבודה ממושכת .57

 اءتٕ   ِماوي קבלן בונה .58

 اٌّذاعثح ِثادئ כללים חשבונאיים .59

 ِٕفصًالرصادي  وٍاْ ישות כלכלית נפרדת .60

מדידה בערכים כספיים )מדידה  .61
 אובייקטיבית(

 )لٍاط ِىضىػً( اٌّاٌٍح إٌادٍح ِٓ لٍاط

 (االعرّشاسٌح افرشاض) عرّشاسٌحاال ِثذأ העסק החי .62

אות עקרון ההקבלה בין הוצ .63
 להכנסות של תקופה חשבונאית

 اٌفرشجفً ٔفاق واإل ٌشاداخاإل تٍٓ اٌرىافؤ ِثذأ

  اٌّذاعثٍح

 اٌّذاعثٍح اٌفرشج התקופה החשבונאית .64

 اٌّاٌٍح سٌشماراٌ فً اٌغٍٍُ اٌىشف הגילוי הנאות .65

 اٌراسٌخٍح اٌرىٍفح ِثذأ העלות ההיסטורית .66

 االذغاق עקביות .67

 (اٌّذافظح) اٌرذفظ שמרנות .68

 (/ الماهية الجوهر) إٌغثٍح األهٍّح מהותיות .69

70.   
71.   
72.   
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