
* החשבונאות מונחי

ח^בו״נאוית

ס^זבויבאי
שבונאי  ראשי ח

 פללי ס־שב

ת קסנו פן

^קסן פ

 זזשב^אי ©?פרף

לו ע  אחיד סשבו?אי מ
ס שבונות א  הח

 י״סשבונאות עקרונות

שבוןאית ןךויןה  ח

 שבוןאי0 נהג
שבוןאי נהל  ח

ת סנו ק ת פנ  סד־צדי

 דו־צדית ס^קסנות

שבונאות  ?סיס על ח

 מזמנים

שבו;אות  ?סיס על ח

 מתאם מזמנים

שבונאות  ?סיס על ס
סצמיחות

 לשומה

שומות  סשבון ל

פספי דו״ח

ת א. קסנו פנ

accounting, accountancy 
accountant 
chief accountant 
accountant general (in govt.);

controller, comptroller 
bookkeeping 
bookkeeper 
accounting system 
uniform accounting system 
chart of accounts 
accounting principles 
accounting unit, 

accounting entity 
accounting practice 
accounting procedure 
single entry bookkeeping 
double entry bookkeeping 
cash basis of accounting

modified (adjusted) 
cash basis of accounting 

accrual basis of accounting 
(mercantile basis of 
accounting)

record
accounting records 

financial statement

 שבה חשבונות, ניהול שיטת
 ובהוצאות כהכנסות מוכרים

 או שנתקבלו הסכומים רק
החשבון בתקופת שהוצאו

 שבה חשבונות, ניהול שיטת
 ובהוצאות כהכנסות מוכרים

 נתקבלו שלא סכומים גם
 החשבון בתקופת הוצאו ולא

 שמקורם אלא הנדונה,
 באותה שנעשו בפעולות

ב׳. פרק להלן, וראה תקופה.

 יסודן שיעל התעודות, כל
 וכן בספרים, רושמים
עצמם הספרים

 בישיבות ח(.—ז כרך האקדמיה, )זיכרונות מ״ד בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו
 האפט, י׳ הא׳ אופיר, צ׳ ד״ר השתתפו אלה, מונחים שהכינה החשבונאות, למונחי הוועדה

 בישיבות מנצור. י׳ היה הוועדה מזכיר שלי. ,מ והא׳ קרמר, א׳ הא׳ לאנג, ת׳ פרופ׳
 הוועדה לדיוני היסוד רשימת דותן. והא׳ איתן ע׳ ד״ר הוועדה מזכירי היו הראשונות

לאנג. ת׳ פרופ׳ בירי הוכנה
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קזנתי ס$י3 דו״ח
 סמפונות ס?רי
« י  י

« י  ?ללי י

 ?¡»־<3 יומן

« י  י0מ: י
 מכירות, יומן )כולל:

 וכד׳( קניות, יומן

 ^קים יומן

 קזקורות יומן

ת יומן רו  שון

: ם * «
 הרישום )אם לט$ת3

שה  בכרטיסים( נע

ם ק קוי » א  :ל

 לאקזית ךט§ת3

ם ק ת3 עזר, » ט$  ל

קס )כולל: עזר  פנ

 לקוחות, כרטסת[ ]או

ם, אי כ ת(, -ז טי) ר פ - 

ד, ציו ה וכד׳( -

סקזפון

ן ו ב ? אקזי »  ל

?בון  סןןןני »

פון ? ף » ל ח

annual financial statement 
books of account 
journal
general journal 
cashbook, cash journal 
special journal 

(incl. sales journal, 
purchase journal, etc.) 

cheque (check) register 
note register 
voucher register 
ledger

general ledger

subsidiary ledger 
(incl. customers’ ledger, 
creditors’-, private-, plant- 
or equipment-, etc.)

account
control account, 

controlling account (Am.) 
balance sheet account, 

real account (Am.) 
nominal account

clearing account Paï»  î‘iaç'0
(intermediate account), *'?SO
suspense account 

clearing account I13?»
(by clearing house) 

contra account ”??3 P3?»

T-account, skeleton account 'T9¡?' P3?»

ל כללי מיומן חוץ יומן נ

 בחשבון הנכללים חשבונות
 בסוף והנסגריס והפסד רווח

 מ״חשבון להבדיל שנה, כל
בר־קיימא שהוא מאזני״,

 לעומת המחויב החשבון
 לעומת והמזוכה המזוכה
המחויב

יה
דמ

אח
עה

 
שוו

דד
 

ת־
רי

עב
ה

 
ות

כוי
בד

וגו
נזו

 
ים

צר
יו



51החשבונאות מונחי

 !•!עולה

שבונית  ח

זפוי ת8הוך

ןויוב ת8הוך

ק?^ר•

 י3שו
 י3שי ץלך

שוןרית עריכת
ת שי&ת  שיןרי

ת ן ק  *ן1י ן

 סקזבין, העתק

שבון מעב )הידעת(  ח

??זל!ה

שביןאית  ס
מית $ן$לה  ?;י

ם ע  עסער רשם ^ל!ם,3 ל

דויב

 לחיעה ןל!ף דו.?ב,

 חיוב

חיעה

לזכות ןל!ף ץ$ה,
ןכות

ל״קמיל

ח99ס ל
רשום
 ניו^ן רשם

 ן9יי רשום
 ה1ק9?3 רשום

«9מ0

 מר^ב יי^ן רשים

 יןוה1?ו רשום

 ?יךה9 םרשי
?י1ראש רשום

document 
invoice, bill 
credit memorandum, 

credit note 
debit memorandum, 

debit note 
receipt 

voucher 
to voucher 
vouchering 
voucher system 
journal voucher 
statement of account

transaction 
(business-, financial-) 

accounting transaction 
internal transaction 
to book, to enter 
to debit 
to charge 
charge 
debit 
to credit
credit (bookkeeping) 
to code
coding, codification 
entry
to journalize 
journal entry 
adjusting entry 
adjustment
compound journal entry 
opening entry 
closing entry 
original entry

 סכום. קבלת המאשר שובר
״תקבול״. להלן, וראה
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־ת־ת
& reversing entry מבטל רשום

rz to post לספר( ספר )מן העליר
!>n1־ posting לספר( ספר )מן העבן־ה

E; folio reference מקום מראה
c error טעות

1־1 clerical error רשום קעות
n offsetting error, מקזזת טעות
£ compensating error
1־ו? offset, set-off קזוז
P cancellation בטול

to cancel בטל
to balance און)חקזבון(
self-balancing 0)מע?מ מסאזן
balance לה1??
opening balance פתיחה לתרת
opening balance sheet פתיחה מאזן
opening (the books) החשבונות( יחת1)פו פתיחה
closing (the books) החשבונות( )סגירת סגירה
closing date סגיךה תאריף
to carry forward )דף( אל העליר

העברה הפנקסנות: בנוהג carried forward )דף( אל מע?ר
to bring forward )דף( מן יר32ה

העברה הפנקסנות: בנוהג brought forward ?ן)דף( מעלר
working papers ךה1ןגב ת1יר4
work sheet ב)ךה8 ?ליון
spread sheet ̂יי־ן >ז*ון ג
sorting מיון
classification סווג
to analyze נתח
breakdown (analysis) מיון נתוס,
reconciliation התאמה
to scan ?קי
to check לק3

ופריט, פריט כל של בדיקה check, checking דוק3
אחרים מסמכים לפי עפ״ר

to control שלט ג. פקח; ב. קר;3 א.
הכוללת מתמדת, ביקורת א. control בקריז: א.

והכוונה סטיות תיקון
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:0•קי ב.
 שלי^ד. ג.
 חשבונאית קךה3

 פנימי בדוק
 פנימית קךה3

 פנימית בקרת
 פנימי קר3מ

 חשבון ךאה
 חשבון ראית
 ח^בון ךא_ית
חשבון רואה

ז0?

הםתןגות

תקבול

תשלום
קפאי
שלם

?זק
ט ^ק ףן ס מ

 פרוע׳ £ק
ע ^ק ל פ  ^נ

מבטל קזק

ו קוק ו ש
וחסר יתר

מאון

 משוה מאזן
 הקרנות לפי מאזן

 מאזן ך,צעת
 מקזוה דו״ח
מבקר פספי דו״ח

accounting control 
internal check 
internal control 
internal auditing 
internal auditor 
to audit 
audit 
auditing
auditor (certified), 

certified public accountant 
auditing clerk 
exception, qualification, 

reservation 
receipt

payment, disbursement 
cashier 
paymaster, 

disbursing officer 
cheque (check) 
crossed cheque 
cancelled cheque (Am.)

(:=paid cheque) 
cancelled cheque 

(—voided cheque) 
voucher cheque 
over-and-short

המאזן ב.

balance sheet 
comparative balance sheet 
fund balance sheet 
proforma balance sheet 
comparative statement 
certified financial statement

כללית השגחה ב.

] לפעול. הכוח ג. ^control 
of a company

 חשבון לרואה עוזר
 החשבון רואה של הסתייגות

שלו בדו״ח

 לעיל, וראה שנתקבל. הסכום
״קבלה״.
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assets ךכיש ןןכים,

asset
property ךכןש

liability ס?גסובות

capitalized expense ?התת הועאה

disclosure זגליי

valuation, appraisal סעלליז
“as per revaluation” ךשה5 ך?ה5ן3 י5$י

to appraise ה??ריף

appraiser מעריך
appraised value עלך9 שוי
net book value עגקסי ערך( שוי)או:

?קי( :?טו)או

replacement value, 
replacement cost

ןזדולוף עלות הוולוף, ׳?וי

going concern סי עסק

going (concern) value, ערך( 3 :)או שף3
enterprise value של3 ?ע?ק נכס(, סי)

או:  עלך( ?וי)
בכללו( סי)העסק3 זיע?ק

break-up value (Am.) סול3? עלך( :שוי)או
break-up value (Br.), ירזש3 ערך( ׳?וי)או:

salvage or salvage value 
(Am.), scrap value

book value ?גקסי עלך( שף)או:
market value עשוק, העךך< )או: שף3

וזשוק ׳?ף
fair market value ערך( :׳?וי)או

הוגן שיק

contra account הקביל ס׳?בון

valuation account על?ה3 ון3ס׳?
to surrender קפלה

surrender סן;ה3

surrender value, 
cash surrender value

יהזפך3ה ערך( )או: ׳?ף

current assets, ים9שו? גןסים שוהף, ךכוש

circulating assets

 האקטיב לצד כולל שם
שבמאזן

 ראה ״עלות״ המונח על
.,ר פרק להלן,

 שחל לפני פוליסה החזרת
פדיונה זמן
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ים39מן
 קפשים קן?ןים
 קעה3 ?ן??ים

 ק)ים(,333 ושב עוני חש׳
 ק)ים(,333 עו׳״ש חש׳

ק)ים(333 ען?ןים
 י׳3קש קער<
ר לשי (ת)?¡י סזו  ס

ה :סי ו  מ
 נקשה סשי

למועד עקרון

 ס;בימ )סשפונות(

לקוחות )סקזבונות(

 ?שי לקנל׳ ?שי
to r t•־

א?לאי ??תב

אי ?ל ת א רו עו  ל

קביל

ןקאי3 קביל ב0?

 לקבול קזער

ת( ??רו  ??יון)׳

שלאי

שיהת שלאי ל

cash
available cash 
cash on (in) hand 
cash in bank, cash 

with bank, cash at bank

petty cash
imprest cash, imprest fund 
cash over 
cash short(age) 
time deposit (Am.), 

term deposit 
receivables (, accounts 

receivable) 
trade accounts receivable, 

customers (Br.) 
bill receivable, 

note receivable
letter of credit

letter of credit 
(=documentary credit)

acceptance

bank acceptance,
(letter of) acceptance 

bill for acceptance 
discount (of bills) 
stock (in trade) (Br.), 

inventory (Am.), 
stock on hand 

stock list (Br.), 
inventory list (Am.)

מועד אלך מועד, קצר :כגון

 לאדם, נותן שבנק מכתב,
 עד למשוך יוכל פיו שעל

במכתב הנקוב הסכום

 ״אשראי שבקרא מה
דוקומנטרי״

 המתחייב הנמשך, חתימת א.
 משוך שטר לפרוע בכך
 ובמקום במועד עליו

ן בשטר שנקבעו
 הצדדים, אחד פעולת ב.

 הצעה, קבלת על המעידה
 השבי הצד ע״י שהוגשה
 של קשר בכך ויוצרת

הדדית התחייבות
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to inventory, to take stock מלאי פקד

inventory (^:property) מצאי

inventory (=property) list מצאי ךשימת
to inventory (property other 

than merchandise)

מצאי פקד

stock valuation (Br.), 
inventory valuation (Am.)

מלאי הערכת

stock profit (Br.), 
inventory profit (Am.)

במלאי רנח

perpetual stock taking (Br.), 
perpetual inventory 
taking (Am.), continuous 
inventory taking (Am.)

מתמיד מפקד־מלאי

perpetual inventory system רשופ־מלאי שיטת
מהמיד

periodic inventory (taking) בקופתי מפקד״מלאי
periodic inventory system רשופ־מלאי שיטת

תקופתי

book inventory ̂ק מלאי י0פ

basket purchase, קנ;ה ?אלםךה, קנ;ה
lump sum purchase כולל במחיר

cost or market, ןהשוק, אז* העלות לפי
whichever is lower שבהם פבמחי

first in first out, fifo יוצא ראשון נלןם
ברי״ר ראשון,

last in first out, lifo יוצא אחרון נ?בס
נאי״ר ראשון,

base-stock method הבסיסי המלאי שיטת
moving average cost נע ממצע לפי עלות
specific (identification) cost היךויךה לפי עלות

המפרות
provision (Br.), 

allowance (Am.)
הפרשה א.

עתוןיה ב.

בלבד הספרים לפי מלאי

 להלן, ראה ״עלות״ על
ד/ פרק

 סכומים העברת ע״י נוצרת
 ומבכים והפסד רווח מחשבון

 :כגון הרכוש, מן אותה
 הפרשה לפחת, הפרשה
מסופקים לחובות
 סכומים העברת ע״י נוצרת

 ואין והפסד רווח מחשבון
 הרכוש, מן אותה מבכים

לפיצויים עתודה :כגון
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depreciation provision (Br.), *ת0ל? הפךשד
depreciation allowance (Am.), 
depreciation reserve, 
reserve (or allowance) 
for depreciation

החשבונאות מונחי

provision for doubtful debts לחובות הפרשה

(Br.), reserve (or allowance) מספקים

for doubtful debts

doubtful debts מסןקים חובות

reserve for severance pay לפצולים ?ןתוךה

(compensation) (P*P&9 לפצולי ),ןןתוךה

to prepay מראש שלם

pre־paid expense מראש הוצאה

preliminary expenses (Br.), לסוד הוצאות

organization expenses (Am.)

organization expenses (Br.) אךגון הוצאות

development expenses, פתוס הוצאות

development expenditure

deferred charge, deferred debit נךסית הוצאה

fund ועידה

sinking fund לפךיון ןעיךה

(for bond redemption)
replacement fund, sinking לחלוף ןעוןה

fund (for asset replacement)
restricted fund, restricted cash מסיגים כספים

revolving fund ר9 סספי ^ו
other assets אוזרים נכסים אחר, ךכוש

tangible asset מוןןקזי כס3

intangible asset מיסקוי. לא ךכוש
מיסשי לא נכס

trade name מסחרי #ם

trade mark מ?סרי ס^ל

goodwill ?יסין1מ

patent פט?ק

 מכלל שהופרדו נכסים
 למטרה וסויגו הנכסים
מסוימת
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 קבוע, ךכוש
 קבועים ?פפים

עךפו עלה עלה,

 ?וו
 שפר לישפיס,
 קופויר ס׳ןזעןןה,

 )מעצמו( ?דילה
 הוספה
ת תוספ

שגת
הלוף

יזקין
הדוש

 ןןך?ישה ת$ויף

קרקע

ז1»־?9 י י
?לים
ציוד

מצ?ה

ה^לדי ציוד
 הפעלה אפעעי אמעעים׳

 ישאר ךוןיטים
 מןןלפלין

 ?לה ?כס

??סים סלוק

ת?ה

 מואץ פ$ת
 פדות לשם ?ן!ת, ן?ה

 עסת
 ספהתה

 הפהית

 הפאת שיטת
ת ?סים  הפה

הפהת שעיי
?ו?סוןת עלות

capital assets, fixed 
assets, long-term assets 

to appreciate 
appreciation 
to improve
improvement, betterment
accretion
addition
increment
(value) increment
replacement
repair
renewal
date of acquisition 
land
real estate 
tools
equipment
plant
office equipment 
facilities
furniture and fixtures 

(=movable fixture) 
wasting asset 

retirement of assets 
depreciation 

accelerated depreciation 
to depreciate (Am., tr.) 

to depreciate (intr.) 
amortization (Am.) 
to write down 

(to amortize, Am.) 
depreciation method 
depreciation base 
depreciation rate 
depreciated cost

 :כגון ומתרוקן, ההולך בכס
מכרה

זאת: לקרוא נהגו בארץ
amortization

 to amor-לומר: נהגו בארץ
tize



 טבע( )אוצרות דלדל

ת רו צ או ל) דו  טבע( דל

 מקורית עלות

 מ^אמת טקורית עלות

ת עלות סס  מ?

ה0ה? שלא עלות  ס

 קשוה קאאת שיטת

ת שיטת מקעץ ?ק

 לפי ?את שיטת
קתפוקה

 לפי ?את שיטת
 ויספרה שעות

 לפי ת09 שיטת
ס!מךה

 שיטטת המסיבות

שבךת  ׳(משלום ה

 ?יסשלום ש?ר
לתשלום שו?רות

ם אי ? ת(! שבונו ס ( 

שבונות(  טטקים )ס

על ק ^ ר ט  שנ?ה׳ ש

 שג?ה שטר־לקעלה

טי לעין׳9ל ??זי1׳ ש
לגב;ה

טססרי מליפין שטר

למועד ®?שף

 לךא;ה טטשף לןזצןה, ??שך

?W  לדרישה שטר( )אי 9
מי : ת ב שי ט

ובלויה המגבות

to deplete 
depletion
original cost, historical cost 
adjusted historical cost 
amortized cost 
unamortized cost 
straight-line method 
group depreciation, 

composite-life method 
(of depreciation) 

unit-of-product method 
(of depreciation) 

working-hours method 
(of depreciation) 

declining balance method, 
diminishing balance 
method, reducing 
balance method 
(of depreciation) 

current liability 
salary payable 
wages payable 
vouchers payable 
payables (accounts payable) 
trade accounts payable, 

suppliers (Br.) 
note receivable discounted

bill payable, note payable, 
bill for collection

trade acceptance (commercial 
bill of exchange) 

time draft 
sight draft
demand (or bill) draft 
overdraft
contingent liability
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 אלה ל׳יזסיבות
ראע5 קלןסה

 נ?ססח, הלןלה א.

???לסאה: ל}אה3

 נללרת, אלנסה ב.
צלךה3קז הלןאה

matured liability 
deferred credit, 

deferred revenue, 
deferred income, 
income in advance 

accrued income, 
accrued revenue

 נלפרת, הוצאה
ק!נצלךה הוצאה

accrued expense

ר3נצ ב• :נצהח א,
 צלירות ב• :צמיחות א.

 לקללה, נלבו־ת ללית
 לקבלה ?!נללךה לבית

 לתקזלום, נצברת ללית
 לתקזלום ?!?צללה ית3ל

 ?זנצבר קזכר ן?לר, שלר
 נצברת, מ?ן(>רת

 קזנללרה ק(לרת9

ארך לזמן ל^סיבייות

to accrue 
accrual
accrued interest receivable

accrued interest payable

accrued wages 
accrued salary

r r p חוב

fixed liabilities, 
long term liabilities 

bond (Am.), debenture (Br.)
מסיבות א ה ת ^ פ ? 

 xçjspa קזטר
 ב(1ח ת1יא$ר1) חוב לצב

 חוב( )?א^רות מיצב ב1ח
או ךך(2 שוי)או טו)  קי(3 נ

 ןןלות3

 על3
 ל,קזקלה

הון

mortgage bond 
mortgage deed 
to fund (a debt) 
funded debt 
net assets, net worth 
ownership, proprietorship 
proprietor, owner 
investment 
capital

 זכא* נעשה שאדם ההכנסה,
 ובין נתקבלה שכבל בין לה,

נתקבלה לא שעדיין

 יום עד שנוצרה ההכנסה,
 לזקוף ניתן לא ועדיין המאזן,

 החייב, חשבון לחובת אותה
 ארעי באופן ברשמת והיא

 ריבית :כגון המאזן, לצורך
לקבלה נצברת

 יום עד שנוצרה ההוצאה,
 לזקוף ניתן לא ועדיין המאזן,

 הזכאי, חשבון לזכות אותה
 ארעי באופן נרשמת והיא

 ריבית :כגון המאזן. לצורך
 נצבר, שכר לתשלום, נצברת

 דירה שכר נצברת, משכורת
נצבר
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וזיז

היין
 משקע הון

 הון א^בון
 מצהר הון
 ןקוב הון
 קבוע הון

Sזכות
 עצמי הון
נפרע הון

יהזמג
 ;ה3מ מעולת

 למוכ״ז מנלה
 למוכ״ז מנ;ה שטר
 מניות בעל
 מןיות סוגי

ךגילות מףות

יכוךה1 מניות

 יכוךה1 מףות
 משתתפות

 נךחות יות3מ
 הטבה מףות
פליון מןיות
 מניות ?דלת מניות׳ פליון
 שף סתומות מןיות

 )לחברה( מניות החןרת
 מףות פרסי חקןבון

 מניות פרסי ל!ךן
 מניות הון
ה מניות הון ןכון

לשום )מניות( הון

to capitalize 
capitalization 
invested capital 
capital account 
stated capital 
nominal capital 
fixed capital 
equity
equity capital 
contributed capital, 

paid-in capital, 
paid-up capital 

share
share certificate 
bearer share 
share warrant to bearer 
shareholder 
classes of shares 
ordinary shares (Br.), 

common stock (Am.) 
preference shares, 

preferred stock (Am.) 
participating 

preference shares 
deferred shares 
bonus shares 
redeemable shares 
redemption of shares 
non-par value shares 
surrender of shares 
share premium account 
share premium reserve 
share capital 
preferred share capital, 

preferred capital stock 
authorized (share) capital, 

registered (share) capital
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 ק9מ? ?}יות הין

 הןאקו ?ולא מ)יות

אאיאה

ת הון אתוס אןיו

issued share capital 
unissued shares 
subscription 
subscribed share capital

outstanding :וכד׳( חשבונות נ?לע)שטרות, ?טרם
וכד׳( חוב איגרות )מניות, אאלים בילי

ע9^? מ)יות הון  ל

 אלואו3

רןך ךיכי

מני3) דיביךןך (0אן

חו י ג  ?עץ די

ך3דיליך ?שי
 ?מןיות דיכיךןך

 ׳?לים0̂ יד?ד3די
 ?כולה יך?ף3די

ך3די ךן  יר3ןי י

 דיליךןך ?גלי#י
 קזיעדו ךןאים

א9 ןץאים יעדו ל

 )או toj ארנה ?אלת

) קי  מ

 הון לנח

אלקו קזלא לוחים

 ןקי( )או )טו א?ן^ה לנח

הון הפסד

*לעץ:

 ר׳?סי

 אל^ה אעל?ה

אל^ה מאעלאה קלן

full paid share capital

dividend 
cash dividend 
dividend in kind, 

property dividend 
scrip dividend 
stock dividend 
dividend payable 
preference dividend 
cumulative dividend 
dividend coupons 
appropriated surplus 
unappropriated surplus, 

available surplus, 
free surplus 

retained earnings, 
earned surplus,

balance of net profit 
capital profit, capital gain 
undivided profit, 

undistributed profit 

net operating profit 
capital loss

deficit, deficiency

revaluation 

revaluation reserve

 עודף מסחרי: לא במוסד
 ההכנסות על ההוצאות

מסחרי במוסד



החשבונאות מונחי

reserve, surplus reserve קרו

capitalized surplus n e מהינת
sinking fund reserve להדיין מרן

וכר( מניות )חובות,

contingency reserve, n e ת לויו ;לג

reserve for contingencies ת &תוןה לויו לג

secret reserve (Br.) n e ת מי פןי

secret reserve (Am.) מו?ים9 ןןךפים
בנכסים( )ברכוש,

והפסד רווח חשבון ג.
profit, gain לנח

loss הפסד

profit and loss, gain or loss סי ־נח3 פ ה ו

profit־and־loss account w g הפסד ךנח ו

profit־and־loss statement, הפסד ךוח דו״ח ו

operating statement, 
income statement 

income, revenue ה9ה?ן

expense, expired cost הואאה

income and expense ןד׳ו?אה ןזלןסה

gross ?ךטו׳

gross income, gross revenue ,1?ךט ה?ן?ה
מית $̂ nçj?a

deduction from gross income פה מהל} אפויים
 נפולים ?ךטו,

iw ??פה3ה pïi

net ?קי ?טי׳
net income ןק*ה סמ?ה *,J סמ$ה

purchases ?¡?יות

sales ת1?יר9

gross sales ת ,1פךפ פ?ירו
ת ת9$ןי פפירו יו

sales allowance ת הןאה ?פפירו

63

 סכומים העברת ע״י נוצרת
 והיא הרווהים, ייעוד מחשבון

 העצמי)״קרן ההון מן חלק
 הקצבה ע״י וכן מרווחים״(,

 הבאה תאגיד, של לקרנות
 מניות מבעלי או שלישי מצד

 paid in sur■ שמהון״ )״קרן
plus)

 חשבון מתוך נוצרת כשהיא
 הרווחים ייעוד

 חשבון לחובת נזקפת כשהיא
והפסד רווח
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 !זןרות3
 מכירות, )וזלזלת
 קניות( הסןלת
 נטו, מכירות

 !קיות פכירות
המכירות לות8

?למי לנח ?ויטו, לנח

 המכירה הוצאות

 וסהנהלה
ההפצה הוצאות

השווק הוצאות

 ההנהלה הוצאות
 ?ללית הוצאה

 כללית הפעלה ?את1ה
משפרת

 עבולה( )שכר ש?ר
 ס?יךה דמי עכירות, דמי

 ופית
מקז?ן

 הוללה דמי
 הוללה הוצאות

 הבאה ד־מי
 ?ן(9המ הבאת )דמי

 )דמי הולכה ד־מי
 המקז?ן( הולכת

 למזמנים הנחה
 בקמה( )במכירה,

 £נתקללה הנחה
 נ?לה לא9 ה;חה
לכמות הנחה

returns (sales-, purchase־)

net sales

cost of sales, 
cost of goods sold 

gross profit, 
gross (merchandise) 
margin, trading profit 

selling and administrative 
expense 

distribution expense, 
distribution costs 

marketing expense, 
marketing costs 

administrative expense 
general expense 
general operating expense 
salary 
wages 
rent 
interest 
freight 
freight
transportation costs 
freight inward

freight outward

cash discount
(on sales, on purchase) 

discount earned 
discount lost 
quantity discount, 

volume discount
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trade discount ?ז?(וית9 ה0ד.}

operating income (or profit) רנח( )או: הל^ה
וזפ?לה5

nonoperating revenue מהפ^ה שלא ל?סה3
other revenue, other income אסרת ??סה3
nonoperating expense הפע^ה9שלא היעאה
nonrecurring charge ית,9סד־?ע הוע$ה

סד־סעמי סיוב
other deductions !«סרים ?פו?ים
net profit ;קי רנח נטו׳ ךנח
net loss ;קי ?ד9ל׳ נטי׳ ה?סד
taxable income 09 קעיגת ??סה3

chargeable income (09) ת5ס; ה9??3
appropriation of net income, הךןחים ?עוד סשבון

appropriation account (Br.),
disposition of net income

to realize &ש9
(income) realization ה(9ץ;3) ממוש
matching לר•9סק
margin שול?ם

mark-on לנח ת9הול )לנח(, מויסף
proceeds תשואה

net proceeds ןק;די תשו$ה נטו׳ תשואה

estimated profit קישער ךנח
gross profit analysis ?ךטו׳ ח1ך ?תיס

רנה 3ןתו
gross profit ratio ?ךטו, ?׳ךנח שעור

;^מי3 ךנח3 שעיר
gross profit test ?ךטו׳ רנה ס?סן

י9?>( רנה ס?סן
paper profit ?:ר3 על ךנח
book profit ???¡סי רוח

שונות ד.

accountable די׳ס: ס;ב אסלאי׳
ושום סעון

 מס חוק עליה שחל הכנסה
הכנסה
 לאחר מס טעונת הכנסה

החוקיים הניכויים

הכנסה כנגד עלות

העלות על הרווח הוספת
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to account for : ׳<־ אחראי יהזה
על יי״ס ן03

accountability אחךיות דו״ס׳ חוגת

on account ס׳?בון על
on account (on credit) ה?ן?ה3 ?ח?ן?ה,
open account ןתוס חקזבון

anticipated profit ?פוי רוח

to consign ר3?

consignee סמ׳?גור ל3מק
consignment ?!׳?גור

consignor, consigner ׳שו?ר
corporation תאגיד

cost עלות

at cost ̂פי העלות >

credit (loan, etc.) לאי א׳?
creditor אי3! נו^ה,

debt חוב

debtor ס;ב
due )פירעון( סל

factor ?¡?לו ז5סי ל,?ל. סוכן
fiscal period, financial period, כןפים׳ תקופת

accounting period ^בון ת8סקו ס

fiscal year, financial year ים,9?ס ׳??ת
ס׳?פון ת3׳?

foreign exchange חוץ ע3מ?
generally accepted סכל( ??¡?ל)על
governmental accounting עפוףית, ח׳?פו?אות

ממשלתית ח׳ןזפוןאות
on hand ?עח
identity זהות

V

list price ^¡סלוג, סמחיר
סלוג1ס? סיר9

maintenance תחזול!ה
management ס?^ה ?הול׳
management ̂יי ?!?ל

 המוצר או הנכם שעלה מה
 ההוצאות כל כולל וכד/

והעקיפות הישירות

בקטלוג הרשום המחיר

המנהלים האנשים חבר
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החשבונאות מונחי

תיות  מהו

ת0  לו

 סמלי שוי

 }קוב סכום

}קוב שוי

 הןקוב מן למ^ה

ב3 מן למעלה קו  ן

 ?שוה
}קוב ?שוי

ת ו שנ ד ה

, ן  נושן מ

?לאי

 ;ךשימה ״ לוס
 שהיא תעודה )כל נ?ז?ח
 אחרת( לתעודה לוואי

 השמוש משף
 לרשות( )מרשות הע?רה

מןזזור

materiality
maturity
nominal value (Am.) 
face amount 
par value (Am.), 

nominal value (Br.), 
face value 

below par 
above par 
at par
at par value, 

at nominal value 
obsolescence 
obsolescent 
obsolete
physical deterioration, 

wear and tear 
schedule

service life, useful life
transfer
turnover



החשבונאות : מונחי

Cost Accounting ת חשבונאות העלו

break-even
analysis

ת בחינת ד ק האזון נ to absorb ־ Tספג

by-product אי מוצר לו absorbed cost ת ספוגה עלו

capacity ה( ק פו ת ר) ע T J 1פ
absorption : * Tספיגה

capacity ratio, 
utilization

controllable cost

ר עו ר(, ע ע פ ה ל) צו  נ

ער( פ ה ת) לו צי נ

ת טת עלו על נ

absorption account הספיגה חשבון

absorption ת חעוב עלו ה ה t:־ • : • costing tבספינ

actual cost ת ל עלו ע פ ב
conversion cost ת ד עלו עבו ה • T :־ actual overhead ל עקיפות ע פ ב
cost, cost price 

to cost

ת  עלו

ת העב עלו

to allocate, 
to apportion, 
to distribute (cost)

costing

cost absorption

ת חעוב עלו :־ Tה

ת ספיגת עלו ה

allocation, 
apportionment, 
distribution (of cost)

anticipated cost

־:•דדהקצאה

ת חזרה עלו

cost accountant ת חעבונאי עלו applied cost ת 1־ י : זקופה, עלו

cost accounting ת חעבונאות עלו T T J V :*־ה
ת ענזקפה עלו

cost (accounting) 
department

ת ק חל ת מ עלו ה
ת ת, יצור עקיפו  applied זקופו

manufacturing))
ת overhead שנזקפו יצור עקיפו

cost basis ס ת בסי עלו ה : * T ־: ת חשוב ה העלו batch costing באצו

cost centers 

cost elements

מי ר ת מ  עלו

בי ת ךכי עלו ה

bill (specification) 
of materials

ט ר פ מ ט) ר פ  מ

* T TÎהמרים(

cost estimating ת אמידת עלו break-even point אזון נקדית

 והודעה יא(,—י כרך האקדמיה, וזיכרונות נ״ח בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 — תשכ״ה. באייר ה׳ מיום 1179 מס' הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, נתפרסמה כך על

 1 האקדמיה מטעם שלי ,מ הא' היו אלה, מונחים שהכינה החשבונאות, למונחי הוועדה חברי
 רוב במשך הוועדה מזכיר המקצוע. כבעלי קרמר א׳ והא' האפט י' הא׳ אופיר, צ׳ ד״ר

 לדיוני היסוד רשימת דותן. א׳ ד״ר — עבודתה סיום ולפני מנצור, י׳ הא׳ היה זמנה
 נתפרסמה החשבונאות מונחי של הראשונה הרשימה —לאנג. ת׳ פרופ׳ בידי הוכנה הוועדה

ח.—ז כרך האקדמיה, בזיכרונות
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quantity on order ז •ן ; - ;בהזמנה כמות
overhead, indirect 

expenses, burden,
ת )הוצאות( פו עקי

quotation מחיר הצעת oncost

raw material מי גלם ח
overhead rate, 

burden rate
ת עזעור עקיפו ה

routing נתוב
period cost ת ת עלו תקופתי

scrap גרוטאות
physical budget ב צי פיסי תק

to scrap ת הוציא T : ילגרוטאו
פי )תעו־יף(  piece rate ;חידה׳1 ל

לני תעוייף ב ק

semi-variabie cost ת ה בחל?¡ משתנה עלו
piece work ה ד בו ת, ע בלנו ק ב T S » - : T :־

service department ת ק חל שרות מ ה ר בו ת ע :־ T - י : T •קבלני

set-up cost ת הפינון עלו predetermined cost ת שנקבעה עלו

פי עלות חידה ל specific cost הי ת מראעז, ת עלו ע קב מראעו הנ

שת המפר premium פרפרה

split-off point קרת ד נ ר פ :•״ *.־ה preparation time ה זמן הכנ

spoilage, waste ת ל ס פ price variance מחיר סטית

standard cost ת תקנית עלו process ך הלי ת

standard cost 
system

ערך ת מ עלו  ה

התקנית

process costing ת )חעווב( פי עלו  ל

ם כי הלי ת

standard hours תקן שעות product mix ת גוון צר התו

standard labour rate תקן עוכר production cost, 
cost of production

ת היצור עלו

standard labour time ה תקן זמן ד בו ע ל production schedule יצור תכנית • : ד

standard machine time מכונה תקן זמן ל production chart, 
planning chart

ח ןצור לו

standard material מר תקן ח productivity צור( פריון)ן

standard method תקנית שיטה profitability ת חיו ת

standard price תקני מחיר proration אה צ ת הק יחסי • *ו זל י : —

standby equipment ה ציוד ד תו ע ב to prorate ת הקצה יחסי • •:יד
standing order ע הזמנת ב ק purchases קניות

starting load cost, 
starting up cost

ת ה עלו הכנ !־זז :־ quantity on hand ץ כמות בע
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underabsorption ר ספיגת ס ח supplies עזר חמרי
. ד . .

unit יחידה
ד • :

tender מכרז
ד ן •

unit cost ת חידה עלו לי
ד • • :־

time keeper זמן ך#ם

variable cost ת מעזתנה עלו time keeping הזמן ו־עזום

variance סטייה
ד • :

time study י ק זמן ח

volume of output ה, הקף ק תפו ה time tickets סי טי זמן פר

קה פמות התפו
tolerance ת ל ב ס

:

wage rates 

work in progress

פי שכר תערי
ד •• • - ד

א עבודות גמורות ל

underabsorbed
overhead

ת  ספוגות עקיפו

ר ס ח ב


