
 مفهوم معادل انگلیسی واژه ردیف
  هایی از جنس میز، صندلی، کمدها و مانند آن است. اموال و دارایی Furniture اثاثه  .1

 است. ارزشی است که روی هر ورقه بهادار مانند سهام درج شده Stock Nominal Value سهام ارزش اسمی  .2

 شود. شده یک دارایی منهای استهالک انباشته آن دارایی گفته میبهای تمامبه  Book Value ارزش دفتری  .3

4.  

 Time Value of Money ارزش زمانی پول

اشته دتواند ارزش بیشتری از پولی مقصود آن است که پولی که امروز در اختیار شماست، می

ل عین حا و در باشد که در آینده به شما اعطا خواهد شد. زیرا پول نیز پتانسیل درآمدی دارد

 گذاری آن کاسته شود. عللی مانند تورم، از قدرت خرید و سرمایهممکن است به

5.  
 Investment Value گذاریسرمایهارزش 

ر آن گذاری دمعیاری برای محاسبه ارزش بازاری یک شرکت یا بنگاه اقتصادی است که سرمایه

 است. انجام شده

6.  
 Present Value ارزش فعلی 

رخ نا یک مقصود از ارزش فعلی، ارزش کنونی مقدار معینی پول یا جریان نقدی در آینده ب

 بازده مشخص است

7.  

 Fair Value منصفانه )عادالنه( ارزش

ین اشود با گفته میدر بازار ارزش منصفانه، به ارزش مورد توافق میان خریدار و فروشنده 

این  د واردبا اراده آزافرض که هر دوی طرفین، از دانش و شناخت کافی برخوردار هستند و 

 معامله شدند. 

8.  
 Liquidation Value ارزش نقدشوندگی

وکار دهد که بازار حاضر است چه مبلغی بابت دارایی یا کسبارزش نقدشوندگی نشان می

 موضوع بررسی بپردازد. 

9.  

 Valuation ارزشگذاری

تیم ها، وکار بر اساس اموال، داراییموجب آن ارزش فعلی یک کسبفرآیندی است که به

و مانند آن آینده آمدزایی شده، ظرفیت درهای صرفهزینهدست آمده، درآمدهای بهمدیریتی، 

 شود. تعیین می

10.  

  Post Money Valuation ارزشگذاری پساسرمایه

گذار را نشان گذاریِ سرمایهوکار پس از سرمایهشود که ارزش کسبای گفته میبه ارزشگذاری

وه مبلغ پیش از سرمایه، بعالعبارت دیگر، ارزشگذاری پساسرمایه، همان ارزشگذاری بهدهد. می

 گذار است.شده جدید توسط سرمایهسرمایه تزریق

11.  
 Asset Based Methods داراییارزشگذاری با رویکرد مبتنی بر 

هایی که دارد داراییلص خاوکار بر اساس ارزش یک کسبارزش در این روش ارزشگذاری، 

 گردد. محاسبه می



12.  

 Income Based Method ارزشگذاری مبتنی بر درآمد

های نقدی مورد انتظار در آینده وکار از طریق تنزیل جریاندر این رویکرد، ارزش یک کسب

هایی مانند تنزیل جریانات نقدی و حقوق صاحبان سهام گردد که شامل روشبرآورد می

 شود. می

13.  

 Financial Report Standards استانداردهای گزارش مالی

های مالی شدن و قابل فهم بودن صورتها و قوانینی است که سبب شفافای از رویهمجموعه

های مالی کنند و وضعیت صورتها و قوانین مانند یک زبان واحد عمل میگردد. این رویهمی

 نماید. میو قابل اعتماد را برای مخاطبان شفاف و مشخص 

14.  
 Exit Strategy استراتژی خروج

هایی وکار و نقدکردن داراییگذار یا کارآفرین برای خروج از یک کسببرنامه انتخابی سرمایه

 است. گذاری کردهوکار سرمایهاست که قبال در آن کسب

 های عمر مفید آن است.شده یک دارایی ثابت به سالناشی از تخصیص بهای تمام هزینه Depreciation استهالک  .15

16.  
 Accumulated Depreciation استهالک انباشته

ساب حایی، به ت آوردن )خریداری( یک داردسمقصود جمع انباشته مبالغی است که از زمان به

 شود. استهالک منظور می

 است. ای است پرداخت آن کتبا تعهد شدهبدهی Notes Payable اسناد پرداختنی  .17

 باشد. هد، پرداخت آن را کتبا تعهد کردهای است که متعدارایی Notes Receivable اسناد دریافتنی  .18

 اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود است.  Economics اقتصاد  .19

20.  
 Legal Reserve اندوخته قانونی

های حساب خالص درقبل از تقسیم سود اندوخته قانونی مبلغی است که باید لزوما و قانونا 

 تحت عنوانی جداگانه، تعریف و ذخیره شود.شرکت 

21.  

  Bonds اوراق قرضه 

ریق های تامین مالی، صدور اوراق قرضه است که صادرکننده )شرکت ناشر( از طیکی از روش

گیرد و می در قبال یک بازده معین بر اساس نرخ بهره، منابع مالی سایر اشخاص را قرض آن

 کند. دهنده بازپرداخت میدر سررسید اصل مبالغ آن اوراق را به قرض

 آید. بوجود می ا و خدماتاز تولید و مصرف کاالههایی است که آثار خارجی، منافع و هزینه Externalities آثار خارجی )تاثیرات بیرونی(  .22

23.  

  Paid in Capital آورده سهامداران

پذیر گذاری، به سرمایهگذاران در طول دوره سرمایهسرمایهای است که منظور مقدار سرمایه

وکار است و درآمدهای شده بوسیله کسبدهنده سرمایه جذباین رقم، نشانکنند. پرداخت می

 گیرد. های شرکت را دربرنمیناشی از فعالیت

گذار بر اساس تاریخچه نزد بازده آن بازده مورد انتظار، میزان سود و زیانی است که سرمایه Expected Return بازده مورد انتظار  .24



 دست آورد. به کند کهبینی میوکار پیشکسب

25.  
 Liability بدهی

ا حقوقی اعم از حقیقی یبستانکار  باید به کهیا بنگاه اقتصادی  برعهده یک شرکتتعهدی مالی 

 پرداخت شود. 

 های جاری نباشد، بدهی بلندمدت است. ای که جزو بدهیهر بدهی Long Term Liability های بلند مدتبدهی  .26

 سال یا در یک چرخه عادی، پرداخت شود. یکرود ظرف مدت ای که انتظار میهر بدهی Current Liability های جاریبدهی  .27

28.  
 Review of Financial statement های مالیصورتبررسی 

 تصادی راشود که اطالعات مالی یک واحد تجاری یا بنگاه اقبه فرآیند بررسی اسنادی گفته می

 دهد. خل و خارج آن گزارش میبه اشخاص دا

29.  

 Capital Budgeting ایریزی سرمایهبودجه

های مهم، بکار گذاریها یا سرمایهمنظور ارزیابی پروژهوکار بهفرآیندی است که یک کسب

به های داخلی و خارجی مورد انتظار، کند که آیا جریانو از طریق آن بررسی می گیردمی

  یابند یا خیر.می اهداف مدنظر خود دست

30.  
 Simple Interest بهره ساده

گیرنده باید برای شده، قرضبر اساس اصل پول قرض دادهشده ای است که نرخ بهره تعیین

 استفاده از آن پول، آن نرخ بهره را بپردازد. 

31.  
 Compound Interest بهره مرکب

شده برای وام تعیین و پرداخت سود پرداختوه ای است که بر اساس اصل پول بعالنرخ بهره

 ی بهره است. سود یا بهره یبعبارت دیگر، بهره مرکب، بهرهشود. می

32.  
 Advances پیش دریافت

شود که موجب آن متعهد میکننده وجه مانند فروشنده، بهای است که دریافتمنظور بدهی

 کننده وجه مانند خریدار تحویل دهد. کاال یا خدمتی را در آینده به پرداخت

 شود. می یا هزینه ای است که در آینده مصرفمنظور دارایی Prepaid پرداختپیش  .33

 است. تاریخی است که عملیات ارزشگذاری در آن انجام شده Valuation Date تاریخ ارزشگذاری  .34

35.  
 Finance تامین مالی

 رود و دارای سهگذاری بکار میو سرمایه اصطالحی است که برای مدیریت، ایجاد و مطالعه پول

 شود. گونه تامین مالی عمومی، تامین مالی شرکتی و تامین مالی شخصی می

36.  
 Crowdfunding تامین مالی جمعی

 ردم و باموکار یا پروژه از طریق عموم به فرآیند تامین منابع مالی مورد نیاز برای یک کسب

 شود. استفاده از وجوه خرد و کالن در سطح جامعه گفته می

37.  
 Crowdsourcing تامین منابع جمعی

که این موارد را با  شودمفهوم تامین کار، اطالعات یا ایده از تعداد زیادی از مردم گفته میبه

در اختیار شخص متقاضی  افزارهای کاربردیهای اجتماعی یا نرم، شبکهاستفاده از اینترنت



 گذارند. می

38.  

 Bridge Financing تامین مالی کوتاه مدت

 گذر از برایوکارها برای یک مدت کوتاه یک گزینه تامین مالی کوتاه مدت است که کسب

لندمدت کنند تا شرایط برای یک تامین مالی باز آن استفاده می موجود خود شرایط نیاز مالی

 فراهم گردد. 

39.  

  Financial Bootstrapping تامین مالی مستقل

کند و وکار را با مبلغ سرمایه اندک آغاز میشد که کارآفرین، یک کسببه وضعیتی گفته می

آفرین کند. حال این منابع مالی یا توسط کارگذاری اتکا نمیدر این راستا به منابع مالی سرمایه

 آید. دست میوکار بهشود یا آنکه از محل درآمدهای کسبتامین می

 کند. کسی است که کاال و خدمات مورد نیاز را تامین می Supplier کنندهتامین  .40

41.  
 Equipment تجهیزات

ها یا ارائه خدمات مورد اندازی سایر داراییهای هستند که برای تعمیر یا راهمقصود، دارایی

 روند. آالت برقی که در فرآیند تولید بکار میگیرند مانند ماشیناستفاده قرار می

42.  
 Material Misstatement تحریف بااهمیتتحریف عمده یا 

های مالی ها در صورتاده از دارایییا سوءاستفمتقلبانه مالی های ناشی از گزارشگری تحریف

 است

43.  

 Minority Discount تخفیف اقلیت

دهد، که تخفیف اقلیت رخ میشود. هنگامیبه کاهش ارزش سهام یک سهامدار اقلیت گفته می

 ه کل سهام آن شرکتبسهام کمتر  از ارزشی است که نسبت  شده برای آندرنظرگرفتهارزش 

ین سبب د و ااز آن برخوردار است زیرا سهامداران اقلیت اصوال از حق رای کمتری برخوردارن

 شود. کاهش در ارزش سهام آنها می

44.  
 Balance Sheet ترازنامه

ها و نیز سرمایه یک بنگاه اقتصادی و واحد تجاری در یک ها، بدهیلیستی از مجموع دارایی

 زمان معین است. 

45.  
 Gross Domestic Product تولید ناخالص داخلی

ی زمان ارزش تمامی کاالها و خدمات نهایی تولیدشده درون مرزهای یک کشور در یک بازه

 خاص است. 

 اند. هد کردارزش کلیه کاالها و خدماتی است که اعضای یک ملت در داخل یا خارج کشور تولی Gross National Product تولید ناخالص ملی  .46

 شود. ای شامل بودجه عملیاتی و بودجه مالی گفته میعمل تهیه و تدوین بودجه به Comprehensive Budget تهیه بودجه جامع  .47

48.  
 Revenue Stream جریان درآمدی

ول وکارها از طریق آنها، پکه کسب مختلفی اعم از فروش کاال و ارائه خدمات استمنابع 

 آورند. میدر



49.  
 Cash Flow Stream جریان وجوه نقد

ا یدهد که در طی یک دوره حسابداری، چه میزان وجه نقد در یک بنگاه اقتصادی نشان می

 است. ایجاد و مصرف شدهواحد تجاری، 

50.  
 Owner Equity حقوق صاحبان سهام

های یک شرکت است که به هر مالکیت در داراییمیزان دهنده حقوق صاحبان سهام نشان

 .سهامداران تعلق داردکدام 

 د.هایی بلندمدت مانند مسکن هستنمنظور دارایی Fix Assets های ثابت دارایی  .51

52.  
 Accounting حسابداری

گردد. گیری میسپس اندازه ودر آن درج  های یک بنگاه اقتصادییستمی است که فعالیتس

 گیرد.شده در اختیار کاربر قرار میاین اطالعات بصورت گزارش و صورت مالی پردازش

53.  
 Accrual Basis حسابداری تعهدی

نقد،  اثیر آنها بر وجوهترویدادها به محض وقوع و بدون توجه به در آن ای است که حسابداری

 شود. شناسایی و ثبت می

54.  
 Auditor حسابرس

های صورتکه شود گفته میخارج از حسابداران یک بنگاه اقتصادی یا واحد تجاری به شخصی 

 کند. را بررسی و درخصوص آنها اظهارنظر می آنمالی 

 شود. کند، حسابرسی گفته میبه فرآیند و عملیاتی که حسابرس طی می  حسابرسی  .55

 باید در آینده تسویه گردد. است که و بدهیهای دریافتنی است نقطه مقابل حساب Accounts Payable های پرداختنیحساب  .56

 شود. های است که در مقابل فروش کاال و خدمات از مشتری دریافت میمنظور پول Accounts Receivable های دریافتنیحساب  .57

   شود. یشان به آنها پرداخت م، کار و فعالیتنیروی انسانیبه مبالغی که بابت جبران خدمات  Salaries حقوق و دستمزد  .58

59.  
 Net Present Value خالص ارزش فعلی 

 آید.دست میهای آتی بهریان پرداختیجمروز آوردن ارزش ادستدرنتیجه بهرقمی است که 

  شود. برای این کار از نزخ تنزیل استفاده می

 . و دارای شکل فیزیکی و محسوس است مشخصی دارد ارزش پولیاست که یک  دارایی Tangible Asset دارایی مشهود  .60

 عای است که قابل روئیت را چشم یا اشاره حسیه نیست مانند برند یا حق اخترادارایی Intangible Asset دارایی نامشهود  .61

 باشند. مقصود تمامی اموال و حقوقی هستند که دارای ارزش پولی می Assets هادارایی  .62

63.  
 Current Assets های جاریدارایی

ماه یا طی یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری،  12شود که در مدت ای گفته میبه دارایی

 شود مانند سررسید اوراق بهادار یا موجودی انباربه وجه نقد تبدیل یا فروخته می

64.  
 Income درآمد

ود شود که درنتیجه فروش کاال یا خدمات به مشتریان بوجبه افزایش در سرمایه گفته می

 آید. می



65.  

 Management Fee دستمزد مدیریت

وکار )یک صندوق گذاری( برای اداره یک کسبمدیر )مانند مدیر سرمایهدستمزدی است که 

تخصص بل صرف زمان و هزینه نیروی انسانی ماین مبلغ در مقاکند. گذاری( مطالبه میسرمایه

 شود. گذاری پرداخت میبرای اداره پرتفوی سرمایه

66.  
 General Ledger دفتر کل

رمالی های مالی و غیرمالی یک بنگاه اقتصادی است که تمامی اطالعات مالی و غیمخزن داده

 گردد. ها، دارایی، درآمد و مانند آن در آن درج و ثبت میمشتمل بر بدهی

 گردد. دفتری است که مبادالت بصورت روزانه در آن درج می Journal دفتر روزنامه  .67

68.  
 Payback Period دوره بازگشت سرمایه

 گذارسرمایهبه گذاری های یک سرمایهکشد تا هزینهطول میکه  شودگفته میبه بازه زمانی 

 گذاری به دوره زمانی بازگشت سرمایه بستگی دارد.باز گردد. جذابیت یک سرمایه

69.  
 Discounted Payback Period دوره بازگشت سرمایه تنزیلی

ابلیت شود که برای ارزیابی قبه ارزش زمانی پول گفته می با توجهبه دوره بازگشت سرمایه 

 رود. می سنجی یک پروژه مشخص بکارسودآوری و امکان

70.  

 Provision for Staff Termination Benefits ذخیره مزایای پایان کار کارکنان

که  نیروی کاریشود که کارفرما به گفته می به مبلغی معادل آخرین حقوق و دستمزد کارگر

کند. این مبلغ در قالب یک ماه است، پرداخت مییک سال یا بیشتر در کارگاه وی کار کرده

 شود. حقوق به کارگر پرداخت می

71.  
 Valuation Method روش ارزشگذاری

وکار بکار شود که برای تعیین ارزش کنونی یک دارایی یا کسبای گفته میبه روش تحلیلی

 شود. گرفته می

72.  

 Discount Cash Flow های نقدیروش ارزشگذاری تنزیل جریان

گذاری بر اساس درآمدهای نقدی شود که ارزش یک سرمایهرزشگذاری گفته میبه روشی از ا

دنبال تعیین ارزش کنونی یک شود. این روش بهانتظاری آینده آن، تخمین زده می

 وژه در آینده است. بینی میزان سودآوری یک پرگذاری بر اساس پیشسرمایه

 ست. زار ارویکردی برای تعیین ارزش یک دارایی بر اساس قیمت فروش کاالهای مشابه در با Market Approach رویکرد ارزشگذاری مبتنی بر بازار  .73

74.  
 Cost Approach رویکرد هزینه

یدار شود که قیمتی که خررویکردی برای تعیین ارزش یک دارایی بر اساس آن تخمین زده می

 همان کاال است. برابر با هزینه ساخت باید برای یک کاال پرداخت کند، 

75.  
 Credit Risk ریسک اعتباری

وام یا  مبلغگیرنده برای بازپرداخت مقصود ریسکی است که از زیان ناشی از عدم توانایی قرض

 آید. ایفای تعهدات قراردادی وی، بوجود می

76.  
 Market Risk ریسک بازار

کنند که ناشی از عواملی هایی را تحمل میموجب آن زیاناشخاص بهنوعی از ریسک است که 

 گذارند.  تاثیر می بازارعملکرد هستند که بر ها مانند افزایش قیمت



77.  

 Business Risk وکارریسک کسب

شوند یا آنکه به یا شرکت میوکار یک کسبمنظور مخاطراتی هستند که سبب کاهش سود 

های اقتصادی برای ها و بنگاهاین مخاطرات توانایی شرکتگردند. شکست آن منتهی می

 کنند.دستیابی به اهداف مالی آنها را تهدید می

78.  

 Financial Risk ریسک مالی

گذری یا یک هیک سرمایاین امکان وجود دارد تا موجب آن، بهنوعی از ریسک است که 

 وکار، شکست بخورد و از دست برود. انواع رایج ریسک مالی، ریسک اعتباری، ریسککسب

 نقدشوندگی یا ریسک عملیاتی هستند. 

79.  

 Upside Risk ریسک مطلوب

 ولیکه اصوال بصورت پ شودیگذاری گفته موکار یا سرمایهبه افزایش بالقوه در ارزش یک کسب

رزشی که در مانند آنکه سهام یک شرکت، ارزشی بیشتر از ا گردد.محاسبه می یا درصدی

  باشد. قیمت آن نهفته است، داشته

80.  
 Downside Risk ریسک نامطلوب

 بر اثروکار های بالقوه در ارزش اوراق بهادار یا کسباین نوع ریسک، تخمینی از ضرر و زیان

 ها منتهی شود. تحقق شرایطی در بازار است که به کاهش قیمت این دارایی

81.  
 Financial Year سال مالی 

صادی یا ای است که برای محاسبه وضعیت مالی ساالنه یک بنگاه اقتمنظور از سال مالی، دوره

 شود. تعریف می واحد تجاری

82.  
 Other Accounts Payable های پرداختنیسایر حساب

های پرداختنی سایر حسابمانند مالیات و حق بیمه به بدهی شرکت بابت امور غیرتجاری 

 شود.گفته می

83.  

 Other Accounts Receivable های دریافتنیسایر حساب

شود می از فعالیت اصلی آن گفتهخارج ناشی از اموری به مطالبات شرکت یا واحد تجاری 

 ت شرکتبازپرداخت وام کارکنان و مانند آن که در زمینه اصلی فعالیمانند سود سهام، 

 نیستند. 

84.  
 Other Assets هاسایر دارایی

دیگر طبقات ها و گذاریسرمایهواد و کاال، مهایی مانند موجودی فصلهایی که در سربه دارایی

 شود. ها گفته میگیرد، سایر دارایی، قرار نمیشدهاستاندارد و تعریف

85.  
 Capital سرمایه

ک آن تواند هر چیزی را توصیف کند که ارزش یا منافعی را برای مالمیای عام است که کلمه

 همراه دارد. به

86.  

 Long Term Investment گذاری بلند مدتسرمایه

ها قرار دارد و گذاری بلندمدت، حسابی است که در سمت راست ترازنامه شرکتسرمایه

های یک شرکت شامل سهام، اوراق قرضه، امالک و وجوه نقدی گذاریدهنده سرمایهنشان

 دارد. است که شرکت برای بیش از یک سال آنها را نگاه می



87.  
 Short Time Investment مدتگذاری کوتاهسرمایه

گیرد، گفته های کمتر از یک سال صورت میهایی که برای بازدهی در دورهگذاریبه سرمایه

 شود. می

88.  
 Profit سود

ها و وکار، از میزان مخارج، هزینهشود که درآمد حاصله از یک کسببه وضعیتی گفته می

 بیشتر شود. است، وکار صرف شدهدر فرآیند انجام عملیات و فعالیت آن کسبهایی که مالیات

89.  

 Retained Earnings سود انباشته

دست آمده و شود که در طول زمان توسط یک شرکت یا واحد تجاری بهبه سودی گفته می

ت دهنده سودی اسسود انباشته، نشانباشد. قبال از آن سودهای پرداختی پیشین، کسر شده

 است. که به سهامداران پرداخت نشده

90.  

 Net Income سود خالص 

د از درآم که اقالمی مانند هزینه فروش، مخارج عملیاتی، نرخ بهره، مالیات و استهالکهنگامی

آن، سود حسابداری نیز گفته  ماند، سود خالص است که بهگردد، آنچه باقی میکلی کسر می

 شود.می

 شود. ها و مخارج، به هر سهامدار پرداخت میسودی است که پس از کسر هزینه Dividend Payable سود پرداختنی  .91

92.  

 Comprehensive Income سود و زیان جامع

 نشده مانند سود و زیان ناشی ازسود و زیان جامع شامل سود خالص و سودهای شناسایی

ا دهد که شرکت چه میزان از سود خود راین مولفه نشان میمعامالت ارزهای خارجی است. 

 است. بصورت کامل دریافت نکرده

 است. آن میزان از سود یا زیان است که هنوز محقق نشده Unrealized Profit or Loss سود یا زیان تحقق نیافته  .93

94.  
 EBITAD بهره، مالیات، کاهش قیمت و استهالکسود قبل از 

دهنده شود که نشانکسر بهره، مالیات، کاهش قیمت و استهالک گفته می به درآمد قبل از

 .رودعنوان جایگزینی برای سود خالص بکار میعملکرد مالی یک شرکت است و گاهی اوقات به

95.  

 Consumer Price Index شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی

ین های شهرنشاستفاده خانوادهمعیاری برای سنجش تغییرات در قیمت کاالها و خدمات مورد 

ها بکار گیری سطح عمومی قمیت کاالها و خدمات مورد استفاده خانوادهاست و برای اندازه

 رود.می

96.  

 Profitability Index شاخص سودآوری

دهد. همچنین از ها و سود یک پروژه مشخص را نشان میرابطه میان هزینهای است که مولفه

شده اولیه گذاریهای نقدی آتی و وجوه سرمایهاین شاخص برای محاسبه ارزش کنونی جریان

 شود. در یک پروژه استفاده می

97.  
 Risk Premium صرفه ریسک

گذار در مقابل دهد سرمایهگذار است که نشان میههای یک سرمایگذارینوعی جبران سرمایه

های بدون ریسک، چه میزان منافعی را به دست تحمل ریسک بیشتر و در مقایسه با دارایی



 است. آورده

98.  
 Economic of Scale جویی به مقیاسصرفه

ش کاهمتوسط تولید هر واحد  در اثر افزایش حجم تولید، هزینهشود که به حالتی گفته می

 پیدا کند. 

99.  
 Cash Flow Statement صورت جریان وجه نقد

ا یدهد در یک دوره حسابداری، چه مقدار وجه نقد در یک سازمان صورتی است که نشان می

 است.بنگاه اقتصادی ایجاد و مصرف شده

100.  
 Income Statement صورت سود و زیان

ها و سود و زیان انتهای هر دوره دهد میزان درآمدها، هزینهصورتی است که نشان می

 حسابداری چقدر است. 

101.  
 Retained Earnings Statement صورت سود و زیان انباشته

دهنده تغییرات در سود و زیان یک شرکت در طول یک دوره یک صورت مالی است که نشان

 زمانی تاریخی مشخص است. 

102.  

 Financial Statement مالی صورت

وکار و عملکرد مالی یک های یک کسبهای مالی، سوابق مکتوبی است که فعالیتصورت

ها یا ها، حسابداران، شرکتهای مالی غالبا توسط حسابرسدهد. صورتشرکت را نشان می

های رتگردد. صونهادهای دولتی برای اطمینان از صحت عملکرد مالی یک شرکت بررسی می

 شود. مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقد وجوه می

 صورت وضعیت مالی، همان ترازنامه شرکت است.  Position Statement صورت وضعیت مالی  .103

104.  
 Financial Plan طرح مالی

وکار چگونه است و دهد وضعیت پولی کنونی یک شرکت یا کسبسندی است که نشان می

 ند. های آن برای دستیابی به آن اهداف چه هستاهداف پولی بلندمدت آن شرکت و استراتژی

105.  
 Economic Life عمر اقتصادی

یک  اگر. مقصود یک بازه زمانی است که طی آن، یک دارایی برای مالک آن مفید خواهد بود

 است.هعمر اقتصادی آن تمام شدشود که باشد، گفته میدارایی برای مالک آن منافعی نداشته

106.  
 Useful Life عمر مفید

هایی است که آن دارایی تخمین حسابداری تعداد سالمقصود از عمر مفید یک دارایی، 

 باشد. و درآمدزایی داشتهتواند کار کند می

107.  
 Financial Performance عملکرد مالی 

ها جهت ایجاد از دارایی برای استفادهیک شرکت یا بنگاه اقتصادی  تواناییای است که مولفه

  کند. گیری میدرآمد را اندازه

108.  
 Actual Return عملکرد واقعی

گذاری گذار از سرمایهدهنده سود و زیان واقعی است که یک سرمایهعملکرد واقعی، نشان

 شود. ن نرخ بازده داخلی نیز گفته میآشود. گاهی به متحمل می



109.  
 Valuation Report گزارش ارزشگذاری

وکار یا دارایی یا گزارشی است که پس از طی فرآیند ارزشگذاری، ارزش یک کسب

  .کندیگذاری را با توجه به رویکرد و روش انتخابی و با استدالل توجیه و تعیین مسرمایه

 روند و ابزار اصلی تولید هستند.آالت وسایلی هستند که مستقیما برای تولید بکار میماشین Machinery آالتماشین  .110

111.  
  Salaries Tax مالیات بر حقوق

حوزه  عنوان مالیات کسر و به اداره دارایی واز جمع حقوق کارکنان و کارمندان، بخشی به

 گردد. مالیاتی پرداخت می

112.  

 Corporate Finance مالیه بنگاهی

های اقتصادی منابع مالی مورد نیاز برای ها و بنگاهدهنده آن است که چگونه شرکتنشان

نمایند و برای کنند، یا ساختار سرمایه، حسابداری را تدوین میهای خود را تامین میپروژه

 گیرند. گذاری تصمیم میسرمایه

 ها و خدمات استخرید کاالهای نقدی یا اعتباری برای مقصود پرداخت Expenditure مخارج  .113

114.  
 Deferred Charges های آتیمخارج انتقالی به دوره

عنوان دارایی در ترازنامه هاست که ب)دارایی غیر جاری( هزینه پرداخت بلندمدت مبالغ پیش

  .شودهای اقتصادی نشان داده میها و بنگاهشرکت
115.  

 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ایگذاری مبتنی بر دارایی سرمایهمدل قیمت
وصیف را تخصوصا سهام  ،ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار یک داراییرابطه میان 

   کند.می

116.  
  Financial Management مدیریت مالی

الی گیری مالی و حل مسائل و رخدادهای مبه کاربرد اصول و مفاهیم اقتصادی برای تصمیم

 شود. ایجادشده، مدیریت مالی گفته می

117.  
  Write- off مستهلک کردن

دهد و در عین حال، در حساب ارزش یک دارایی را کاهش مییک اقدام حسابداری است که 

 گردد. بدهی درج می

118.  
 Supplies ملزومات

 ریداریخبرای استفاده در فرآیند عملیات یک واحد تجاری یا شرکت به اجناسی مصرفی که 

 شود که خریدار قصد فروش آنها را ندارد.گردد، گفته میمی

119.  

 Merchandise Inventory موجودی کاال

یا  مواد خام، محصوالت در دست تولید و محصوالت تولیدشده توسط یک واحد تجاری به

 یا ازگردد تا فروخته شود وره زمانی مشخص نگهداری میشود که برای یک دمیشرکت گفته 

 ت و خدمات دیگر استفاده شود. آنها در تولید محصوال

120.  

 Risk Free Rate of Return نرخ بازده بدون ریسک

دهد گذار نشان میگذاری بدون ریسک است و به سرمایهیک سرمایه نرخ تئوریک بازده داخلی

گذاری مطلقا بدون ریسک انتظار چه میزان منافع و سودی را باید از یک سرمایهکه 

 باشد. داشته



121.  
 Internal Rate of Return نرخ بازده داخلی

های نقدی ورودی و کند و ارزش جریانو زیان یک پروژه را مشخص می نرخی است که سود

  دهد. خروجی را در مقابل هم قرار می

122.  
 Required Rate of Return نظر نرخ بازده مورد

 است گذار برای تملک سهام یک شرکتیک سرمایهو پذیرش حداقل میزان بازده مورد انتظار 

 شود.  های موجود برای سهامداری در آن شرکت نیز توجه میبه ریسک که برای تعیین آن

123.  
 Rate of Return نرخ بازگشت

عنوان و به در یک دوره زمانی مشخص استگذاری منافع و زیان یک سرمایهمیزان خالص 

 شود. گذاری به آن توجه مییههای اولیه سرمادرصدی از هزینه

124.  
 Interest Rate نرخ بهره

ن در آقدرت خرید  و کاهشدهی پول در وامروز پولی است که برای پوشش کاهش ارزش 

 شود. گیرنده دریافت می، از وامکه قرار است بازپرداخت وام صورت بگیرد آینده

125.  

 Conversion Rate نرخ تبدیل

جی بکار شود که عموما در بازارهای مبادالتی خاربه تفاوت نرخ میان دو ارز خارجی گفته می

 دهد که چه میزان از یک ارز خارجی نیاز است تا با یک ارز خارجی دیگر ازرود و نشان میمی

 حیث تعداد مبادله شود. 

126.  
 Discount Rate تنزیل /نرخ تخفیف

ارزش گیرد تا نقدی آتی مورد استفاده قرار می گردد که در تنزیل جریاناتای بازمیبه نرخ بهره

 حال حاضر جریانات نقدی آتی را تعیین نماید. 

 . شودتغییر یک مولفه مشخص در یک بازه زمانی معین گفته می به درصد Growth Rate نرخ رشد  .127

128.  

 Burn Rate سوخت یا هزینهنرخ 

دست آمده درنتیجه یک یک شرکت چگونه قرار است سرمایه بهدهد نرخی است که نشان می

های درآمدی مثبت جریان مورد استفاده قرار دهد تا از طریق این عملیات بهگذاری را سرمایه

 برسد. 

129.  

 Liquidation انحالل

های آن میان بستانکاران دهد و اموال و داراییوکار را خاتمه مییک کسبفرآیندی است که 

که های خود که یک شرکت، از پرداخت دیون و بدهیشود. عموما هنگامیآن توزیع می

 دهد.رخ می ، نقدشوندگیشود، ناتوان میسررسید آنها فرارسیده

130.  
 Loan وام

شود و طی ت میهای اقتصادی پرداخها و بنگاهمبالغی است که به شخصی اعم از شرکت

 گردد. دهنده بازپرداخت میهمراه درصدی نرخ بهره به واماقساط مشخص اصل پول به

131.  
 Cash Flow from Financing Activities های تامین مالیوجه نقد ناشی از فعالیت

دهنده جریانات نقدی مورد استفاده نشانشرکت است که بخشی از صورت جریان وجوه نقدی 

 شرکت است. مورد نیاز برای تامین منابع مالی 

از دهد چه میزان وجه نقد، نشان میبخشی از صورت جریان وجوه نقدی شرکت است که  Cash Flow from Investing Activities گذاریهای سرمایهوجه نقد ناشی از فعالیت  .132



 

 

گذاری در اوراق های فیزیکی، سرمایهگذاری مختلف مانند خریداری داراییهای سرمایهفعالیت

 است. دست آمده است یا آنکه هزینه شدهبهادار یا فروش آنها به

133.  
 Cash Flow from Operating Activities های عملیاتیوجه نقد ناشی از فعالیت

های تجاری جاری و منظم خود از فعالیتمیزانی از وجوه نقد است که یک شرکت دهنده نشان

 آورد. دست میمانند ساخت و فروش کاال و خدمات به مشتریان به

 کاهش در سرمایه درنتیجه ارائه کاال و خدمات به مشتریان است Cost هزینه  .134

135.  
 Reproduction Cost هزینه بازتولید

ها و اوصاف ها و مخارج تولید مجدد یک دارایی یا مال با مواد و ویژگیدهنده هزینهنشان

 های کنونی است. مشابه و بر اساس قیمت

136.  
 Customer Acquisition Cost هزینه خرید مشتری

یک مشتری جدید هر باید برای جذب شود که وکار گفته میهای کلی یک کسببه هزینه

 صرف شود. 

137.  
  Cost benefit هزینه فایده

شود که در های یک تصمیم یا عمل در مقابل منافع آن گفته میبه فرایند سنجش هزینه

 رود. های اقتصادی بکار میگیریتصمیم

138.  
 Opportunity Cost هزینه فرصت

شود. این منافع همان های موجود دیگر در مقابل گزینه منتخب گفته میگزینهبالقوه  به منافع

 جای انتخاب بهترین گزینه جایگزین آن هستند. هزینه انتخاب وضع موجود به

139.  
 Fixed Costs های ثابتهزینه

با کاهش یا افزایش در میزان تولید کاالها و خدمات تولید و شود که هایی گفته میبه هزینه

 کند. ماند و تغییر نمیثابت میشده، فروخته

140.  
 Replacement Cost های جایگزینیهزینه

وکار پرداخت کند تا یک دارایی کلیدی و شود که الزم است یک کسبمیزان پولی گفته میبه 

 جایگزین کند. ای با ارزش مشابه یا بیشتر با داراییضروری را 

141.  
 Variable Costs های متغیرهزینه

تولید کاالها و خدمات یک شرکت یا  و حجم شود که باتوجه به میزانهایی گفته میبه هزینه

 کند. بنگاه اقتصادی تغییر می

142.  
 Footnotes های توضیحییادداشت

های مالی، در قالب کنندگان صورتمورد نیاز استفادهو توضیحات اطالعات تفصیلی 

 های مالی است. آید که جزء الینفک صورتهای توضیحی مییادداشت


