
ی که اصطالح حسابدار   180
 دانندای میحسابداران حرفه

 

 .داشتیم سر در مانآینده شغل برای زیادی آرزوهای کودکی دوران در ما از هریک

 

 .معلم یا و کامیون راننده و خلبان تا گرفته مهندس و دکتر از

 

 سیانگلی معادل. )باشد کرده را شدن" حسابدار" آرزوی کودکی زمان در که کرد پیدا را کسی بتوان است بعید اما
 (است Accountant حسابدار،

 

 رشته درسی واحدهای گذراندن مشغول حاضر حال در که دانشجویانی از بسیاری بلکه کودکی، دوران تنها نه
 فکر شتهر این به کمتر کنکور از قبل هستند، حسابرسی یا مالی مدیریت مثل مرتبط مالی هایرشته یا حسابداری

 است، کردهن کفایت شانعالقه مورد هایرشته در قبولی برای کنکور در آنها رتبه که دلیل این به تنها و بودند کرده
 .اندشده حسابداری رشته وارد اجبار به

 

 مورد در اندگذرانده را خود تحصیل دوران از ترم 3-2 حداقل که هارشته این دانشجویان از بسیاری از اآلن اگر اما
 در که دهندمی پاسخ و دارند رضایت ابراز آنها از زیادی درصد کنید، سوال حسابداری رشته به عالقه میزان

 .است شده مثبت خیلی و کرده تغییر رشته این به تنسب آنها دید دانشگاه،

 

 این جمله از که شوندمی شغل و رشته این وارد دارد حسابداری که مزایایی برخی دلیل به افراد این، بر عالوه
 :کرد اشاره موارد این به توانمی مزایا
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 مختلف شهرهای و مناطق در گسترده کار بازار 
 کار بازار در موفقیت برای تکمیلی تحصیالت به نیاز عدم 
 نتیجه کسب در سرعت 
 یادگیری و تحصیل برای گسترده امکانات 
 حسابدار استخدام برای کار بازار سوی از دائمی تقاضای 
 (آزادکاری) فریلنسری یا شخصی صورت به کار امکان 
 (منزل در کار) دور راه از کار امکان 

 

 081 بورسینس از مطلب این ادامه در. است فراوانی تخصصی لغات دارای هارشته سایر نظیر حسابداری اما
 .باشید داشته یکجا بطور توانیدمی آنها انگلیسی معادل با را حسابداری اصطالح

 

 .کنید مراجعه لیست این به ضروری مواقع در

 

 (Accounting) حسابداری - 0

 صورتهای و گزارشها قالب در را اطالعات این سپس و گیری اندازه را تجاری واحد یک هایفعالیت که سیستمی
 .شود می تجاری واحد با گیرندگان تصمیم ارتباط موجب و کند می پردازش مالی

 

 (Account receivable) دریافتنی حساب - 2

 هارائ یا کاال فروش نتیجه در دارایی این. باشد می مشتریان از آینده در نقد وجه دریافت مبین که دارایی یک
 .شود می ایجاد خدمات

 

 (Account payable) پرداختنی حساب - 3

 .است بدهکار تجاری واحد اعتبار و شهرت آن پشتوانه که بدهی یک

 

 

 هایی برای آموزش حسابداری مالیاتیکتاببیشتر بخوانید: 
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 (Accounting equation) حسابداری معادله - 4

 انبی( سرمایه+  بدهیها=  داراییها) شکل به که است دوطرفه حسابداری هویت نمایش برای ابزار ترین اساسی
 .شود می

 

 (Asset) دارایی - 5

 .باشد آتی منافع دارای رود می انتظار که اقتصادی منبع یک

 

 (Auditing) حسابرسی - 6

 یک ارائه حسابرسان کار نتیجه. شرکت از خارج حسابداران توسط تجاری واحد یک مالی هایصورت بررسی
 .است تجاری واحد مالی هایصورت مورد در ایحرفه اظهارنظر

 

 (Balance sheet) ترازنامه - 7

 صورت ترازنامه، به اوقات گاهی. معین تاریخ یک در تجاری واحد یک سرمایه و هابدهی ها،دارایی از فهرستی
 .شودمی گفته نیز مالی وضعیت

 

 (Capital) سرمایه - 8

 .واحد آن هایدارایی به نسبت تجاری واحد یک مالک ادعای

 

 (Corporation) سهامی شرکت - 9

 .است حقوقی شخصیت دارای سهامی شرکت. هستند سهامداران آن، مالکان که تجاری واحدهای از نوع یک

 

 حسابداری جداگانه واحد - 01

 سایر از جدا اقتصادی واحد یک عنوان به حسابداری نظر نقطه از که سازمان یک از بخشی یا سازمان یک
 .است حسابداری مفهوم مهمترین حسابداری جداگانه واحد. است افراد و هاسازمان
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 (Expense) هزینه - 00

 .آیدمی پدید مشتریان به خدمات یا کاال ارائه نتیجه در که سرمایه در کاهش

 

 (Financial accounting) مالی حسابداری - 02

 .کندمی فراهم اطالعات تجاری، واحد از خارج افراد برای که حسابداری از ایشاخه

 

 (financial statements) مالی هایصورت - 03

 .کندمی گزارش خارجی و بیرونی هایسازمان و افراد به را تجاری واحد یک مالی اطالعات که اسنادی

 و شدهخالصه اطالعات بازنمایی از، است عبارت مالی گزارشگری یا مالی هایگزارش یا مالی هایصورت هدف
 یفیط برای که ایگونه به تجاری، واحد مالی پذیریانعطاف و مالی عملکرد مالی، وضعیت درباره شدهبندیطبقه

 .شود واقع مندفایده اقتصادی تصمیمات اتخاذ در مالی هایصورت کنندگاناستفاده از ایگسترده

 

 (Generally Accepted Accounting Principles) حسابداری شده پذیرفته اصول - 04

 گزارشگری نحوه و شوندمی تدوین مالی حسابداری استانداردهای هیات وسیله به که حسابداری هایرهنمون
 .کنندمی توصیه حسابدارن به را مالی

 

 (Income statement) زیان و سود تصور - 05

 .معین دوره یک برای تجاری واحد یک ویژه زیان یا سود و هاهزینه و درآمدها از فهرستی

 .نامندمی نیز درآمد صورت یا و عملیات صورت را زیان و سود صورت اوقات گاهی

 

 (Liability) بدهی - 06

 .شود پرداخت هاسازمان یا افراد به باید که مالی تعهد یک
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 (Managerial accounting) مدیریت حسابداری - 07

 .کندمی تهیه مدیران نظیر داخلی گیرندگانتصمیم برای را الزم اطالعات که حسابداری از ایشاخه

 

 (Net income) ویژه سود - 08

 .نامندمی نیز خالص سود را ویژه سود اوقات گاهی. دارد نام ویژه سود ها،هزینه بر درآمدها مازاد

 سایر و اداری مختلف های هزینه ، ناخالص یا ناِویژه سود از که میاد دست به وقتی خالص سود یا ویژه سود
 .کنیم کسر ازش رو مالی های هزینه

 نیز و تبلیغات و فروش ، اداری مختلف های هزینه} ـــ( ناخالص سود) ناویژه سود(= خالص سود) ویژه سود
 {مالی های هزینه سایر و ها مالیات

 

 (Net loss) ویژه زیان - 09

 .نامندمی خالص زیان را ویژه زیان اوقات گاهی. دارد نام ویژه زیان درآمدها، بر هاهزینه مازاد

 

 (Note payable) پرداختنی اسناد - 21

 .است شده تعهد کتبی بطور آن پرداخت که است بدهی یک

 

 (Note receivable) دریافتنی اسناد - 20

 .است کرده تعهد کتبآ را آن پرداخت متعهد که دارایی یک

 

 (general partnership) تضامنی شرکت - 22

 .مالک چند یا دو با تجاری واحد یک

 

 مالکی تک واحدهای - 23

 .مالک یک با تجاری واحد یک



 (Income) درآمد - 24

 .است شده حاصل مشتریان به خدمات یا کاال فروش نتیجه در که سرمایه در افزایش

 

 (cash flow statement) نقد وجوه گردش صورت - 25

 مالی تامین و گذاریسرمایه عملیاتی، هایفعالیت برحسب که نقدی هایپرداخت و هادریافت گزارش
 .است شده بندیطبقه

 

 (Shareholder) سهامدار - 26

 .ستا سهامی شرکت یک در سهم دارای که شخصی

 

 (Exchange) مبادله - 27

 اتکا قابل حسابداری ثبت برای هم و دهدمی قرار تاثیر تحت را تجاری واحد یک مالی وضعیت هم که رویدادی
 .است

 

 (Account) حساب - 28

 دوره، یک طول در سرمایه یا و مشخص بدهی یک مشخص، دارایی یک در آمده وجود به تغییرات ترینجزئی
 .شودمی منعکس حساب در

 

 هاحساب نمودار - 29

 .کل دفتر در آنها شماره و هاحساب تمامی از فهرستی

 

 (Creditor) بستانکار - 31

 .دارد( مدیون یا بدهکار) دیگری گردن بر «حقی» که است کسی( کارطلب یا دائن یا) نکاربستا



 توانندمی که هستند سازمان هایبدهی و تعهدات از گروهی ترازنامه و حسابداری دفاتر در بستانکاران حساب
 اولیه، مواد نسیه خرید ازای در... و اعتباری و مالی موسسات ها،بانک حقوقی، یا حقیقی شخص یک قالب در

 .آیند وجودبه موارد دیگر و خدمات کاال،

 .شودمی داده نمایش ترازنامه چپ سمت در بستانکار حساب دوطرفه، حسابداری در

 

 (debtor) بدهکار - 30

 یا قیحقی) شخص نفع به دیونی یا دینی که شودمی گفته( حقوقی یا حقیقی) شخصی به( مدیون یا) بدهکار
 .است دیون یا دین آن پرداخت به موظف وی و است؛ او عهده بر دیگر( حقوقی

 .شودمی داده نمایش ترازنامه راست سمت در بدهکار حساب دوطرفه، حسابداری در

 

 (Journal) روزنامه دفتر - 32

 .آنها وقوع تاریخ ترتیب به تجاری واحد یک مبادالت سوابق

 روزانه اقتصادی واحد یک مالی رویدادهای و معامالت کلیه که است دفتری عمومی روزنامه دفتر یا روزنامه دفتر
 .شوندمی ثبت آن در وقوع تاریخ ترتیب به

 فاترد. دهندمی تشکیل را قانونی یا رسمی دفاتر هم با کل دفتر و عمومی روزنامه دفتر داری،حساب دفاتر گروه در
 .ویندگمی کمکی یا رسمی غیر دفاتر آن به که است دیگری دسته   نیز حسابداران نیاز مورد دفاتر سایر و تأمین

 از گروهی تاجران برخی. کندمی ثبت آن در را خود( مالی بار با) روزانه عملیات تاجر که است دفتری روزنامه، دفتر
 بین طمربو عملیات یا خاص کاالی فروش به مربوط عملیات مثالا  کنند،می ثبت نیز دیگری دفاتر در را هاعملیات
 .است ایویژه اهمیت حائز تاجر برای که بخصوصی تاجر و تاجر

 و دیون مطالبات، روزه همه باید تاجر که است دفتری روزنامه دفتر» ایران، تجارت قانون ۷ ماده اساس بر
 هر به را خود تجارتی صادرات و واردات جمیع کلی طور به و تجارتی اوراق به راجع معامالت و تجارتی دادوستد

 .«نماید ثبت آن در کندمی برداشت خود شخصی مخارج برای که را وجوهی و باشد که رسمی و اسم

 تردف براین بنا. باشد آن به حسابداری سند اطالعات انتقال برای مناسب ستونهای دارای باید روزنامه دفتر»
 مبلغ و بدهکار مبلغ شرح، تاریخ، حسابداری، سند شماره درج برای هاییستون دارای حداقل باید روزنامه
 .«باشد رویداد هر بستانکار

 



 (General ledger) کل دفتر - 33

 کلیه که شود،می اطالق شرکت غیرمالی و مالی هایداده مرکزی مخزن به حسابداری، در مرکزی کل دفتر
 در شرکت هایهزینه و درآمدها سهام، صاحبان حقوق ها،بدهی ها،دارایی به مربوط معامالت ثبت هایحساب

 .شودمی ذخیره آن

 یک عنوان به مرکزی دفترکل سازمانی، منابع ریزیبرنامه هایسیستم یا مدرن حسابداری افزارهاینرم در
 آن، با ارتباط طریق از حسابداری دفاتر و هاماژول فرعی، افزارهاینرم کلیه و کرده عمل مرکزی دیتابیس

 و خریدها ثابت، هایدارایی نقدی، مدیریت دریافتی، هایحساب پرداخت، قابل هایحساب به مربوط هایداده
 .کنندمی سازیذخیره و منتقل را هاپروژه مالی اطالعات

 رد ها،سازمان غیرمالی و مالی اطالعات که آید،می بشمار حسابداری سیستم هر فقرات ستون مرکزی، کل ردفات
 .شودمی نگهداری آن

 

  آموزش حسابداری با استفاده از نرم افزار اکسسمطلب مرتبط: 

 

 (Trial balance) آزمایشی تراز - 34

 آزمایشی تراز دهند،می قرار استفاده مورد حسابداری مدارک صحت آزمون برای حسابداران که وسایلی از یکی
 .است

 .شودمی ثبت دفاتر در مساوی بستانکار و بدهکار مبلغ به معامله هر طرفه، دو حسابداری سیستم در

 یدبا کل دفتر هایحساب بدهکار هایمانده جمع باشند، شده گیریمانده و ثبت صحیح صورت به هاحساب اگر
 .باشد مساوی هاحساب بستانکار هایمانده جمع با

 .شودمی تهیه ماه هر پایان در معموالا  که کل، دفتر حسابهای ماندۀ از است فهرستی آزمایشی تراز

 بستانکار هایمانده جمع با بدهکار هایمانده جمع تساوی از که میدهد امکان حسابداران به مزبور تراز تهیه
 .نمایند حاصل اطمینان

 

 (Accrual Basis accounting) تعهدی مبنای بر حسابداری - 35

 .نقد وجوه بر آن تاثیر به توجه بدون وقوع محض به رویدادها ثبت و شناسایی حسابداری
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 (deferred expenses) معوق هزینه - 36

 .است نشده پرداخت آن وجه هنوز ولی است شده تحمل که ای هزینه

 

 (deferred income) معوق درآمد - 37

 .است نشده دریافت آن وجه ولی است یافته تحقق که درآمدی

 

 (Accumulated Depreciation) انباشته استهالک - 38

 .آن تحصیل زمان از ثابت دارایی یک استهالک هایهزینه تجمعی مجموع

 

 (Adjusted Trial Balance) شده تعدیل آزمایشی تراز - 39

 رد که ایدوره به هاهزینه و اندیافته تحقق آن در که ای دوره به درآمدها تخصیص برای دوره پایان در که ثبتی
 اندازه صحیح طور به سود تا کنندمی کمک تعدیلی هایثبت. گیردمی قرار استفاده مورد اند،شده تحمل آن

 .شوند گزارش مالی هایصورت در صحیح مانده با نیز هابدهی و هادارایی همچنین و شود گیری

 

 (Book Value of fixed assets) ثابت دارایی یک دفتری ارزش - 41

 .آن انباشته استهالک منهای دارایی شده تمام بهای

 

 (cash-basis accounting)  نقدی حسابداری یا نقدی مبنای بر حسابداری - 40

 .دارد وجود نقد وجه پرداخت یا دریافت آن در که شوندمی ثبت مبادالتی فقط آن در که حسابداری از نوعی

 

 (Mutual account) متقابل حساب - 42

 .است خود همراه حساب مانده عکس همیشه آن مانده و بوده همراه حساب یک دارای همواره که حسابی

 

 



 (Depreciation) استهالک - 43

 .است آن مفید عمر هایسال به ثابت دارایی یک شده تمام بهای تخصیص از ناشی که ایهزینه

 

 (matching principle)  درآمد با هزینه تطابق اصل - 44

 .هاستهزینه ثبت برای مبنایی اصل، این

( Accounting principles) حسابداری اصول از یکی تطابق اصل اختصار به یا درآمد با هزینه تطابق اصل
 پیوسته، وقوع به که ایدوره در پرداخت زمان گرفتن نظر در بدون باید هاهزینه کندمی بیان که است تعهدی
 .شودمی ثبت آن پرداخت زمان در هزینه آن در که نقدی حسابداری خالف بر شود ثبت

 و دهدمی یاری آن گیری اندازه و دوره طی در شده تحمل هایهزینه تمامی شناسایی در را حسابداران اصل این
 .بشتابند دوره یافته تحقق درآمدهای تمامی مقابله به دوره طی در شده تحمل هایهزینه کلیه شودمی باعث

 

 (fixed assets) ثابت دارایی - 45

 ماشین و زمین ساختمان، نظیر گیردمی قرار استفاده مورد تجاری واحد عادی عملیات در که مدتی بلند دارایی
 .آالت

 نسبتاا  یا دائمی ماهیتی دارای و گیردمی قرار استفاده مورد تجاری واحد در که مشهودی دارایی به ثابت دارایی
 بلغیرقا زمان گذشت اثر در یا فرسوده مرور به زمین استثنای به مذکور، هایدارایی. شودمی گفته است، ثابت

 .اندشده مستهلک هادارایی که شودمی گفته اصطالحاا  صورت این در. شوندمی استفاده

 

 (Prepaid expenses) هاهزینه پرداخت پیش - 46

 زا توانمی مثال برای. شودمی مصرف یا و منقضی یا نزدیک ایآینده در معموآل که متفرقه هایدارایی از گروهی
 .برد نام ملزومات و بیمه پرداخت پیش اجاره، پرداخت پیش

 

 (The revenue recognition principle) درآمد شناسایی اصل - 47

 .کنند ثبت را درآمد مبلغ چه به و زمان چه در گویدمی حسابداران به که درآمد ثبت برای مبنایی

 این طبق. نماید می تعیین را مالی صورتهای و حسابها در آن ثبت و درآمد شناسایی زمان درآمد، تحقق اصل
 :باشد برقرار زیر شرط دو که گرددمی شناسایی زمانی درآمد اصل،



 

 .باشد گرفته صورت ستدی و داد یا مبادله –

 .باشد شده کامل سود، کسب فرایند –

 افتدری خریدار، به فروشنده از مالکیت انتقال خدمت، انجام یا فروش تکمیل شامل سود کسب فرایند تکمیل
 .است آینده در نقد وجه دریافت از اطمینان یا نقد وجه

 «فروش روش»  مطابق و فروش زمان در باید کاال فروش از ناشی درآمد درآمد، تحقق یا شناسایی اصل
 .گرددمی کامل سود، کسب فرایند فروش، تاریخ در زیرا. گردد شناسایی

 میزان زیرا. گرددمی شناسایی خدمات انجام میزان اساس بر خدمات از ناشی درآمد درآمد، تحقق اصل طبق
 .است سود کسب فرایند تکمیل تشخیص جهت مبنایی خدمات، انجام

 دفراین زیرا. گردد محسوب دوره درآمد عنوان به نباید مشتریان دریافت پیش مبالغ درآمد، تحقق اصل مطابق
 .است نشده تکمیل هنوز مبادله این مورد در سود کسب

 

 (Financial period) مالی دوره - 48

 هک شود می تقسیم کوتاه های دوره به ها آن فعالیت مدت تجاری، های واحد زیان یا سود وضعیت تعیین برای
 گزارشات در ها شرکت مالی وضعیت مالی دوره هر پایان در. شود می گفته مالی دوره ها، دوره این از یک هر به

 .شود می بیان مالی

 

 (Financial year) مالی سال - 49

 هایحوزه در. دارد کاربرد گوناگون هایسازمان و تجارت در سالیانه مالی وضع محاسبه   برای که ستایدوره
 البته که هستند، هاییگزارش نیازمند باریک ماهدوازده هر مالیات و حسابداری درباره دهنده  نظم قوانین داوری،

 هایسال. باشد( اسفند تا فروردین از مانند) اینامهسال سالِ  یک قالب در نظر مورد دوره   که نیست نیاز این
 .اندمتفاوت هاتجارت و کشورها در مالی

 

 درآمد دریافت پیش - 51

 نماید تعهد وجه گیرنده که شودمی باعث و آید می وجود به مشتریان از وجه دریافت هنگام در که بدهی یک
 .شودمی گفته نیز انتقالی درآمد درآمد، دریافت پیش به. کند ارائه را خدماتی یا و کاال آینده در که



 

 (Accounting cycle) حسابداری چرخه - 50

 .کنندمی تهیه معین دوره یک برای را تجاری واحد یک مالی هایصورت حسابداران آن طی که فرآیندی

 

 موقت هایحساب بستن - 52

 آماده آتی مالی دوره در مبادالت ثبت برای را هاحساب که مالی دوره پایان در حسابداری چرخه مراحل از یکی
 و روزنامه دفتر در برداشت و هزینه درآمد، هایحساب کلیه بستن هایثبت انجام شامل مرحله این. سازدمی
 .است کل دفتر به آنها نقل

 .درسمی صفر به برداشت و هزینه درآمد، هایحساب مانده کل، دفتر به آنها نقل و بستن هایثبت انجام از بعد

 

 بستن هایثبت - 53

 حساب به خود به مربوط هایحساب از برداشت و هزینه درآمد، هایحساب مانده نقل موجب که هاییثبت
 .شودمی سرمایه

 

 (Current assets) جاری دارایی - 54

 ترطوالنی که کدام هر) تجاری واحد عملیات عادی چرخه یک یا ماه دوازده ظرف که رودمی انتظار که دارایی یک
 .شود مصرف یا و فروخته تبدیل، نقد وجوه به( است

 دریافتنی، هایحساب. هستند سریع نقدشوندگی با هایحساب سایر و نقد پول شامل جاری هایدارایی
 حساببه جاری هایدارایی جزو شوندمی فروش و خرید بازار در که بهاداری اوراق سایر و سهام کاال، موجودی

 .آیندمی

 سال یک ظرف واحد، جاری عملیات جریان در رودمی انتظار که هاییدارایی سایر و نقد وجوه به جاری دارایی
 کوچک خدماتی واحد یک در. شودمی گفته رسند، مصرف به یا شوند فروخته گردند، نقد وجه به تبدیل
 هایهزینه و مواد موجودی دریافتنی، اسناد و هاحساب شامل نقد، وجوه بر عالوه مذکور هایدارایی
 .است شده پرداختپیش
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 (Current liabilities) جاری بدهی - 55

 یکسال از بیشتر عملیات چرخه اگر تجاری، واحد عادی چرخه یک یا یکسال ظرف رودمی نتظارا که بدهی یک
 .شود پرداخت باشد،

 عکس دقیقاا  که برد نام توانمی را پرداختنی هایحساب و پرداختنی اسناد جاری، هایبدهی ترینمتداول از
 هایهزینه سایر و حقوق از عبارتند متداول جاری هایبدهی سایر. هستند دریافتنی هایحساب و اسناد

 .واحد درآمد بر مالیات و پرداختنی

 

 (Current ratio) جاری نسبت - 56

 .جاری هایبدهی بر تقسیم جاری هایدارایی

 .کندمی بیان را جاری هایدارایی محل از جاری هایبدهی پرداخت قدرت نسبت این

 ریقط از مدت، کوتاه هایبدهی بازپرداخت در شرکت، توانایی با رابطه در ایده گرفتن برای بیشتر جاری نسبت
 تعهدهایش پرداخت در را شرکت توانایی نسبت، این باالی مقدار. شودمی استفاده مدت، کوتاه هایدارایی
 پرداخت توانایی شرکت که باشد،می این دهندهنشان باشد، ۱ زیر نسبت این اگر که حالی در دهد،می نشان

 .ندارد را تعهدهایش

 سالمت در شرکت که اینست دهندهنشان که کند، پرداخت را هاآن تمامی لحظه آن در باشد، موظف شرکت اگر
 هایروش زیرا شود،می ورشکست نزدیک آینده در شرکت که نیست معنا این به البته. ندارد قرار مناسبی مالی

 .باشدنمی خوب نشانه یک کل در اما دارد، وجود مالی تأمین برای مختلفی

 ش،محصوالت تبدیل در شرکت توانایی یا شرکت، عملیاتی چرخه راندمان درباره   ایده یک تواندمی جاری نسبت
 .بدهد نقد وجه به

 باشند،می طوالنی کاالی موجودی گردش دارای یا دارند، مشکل دریافتی هایحساب دریافت در که هاییشرکت
 است بهتر باشد،می متفاوت صنعت هر در تجاری عملیات چون و شوندمی مواجه نقدینگی مشکالت با

 .کنیم مقایسه را صنعت یک از هاییشرکت

 یشپ و هاسفارش و کاال موجودی شامل آنی نسبت که تفاوت این با باشد،می آنی نسبت شبیه جاری نسبت
 .باشدمی ترشونده نقد هایدارایی دهندهنشان که باشد،نمی هاپرداخت

 

 مالیات بر ارزش افزوده چیست؟مطلب مرتبط: 
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 (Debt Ratio) بدهی نسبت - 57

 از هک است هادارایی از بخش آن بیانگر نسبت این. گویند بدهی نسبت را هادارایی کل به هابدهی کل نسبت
 .است شده تامین بدهی طریق

 بدهی نسبت و است هایشدارایی از بیشتر هایشبدهی شرکت که دهد،می نشان یک از باالتر بدهی نسبت
 در بدهی نسبت. باشدمی هایشبدهی از بیشتر شرکت هایدارایی که است، این دهندهنشان یک از کمتر

 کند کمک گذارسرمایه به تواندمی بدهی نسبت. کندمی محاسبه را شرکت مالی سالمت ها،روش سایر با ترکیب
 کند تعیین را مختلف هایشرکت ریسک درجه تا

 

 زیان و سود حساب خالصه - 58

 .شوندمی منتقل آن به سرمایه، حساب به نهایی نقل از قبل هاهزینه و درآمدها که ایواسطه حساب نام

 

 (Liquidity) نقدینگی - 59

 .نقد وجه به قلم یک تبدیل سرعت گیریاندازه یعنی ساده زبان به حسابداری در نقدینگی

 

 (long-term assets) بلندمدت دارایی - 61

 .جاری هایدارایی جز به یدارای هر

 

 (Long-term debt) مدت بلند بدهی - 60

 .جاری هایبدهی جز به بدهی هر

 

 (اسمی) موقت حساب - 62

 شوند،می بسته دوره پایان در و مربوط معین دوره یک به اینکه به توجه با را هزینه و درآمد هایحساب
 موقت حساب یک نیز برداشت حساب مالکی، تک واحدهای در. نامندمی( اسمی) موقت حساب اصطالحآ

 .است

 



 (operating cycle) عملیات چرخه - 63

 آن ازاء در و ارائه مشتریان به خدمات و کاال این و شودمی پرداخت خدمات و کاال برای پول که زمانی مدت
 .شودمی دریافت نقد وجوه

 

 (real account)  دائمی حساب - 64

 .شوندنمی بسته دوره پایان در که هستند سرمایه و بدهی دارایی، هایحساب حقیقی، حساب یا دائمی حساب

 

 (هاحساب بستن از بعد آزمایشی تراز) اختتامی آزمایشی تراز - 65

 دفتر در بستن هایثبت انجام از بعد دوره پایان در آنها از هریک مانده و کل دفتر هایحساب تمام از فهرستی
 .کل دفتر به آنها نقل و روزنامه

 برای و بردمی سر به تعادل در کل دفتر که شودمی حاصل اطمینان حسابداری، چرخه مرحله آخرین طریق از
 .دارد آمادگی بعد دوره شروع

 

 (Reversing Entries) معکوس ثبت - 66

 .است معکوس های ثبت حسابداری، چرخه در مرحله آخرین

 انجام تاریخ. شودمی قبل دوره تعدیلی تبت بستانکار و بدهکار تعویض موجب که است ثبتی معکوس، ثبت
 .است تعدیلی هایثبت انجام از بعد دوره روز اولین در معکوس ثبت

 ختیپردا که آنجایی از ولی باشند یافته تحقق میزانی به سال پایان در است ممکن ها هزینه و درآمدها از بعضی
 .دهیم انجام را آنها به مربوط اصالحی ثبت بایست می گیرد، نمی صورت

 

 (worksheet) کاربرگ - 67

 .است آزمایشی تراز طریق از مالی هایصورت تهیه برای کمکی که ستونی چند فرم یک

 از اابتد همین برای. کنندمی تهیه را مالی هایصورت ببندند، را هاحساب اینکه از قبل عمل در حسابدارها معموال
 خود کار صحت از اطمینان و هاحساب بستن و دوره پایان اصالحات انجام برای نویسپیش عنوان به فرمی

 .گویندمی کاربرگ آن به که کنندمی استفاده



 اصالح برای الزم اطالعات آن در و تهیه مالی دوره پایان در که است ایشده بندیستون ورقه یا فرم کاربرگ،
 .شودمی گردآوری هاحساب بستن و مالی هایصورت تهیه ها،حساب

 .نیست حسابداری رسمی مدارک و اساسی مالی هایصورت جزء کاربرگ

 .داد افزایش مختلف موسسات نیاز بر بنا توانمی را آن هایستون تعداد اما دارد مبلغ ستون ۱۱ معموال کاربرگ

 هترازنام زیان، و سود شده، اصالح آزمایشی تراز اصالحات، آزمایشی، تراز هایبخش شامل کاربرگ یک بنابراین
 .دارد بستانکار ستون یک و بدهکار ستون یک بخش هر که است

 

 (Assets) دارایی - 68

 .باشند پولی ارزش دارای که حقوقی و اموال کلیه از عبارتست حسابداری، علم در دارایی

 و نقدی موجودی ساختمان، زمین، مثل. باشند مشهود و عینی هایپدیده است ممکن واحد یک هایدارایی
 .اشخاص از مطالبات و سرقفلی مثل رویت، غیرقابل امتیازات و مالی حقوق صورت به یا کاال، موجودی

 استفاده مورد که گروه دو. شوندمی تقسیم متمایزی هایگروه به ترازنامه در اراده دیدگاه از عرفاا  هادارایی
 .ثابت هایدارایی و جاری هایدارایی از عبارتند دارند بیشتری

 

 (Gross profit) ناویژه سود - 69

 .نامند می نیز ناخالص سود را آن اوقات گاهی. رفته فروش کاالی شده تمام بهای بر فروش درآمد مازاد

 یسودآور  گیری اندازه برای معیاری درصد این. خالص فروش درآمد بر تقسیم ناویژه سود=  ناویژه سود درصد
 .است

 .کنیم کم کاال فروش از رو رفته فروش کاالی شده تمام قیمت که میاد دست به وقتی ناخالص سود یا ناویژه سود

 رفته فروش کاالی شده تمام قیمت ــ کاال فروش از حاصل مبلغ( = ناخالص سود) ناویژه سود

 

 (Operating Profit) عملیاتی سود - 71

 عملیات از حاصل سود را آن اوقات گاهی. عملیاتی درآمدهای سایر بعالوه عملیاتی هایهزینه منهای ناویژه سود
 .نامندمی نیز

 



 (Inventory turnover) کاال موجودی گردش - 70

 .کاال موجودی متوسط به رفته فروش کاالی شده تمام بهای نسبت

 .است شده فروخته بار چند سال در کاال، موجودی متوسط که گفت توانمی کاال موجودی گردش وسیله به

 

 (net purchase) خالص خرید - 72

 .تخفیفات و خرید هایبرگشتی و خرید تخفیفات منهای خرید

 

 (net sales) خالص فروش - 73

 .تخفیفات و فروش هایبرگشتی و فروش تخفیفات منهای فروش درآمد

 

 (Other expenses) هاهزینه سایر - 74

 .ثابت دارایی یک فروش زیان نظیر هستند، تجاری واحد یک اصلی هایفعالیت از خارج که هاییهزینه

 

 (Other income) درآمدها سایر - 75

 دارایی یک فروش از حاصل سود نظیر است، تجاری واحد یک اصلی هایفعالیت از خارج به مربوط که درآمدی
 .ثابت

 

 کاال موجودی ادواری سیستم - 76

. ندکنمی نگهداری را کاال موجودی مستمر سوابق تجاری واحد آن در که کاال موجودی حسابداری سیستم از نوعی
 مناسب، هایشیوه با و کندمی کاال موجودی فیزیکی شمارش به مبادرت تجاری واحد دوره پایان در عوض، در

 .کندمی محاسبه را کاال موجودی بهای

 

 

 



 کاال موجودی دائمی سیستم - 77

 نشان برای را کاال اقالم از هریک مستمر سوابق تجاری واحد آن در که کاال موجودی حسابداری سیستم از نوعی
 .کندمی نگهداری اوقات تمام در کاال موجودی دادن

 

 (Sales Discounts) فروش تخفیفات -78

 برای ایانگیزه عنوان به فروشنده سوی از که بدهی سریع پرداخت بابت مشتری یک از دریافتنی مبلغ در کاهش
 .فروش درآمد برای متقابل حساب یک. شودمی اعطا مشتری به پرداخت در سرعت

 

 تخفیفات و فروش هایبرگشتی - 79

. معیوب کاالی از ناشی وارده خسارت جبران یا و کاال برگشت بابت مشتری یک دریافتنی هایحساب در کاهش
 .فروش درآمد برای متقابل حساب یک

 

 فروش درآمد - 81

 گاهی فروش درآمد به. آوردمی دست به هاهزینه کسر از قبل خود کاالی فروش از بازرگانی واحد یک که مبلغی
 .شودمی گفته نیز فروش اوقات

 

 ایمرحله یک زیان و سود صورت - 80

 تمامی دوم بخش در و دارند قرار درآمدها اول بخش در. است بخش دو دارای که زیان و سود صورت از شکلی
 .شوندمی کسر درآمدها جمع از و جمع هم با هاهزینه

 

 حسابداری اطالعاتی سیستم - 82

 وردم اطالعاتی نیازهای به پاسخگویی برای که تجاری واحد یک در که هاییرویه و سوابق کارکنان، از ترکیبی
 .گیردمی قرار استفاده

 

 



 نقدی هایپرداخت روزنامه دفتر - 83

 .گیردمی قرار استفاده مورد چک، طریق از نقدی هایپرداخت ثبت برای که مخصوصی روزنامه دفتر

 

 نقدی هایدریافت روزنامه دفتر - 84

 .گیردمی قرار استفاده مورد نقدی هایدریافت ثبت برای که مخصوصی روزنامه دفتر

 

 کنترل حساب - 85

 .است معین دفتر در مشابه هایحساب از گروهی هایمانده مجموع با برابر کل دفتر در آن مانده که حسابی

 

 ای دسته پردازش - 86

 .مشابه مبادالت از ایدسته یا گروه برای کامپیوتری حسابداری

 

 اطالعاتی بانک برنامه - 87

 .شودمی استفاده خودکار صورت به هاییگزارش انواع تهیه برای آن از که کامپیوتری برنامه

 

 عمومی روزنامه دفتر - 88

 تفادهاس مورد کرد، ثبت اختصاصی روزنامه دفاتر در را آنها توان نمی که مبادالتی ثبت برای که ای روزنامه دفتر
 .گیرد می قرار

 

 کل دفتر - 89

 .شوندمی گزارش مالی هایصورت در که هاییحساب دفتر

 

 خرید روزنامه دفتر - 91

 .شودمی استفاده نسیه صورت به هادارایی سایر و ملزومات کاال، خریدهای تمامی ثبت برای که مخصوصی دفتر



 

 فروش روزنامه دفتر - 90

 .گیردمی قرار استفاده مورد نسیه هایفروش ثبت برای که مخصوصی دفتر

 

 اختصاصی روزنامه دفتر - 92

 .مبادالت از خاصی نوع ثبت برای حسابداری روزنامه دفتر یک

 

 گسترده کاربرگ - 93

 .سازدمی مرتبط یکدیگر به فرمول وسیله به را اطالعات که کامپیوتری برنامه یک

 

 معین دفتر - 94

 با برابر معین دفتر در هاحساب مجموع. است موجود کل دفتر هایمانده جزئیات آن در که هاییحساب دفتر
 .است کل دفتر حساب مانده

 

 سریع نسبت - 95

 مجموع به دریافتنی هایحساب خالص بعالوه مدت کوتاه گذاریسرمایه بعالوه نقد وجوه مجموع نسبت
 .جاری هایبدهی

 د،رسمی فرا آنها سررسید که تدریج به و بالفاصله را جاری هایبدهی توانمی آیا که کندمی بیان نسبت این
 .نامندمی نیز آنی نسبت اوقات گاهی را نسبت این خیر؟ یا نمود پرداخت

 

 دریافتنی هایحساب زمانی تحلیل - 96

 .است گذشته آنها سررسید که زمانی مدت طریق از الوصول مشکوک مطالبات برآورد برای روشی
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 الوصول مشکوک مطالبات ذخیره - 97

 ارانتظ که است دریافتنی هایحساب از بخشی دهندهنشان که دریافتنی هایحساب برای متقابل حساب یک
 .شود وصول رودنمی

 .شودمی گفته نیز الوصول مطالبات ذخیره آن به اوقات گاهی

 

 گیری ذخیره روش - 98

 .هشد سوخت مطالبات واقعی میزان تعیین از قبل تخمین، مبنای بر شده سوخت مطالبات ثبت برای روشی

 

 شده سوخت مطالبات هزینه - 99

 هزینه آن به اوقات گاهی. شودمی ایجاد مشتری توسط بدهی پرداخت عدم علت به که فروشنده برای ایهزینه
 .شودمی اطالق نیز سوخت

 

 احتمالی بدهی - 011

 دیلتب قطعی بدهی یک به بالقوه رویدادی وقوع صورت در آینده در و نیافته قطعیت هنوز که بالقوه بدهی یک
 .شد خواهد

 

 مطالبات وصول دوره متوسط - 010

 .است روزانه فروش به دریافتنی هایحساب میانگین نسبت مطالبات، وصول دوره متوسط

 .شودمی وصول روز چند در مطالبات متوسط که است موضوع این بیانگر نسبت این

 

 مستقیم حذف روش - 012

 سوخت از پس تا نشیندمی انتظار به تجاری واحد آن در که شده سوخت مطالبات برای حسابداری روش یک
 .کند ثبت دفاتر در را آن دریافتنی هایحساب

 



 دریافتنی سند یک تنزیل - 013

 .سررسید تاریخ از قبل دریافتنی سند یک فروش

 

 سند واخواست - 014

 ولنک آن به اوقات گاهی. گویند سند واخواست را سررسید در دریافتنی سند یک پرداخت از بدهکار زدن سرباز
 .شودمی گفته نیز سند

 

 بهره - 015

 یانب به. گویندمی بهره را کندمی پرداخت او به دهندهوام هایپول از کردن استفاده بابت از گیرندهوام که پولی
 .استشده گرفته وام پول بهای «بهره» دیگر،

 به ایدب آینده در که را مبلغی بگیرد، وام معین مدتی برای پول مبلغی( اقتصادی بنگاه یا فرد) گیرندهوام اگر
 .بود خواهد نخستین دریافتی مبلغ از بیش معموالا  کند، بازپرداخت دهندهوام

 اختبازپرد مبلغ و دریافتی مبلغ تفاوت" نسبت صورت به را آن توانمی که دارد نام" بهره" اضافی، پرداخت این
 و شود داده وام ریال ۱۱۱ مبلغ اگر که سانبدین. کرد بیان" دریافتی مبلغ کل" به" معین دوره یک پایان در شده
 بود خواهد درصد ۱ با برابر ساالنه بهره نرخ گردد، دریافت ریال ۱۱۱ سال پایان در

 

 بهره دوره - 016

 بطول سررسید تاریخ تا و شروع سند صدور روز از دوره این. شودمی محاسبه آن در بهره که زمانی دوره
 .انجامدمی

 

 بهره نرخ - 017

 .شودمی ضرب اصل مبلغ در بهره مبلغ محاسبه برای که است درصدی

 

 بدهکار - 018

 .کندمی تضمین را آینده در وجه پرداخت سند یک امضا با که تجاری واحد یک یا فرد



 سررسید تاریخ - 019

 .شود استرداد بهره و اصل باید که تاریخی

 

 سررسید ارزش - 001

 .سند یک سررسید در بهره و اصل جمع

 

 طلبکار - 000

 .کرد خواهد پرداخت او به را وجهی آینده در بدهکار که تجاری واحد یا فرد

 

 فروش از درصدی - 002

 .(خالص فروش یا) نسیه خالص فروش از درصدی از استفاده با الوصول مشکوک مطالبات برآورد برای روشی

 

 مبلغ اصل - 003

 .است داده قرض بدهکار به را آن طلبکار که مبلغی

 

 دار وعده سند - 004

 .نماید پرداخت را مشخصی مبلغ آینده، در شودمی متعهد کننده امضا آن طی که اینوشته

 

 کاریمحافظه - 005

 .ابندی انعکاس مالی صورتهای در نظر مورد مطلوبیت کمترین با باید مبادالت ارقام که دارد می بیان که مفهومی

 

 و شودمی ارسال( کار العمل حق) دیگری تجاری واحد برای( آمر) مالک یک توسط که کاالیی:  امانی کاالی - 006
 .رساندمی فروش به آمر برای را کاال العمل، حق دریافت ازاء در کار العمل حق

 .نیست امانی کاالی مالک کار العملحق کار، العملحق به آمر از مالکیت انتقال عدم دلیل به موارد اینگونه در



 

 رویه ثبات اصل - 007

 استفاده یکنواخت حسابداری هایروش از دوره به دوره باید تجاری واحدهای که است این معنای به اصل این
 .کند

 

 افشا اصل - 008

 خارج دافرا گیریتصمیم برای اطالعات کاملترین برگیرنده در باید مالی هایصورت که معناست این به اصل این
 .باشد تجاری واحد از

 

 (فایفو) وارده اولین از صادره اولین روش - 009

 شفرو به اول موجود، کاالهای اولین همیشه که است مبتنی فرض این بر و کاالست ارزشیابی هایروش از یکی
 .است آخری خریدهای از متشکل دوره آخر کاالی موجودی بنابراین و اندرسیده

 

 مقصد فوب - 021

 .شودمی واگذار خریدار جغرافیایی مکان در خریدار به فروشنده از کاال مالکیت آن طی که تجارت در اصطالخی

 

 مبدا فوب - 020

 به فروشنده از فروشنده، جغرافیایی مکان از کاال خروج زمان در کاال مالکیت آن طی که تجارت در اصالحی
 .شودمی منتقل خریدار

 

 ناویژه سود روش - 022

 : رفته فروش کاالی شده تمام بهای مدل جایی جابه طریق از کاال موجودی تخمین برای راهی

 دوره اول کاالی موجودی+  خالص خرید=  فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای

 فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای - رفته فروش کاالی شده تمام بهای=  دوره آخر کاالی موجودی



 کاال موجودی نگهداری سود - 023

 .الیفو روش در ناویژه سود و فایفو روش در ناویژه سود بین اختالف

 

 (الیفو) وارده آخرین از صادره اولین روش - 024

 .رسندمی فروش به اول اند،شده خریداری آخر که کاالهایی شودمی فرض آن در که کاال ارزیابی هایروش از یکی

 و دهندمی تشکیل را رفته فروش کاالی شده تمام بهای اند،شده خریداری آخر در که کاالهایی روش این در
 .باشندمی دوره آخر کاالی موجودی دهنده تشکیل اول، خریدهای و دوره اول کاالی موجودی

 

 الیفو ذخیره - 025

 .فایفو روش در کاال موجودی شده تمام بهای و الیفو روش در کاال موجودی شده تمام بهای بین تفاوت

 

 بازار قیمت یا شده تمام بهای اقل قاعده - 026

( یجایگزین جاری بهای) بازار قیمت یا و تاریخی شده تمام بهای به یا باید دارایی یک که داردمی الزام قاعده این
 .شود گزارش مالی هایصورت در است کمتر که کدام هر ،

 

 اهمیت مفهوم - 027

 از مالی هایصورت در که مبادالتی و اقالم برای فقط را حسابداری مناسب هایروش و هاشیوه باید تجاری واحد
 .گیرد بکار هستند، برخوردار اهمیت

 

 کاال موجودی ادواری سیستم - 028

 در. باشد داشته اختیار در را کاال موجودی لحظه به لحظه مدارک تجاری واحد که نیست الزم سیستم این در
 شده تمام بهای ارزیابی، مناسب هایروش بکارگیری و کاال موجودی فیزیکی شمارش با دوره آخر در عوض،

 .گرددمی معین دوره آخر کاالی موجودی

 

 



 کاال موجودی دائمی سیستم - 029

 .دارد اختیار در را کاال موجودی لحظه به لحظه سوابق تجاری واحد سیستم این در

 

 ویژه شناسایی روش - 031

 .دارد کاربرد هاموجودی از متمایزی اقالم برای که کاال ارزیابی هایروش از یکی

 

 موزون میانگین روش - 030

 .شودمی تعیین واحد موزون میانگین شده، تمام بهای آن در که کاال ارزیابی هایروش از یکی

 به فروش برای آماده واحدهای بر فروش برای آماده کاالی شده تمام بهای تقسیم طریق از موزون میانگین
 .شودمی گفته نیز میانگین روش روش، این به اوقات گاهی. آیدمی دست

 

 استهالک تسریعی روش - 032

 .است بعدی هایسال استهالک از بیشتر اولیه هایسال استهالک آن طی که استهالک هایروش از یکی

 

 نامشهود هایدارایی انقضا - 033

 کلی مبلغ یک سیستماتیک کاهش

 نیشدتهی و ثابت هایدارایی به که استهالکی همانند شود،می مربوط نامشهود هایدارایی به که است ایهزینه
 .یابدمی تخصیص طبیعی منابع هادارایی به که

 

 حسابداران المللیبین فدراسیون - 034

 جهان رد حسابداری المللیبین ایحرفه نهاد تأثیرگذارترین و ترینمهم( آیفک) حسابداران المللیبین فدراسیون
 .است

 حسابرسی و حسابداری هایحرفه در شاغل حسابدار میلیون نیم و دو از بیش مجموع در هاانجمن این در
 هایتشکل ترینبزرگ از یکی حیث این از آیفک. هستند عضو جهان سراسر خصوصی و دولتی هایبخش
 .است جهان در ایحرفه



 

 ایسرمایه مخارج - 035

 یک بدهکار در ایسرمایه مخارج. گرددمی دارایی مفید عمر یا و کارآیی یا ظرفیت افزایش موجب که مخارجی
 .شودمی ثبت دارایی حساب

 

 نشر حق - 036

 رنش حق. هنری هایرشته سایر و فیلم موسیقی، تولید کتاب، یک فروش و مجدد تکثیر برای انحصاری حق
 .دارد سال پنجاه معادل حداکثر عمری

 

 طبیعی منابع شدن تهی هزینه - 037

 منابع شدن تهی هزینه. است یافته کاهش معین دوره یک در که طبیعی منبع یک شده تمام بهای از بخشی
 .شودمی محاسبه تولید میزان روش در استهالک نظیر طبیعی

 

 استهالک قابل مبلغ - 038

 .آن اسقاط ارزش منهای ثابت دارایی یک شده تمام بهای

 

 مضاعف نزولی روش - 039

 نرخ یک در دارایی دفتری ارزش کردن ضرب طریق از ساالنه استهالک آن در که تسریعی استهالک روش یک
 .شودمی محاسبه است، مستقیم خط نرخ برابر دو که ثابت

 

 برآوردی اسقاط ارزش - 041

 .آن مفید عمر اتمام از بعد ثابت دارایی یک انتظار مورد فروش قیمت
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 برآوردی مفید عمر - 040

 تولید، میزان سال، قالب در توانمی را مفید عمر. شد منتفع دارایی یک از بتوان رودمی انتظار که زمانی تمد
 .نمود بیان گیریاندازه واحدهای سایر و کیلومتر

 

 اساسی تعمیر - 045

 .کندمی سرمایه مخارج ایجاد که تعمیری

 

 فروش و انحصار حق - 046

 .خاص شرایطی با محصول یک فروش مورد در دولتی یا و خصوصی واحد یک از شده اخذ امتیاز

 

 سرقفلی - 047

 واقعی رزشا از بیشتر قیمتی به دیگر شرکت توسط شرکت یک اکتساب نتیجه در که نامشهودی دارایی سرقفلی
 خوب روابط مشتریان، با خوب روابط زیاد، وفادار مشتریان شرکت، برند ارزش. شودمی گفته سرقفلی ایجادشده،

 .است سرقفلی دهندهنشان اختصاصی، تکنولوژی یا رایتکپی حق اختراع، نوع هر و کارکنان با

 تجهیزات یا ساختمان مثل فیزیکی دارایی یک زیرا شودمی گرفته نظر در نامشهود دارایی عنوانبه سرقفلی
 .شودمی منعکس شرکت، هایدارایی بخش در ترازنامه، در سرقفلی حساب. نیست

 

 نامشهود دارایی - 048

 .بخشد می آینده و حال در را مخصوصی امتیاز دارنده، به که لمسی قالب غیر دارایی

 اییدار مثال عنوان به معموالا  و کنندمی استفاده نامشهود دارایی اصطالح از هاستسال حسابداری، کارشناسان
 موارد و امتیاز حق تجاری، عالئم اکتشاف، حق التالیف، حق اختراع، حق سرقفلی، قبیل از مواردی نامشهود،
 .کنندمی فهرست را مشابه

 هایدارایی از تریمتنوع بسیار هایمصداق که شده باعث امروز، دنیای در کار و کسب هایمدل پیچیدگی
 .گیرندنمی قرار توجه مورد سنتی حسابداری در معموالا  که بیایند وجود به نامشهود

 



 :کنید توجه موارد این به

 کار و کسب یک مشتریان هایموبایل شماره یا هاایمیل فهرست 
 سایت یک دامین 
 شرکت سرورهای در شده ثبت اندروید هایموبایل روزانه فیزیکی جابجایی اطالعات حاوی داده پایگاه 

 گوگل
 کار و کسب یک درآمدی مدل 

 در معموالا  باالیشان، بسیار ارزش وجود با که هستند جدید نامشهود هایدارایی از هایینمونه همگی، اینها
 قرار (تعریف آخر ینقطه سه همان) غیره و قسمتِ  در سنتی، حسابداران توسط نامشهود دارایی تعریف

 .گیرندمی

 

 مدت بلند اجاره - 049

 اجاره به اجاره برابر در را دارایی یک از استفاده حق دهنده اجاره آن اساس بر که ای موافقتنامه از عبارتست
 .کند می واگذار کننده

 

 اساسی غیر تعمیر - 051

 .شودمی ثبت هزینه حساب یک بدهکار در تعمیر این. است جاری مخارج کننده ایجاد که تعمیری

 

 امتیاز حق - 050

 .شود کسب دولت از باید حق این. سال هفده مدت به اختراع یک فروش و تولید انحصاری حق

 

 (درآمدی مخارج) جاری مخارج - 052

 حفظ خوبی کاری شرایط در را دارایی یا و شودمی خود موجود شرایط در دارایی یک نگهداری باعث که مخارجی
 (.شوندمی داده مطابقت درآمد با) شوندمی هزینه جاری مخارج. کندمی

 

 مستقیم خط روش - 053

 .است مشابه( دوره) سال هر استهالک هزینه آن اساس بر که استهالک هایروش از یکی



 سنوات مجموع روش - 054

 یک استهالک قابل مبلغ ضرب از دوره هر استهالک هزینه آن اساس بر که استهالک تسریعی هایروش از یکی
 مفید عمر آن صورت و دارایی مفید عمر هایسال مجموع کسر این مخرج. آیدمی وجود به کسر یک در دارایی
 .یابدمی کاهش نیز کسر صورت مفید، عمر شدن کم با دوره هر در. است دارایی

 

 تجاری نام و تجاری عالئم - 055

 .است خدمات یا محصول یک ممتاز مشخصه تجاری، نام

 تجاری نام. کاالست نام و کمپانی از مجزا که است برخوردار فردیمنحصربه خصوصیات و هویت از تجاری نام
 زا برگرفته تواندمی اسم این که است خاص اسم یک تجاری نام هر. شعارهاست و ها،نشانه ها،نام فراتراز چیزی
 .باشد تجاری نام یک تواندمی نیز شما نام حتی باشد، فرد یک یا گروه شهر، اجتماع، نام

 

 تولید میزان روش - 056

 ود،شمی تولید ثابت دارایی توسط که واحدی هر به استهالک از ثابتی مبلغ آن طی که استهالک برای روشی
 .یابدمی اختصاص

 

 مدت بلند بدهی جاری حصه - 057

 .شود پرداخت یکسال ظرف باید که مدت بلند بدهی یک از سهمی

 

 پرداختنی سند یک تنزیل - 058

 .پردازدمی را آن خالص مبلغ و کندمی کسر سند اسمی ارزش از را بهره بانک آن در که بانک از استقراض

 

 حقوق مالیات - 059

 .شودمی پرداخت مالیاتی حوزه به و کسر مالیات عنوان به بخشی کارکنان حقوق جمع از
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 (ناخالص حقوق جمع) ناخالص پرداخت جمع - 061

 .کسور از قبل کارکنان به دیگر پرداختی نوع هر و العمل حق دستمزد، حقوق، کل

 

 (پرداختی خالص) الصخ پرداخت - 060

 .برندمی منزل به خود با کارکنان که است مبلغی آن پرداختی خالص کسور، منهای ناخالص پرداخت

 

 دستمزد و حقوق - 062

 .تجاری واحد هایهزینه مهمترین از یکی و کارکنان الزحمه حق

 

 مدت کوتاه پرداختنی سند - 063

 شود پرداخت یکسال ظرف باید که پرداختنی سند

 

 محل بال دیون - 064

 ظورمن آنها برای اعتباری مربوط بودجه در که گذشته سنوات پرداخت قابل بدهیهای از عبارتست بالمحل دیون
 .باشد شده ایجاد دستگاه اختیار بدون زیر طرق از یکی به صورت دو هر در و مصوب اعتبار بر زائد یا و نشده

 هایشرکت و دولتی موسسات و ها وزارتخانه به بدهی انواع ذیصالح مراجع طرف از صادره قطعی احکام –
 مشابه های هزینه و پست مخابراتی، هایهزینه آب، برق، اشتراک حق مانند شده انجام خدمات از ناشی دولتی

 .باشد شده ایجاد اجرائی دستگاه ازاختیار خارج که

 زارتو طرف از بند این موضوع بالمانع دیون انواع. باشد شده ایجاد دستگاه اختیار از خارج که بدهیهائی سایر –
 .شد خواهد اعالم و تعیین دارائی و اقتصادی امور

 

 عمومی درآمد - 065

 دولتی هایشرکت سهام سود و مالیات و دولتی موسسات و هاوزارتخانه درآمدهای از است عبارت عمومی درآمد
 درآمد عنوان تحت کشور کل بودجه قانون در که درآمدهائی سایر و مالکیت و انحصارات از حاصل درآمد و

 .شودمی منظور عمومی



 مستقل حساب - 066

 که دارد وجود مستقلی حساب است ایجداگونه طور به مالی درآمد منبع که محلی از هابرنامه جداسازی برای
 اساس بر و خاصی هدف برای که مالی هایدارایی و منابع کلیه خالصه طور به و نقدی غیر یا نقدی وجوه شامل
 .است شده تعیین پیش از مقررات و قوانین

 موقت و دائمی هایحساب شامل خود که شودمی مستقلی مالی و حسابداری واحد ایجاد باعث مستقل حساب
 .است

 

 ایسرمایه عواید - 067

 برگه مانند دارایی قلم یک فروش اثر در که است سودی میزان( Capital Gain: انگلیسی به) ای،سرمایه عواید
 .آیدمی دست به نظر مورد دارایی خرید قیمت از باالتر قیمتی به مستغالت، و امالک یا قرضه اوراق سهام،

 .باشد مدتکوتاه یا بلندمدت تواندمی سود این

 دارای اقتصاد علم در سود واژه اما است، هزینه و درآمد تفاوت با برابر( حسابداری اصطالح در) حسابداری، سود
 زیان، میزان با و مستقیم رابطه شده، حاصل درآمد مقدار با همواره سود، میزان این. باشدمی متفاوتی معنای
 .دارد معکوس رابطه

 

 مالی هایصورت توضیحی هاییاداشت - 068

 .کرد ارائه مالی هایصورت متن در تواننمی را مالی هایصورت کنندگان استفاده نیاز مورد اطالعات تمامی

 الینفک جز که مالی هایصورت توضیحی هاییاداشت قالب در را اطالعات از برخی تجاری، واحد دلیل همین به
 .کندمی افشا است مالی هایصورت

 مناسب و کامل توصیف برای عملی راه تنها زیرا است مالی هایصورت از مهمی بخش توضیحی هاییاداشت
 .است خاص رویدادهای و هاوضعیت از برخی

 

 بانکی مغایرت صورت - 069

 و بانک حساب صورت بین موجود هایاختالف( Bank Reconciliation: انگلیسی به) بانکی، مغایرت صورت
 .نمایدمی تبیین را مؤسسه دفاتر

 



 برده بانک به که مردم دست در معوق هایچک نخست: شودمی ناشی عمده عامل چهار از اختالفات این معموالا 
 .است نشده

 سوم. است نشده منظور بانک بستانکار به تطبیق تاریخ در که بانک حساب به شده ارسال مبالغ دوم
 .موسسه یا بانک اشتباهات چهارم و باشد نرسیده هاآن اعالمیه که بانک هایبرداشت

 

 (Capital Expenditure) ایسرمایه هزینه - 071

 خرید صرف ایسرمایه هزینه. شوندمی صرف آینده در سود ایجاد برای که هستند هاییهزینه ایسرمایه هزینه
 .گرددمی موجود مولد و ثابت هایدارایی ارزش افزودن یا جدید مولد و ثابت هایدارایی

. ستا شده صرف هزینه این آن در که باشد مالیاتی سال از باقیمانده میزان از بیش باید هادارایی این مفید عمر
 ایسرمایه هایهزینه نمونه از درازمدت و ثابت هایدارایی و آالت ماشین و تجهیزات ساختمان، زمین، خرید

 .هستند

 

 هااکتساب و هاادغام - 070

 واحدهای یا وکاریکسب هایسازمان دیگر ها، شرکت مالکیت آنها در که هستند معامالتی هااکتساب و هاادغام
 .شوندمی ترکیب یا منتقل کارشان حال در

 شوند، کوچک کنند، رشد سازندمی قادر را هاشرکت راهبردی، مدیریت از ایجنبه عنوان به ها،اکتساب و هاادغام
 .دهند تغییر را شان رقابتی جایگاه یا کار و کسب ماهیت و

 کی که دهدمی رخ وقتی اکتساب و است، بنگاه یک به بنگاه دو قانونی اتحاد ادغام یک قانونی، نظر نقطه از
 .بگیرد دست در را دیگری بنگاه هایدارایی یا سهام صاحبان حقوق سرمایه، سهام مالکیت بنگاه

 یک تحت تعهدات و هادارایی تحکیم تحکیم به منجر معامالت این دوی هر اقتصادی، و تجاری نظر نقطه از
 .است واضح کمتر «اکتساب» و «ادغام» بین تمایز و شوندمی شرکت

 

 درآمد با هزینه تطابق اصل - 072

 ندکمی بیان که است تعهدی حسابداری اصول از یکی تطابق اصل اختصار به یا درآمد با هزینه تطابق اصل
 حسابداری خالف بر شود ثبت پیوسته، وقوع به که ایدوره در پرداخت زمان گرفتن نظر در بدون باید هاهزینه
 .شودمی ثبت آن پرداخت زمان در هزینه آن در که نقدی



 هاییهزینه چنین یافت، تجاری واحد درآمد و شده مصرف کاالهای شده تمام بهای بین ایرابطه نتوان چنانچه
 .شودمی ثبت اند،شده مصرف که ایدوره همان در را

 رد سپس و شودمی ثبت دارایی عنوان تحت( اجاره پرداخت پیش مانند) هزینه پرداخت پیش ترتیب این به
 .شودمی منظور هزینه حساب به( اجاره زمان شدن سپری) هزینه تحقق زمان

 محاسبه بنابراین و شده کسر دوره همان درآمدهای از دوره یک هایهزینه تا شودمی باعث ایرویه چنین اتخاذ
 .پذیرد صورت تری منطقی صورت به مالی دوره یک سود

 

 (Cost of goods sold) شده فروخته کاالی بهای - 073

 به مربوط بهای. دارد اشاره خاص دوره   یک در شده فروخته کاالهای دفتری ارزش به شده فروخته کاالی بهای
 یانگینم بهای یا ،(فایفو) وارده اولین از صادره اولین ویژه، شناسایی قبیل از مختلفی هایفرمول بوسیله   کاالها

 .شودمی محاسبه

 املش شده ساخته کاالی بها. باشدمی کاال به مربوط هایهزینه سایر و تبدیل خرید، هایهزینه تمامی شامل بها
 .است یافته تخصیص سربار و دستمزد مواد،

 نگهداری ارزش، کاهش یا فروش زمان تا کاال موجودی عنوان به نشده، فروخته تاکنون که کاالهایی بهای
 .شودمی

 

 (Cash flow forecasting) نقدی جریان بینیپیش - 074

 هر برای نقدی جریان و آیدمی بشمار اقتصادی واحد هر حیاتی و مهم منابع از نقد وجوه نقدی جریان بینیپیش
 مدیریت هایضروریت ترینمهم از نقدی، جریان بینیپیش و شودمی محسوب حیاتی عامل وکاریکسب

 .است اقتصادی واحدهای

 و مالی هایتصمیم اتخاذ برای حسابداری، اطالعات کنندگاناستفاده سایر و اعتباردهندگان گذاران،سرمایه
 .هستند نقدی هایجریان به مربوط اطالعات نیازمند گذاری،سرمایه

 

 (Cash flow) نقدی جریان - 075

 اقتصادی یا صنعتی پروژه کار، و کسب تجارت، یک در نقدینگی خروج و ورود به اقتصاد علم در نقدی جریان
 .شودمی محاسبه محدود زمانی دوره یک در معموالا  نقدی جریان. شودمی گفته



 ارزیابی تجدید روش به استهالک - 076

 واحد هر ارزش و زیاد هاآن تعداد که هادارایی از مشابهی اقالم مورد در معموالا  ارزیابی تجدید روش به استهالک
 .شودمی گرفته کار ها،به رستوران در ظروف یا کارگاهی موسسات در آالت ابزار مانند باشدمی پایین هاآن

 و شده ارزیابی تجدید نظر مورد ،دارایی مالی دوره هر پایان در دارایی اقالم استهالک محاسبه برای روش این در
 استهالک هزینه حساب که ترتیب بدین شود،می ثبت مربوط هایحساب در دفتری ارزش با آن التفاوت مابه

 .شودمی بستانکار مربوط دارایی حساب و بدهکار

. شودنمی نگهداری دارایی اقالم از یک هر برای ای جداگانه انباشته استهالک حساب روش، این در بنابراین
 .یابد می کاهش دوره استهالک هزینه شود فروخته مالی دوره طی در دارایی اقالم از تعدادی چنانچه

 

 (cash flow statement) نقد وجوه جریان صورت - 077

 در نقدینگی جریان گزارش حاوی که مالی صورت یک به مالی حسابداری در نقد، وجوه جریان صورت
 .گرددمی اطالق است، شرکت یک ترازنامه گذاریسرمایه و مالی عملیاتی، هایفعالیت

 

 (Capital surplus) سرمایه مازاد - 078

 به رساند،می فروش به آن اسمی ارزش از بیش به را خود سهام سهامی، شرکت یک که هنگامی سرمایه، مازاد
 در آن، از حاصل درآمد که شود،می گفته سرمایه مازاد یا سهام مازاد نظر، مورد سهام اسمی ارزش بر مازاد مبلغ
 .شودمی گزارش و بندیطبقه سهام صاحبان حقوق زمره

 سود یا سرمایه سهام عنوانبه که سهام صاحبان حقوق از بخشی در سهام مازاد ها،شرکت ترازنامه در
 شد خواهد درج شود،می بندیطبقه نشده،تقسیم

 

 (Financial audit) مالی ممیزی - 079

 ،حسابداری شده پذیرفته اصول با مالی، هایوضعیت صورت و مالی هایصورت مطابقت بررسی به مالی ممیزی
 ممیزی، نوع این به. گرددمی اطالق شده، وضع مقررات و قوانین از مالی هایفعالیت تبعیت بررسی چنینهم

 .شودمی گفته نیز حسابرسی

 

 



 پذیراستهالک مبلغ - 081

 .آن باقیمانده ارزش كسر به ،مالی صورتهای در شده تمام بهای جایگزین مبالغ سایر یا دارایی شده تمام بهای
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