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تا تشکز اس استاد گزاهی
 



:سؤال کِ اس هْن تزیي سؤاالتی ّستٌذ کِ تایذ قثل اس شزٍع ّز فعالیت تجاری تَسط هذیز هالی پاسخ دادُ شَدسِ 

ثلٌذ هذتی هَسد ًیبص است؟ ثِ ػجبست دیگش، دس چِ صٌؼتی فؼبل خَاّیذ ثَد ٍ ثِ چِ ًَع هبضیي آالت ، سبختوبى، سشهبیِ گزاسیْبی ًَع چِ -1
.تجْیضات ٍ اهىبًبت تحمیك ٍ تَسؼِ ًیبص داسیذ؟ جَاة ایٌگًَِ سؤاالت دس ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای دادُ خَاّذ ضذ

ضشوتثلٌذ هذت ّبی سشهبیِ گزاسیٍ هذیشیت سیضی ثشًبهِفشآیٌذ : ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای 

.  ، هبّیت فؼبلیت ضشوت استسشهبیِ گزاسییىی اص ػَاهل هؤثش دس اًتخبة ًَع فشصتْبی : 1ًىتِ 
ثَدجِثشای خشدُ فشٍضی ، یه تصوین تَاًذ هیدس هَسد افتتبح یه ضؼجِ جذیذ، گیشی تصوین: هثبل

.هْن ثبضذای ثٌذی سشهبیِ

:هیذٌّذسا سِ هَسد تطىیل ای ثَدجِ ثٌذی سشهبیِاسبس ٍ ضبلَدُ : 2ًىتِ 
اسصیبثی جشیبًبت ًمذی( الف

صهبى دسیبفت جشیبًبت ًمذی( ة
ًمذیسیسه هَجَد دس جشیبًبت (ج

هی پزیشیذ  ؟ آیب ضشوبی جذیذی سا هیىٌیذهبلی ثلٌذ هذت استفبدُ تأهیي ؟ اص تأهیي هی وٌیذخَد سا چگًَِ سشهبیِ گزاسی هَسد ًیبص ٍجَُ -2
.دس سبختبس سشهبیِ دادُ خَاّذ ضذسؤاالت ؟ جَاة ایي گًَِ هیگیشیذیب ٍجَُ هَسد ًیبص سا ٍام 

هی هبلی ػولیبت یه ضشوت هَسد استفبدُ لشاس تأهیي ثِ تشویت خبصی اص ثذّی ثلٌذهذت ٍ حمَق صبحجبى سْبم وِ ثشای : سبختبس سشهبیِ
.گیشد

:وِ هذیش هبلی دس سبختبس سشهبیِ ثبیذ جَاة دّذسؤال دٍ 
ثْتشیي تشویت ثذّی ٍ حمَق صبحجبى سْبم وذام است؟

وذام اًذ؟هٌبثغ ثشای تأهیي ٍجَُ هَسد ًیبص ضشوت اسصاى تشیي 

.چٌبًچِ ضشوت سا ثِ هثبثِ یه ویه دس ًظش ثگیشین، سبختبس سشهبیِ هطخص وٌٌذُ چگًَگی تمسین آى ویه است: 3ًىتِ 

؟ جَاة هی وٌیذهبلی جبسی ضشوت هبًٌذ دسیبفت ٍجِ اص هطتشیبى ثب پشداخت ٍجِ ثِ تأهیي وٌٌذگبى هَاد اٍلیِ سا چگًَِ هذیشیت اهَس -3
.دس هذیشیت سشهبیِ دس گشدش دادُ خَاّذ ضذسؤاالت ایٌگًَِ 

هذیشیت سشهبیِ دس گشدش تؼییي همذاس ٍ تشویت هٌبثغ ٍ هصبسف سشهبیِ دس گشدش ثِ ًحَی وِ هَجت افضایص ثشٍت سْبهذاساى گشدد ایي 
.ٍظیفِ ثبیذ ّش سٍص اًجبم ضَد





ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای

سبختبس سشهبیِ

هذیشیت سشهبیِ دس گشدش



.هذیشیت هبلی ػجبست است اص هذیشیت ثش هٌبثغ ٍ هػبسف سشهبیِ، ثِ عَسی وِ ثشٍت سْبهذاساى ثِ حذاوثش ثشسذ 

ٍ هصبسف هیذٌّذ تطىیل ( ثذّی ٍ حمَق صبحجبى سْبم)هٌبثغ سشهبیِ سا سوت چپ تشاصًبهِ : 4ًىتِ 
.هیذٌّذتطىیل ( داساییْب)سشهبیِ ًیض سوت ساست تشاصًبهِ 



همبیسِ دٍ ّذف هذیشیت هبلی، حذاوثش سبختي سَد ٍ ثشٍت سْبهذاساى 1-1جذٍل 

هعایةهشایاّذف کَتاُ هذتتلٌذهذتّذف 
حذاوثش وشدى 

سَد
سَْلت هحبسجِ سَد۱.سَد صیبدهجبلغ 

سَْلت تؼییي ساثغِ ۲.
ثیي تػویوبت هبلی ٍ 

سَد

ثش وَتبُ هذتتأویذ ۱.

ػذم تَجِ ثِ سیسه ثب ػذم ۲.
اعویٌبى

ثبصدّبصهبى ثٌذی ػذم تَجِ ثِ ۳.

ًیبص ثِ هٌبثغ هبلی فَسی۴.

ایي ّذف دس هؤسسبت غیشاًتفبػی ۵.
.ًذاسدهفَْم 

لضٍهبً هٌبفغ اضخبظ هشتجظ ثب ۶.
گیشد ًویضشوت سا دس ًظش 

.استلبثل دستىبسی ۷.

حذاوثش وشدى 
ثشٍت  

سْبهذاساى

ثبالتشیي لیوت ثبصاس 
ّش سْن ػبدی

ثش ثلٌذ هذتتأویذ ۱.

تَجِ ثِ سیسه ثب ػذم ۲.
اعویٌبى

صهبى ثٌذی ضٌبسبیی ۳.
ثبصدُ ّب

ثبصدُ ثِ  تَج۴ِ.
سْبهذاساى

استجبط دلیك ثیي اسائِ ػذم ۱.
تػویوبت هبلی ٍ لیوت سْبم

اهىبى ایجبد اضغشاة ٍ ًگشاًی دس ۲.
هذیشیت



.ٍاسد ضَد، سیسه ٍسضىستگی است هی تَاًذ هْن تشیي سیسىی وِ ثش یه ضشوت : 6ًىتِ 

:  هی ضًَذگشٍُ هتضشس ضَد، دٍ دس صَستی وِ ضشوت ٍسضىست : 7ًىتِ 
سْبهذاساى -1

ثستبًىبساى -2 
 

افضایص ثشٍت سْبهذاساى ثب افضایص . )ثِ عَس ولی ّذف هذیشیت هبلی حذاوثش وشدى ثشٍت سْبهذاساى است: ًتیجِ ولی
(اسصش ضشوت

سیسه ثِ عَسی وِ ّش چِ   -2 ثبصدُ  -1: هی گیشدثشٍت سْبهذاساى تحت تبثیش دٍ ػبهل لشاس :5ًىتِ 
ثبصدُ افضایص یبثذ، ثشٍت سْبهذاساى افضایص یبفتِ ٍ ّش چِ سیسه وبّص یبثذ ، ثشٍت سْبهذاساى  

.هی یبثذافضایص 

ث-1



حذاوثش وشدى ثشٍت سْبهذاساى هؼبدل حذاوثش وشدى اسصش جبسی حمَق صبحجبى سْبم ٍ : 8ًىتِ 
.حذاوثش وشدى اسصش جبسی سْبم ضشوت است

:اص عشیك تغییش ػَاهل صیش ثش ثشٍت سْبهذاساى تبثیش ثگزاسدهیتَاًذ هذیش هبلی : 9ًىتِ 
سَد ّش سْن فؼلی ٍ آتی

، هذت ٍ سیسه سَدآٍسیصهبًجٌذی 
خظ هطی تمسین سَد

ضیَُ تبهیي هبلی هَسسِ

سْبهذاساى است ساستبی ّذف اصلی هذیشیت هبلی وِ حذاوثش وشدى ثشٍت فشػی دس اّذاف : 10ًىتِ 
.ثبیذ لحبػ گشدد

.هی ضَدثب اسصش ول داسایی ّبی ضشوت تؼییي : تؼییي اًذاصُ ضشوت ٍ ًشخ سضذ آتی آى 
.سیسه هشثَط ، سیسه تجبسی است: داسایی ّبتؼییي ثْتشیي تشویت 

.استسیسه هشثَط ، سیسه هبلی (: سبختبس سشهبیِ)تؼییي ثْتشیي هٌبثغ ضشوت 

ّذف هذیشیت هبلی هٌبفغ اجتوبػی اص لجیل هٌبفغ هصشف وٌٌذگبى ، هٌبفغ وبسوٌبى ٍ هٌبفغ : 11ًىتِ 
.تأهیي هیىٌذسبیش افشاد جبهؼِ سا 



 سبختبس سبختي هتٌبست ضبهل :(سَدآٍسی ثِ هشثَط ٍظبیف)هبلی سیضی ثشًبهِ ٍ تحلیل ٍ تجضیِ-1
 ًَع ایي لبلت دس آتی، سیضی ثشًبهِ ٍ ضشوت ػولىشد ثْجَد سْبم، غبحجبى حمَق ٍ ثذّیْب ،داساییْب

 ٍ فؼلی ػولىشد ثب هتٌبست سا آى هبلی ًیبص ضشوت، هبلی سالهت ثشسسی ثب هبلی هذیش ، تػویوبت
 ّضیٌِ وٌتشل -1 : ضبهل سا ٍظبیف ایي هیتَاى دیگش ػجبست ثِ .وٌذ هی تؼییي آتی اًتظبس هَسد سضذ

.هبلی تػویوبت دس سیسه ٍ ثبصدُ تحلیل -4 سَد ثیٌی پیص -3  گزاسی لیوت -2ّب

فیضیىی ٍ هبلی ثِ ًحَ داسایی ّبی ضذُ ثیي تأهیي تخػیع ٍجَُ : سشهبیِ گزاسیتػویوبت -2
داسد ٍ تؼییي وٌٌذُ تشویت تأویذ ثشای تحػیل ثیطتشیي ثبصدُ ٍ ثش هػبسف سشهبیِ ثْیٌِ ٍ 

.ضشوت استداساییْبی 

تؼییي ٍ اًتخبة ثْتشیي (: تػویوبت هشثَط ثِ سبختوبى هبلی ٍ سشهبیِ)هبلی تػویوبت تأهیي -3
داسد وِ ایي تَاًبیی هذیشیت اص عشیك غَست تأویذ ضیَُ تبهیي هبلی ٍ تشویت آى ٍ ثش هٌبثغ سشهبیِ 

.سَد ٍ صیبى لبثل هطبّذُ است
 



ثشًبهِ سیضی  ، داساییْبٍ ثذّیْب اهَس هبلی هشتجظ ثب خبسج اص سبصهبى هبًٌذ اداسُ هسئَلیت خضاًِ داس : 12ًىتِ 
وٌتشٍلش  هسئَلیت . است سشهبیِ گزاسّب هبلی ضشوت ٍ هذیشیت هجوَػِ ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای،تبهیي هبلی، 

.ٍ وٌتشل استثَدجِ ثٌذی اهَس هبلی هشتجظ ثب داخل ضشوت هبًٌذ حسبثذاسی هبلی ٍ صٌؼتی، اهَس هبلیبتی ، 

دارخشاًِ کٌتزٍلز
ثشًبهِ سیضی ٍ وٌتشل 
گضاسضگشی  ٍ تغییش  

اسصیبثی ٍ هطبٍسُ
اداسُ اهَس هبلیبتی

گضاسش ثِ دٍلت
ًگْذاسی داسایی ّب

اسصیبثی التصبدی

تْیِ سشهبیِ
سشهبیِ گزاساىاستجبط ثب 

هبلی وَتبُ هذتتأهیي 
ثبًىذاسی

اػتجبسات ٍ ٍصَل هغبلجبت
گزاسیْب سشهبیِ

ثیوِ



هحیظ ػولیبتی هذیشیت هبلی

ّبی تجبسیاًَاع سبصهبى

(هؤسسِ اًفشادی) ته هبلی

ضشوت تضبهٌی

ضشوت سْبهی

هحیظ التصبدی

چشخِ التصبدی

تَسم

لَاًیي ٍهمشسات هبلیبتی هؤسسبت ٍ ثبصاسّبی هبلی

هبلیبت



تؼذاد هؤسسبت اًفشادی اص سبیش اًَاع ضشوتْب یؼٌی . هؤسسِ فشدی، ٍاحذی تجبسی است وِ ثِ یه فشد تؼلك داسد
:هضایب ٍ هؼبیت هؤسسِ فشدی ثِ ضشح صیش است. تضبهٌی ٍ سْبهی ثیطتش است

هعایة هشایا
(سبصهبًی ضىل تشیي سبدُ) تأسیس سَْلت-1
تأسیس ی ّضیٌِ ثَدى پبییي-2
وٌتشل ٍ سَد دس دیگشاى ثب ًطذى ضشیه-3

(سشهبیِ تأهیي دس دضَاسی )سشهبیِ افضایص دس هحذٍدیت-1
هَسسِ صبحت هسئَلیت ثَدى ًبهحذٍد-2
آى صبحت ػوش ثِ هؤسسِ ػوش ثَدى هحذٍد-3
است هختلف هتغیشّبی اص هتأثش ٍاحذّب ایي گزاسی اسصش-4
هبلىیت اًتمبل دضَاسی-5

فزدیمؤسسه مشایا و معایة  3-1جدول

داساییْبی  ػالٍُ ثش هیتَاًٌذ ، ثستبًىبساى ثذّیْبیؼٌی دس صَست ػذم پشداخت : ًبهحذٍدهسئَلیت : 13ًىتِ 
.ضخصی هبله سا ّن تَلیف ٍ تولیه وٌٌذ ٍ ثضسگتشیي ػیت ضشوتْبی ته هبلی استداساییْبی هؤسسِ، 

هؤسسِ  سا ثشداضت وٌذ ّیچ تفبٍتی ثیي دسآهذ هؤسسِ توبهی سَد هیتَاًذ هبله یه هَسسِ اًفشادی : 14ًىتِ 
.هیطَدهطوَل ًشخ هبلیبت ضخص هبله هؤسسِ دسآهذ فشد ٍجَد ًذاسد ٍ توبهی سَد ٍ 



چٌذ ًىتِ دس صهیٌِ ضشوتْبی تضبهٌی

.هیطَدًحَُ تمسین سَد ٍ صیبى ثیي ضشوب، دس تَافمٌبهِ ضشوت، هطخع 

.هیطَدّوِ دسآهذّبی ضشوت تضبهٌی، ثِ ػٌَاى دسآهذ ضخػی هطوَل هبلیبت 

.هیطَدوٌذ، ثِ هجوَع ثشٍت ضشوب هحذٍد هی تَاًذ تأهیي وِ یه ضشوت تضبهٌی سشهبیِ ای همذاس 

سّبی بوًبهحذٍد داسًذ ٍ هسئَلیت ٍجَد داسًذ وِ ( ضشیه فؼبل)دس ضشوتْبی تضبهٌی هختلظ، یه یب چٌذ ضشیه تضبهٌی 
ٍ هطبسوت فؼبلی دس اهَس ضشوت هی ضًَذ هحذٍد ًبهیذُ هسئَلیت وِ ضشیه ثب هی وٌٌذ یه یب چٌذ ضشیه دیگش سا اداسُ 

.ًذاسًذ

.هی ضَدهحذٍد یؼٌی دس ثشاثش تؼْذات ضشوت، ثِ دسغذ هطبسوت اٍ دس ول ضشوت هحذٍد هسئَلیت 

 

هضایب ٍ هؼبیت ایي است،  ضشوت تضبهٌی، هطبثِ هَسسِ فشدی است ثب ایي تفبٍت وِ هبله آى ثیص اص یه ًفش 
:ضشوتْب ثِ ضشح صیش است

هعایةهشایا
تأسیسسَْلت -1
ػذم ضوَل ثسیبسی اص همشسات لبًًَی-2

ضشوبًبهحذٍد تضبهٌی هسئَلیت -1
اًحالل ثِ دلیل خشٍج یب فَت ّش یه اص ضشوب-2
(سشهبیِتأهیي دضَاسی دس )هحذٍدیت دس افضایص سشهبیِ-3
دضَاسی اًتمبل هبلىیت-4

مشایا و معایة شزکتهای تضامنی 4-1جدول



ٍ هبلىیت دس آى اص عشیك هی ثبضذ ( سْبهذاساى )سْبهی ضشوتی است وِ ضخػیت حمَلی آى جذای اص غبحجبى آى 
:هضایب ٍ هؼبیت ضشوت سْبهی ثِ ضشح صیش است. هی ضَدتوله سْبم احشاص 

هعایة هشایا
ضشوت ػوش ثَدى ًبهحذٍد-1
ضشوت تؼْذات ثشاثش دس سْبهذاساى هحذٍد هسئَلیت-2
سْبم اًتمبل عشیك اص هبلىیت اًتمبل سَْلت-3
 جوغ ٍ جزة سَْلت ٍ سشهبیِ هالحظِ لبثل افضایص تَاًبیی-4

هبلی ثبصاسّبی اص سشهبیِ آٍسی
خَد (سْبهذاسى) هبلىبى اص جذاگبًِ حمَلی ضخصیت ثَدى داسا-5

 ّبی ّضیٌِ ثَدى ثبال ٍ هطىالت-1
تأسیس

(هضبػف)اضبفی هبلیبت پشداخت-2
  ثش هبلیبت ٍ ضشوت ثشدسآهذ هبلیبت)

(سْبهذاساى سَد

شزکت سهامیمشایا و معایة  5-1جدول

هی  یه ایشاد ثسیبس هْن ضشوتْبی ضشوتْبی سْبهی، هبلیبت هضبػف یؼٌی اص سَد ضشوت دٍثبس هبلیبت وسش : 15ًىتِ 
ٍ یىجبس ّن دس سغح فشدی ٍ صهبًی وِ ثِ سْبهذاس هی ضَد یىجبس دس سغح ضشوت ٍ صهبًی وِ سَد ػبیذ ضشوت : ضَد

.هی ضَدسَد پشداخت 

:پذیذُ تفىیه هبلىیت ٍ هذیشیت دس ضشوتْبی سْبهی، هضایبی هختلفی ثِ ضشح صیش است: 16ًىتِ 
تذاٍم فؼبلیت ثشای ضشوتاهىبى -1
ثخطیذى ثِ ًمل ٍ اًتمبل هبلىیت ثیي سْبهذاساىسَْلت -2
هتخصصاستفبدُ ثیطتش اص هذیشاى اهىبى -3

.ًوبیٌذگی استّضیٌِ ّبی الجتِ دس وٌبس ایي هضایب، هؼبیجی ًیض ایي پذیذُ ثِ دًجبل داسد وِ هْوتشیي آًْب پذیذ آهذى 



:تعزیف راتطه نمایندگی
.  هی ضَدهبله یه داسایی، فشد دیگشی سا استخذام وٌذ تب حبفظ هٌبثغ ٍی ثبضذ ساثغِ ًوبیٌذگی ثشلشاس ّشگبُ 

دس توبهی سٍاثظ ًوبیٌذگی، احتوبل تؼبسؼ ثیي . هی ضَدثیي سْبهذاساى ٍ هذیشاى ًبهیذُ ساثغِ ساثغِ ًوبیٌذگی، 
.هی ضَدًوبیٌذگی ًبهیذُ هسئلِ دس ایي تؼبسؼ، . هٌبفغ هبله ٍ ًوبیٌذُ ٍجَد داسد

رٍاتط ًوایٌذگی 

ساثغِ ًوبیٌذگی ثیي هذیشاى ٍ سْبهذاساى-1

ساثغِ ًوبیٌذگی ثیي هذیشاى ٍ ثستبًىبساى-2

ساثغِ ًوبیٌذگی ثیي هذیشاى ٍ ثستبًىبساى دس ضشایظ  ثحشاًْبی هبلی-3



هشینه نمایندگیتعاریف 
تب اعویٌبى پیذا هی ضًَذ ّستٌذ وِ هبلىبى ثِ خبعش اػوبل ًظبست ثش ػولىشد، فؼبلیتْب ٍ الذاهبت هذیشاى هتحول ّضیٌِ ای . 1

.هی وٌٌذوٌٌذ هذیشاى دس ساستبی حذاوثش سسبًذى هٌبفغ آًْب وبس 
.هی پشداصًذای است وِ سْبهذاساى ثشای ون وشدى تضبد هٌبفغ ًوبیٌذُ ثب سْبهذاساى ّضیٌِ . 2
است ثیي حذاوثش ضذى هٌبفغ سْبهذاسى ٍ هٌبفغ ضخػی هذیشاى اغغىبن یب تضبد هٌبفؼی ثِ ٍجَد آیذ وِ آى سا هوىي . 3

.هی ًبهٌذًوبیٌذگی هسئلِ هطىل یب 
تأهیي  -4هطتشیبى،  -3وبسوٌبى،  -2سْبهذاساى،  -1:ضبهلًبضی اص تؼبسؼ ثیي هذیشاى ٍ ریٌفؼبى است وِ ریٌفؼبى ّضیٌِ . 4

اػتجبسدٌّذگبى -6ثشخی اص سبصهبًْبی دٍلتی،  -5وٌٌذگبى هَاد اٍلیِ، 

ّشیٌِ ّای ًوایٌذگی 

ثبثت حسبثشسی ٍ استمشاس سٍیِ ّبی وٌتشلی: ّضیٌِ ّبی ًظبست ثش ػولیبت هذیشاى -1

ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ سبختبس سبصهبًی جْت هحذٍد وشدى سفتبس ًبهغلَة هذیشاى-2

.ّضیٌِ ّبی فشغت یؼٌی سْبهذاساى هججَسًذ هحذٍدیت ّبیی اػوبل وٌٌذ-3



؟هی وٌٌذآیب هذیشاى دس جْت هٌبفغ سْبهذاساى ػول : 17ًىتِ 
:ثِ دٍ ػبهل ثستگی داسد

پشداخت حمَق ٍ پبداش هذیشاى ًحَُ ی ّن ًضدیه اًذ؟ ثِ چمذسثِ اّذاف هذیشیت ٍ اّذاف سْبهذاساى 
.هیطَدهشثَط 

؟ ثِ ًظبم  هی دٌّذسا اص دست ضغلی ضبى اگش هذیشاى اّذاف سْبهذاساى سا ثشآٍسد ًىٌٌذ آیب هَلؼیت 
.هیطَدوٌتشل ضشوت هشثَط 

افضایص پبداش ٍ حمَق هذیشاى-1•

هذاخلِ هستمین سْبهذاساى دس اهَس سبصهبى-2•

تْذیذ ثِ اخشاج هذیشاى-3•

سْبم ضشوت تَسظ سلجب( ثلؼیذى)تْذیذ ثِ خشیذ -4•

ش ّشیٌِ
ی کاّ

راّْا


ی
ی ًوایٌذگ

ّا
:



:اقتصادیمحیط 

.ٍجَد داسدضشوت ّب پیشاهَى فؼبلیت دس ٍ همشسات دٍلتی التػبدی، تَسم هختلفی هبًٌذ چشخِ ػَاهل 

چشخِ تجبسی داسای چْبس ّش .هی ضَدالتػبدیست وِ دس یه سیستن التػبدی تىشاس الگَی : چشخِ التصبدی(الف
.ٍ ثْجَد التػبدیثحشاى "سوَد"سًٍك:اصحبلت است وِ ثِ تشتیت ػجبستٌذ 

سَد اسوی ثلىِ .ًذاسدّش سْن افضایص صیبدی (سَد ٍالؼی)اص افضایص لیوتْب دس ٍضؼیت تَسم ػجبستست : تَسم(ة
.ٍ اًمذس ثبصدّی سْبم ثبیذ افضایص یبثذ تب ًشخ تَسم سا ججشاى ًوبیذهیبثذ افضایص 

لَاًیي ٍ همشسات هبلیبتی(ج

: و تاسارهای مالیمؤسسات 

ثبصاسّبی هبلی ثبصاس .ٍجَد داسًذ وِ ثؼٌَاى ٍاسغِ ًمص اًتمبل ٍجَُ سا ثش ػْذُ داسًذهؤسسبتی ایي ثبصاسّب دس 
.استثیي ػشضِ وٌٌذگبى ٍ هتمبضیبى ٍجَُ (اًَاع اٍساق ٍ اسٌبد ثْبداس)هبلیداسایی ّبی ٍجَُ ٍ هجبدلِ 



ووه ثِ فشایٌذ تطىیل سشهبیِ.1•

تَصیغ سیسه ثیي هتمبضیبى ٍجَُ ٍ داسًذگبى ٍجَُ.2•

تؼییي لیوت ػبدالًِ اٍساق ثْبداس اص عشیك ایجبد سٍاثظ هتمبثل خشیذاس ٍ فشٍضٌذُ ایي فشایٌذ .3•
.هی ًبهٌذ(لیوت یبثی)سا

ایجبد ثبصاس ثبًَیِ ثشای هؼبهالت اٍساق ثْبداس.4•

ّضیٌِ اعالػبت(2.)ّضیٌِ جستجَ(1.)هؼبهالت دٍ ًَع ّضیٌِ داسًذ: وبّص ّضیٌِ هؼبهالت.5•

تخػیع سشهبیِ یؼٌی اگش ثبصاس هبلی وبسا ثبضذ هی تَاى سشهبیِ ّبی هَجَد دس جبهؼِ سا ثِ .6•
.ثخص ّبیی اص غٌبیغ ٍ خذهبت تخػیع دّذ وِ اص هضیت ًسجی ثیطتشی ثشخَسداسًذ

ی
ی تاسار هال

کارکزدّا

:داسایی سا ثِ دٍ گشٍُ تمسین وشدهی تَاى : 18ًىتِ 

هبًٌذ .)دس خَد داسایی است ٍ ثِ خصَصیبت هبدی اى ثستگی داسدآى وِ اسصش داساییست :هطَْدداسایی .1
(تجْیضات سبختوبى

آیٌذُ  دس آى هی تَاًذ یؼٌی داسًذُ .استآیٌذُ ًوبیٌذُ حك لبًًَی ًسجت ثِ هٌفؼتی دس :داسایی ًبهطَْد.2
ٍ "اٍساق لشضِ"سْبمداسایی هبلی هبًٌذ .هبلی یه ًَع اص داسایی ًبهطَْد استداسایی .آٍسدهٌبفؼی سا ثذست 

.ثذّی

.هی ضَدچِ ثبصاس هبلی اص ضشایظ سلبثت وبهل ثْشُ هٌذ گشدد لیوت اٍساق ثْبداس ػبدالًِ تش تؼییي ّش : 19ًىتِ 



:مؤسسات مالی
وِ ثب ووجَد ٍجَُ هؤسسبتی دستِ اص افشاد ٍ آى ثِ (وٌٌذگبى ٍجَُ هبلیتأهیي )هبلی ٍظیفِ هْن اًتمبل ٍجَُ هبصاد هؤسسبت 

.داسًذهبلی سٍثشٍ ّستٌذ سا ثش ػْذُ 

اًَاع هؤسسات هالی 

ثبًه ّبی تجبسی-1

هؤسسبت ثبًىی ٍ اػتجبسی-2

ضشوت ّبی ثیوِ-3

ضشوت ّبی وبسگضاسی ٍ هؤسسبت تأهیي سشهبیِ-4

ضشوت ّبی هبلی:5

غٌذٍلْبی هطتشن سشهبیِ گزاسی-6

غٌذٍق ّبی ثبصًطستگی:7



.سپشدُ ّب ّستٌذآًْب ٍ ػوذُ تشیي ثذّی  "ٍاهْب"سپشدُ گزاسی وِ ػوذُ تشیي داسایی اًْبهؤسسبت : ثبًه ّبی تجبسی.1

:تجبسیثبًه ّبی هبلی دس تأهیي ًَع دٍ : 20ًىتِ 

.تفبٍت ثیي ًشخ سپشدُ ّب ٍ ًشخ ٍاهْب وِ لسوت اػظن سَد ثبًىْبست:هبلی غیش هستمینتأهیي (الف

.هی وٌٌذوبسهضد ضوبًت ًبهِ ثبًىی وِ ثبًىْب دسیبفت :هبلی هستمینتأهیي (ة

هؤسسبت ایي .پس اًذاص ٍ تؼبًٍی اػتجبس ّستٌذثبًه ّبی سپشدُ گزاسی دس لبلت هؤسسبت : ثبًىی ٍ اػتجبسیهؤسسبت :2
ثخص خَد سا دس یه ٍام ّبی ثب ایي تفبٍت وِ توبیل داسًذ هی دٌّذ، تجبسی سا اسائِ ثبًه ّبی اغلت خذهبتی هبًٌذ خذهبت 

.هستغالت یب ٍاهْبی هػشفی هتوشوض وٌٌذٍام ّبی هبًٌذ 

.هی دٌّذهبلی وِ افشاد ٍ ضشوتْب سا دس ثشاثشخغش ّبی احتوبلی پَضص هؤسسبت : ثیوِضشوت ّبی :3

ٍ هی وٌٌذ هبلی وِ ثشای اًتطبس ٍساق ثْبداس ثِ ضشوتْب ووه هؤسسبت : هؤسسبت تأهیي سشهبیِ ضشوتْبی وبسگضاسی ٍ :4
.هی ضًَذوبسگضاسی اٍساق ثْبداس ٍ هؼبهالت اٍساق ثْبداس ٍاسد فؼبلیت ّبیی هبًٌذ دس 

سپشدُ هؤسسبت ثش خالف هی وٌٌذ تجبسی اػغب هؤسسبت سا ثِ افشاد ٍ ٍام ّبیی ّبی هبلی وِ ٍاسغِ : هبلیضشوت ّبی :5
هبلی اص ثذّی ّبی وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت استفبدُ تأهیي ٍدس همبثل ًوی وٌٌذ هبلی سپشدُ ای سا لجَل گزاسی، ضشوت ّبی 

.هی وٌٌذ

سا دس ثشاثش آًْب هٌبثغ هبلی افشاد ٍضشوتْب ًوَدُ ٍ آٍسی الذام ثِ جوغ ایي هؤسسبت : هطتشن سشهبیِ گزاسیصٌذٍق ّبی :6
.هی وٌٌذسشهبیِ گزاسی داسایی ّب پَستفَلیَی هتٌَػی اص 

خَد سپشدُ گزاسی وشدُ اًذ الذام ثِ ثبصًطستگی هَػذ ثشای هبلی وِ سشهبیِ گزاساى هؤسسبت : ثبصًطستگیصٌذٍق ّبی :7
.هی وٌٌذاسائِ عشحْبی پس اًذاص 



ی
ی هبل

سِ ّب
ی هؤس

ص ّب
ًم

وبّص سیسه اص ساُ تٌَع ثخطیذى ثِ هجوَػِ اٍساق ثْبداس:1

جوغ اٍسی پس اًذاص ّب:2

ػشضِ خذهبت تخصصی:3

ی
ی هبل

ی ثبصاسّب
عجمِ ثٌذ

ثش حست حك هبلی(الف

ثش حست سشسسیذ حك هبلی( ة

ثش اسبس سبختبس سبصهبًی( ج

ثش حست هشحلِ اًتطبس( د

ثش حست ٍاگزاسی(ح



  :طثقه تندی تز حسة حق مالی(الف

(یؼٌی ثبصاس سْبم)اٍساق هؼشف حمَق هبلىیت:1

(ًظیش ثبصاس اٍساق سٌّی ٍ اجبسُ)اٍساق هؼشف حمَق داسایی :2

(ًظیش اٍساق لشضِ)اٍساق هؼشف ثذّی:3

  :طثقه تندی تز حسة سزرسید حق مالی(ب

ثبصاسی وِ دس اى اٍساق ثْبداس ثب سشسسیذ یه سبل ٍیب ووتش اص یىسبل هؼبهلِ هی ضَد هبًٌذ اٍساق  :ثبصاس پَل:1
ٍ تَافك ًبهِ ثبص خشیذ"اٍساق خضاًِ"تجبسی

ثبصاسی است وِ دس اى اٍساق ثْبداس ثب سشسسیذ ثیطتش اص یىسبل هؼبهلِ هی ضَد هبًٌذ اٍساق :ثبصاس سشهبیِ:2
.ٍ اٍساق سٌّی"سْبم"لشضِ ثلٌذ هذت

 :طثقه تندی تز اساس ساختار ساسمانی(ج

.دس یه هىبى فیضیىی هؼیٌی لشاس داسًذ ٍ وبسگضاساى ثؼٌَاى ٍاسغِ اهش هؼبهلِ گشاى سا اًجبم هی دٌّذ:ثبصاس حشاج:1

ا .)ثبصاس هجتٌی ثش چبًِ صًی یب هؼبهلِ گشی دس ایي ثبصاسّب تؼیي لیوت اص هجشای هزاوشُ ٍ چبًِ صًی تؼییي هی ضَد:2
.ٍ هىبى فیضیىی هؼٌی ًذاسد) otcتی سی

ثبصاس سَم ضبهل ولیِ ثبصاسّبی خبسج اص ثَسس وِ اٍساق ثْبداس پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس دس خبسج اص ثَسس هَسد :3
.هؼبهلِ لشاس هی گیشد

.ثبصاس چْبسم ثبصاسیست وِ سشهبیِ گزاساى ػوذُ هؼبهالت ثضسي سا اًجبم هی دٌّذ ٍ ثذٍى وبس هضد است:4



  :طثقه تندی تز حسة مزحله انتشار(د

.ثبصاسی وِ اٍساق ثْبداس ثشای اٍلیي ثبس دس اى ػشضِ ضذُ ٍ هجبدلِ هی ضَد(ثبصاس اٍلیِ الف:1
.ایي ثبصاس هحل تطىیل سشهبیِ است(ة                

دس آى هؼبهلِ هی ..... ثبصاسیست وِ اٍساق ثْبداس ثشای ثبس دٍم یب سَم ٍ :ثبصاس ثبًَیِ:2
)ثشای سشهبیِ گزاسی جْت خشیذاسی یب فشٍش سْبم خشیذاسی ضذُ .)ضَد

:ٍظبیف ثبصاس ثبًَیِ ػجبستٌذ اص
ایجبد اهىبى هجذد ثشای سشهبیِ گزاسی جْت خشیذاسی یب فشٍش سْبم خشیذاسی ضذُ :1

.دس ٌّگبم ًیبص ثِ پَل
.تؼیي لیوت اٍساق ثْبداس جذیذی وِ لشاس است دس ثبصاس اٍلیِ ػشضِ ضَد:2
.ایجبد صهیٌِ گستشش هبلىیت ضشوت ّب:3
لیوت سْبم هٌؼىس وٌٌذُ ػولىشد هذیشیت ضشوت.4

  :طثقه تندی تز حسة  واگذاری(ح

.ثبصاسیست وِ دس اى داسایی هبلی ثشای ٍاگزاسی فَسی هجبدلِ هی ضَد:ثبصاس ًمذی:1

.هَسد هؼبهلِ لشاس هی گیشد"اٍساق هطتمِ"دس ایي ثبصاس(هطتمِ)ثبصاس آتی :2



وویسیَى ثبصاس سَم ووتش اص وویسیَى دس ثَسس اٍساق ثْبداس :22ىتِ ً

  : ٍ ثبصاس حشاج(ثبصاس هؼبهلِ گشی) OTCتفبٍت: 23ًىتِ 
.هىبى فیضیىی استداسای  OTCثبصاسّبیحشاج ثش خالف ثبصاس -1
خشیذ ٍ فشٍش سا هؼبهلِ گشّب اًجبم هیذّذ اهب ّذف اصلی تطىیل ثبصاس حشاج هشتجظ وشدى اغلت -2

.استOTCفشٍضٌذگبى دس خشیذاساى ٍ 

ٍالؼیت وِ ثبصاس خبسج اص ثَسس ّیچ ًَع هىبى فیضیىی ًذاسد ثذیي هؼٌی است وِ  ایي : 24ًىتِ 
.ثبضذهبًؼی ثشای هؼبهالت ایي ثبصاسّب ًوی تَاًذ هشصّبی وطَسّب 

 
اٍساق هطتمِ لشاسدادیست وِ داسًذُ اش سا هَظف یب هختبس هی وٌذ وِ داسایی هبلی سا دس صهبًی : 21ًىتِ 

.دس آیٌذُ ثخشد یب ثفشٍضذ
 



.فشضیِ ثبصاس وبسا تغییشات لیوت سْبم ًبضی اص اعالػبت هَجَد استعجك :25ًىتِ 

فشضیِ ثبصاس وبسا ثؼلت تبثیش سشیغ اعالػبت ثش لیوت اٍساق ثْبداس ٍ دستشسی یىسبى ّوِ فؼبالى ثِ دس :26ًىتِ 
:وِهی ضَد ایي اعالػبت هَجت 

.لیوتْب لبثل پیص ثیٌی ًیستآتی تغییشات :1

.هی وٌٌذاص یه گشدش تصبدفی تجؼیت لیوت ّب :2

.ثذست اٍسدًوی تَاًذ ّیچىس ثبصدُ غیش ػبدی :3

:وِ ضشایظ صیش فشاّن گشددهی آیذ ثبصاس وبسا ثَجَد صهبًی :27ًىتِ 

.دس ثبصاس حضَس داضتِ ثبضٌذفؼبل تؼذاد صیبدی سشهبیِ گزاس هٌغمی ٍ :1

.هی ضَداعالػبت ثِ صَست تصبدفی ٍ هستمل اص سبیش اعالػبت ایجبد :2

.ثذٍى ّضیٌِ ثشای ّوِ سشهبیِ گزاساى اهىبى پزیش ثبضذاعالػبت دسیبفت :3

.دٌّذهیسشهبیِ گزاساى دس همبثل اعالػبت جذیذ سشیؼب ػىس الؼول ًطبى :4



ی
ع کارای

اًَا

وبسایی ػولیبتی:1

وبسایی تخصصی:2

وبسایی اعالػبتی:3



:شکل ضعیف تاسار کارا ( 1      
دس ایي ثبصاس اعالػبت هشثَط ثِ لیوت ّب ٍ ثبصدُ ّبی گزضتِ ثشای دست یبثی ثِ ثبصدُ غیش ػبدی وبسسبص ًخَاّذ 

یؼٌی سشهبیِ گزاس ثب استفبدُ اص سٍش ّبی خشیذ ٍ فشٍش هجتٌی ثشاعالػبت لیوتی ثبصدُ تبسیخی ًویتَاًذ . ثَد
.ثبصدُ هبصاد ثذست اٍسد

:شکل نیمه قوی تاسار کارا(2
دس ایي ضىل وبسایی .دس ایي ثبصاس توبم اعالػبت ػوَهی ٍ دس دستشس ثِ سشػت ثش لیوتْب تبثیش گزاضتِ است 

ّیچ سشهبیِ گزاسی ًویتَاًذ ثب استفبدُ اص سٍضْبی خشیذ ٍ فشٍش هجتٌی ثش ّش گًَِ اعالػبت ػوَهی هَجَد ثِ 
.ایي ثبصاس دس ثش گیشًذُ ضىل ضؼیف ثبصاس وبسا ًیض ّست.ثبصدُ ثیطتشی دست یبثذ

:شکل قوی تاسار کارا(3
دس ایي ثبصاس ّیچ سشهبیِ گزاسی .دس ایي ثبصاس لیوت سْبم  وبهال تحت تبثیش اعالػبت ػوَهی ٍ غیش ػوَهی است

.دست یبثذ(ثبصدُ غیش ػبدی)ًویتَاًذ ثب استفبدُ اص ّش گًَِ اعالػبتی اػن اصػوَهی یب غیش ػوَهی ثِ ثبصدُ هبصاد

ف تاسار کارا
ع اشکال هختل

اًَا

ضىل ضؼیف ثبصاس وبسا ( 1

ضىل ًیوِ لَی ثبصاس وبسا(2

ضىل لَی ثبصاس وبسا(3



(انواع کارایی ) 1_1شکل

 

 

  

 

 

 

 

((کل  مم  يي ععع مم و غ اال ععع ککيه  طالععت  
ققی)  

ققی) ييه  ((کل ن مم   اطالععت ععع

گگگته اطالععت 
((کل   يف )   

 

لیوت )دس ثبصاسّبی وبسا ّش لذس ضذت وبسایی ثیطتش ضَد ، لیوت ثبصاس اٍساق ثْبداس ثِ لیوت راتی: 29ًىتِ 
.آى ّب ًضدیىتش خَاّذ ضذ(ٍالؼی

الگَّبی ٍاوٌص ثبصاس دس ثشاثش اعالػبت جذیذ ثِ چْبس دستِ صیش تمسین هی ضَد وِ دس ضىل صیش  : 30ىتِ ً
:اسائِ ضذُ است



 

ببببه             نن کککک                                                                                   اا        

يي(اططععععییییبينییییییی۱ ننننن )ووک  

ننننالزز) اا   پپپپ  

ااااییککرر(هممممنننن  ععع)۲ نننننن )ووک  

ننن۳ اا  ممن   پپپ اااااا( اا ههههبهههههي )وو  

پپ  زز۴ يي  زززدد( ککککب گگگگگگ )گگ  

    ممن  ععع)

ممم    قي

سس. دد   اا  مککننککببببززززغيررعع دددد(نن  يننننن دددددمي  دددددززررغيررددررم

 

 
دد۲    

  
۱۴۰ 

کککککمرررربببببخخخ  کک

نننننززررککرر   ووک

نن۱ سس.)  ککببببززززغيررعااییغيررممکن      
   

اااممخخخ(ررر    )  ببببه  ممنن نن  رررراا

شش   کنش بيش  ز  د ببگ  

 

اانش   يع                                                         و  

 

تتتت  يي اف  وههنش بههههه

ااا                                                    ببببببب اانش  و  

 

واکنش قیمت سهم در تزاتز انتشار خثز جدید در تاسارهای کارا و غیز کارا:2_1شکل 



استٌثاط سزهایِ گذاراى اس تاسار کارا

در صَرتی کِ تاسار کارا تاشذ

.اًتطبس گستشش تحلیلگشاى هبلی سَدهٌذ ًخَاّذ ثَد(1

.اخجبس هْن دس ثبصاس اسصضی ًخَاّذ داضت(2

. تحلیل تىٌیىبل دس ضىل ضؼیف وبسایی اسصضی ًخَاّذ داضت(3

.تحلیل ثٌیبدی دس ضىل ًیوِ لَی وبسایی اسصضی ًخَاّذ داضت(4

.ثشای هذیشاى فؼبل ثبصدُ اًذوی ٍجَد خَاّذ داضت(5



:دالیل اّویت کارایی تاسار سزهایِ عثارتست اس

.وبسایی ثبصاس هَجت تؼییي ػبدالًِ لیوت اٍساق ثْبداس خَاّذ ضذ(1

.وبسایی ثبصاس هَجت تخػیع سشهبیِ ثْیٌِ خَاّذ ضذ(2

فزضیِ ّای تاسار کارا

.اسصش فؼلی خبلع توبم سشهبیِ گزاسیْبی هبلی ثشاثش غفش است(1

.ػذم وست ثبصدُ اضبفی(2

.ػبهل هَجت وبسایی ثبصاس سلبثت ثیي سشهبیِ گزاساى است(3

.اگش ضشوتی ثب فشٍش یىی اص سْبم خَد پَلی ثذست اٍسد لیوت فشٍش اى هٌػفبًِ است(4

.حذالل لسوتی اص تغییشات سٍصاًِ لیوت ثبصتبة اعالػبت جذیذ وِ اگش تغییش ًىٌذ یؼٌی ػذم وبسایی(5

.(یب دلیمب دٍ ثشاثش است)لیوت اٍساق ثْبداس ثِ اسصش راتی اش ًضدیه است (6



:سٍضْبی ضشوتْب دس هشحلِ ػول ثشای وست حذاوثش ثشٍت سْبم ػجبستٌذ اصاًَاع :33ًىتِ 
سْبمثِ حذاوثش سسبًیذى حمَق صبحجبى (1
سبلدٍ ثشاثش وشدى سَد دس هذت چْبس (2
دس صذ ًشخ ثبصدُ ثشای سْبهذاساى 25ثذست اٍسدى دست ون (3

ایي ساّجشد ثیبى هیىٌذ وِ ثِ احتوب ل  .استثٌبء ضىل ضؼیف وبسایی ساّجشد ضتبة استیه  :31ًىتِ 
.خَاّذ ضذهَاجِ لیوتافضایص یبفتِ اهشٍص ّن ثب افضایص ضبى  لیوتگزضتِ دسسٍص صیبد سْبهی وِ 

 
 
 

 
 
 

:هْوتشیي ػَاهل تبثیش گزاس ثش تحَالت ثبصاسّبی هبلی جْبًی :32ًىتِ 
یجَسًشخ ثْشُ ال(1
سضذ ًسجی التصبد وطَسّب دس ػشصِ ثیي الوللی(2
سیسه سیبسی وطَسّبی هختلف(3
 

ًىتِ 34:ّش ٍلت ّوسبیِ ام ثیىبس هی ضَد دٍسُ سوَد التصبدی)تجذیل سوَد التصبدی ثِ ثحشاى(ػجبستٌذ  
 :اص
اص لجیل وبّص ًشخ ثْشُ:پَلیّبی  سیبست(1
 ّب هبلیبتاص لجیل وبّص ًشخ :هبلیّبی  سیبست(2
ثیىبسیثیوِ (3

ًىتِ 35: هْوتشیي ػَاهل تأسیس ضشوت ّبی فشػی تَسظ ضشوت ّبی چٌذ هلیتی: 
 هذیشیتثشتشی تىٌَلَطی ٍ (1
 هحصَالتپبییي ثشدى ثْبی توبم ضذُ (2
یگوشوپشّیض اص پشداخت حمَق (3





مديرت مالي
94اسفند 



صورت هاي مالي 
آبروددكترعلي رضا :استاد محترم 

:توسط
تورج فانيان    
نگين شكوه زند 

ان  فاطمه كارگري آري



صورت هاي مايل 
صورتهاي مالي كه جزئ منابع الهال الالالالالال� در تصميم گيري مال� هستند

:عبارتند از

صورت هاي مالي

ترازنامه 

)زيان (سود 

نقدي جريان 



 ترازنامه-1 

.ترازنامه بيانگر وضيعت مالي يك شركت در يك مقطع زماني معين است 
تيب الدت المان الالال بالالي تبديل (در جه نقد شوندگي دارايي ها بر حسب  تر

مي شوند  مرتب)شدن به وجه الالد 
اللت تبديل يك داريي به وجه نقد ؟نقد شوندگي چيست  عت وس ميزان سر

.مي باشد 

ابعادنقد شوندگي
الهاللت تالاليل به نقد

ال العسريع  ال الر الالالقيالت با ه



 
رداخت شدن مرتب مي الال  بدهي هادر ترازنامه به ترتيب مدت زمان الزم براي پ

ست كه در ترازنامه ثبت مي شود : حقوق صاحبان سهام آخرين موردي ا

ي ها ) جاري و بلند مدت ( حقوق صاحبان سهام=مجموع ارزش داريي ها )جاري و ثابت (-مجوع ارزش بده

يي انواع دارا

جاري

غير جاري

انواع بدهي

جاري

ير جاري غ



 

مال اينده در اختيار  12سرمايه خالص مثبت يعني وجه نقدي كه شركت طي :مثال 
.دابيش از، در وجوهي است كه بايد طي همين مدت بپردازد 

تامين مالي بلنال مدت شركت =حقوق صاحبان سهام +هاي بلند مدت بدهي 
 سرمايه در گردش خالص=داري هاي جاري –بدهي هاي جاري )بدون بهره (

الالالال الالالالالال الالام 
الرف  سهام 

سرالايه

اند وخته هاي قانوني و توسعه 

سود وزيان انباشته 



 
.استفاده از بدهي در ساختار مالي يك شركت است اهرم مالي :نكته 

بدهي بيشتر درجه اهرم .درجه اهرم مالي با بدهي هاي شركت نسب مستقيم دارد
مالي باالتر

:اهرم مالي منجر به 
.مي دهد افزايش را  سودسود بالقوه سهامداران را افزايش مي دهد يعني 

.مي دهد افزايش  را ريسكافزايش احتمال مشكالت مالي و ورشكستگي يعني 
نكته 

تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري در درك اثر آنها بر سود يا زيان گزارش 
.شده شركت ها اهميت دارد 

با توجه به اصل بهاي تمام شده تاريخي تحليل گران و سرمايه گذاران نمي : نكته
توانند با استفاده از ترازنامه ،ارزش خالص بازيافتي داريي ها ي شركت را 

.بدست آوردند 
معادله ترازنامه 

ي ها  /مصارف سرمايه =)بدهي+حقوق صاحبان سهام /( منابع سرمايه داراي



ريي .ميلایريلایرن لایر است 700ارزش دفتري داري هاي ثبت شركت الف برابر :1 مثال ارزش بازاردا
طبق صورت هاي مالي ،خالص سرمايه در گردش اين .ميليون لایر بر اورد شده است 1000ها 

ولي اگر تمامي درايي هاي جاري نقد شود ،اين مقدار به .ميليون لایر است 400شركت 
در ضمن ،ارزش دفتري و ارزش بازار بدهي هاي بلند مدت .ميليون لایر افزايش مي يابد 600

ري و ارزش حقوق صاحبان سهام اين شركت را .ميليون لایر است 500اين شركت  ارزش دفت
.محاسبه كنيد 

لروش او:جواب   

 
شركت الف
ترازنامه

ارزش دفتري در مقايسه با ارزش بازار

) ارقام به ميليون لایر(



 
:روش دوم 

 
ي ها +حقوق صاحبان سهام  داريي ها =بده

يي جاري+دارايي هاي ثابت =الدهي جاري +بدال� بلند مدت +حقوق صاحبان سهام  دارا
يي الاري-بدهي جاري+دارايي هاي ثابت –بدهي بلند مدت  حقوق صاحبان سهام =دارا

يي ثابت–بدهي بلند مدت  حقوق صاحبان سهام= سرمايه در گردش خالص+دارا
)ارزش دفتري(حقوق صاحبان سهام =500-400+700=600
)ارزش بازار(حقوق صاحبان سهام = 500-600+1000=1100

صورت سود و زيان-2
ي كه معموال يك سال است نشان مي  صورت حساب سود و زيان بيانگر عملكرد مالي شركت در طي يك دوره زمان

دهد 

:معادله سود و زيان 
 سود=در آمد ها –هزينه ها 



:در بررسي صورت سود و زيان به سه مورد بايد توجه كرد 

اصل تحقق درآمد                                                
:اصول پذيرفته شده حسابداري  -1

اصل تطابق            
اقالم غير نقدي -2

.تفاوت بين سود حسابداري با جريان نقدي رااقالم غير نقدي مي گويند 
.اقالم غير نقدي در صورت سود وزيان لحاظ مي شود 

اري  استهالكمهمترين قلم در اقالم غييدقن ر ، قدي نيست بلكه صرفا يك رقم حسابد است كه هزينه ن
است

زمان و هزينه -3
هزينه هاي محصول

1-مواد خام

2-كار مستقيم

در صورت سود و ز�ان در قالب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته گزارش مي شود و (سربار توليد 
)شامل هزينه هاي ثابت و متغيراست 

ايي شده و در صورت سود و زيان با عنوان هزينه  هزينه هاي دوره خص شناس طي يك دوره زماني مش
.هاي عمومي ،اداري و فروش نشان داده مي شود 



 
يكي از بزرگترين جريانهاي نقدي خروجي هر شركت است : نكته

يي ماليات در تصميم گيري هاي مالي اهميت دارد  .نرخ نها

35%
 دالر18333333بيش از 

:2 مثال
دالر است ماليات اين شركت چقدر است ؟نزخ متوسط و نرخ نهايي ماليات 200000سود مشمول ماليات يك شركت 

اين شركت چند درصد است ؟
ماليات شركت 

7500=15*%50000
6250=25)*%50000-75000(

8500=34)*%75000-100000( 61250=39000+8500+6250+7500
39000=39)*%100000-200000(

 
نرخ متوسط ماليات =مقدار ماليات /درامد مشمول ماليات =%200000/61250=30625

خ نهايي ماليات=آخرين نرخ ماليات %=39 نر

نرخ متوسط ماليات =ماليات / در آمد مشمول ماليات

نرخ نهايي ماليات =مقدار ماليات اضافي كه در ازاي كسب هر دالر اضافي پرداخت مي شود 

ي ماليات =متوسط ماليات نرخ  نرخ ماليات ثابت باشداگر                                        نرخ نهاي



: نقدی های جريان صورت 
صورت جرينا  نقدی  به عنوان يکی از صورتهای مالی اساسی بايد جريان های ورودی و خروجی وجه 

نقد به يک واحد انتفاعی را در طی يک دوره مالی 
نمودبه نحوی که بتوان از مانده ابتدای سال ، مانده پايان سال را محاسبه . مشخص نشان دهد

:باشند می زير عوامل از ناشی عمدتاً  نقد وجه خروجی و ورودی های جريان

جريان ورودي

يي ها  كاهش در دار
غير از وجه نقد (

قوق صاحبان  افزايش ح
سهام 

افزايش در بد هي ها 

جريان خروجي

يي ها  افزايش در دارا

كاهش در حقوق صاحبان سهام

بدهي ها  كاهش در 



:معادله جريان نقدی عبارتند از

جريان نقدی ناشی از به کارگيری دارايی ها=جريان نقدی عملياتی -خالص مخارج سرمايه ای -افزايش سرمايه در گردش خالص

جريان نقدی ناشی از به کارگيری دارايی ها=خالص جريان نقدی پرداختی به سهامداران+خالص جريان نقدی پرداختی به وام دهندگان

جريان نقدی عملياتی =سود قبل از بهره و ماليات +استهالک-ماليات

سود قبل از بهره ماليات =فروش -بهای تمام شده کاالی فروش رفته -استهالک

خالص مخارج سرمايه ای =خالص دارايی ثابت پايان دوره -خالص دارايی های ثابت ابتدای دوره+استهالک

افزايش سرمايه در گردش خالص  =سرمايه در گردش خالص پايان دوره -سرمايه در گردش خالص ابتدای دوره

جريان نقدی پرداختی به سهامداران =سود تقسيمی-خالص سهام منتشر شده جديد

جريان نقدی پرداختی به وام دهندگان  =هزينه بهره-)افزايش بدهی بلند مدت(خالص وام های جديد

سود خالص =افزايش سود انباشته + سود تقسيمی سال جاری 

سود خالص)=فروش-شده کاالی فروش رفته تمامبهای -استهالک -هزينه اداری و فروش-ساير هزينه ها-هزينه بهره)(1-نرخ ماليات(



:نکات
سود خالص ،جريان نقدی نيست زيرا در سود خالص،هزينه های استهالک و بهره کسر *

.می شود اما در جريان نقدی کسر نمی شود
نام ديگر جريان نقدی  ناشی از به کارگيری دارايی ها،جريان نقد آزاد است.1
در تعريف حسابداری جريان نقدی عملياتی،هزينه بهره يک هزينه عملياتی در نظر .2

.تعريف ما،هزينه بهره،هزينه تآمين مالی استدر گرفته می شود ولی 
خالص مخارج سرمايه ای می تواند منفی باشد زمانی که در شرکت فروش دارايی های .3

.ثابت بيش از خريد آن است
جريان نقدی منفی بدين معنی است که طی يک سال،پولی که شرکت با انتشار سهام يا .4

وام گرفتن تأمين 
.کرده بيش از پولی که به وام دهندگان و سهامداران پرداخته می شود

:منابع و مصارف وجه نقد*
.اقداماتی که منجر به تأمين وجه نقد می شود:منابع وجه نقد-1
که منجر به مصرف وجه نقد می شوداقداماتی  :مصارف وجه نقد-2

خالص افزايش وجه نقد=منابع وجه نقد–مصارف وجه نقد 



های کلی منابع و مصارف وجوه :قاعده 
ويا هر کاهشی ) دارايی ها(هر افزايشی در حساب های سمت راست ترازنامه*

حقوق صاحبان سهامبدهی (ترازنامه چپدر حساب های سمت  منجر به )هاو 
.می شودمصارف وجه نقد 

ويا هر افزايشی )داالايی ها(هر کاهشی در حساب های سمت راست ترازنامه*
حقوق صاحبان سهامبدهی (ترازنامه چپدر حساب های سمت  منجر به )ها و

می شودمنالع وجه نقد 
 

ال نقدی طبقه بندالمالقالم صورال جريان ها

. فعاليت های عملياتی 

ليت های تامين مالی فعا

فعاليت های سرمايه گذاری



فعاليت هاال الملياتی.      1
خدمت   کاال و انجام  اين دسته از فعاليتها مرتبط با عمليات اصلی واحد تجاری که متضمن توليد و فروش   

.در تعيين سودوزيان عملياتی منظور می شود  آن  به  و درآمدها و هزينه های مربوط  اسبو ، تده

:می توان استفاده نمود    روش  دو  عملياتی از  فعاليت های  گزارش  منظور  به
روش مستقيم        .1
الستقيم ا   خ    .2 الال.لالي(شروش الي الب )ش الو

الال.التال : اللف  ال الای  ال الالالق.ال  -فعالالي :رو
ال ال.دال ال الال .   1 ال الر ال.الاگاال الالالر اليو خـروجـیاالجــه القد  الن.الناالرال.ال.ان هالی ور النال در ايـالیرو

.ال آنـهال( تق
الدال)در ) خالالص ال.ال ال.اليحاصل از  ال  .الالست می(ال.ددپ  ال.ليات( مصـر

الکالالتقيال  .2 الد ها سدالمرو الکغد الال.ان از مبنای تعهدی به مبنای نقدی   و هزيالمالا ال الدالودالک ال  الک م
الال الال  الال.افت مال 

ال.ال ال يال پــالالالالالال ال .ال د ال.ی اال ال.الب .بالالت يک هزينه بالستااليالط ال.الين ترتيب دري
الدیالال.ان های  والليات عبارتند از  ال :وجه نقد ناشی از

وجه نـقد دريافتی از مشتريان بـابت فروش کاال و يا انجام خدمت .1
ال نقدی عمال.الالالمک.2 الاليالطالاليافال)ال العنقد دريافتی بابت االارال(الحالع،لحالالالالالحمهک،کالارمزالنال 

:وجه نقد ناشی از عمليات عبارتند از  خروجیجريان های 
وجه نقد پرداختی به عرضه کنندگان کاال و خدمات  .1
پرداخت های نقدی به ارائه کنندگان خدمات بيم ،هماليات،حقوق و دستمزد،هزينه استقراض وساير .2

. پرداختهای عملياتی مشابه



:روش مستقيم –فعايت های عملياتی            
*****                                       وجوه دريافتی از مشتريان

*****                             وجوه دريافتی بابت ساير درآمدها
(*****)                                وجوه پرداختی بابت خريد کاال
(*****)                                 وجوه پرداختی بابت هزينه ها

*****    عمليات) مصرف شده در ( خالص وجه نقد حاصل از 
        

) :روش تعديلی (روش غير مستقيم  -فعاليت های عملياتی   :ب
به . و خالص وجه نقد حاصل از عمليات توضيح داده می شود  دوره  عملياتی  در ايـن روش داليل تفاوت بين سـود ويژه.  1

.عبارت ديگر سعی بر اين است که سود ويژه عملياتی را از مبنای تعهدی به مبنای نقدی تبديل نمود
به منظور تعديل سود ويژه عملياتی الزم است اقالمی که سود عملياتی را کاهش داده اما تاثيری بر وجه نقد نداشته    .2

.  اسـت ، به سـود ويژه عمـلياتی افــزوده شـده واقالمی که سود را افزايش ولی در وجه نقد بی تاثير بوده از آن کسر شود
:روش غير مستقيم –فعايت های عملياتی 

*****                                                        عملياتی) زيان(سود
:اضافه  می ال 

***                               هزينه استهالک اموال و ماشين آالت
***                                     هزينه استهالک دارايی نامشهود

***زيان فروشی دارايی های غير جاری                               
ااشش       استهالک کسر اوراق قرضه پرداخیت                                 ***

اللياالال ***     کاهش دارال..های غير جاری مرتبط با فعاليت های 
  ***   افزايش بدهی های غير جاری مرتبط با فعاليت های عملياتی

  ...        و
:کسر می شود

(***)سود  فروش داراييهای غير جاری                                     
(***)استهالک صرف اوراق قرضه پرداختی                                
(***)افزايش داراييهای جاری مرتبط با فعاليت های عملياتی            
(***)کاهش بدهی های جاری مرتبط با فعاليت های عملياتی             

..                                                                  (***)و
                                                                                               



:فعاليت های سرمايه گذاری .2   .
عمدتاً بر مبادالت مربوط به داراييها تأکيد داشته و شامل جريانهای ورودی و خروجی 

:بشرح زير می باشد
جريان های خروجی                              جريان های ورودی          
:وجه نقد مصرفی در                               :وجه نقد حاصل از          

انجام سرمايه گذاری در اوراق بهادار               فروش سرمايه گذاری دراوراق بهادار
خريد دارايی بلندمدت                                    فروش دارايی بلندمدت

اعطای وام و اعتبار                            وام و اعتبار  دريافت اقساط 
:فعاليت های تامين مالی   .3

عمدتاً بر اقالم سمت بستانکار ترازنامه مربوط بوده و شامل جريانهای ورودی و خروجی 
:بشرح زير می باشد

جريان های خروجی                               جريان های ورودی           
:وجه نقد مصرفی در                                        :وجه نقد حاصل از          

         بازخريد سهام و اوراق                                انتشار سهام و اوراق قرضه   
پرداخت سود سهام /  قرضه

بازپرداخت وجوه استقراضی                                دريافت وام و اعتبارات     



:نکاتی در مورد تجزيه و تحليل صورت های مالی*
برای محاسبه ارزش موجودی کاال در پايان دوره می توان از سه روش ميانگين،فايفو .1

.و اليفو استفاده نمود
استفاده )اولين صادره از اولين وارده(در شرايط تورمی،اگر از روش فايفو.2

شود،موجودی ها به قيمت 
جاری بازار محاسبه شده سود را واقعی نشان نمی دهد در واقع سود را بيشتر نشان می 

هر چه ودهد 
.موجودی کاالی پايان دوره بيشتر گزارش شود،سود ناويژه بيشتر خواهد شد و برعکس

،موجودی )اولين صادره از آخرين وارده(در شرايط رکود  با استفاده از روش اليفو .3
کاالی اخر دوره 

ما تشکيل شده از اولين خريد ها می باشد که در حالت رکود صورت های مالی سود 
بيشتری را نشان می 

.دهند
بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری،کليه دارايی ها در تاريخ تحصيل بايد بر .4

اساس اصل بهای 
:تمام شده تاريخی ثبت و بر همين اساس نيز مستهلک گردند در نتيجه

تحليل گران وسرمايه گذاران نمی توانند با استفاده از ترازنامه پی به ارزش خالص 1.4*
.بازيافتی داراييهای شرکت ببرند

.



درشرايط تورمی،با افزايش فروش محصوالت،درآمدها بر اساس ارزش 2.4*
تمام شده کاالی فروش رفته بر اساس ارزش امابهای بازار گزارش می شوند 

شده کاالی فروش رفته تمام جاری بازار گزارش نمی شود بنابراين  چون بهای 
به صورت (کمتر از واقع گزارش می شود،سود شرکرا  ت افزايش می دهد

ده ها آثار نامطلوبی برای شرکت ها به بار می آورد)غير واقعی اين پدي
در حسابداری مبتنی بر ارزش های جاری يا جايگزينی،اقالم دارايی ها وبدهی .5

بازار گزارش می شوند،لذا با افزايش سطح دارايی جاری ها بر اساس ارزش 
در نتيجه سود شرکت کاهش و ها،هزينه استهالک دارايی ها افزايش می يابد 

کاهش سود و آفزايش قيمت دارايی ها موجب کاهش در بازده .پيدا می کند
.حقوق صاحبان سهام خواهد شد،نسبت بدهی نيز کاهش می يابد

صنايع ادواری،صنايعی هستند که فروش وسود آنها به طور منظم و متناسب با .6
يا کاهش پيدا می کند مانند صنايع فوالد و صنايع افزايش چرخه های تجاری 

.ساختمانی

 



تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
:صورتهاي مالي استاندارد شده )الف

داليل استانداردكردن صورتهاي مالي كردن 
برطرف كردن مشكل در مقايسه صورتهاي مالي يك شركت با صورتهاي مالي خود آن -1

شركت در سالهاي گذشته 
برطرف كردن مشكل در مقايسه صورتهاي مالي يك شركت با صورتهاي مالي شركتي --2

ديگر
روشهاي استاندارد سازي صورتهاي مالي

-1صورت هاي مالي هم مقياس  
يي ها )الف يي(نشان دادن اقالم ترازنامه به صورت درصدي از كل دارا اقالم /كل دارا

يي )دارا
نشان دادن اقالم سود و زيان به صورت درصدي از فروش)ب

اقالم صورتحساب سود و زيان /فروش
يي وجود ندارد )ج براي صورت جريان وجه نقد هيچ مبنا
:صورتهاي مالي مبتني بر سال پايه -2

در تجزيه در تحليل روند و بررسي تغييرات اطالعات مالي از صورتهاي مالي بر اساس 
بعد از انتخاب سال پايه هريك از اقالم صورتهاي مالي چند . سال پايه استفاده مي شود 

.سال بعد بر اساس اقالم متناظر در صورتهاي مالي مربوط به سال پايه ثبت مي شوند 





 

تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي

نسبت هاي نقدينگي
:نسبت جاري-1-1

حداقل بايد مقدار نسبت جاري برابر يك شود )الف
)نسبت مستقيم دارند (هر چه نسبت جاري باالتنر باشد وضعيت نقدينگي باالتر است )ب
.نسبت جاري باالتر بيانگر عدم كارايي در مديرت وجه نقد و دارييها ي جاري مي باشد  

نسبت جاري =داريي هاي جاري /بدهي هاي جاري 

گروه بندي سنتي نسبت هاي 
مالي 

نسبتهاي سنجش توان مالي كوتاه مدت يا -
:نسبت اي نقدينگي 

ايي شركت در پرداخت تعهدات كوتاه مدت  توان

ارزش دفتري و ارزش بازاري داريي ها 
جاري و بدهي هاي جاري تقريبا برابر 

.است  نسبت هاي سنجش توان مالي بلند مدت يا 
نسبت اهرمي 

نسبت هاي سنجش مديرت دارايي ها يا -
:نسبت گردش

)به كارگيري دارايي ها (كارايي شركت )

عامل مشترك نسب هاي گردش،فروش است 

عامل مشترك به نسبت هاي سود آوري ،سود خالص

نسبت هاي ارزش بازار



محدوديتهاي نسبت هاي جاري :
نسبت جاري قبل ار بروز مشكالت مالي افزايش مي يابد -1
يابي مالجالالاال يال ،اين نسبت تغيير -2 با تغيير برخي روش هاي حسابداري نظير تغيير روش ارز

.مي كند 
):سريع (نسبت آني -2-1

يي هاي جاري  -موجودي كاال/(بدهي هاي جاري  نسبت آني )=دار
ايي جاري كسر مي كنيم  اك يدوجوال را از دار اك يدوجوال به نقد ؟چرا م چون قدرت تبديل كردن م

.كمتر است 
:نسبت وجه نقد -3-1

وجه نقد  نسبت=وجه نقد/بدهي جاري 
يي ها -4-1 :نسبت سرمايه در گردش خالص به كل دارا

يي ها  يي ها =سرمايه در گردش خالص/كل دارا نسبت سرمايه در گردش خالص به كل دارا
يي جاري–بدهي جاري )بدون بهره ( سرمايه در گردش خالص=دارا

مي دهد شركت در شرايط بحران تا چه مدت مي تواند به :دوره استقامت -5-1 اين نسبت نشان 
.فعاليت خود ادامه دهد 

يي هاي جاري /متوسط هزينه هاي عملياتي دوره استقامت =دارا
ياتي روزانه شامل هزينه هاي شركت به استثناي هزينه استهالك و هزينه  متوسط هزينه هاي عمل

.بهره است 

1>نسبت جاري   كاهش مقدارK يي جاري و بدهي جاري از دار افزايش نسبت جاري  
1<نسبت جاري  كاهش مقداK يي جاري و بدهي جاري از دار كاهش نسب جاري    ك



 
ي كاهش بيشتري مي يابد هرچه دارايي هاي جاري بيشتري نسبت به دارايي هاي غير جاري نگهداري شود  ريسك نقدينگ

اما 
.معموال نرخ بازده نيز كاهش مي يابد 

چرا ؟
.زيرا بازده دارايي ها جاري عموما كمتر بازده حاصل از دارايي هاي ثابت توليدي مي باشد 

:نسبت بدهي -1-2
نسبت بدهي )=مجموع دارايي ها–مجموع حقوق صاحبان سهام /(مجموع دارايي ها =مجموع كل بدهي ها /مجموع دارايي ها 

دالر %28)به ارزش دفتري (باشد نتيجه مي گيريم كه شركت به ازاي هر دالر دارايي % 28زماني كه نسبت بدهي برابر با : مثال
.دارد )به ارزش دفتري(/بدهي 

:دونكته مهم 
هرچه نسبت بدهي ها افزايش يابد اگر نرخ بازده دارايي ها بيش از نرخ بهره بدهي ها باشد  .سود آوري شركت نيز افزايش مي يابد 

.هرچه نسبت بدهي افزايش يابد ريسك مالي نيز افزايش خواهد يافت 
.نشان مي دهد  تامين مالي بلند مدت توسط بستانكاران در مقابل صاحبان سهام چگونه است :نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 

 نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام =بدهي/حقوق صاحبان سهام 
ضريب مالكانه=مجموع دارايي/مجموع حقوق صاحبان سهام =1+نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 

نسيت بدهي بلند مدت=بدهي بلند مدت )/بدهي بلند مدت = مجموع حقوق صاحبان سهام (
)نسبت توان پرداخت بهره (نسبت دفعات پوشش هزينه بهره =سود قبل از بهره ماليات /هزينه بهره 

شش داد ** اين نسبت نشان مي دهد تا چه ميزان از محل سود قبل از محل سود قبل از بهره و ماليات هزينه بهره را پو
.اين نسبت معياري از حاشيه ايمني است ونشان مي دهد كه تا چه حد شركت مي تواند كاهش سود را تحمل كند : نكته



 
نسبت پوشش نقدي =سود قبل از بهره و ماليات +استهالك /هزينه بهره =سود قبل از بهره ماليات و ا ستهالك /هزينه بهره 

بهره 
 

يي(نسبت هاي فعاليت -3 ):كارا
گردش موجودي كاال =  بهاي تمام شدخ كاالي فروش رفته /موجودي كاال ي پايان دوره 

گردش موجودي كاال =   بهاي تمام شده كاالي فروش رفته /موجودي كاال )ميانگين (متوسط 

موجودي كاال )ميانگين (متوسط ) =موجودي كاالي پايان دوره +موجودي كاالي ابتداي دوره /(2
..اين نسبت نشان مي دهد در طي سال چند بار خريده ايم و فروختيه ايم و يا توليد كرده ايم و فروخته ايم -2

متوسط دوره گردش موجودي كاال = 360/گردش موجودي كاال 

ميانگين موجودي كاال مناسب تر .اگر هدف تحليل اگر از محاسبه نسبت گردش موجودي كاال ،تحليل عملكرد گذشته شركت باشد 
است 

 اما
.اگر تحليل گر به آينده توجه دارد ،استفاده از موجودي كاالي پايان دوره مناسب تر است 

.نشان مي دهد شركت چند بار توانسته است مطالبات خود را از مشتريان دريافت كند : گردش حساب دريافتني
گردش حساب هاي در يافتني = فروش/حساب هاي دريافتني

دوره وصول مطالبات = 360/گردش حساب هاي دريافتني =حساب هاي دريافتني /متوسط فروش روزانه 
ي گردش حاسب هاي پرداختن=بهاي تمام شده كاالي فروش رفته /حساب هاي پرداختني 

متوسط دوره پرداخت صورت حسابها = 360/گردش حسابهاي پرداختني 
 

نسبت گردش سرمايه در گردش خالص=فروش /سرمايه در گردش خالص

نسبت گردش دارايي  هاي ثابت =فروش /خالص دارايي هاي ثابت
نسبت گردش دارايي  ها =فروش /مجموع دارييها 



 
:نسبت هاي سود آوري -4

تشكيل مي )پس از ماليات (اين نسبت نشان مي دهد چند درصد از فروش را سود خالص :حاشيه سود خالص 
.دهد 

حاشيه سود خالص =سود خالص /فروش 
:عوامل تاثير گذار بر حاشيه سود 

حجم فروش -1
سياست قيمت گذاري -2
ساختار هزينه ها --

حاشيه سود ناخالص )=فروش –بهاي تمام شده كاالي فروش رفته /(فروش 
بازده داريي = سود خالص/مجموع دارايي ها 

 يا
بازده دارايي=حاشيه سود خالص *گردش داريي ها 

يي =سود قبل از بهره ماليات /مجموع داراييها  قدرت كسب سود دارا
بازده حقوق صاحبان سهام=سود خالص /مجموع حقوق صاحبان سهام 

 
:رابطه دو پونت 

بازده حقوق صاحبان سهام = بازده دارايي/1-نسبت بدهي 
بازده حقوق صاحبان سهام= حاشيه سود خالص*نسبت گردش دارايي*ضريب مالكانه 

:با توجه به فرمول دوپونت بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثير سه عامل است 
يي عمليايت ،كه با حاشيه سود سنجيده مي شود -1 كارا
يي سنجيده مي شود -2 يي ها كه با نسبت گردش دارا .به كارگيري موثر دارا
.اهرم مالي كه با نسبت مالكانه سنجيده مي شود -3



نسبت ارزش بازار-5
 

=P/Eضريب قيمت هر سهم/درآمد هر سهم  

ارزش دفتري هر سهم = مجموع حقوق صاحبان سهام /تعداد سهام عادي منتشره 
و 

=M/Bضريب ارزش بازار هر سهم /ارزش دفتري هر سهم  

باقي :جريان نقد آزاد ن نقدي است كه جهت توزيع بين سرمايه گذاران  جريا
.مي ماند 

جريان نقد آزاد =سود عملياتي خالص بعد ازز ماليات +استهالك ساليانه –سرمايه گذاري نا خالص در سرمايه عملياتي  

عوامل تاثير گذار براين ضريب

تغييرات عايدات شركت -1

تغييرات ساختار سرمايه -2

حجم فروش و متعاقبا ميزان سود ناخالص و سود شركت -3

)فرصت هاي سرمايه گذاري (فرصت هاي رشد آتي -4



 
آزاد جريان نقد =از ماليات سود عملياتي خالص بعد +استهالك ساليانه –سرمايه گذاري نا خالص در سرمايه عملياتي 

D= استهالك ساليانه
NOPAT= سود عملياتي خالص بعد از ماليات
NOPAT=EBIT(1-T)

سرمايه گذاري ناخالص در سرمايه عملياتي= D+ سرمايه گذاري خالص در سرمايه عملياتي
سرمايه گذاري خالص در سرمايه عملياتي=سرمايه عملياتي پايان دوره –سرمايه عمالتي اول دوره 

FCF=NOPAT- سرمايه گذاري خالص در سرمايه عملياتي





»:نكته
مخارج سرمايه اي = جريان نقدي كل –جريان نقدي عملياتي 

مزاياي نسبت هاي 
مالي

امكان مقايسه و بررسي روابط بين اجزاي مختلف صورت هاي مالي را فراهم -
مي آورد

بر طرف كردن مشكل اندازه شركت 

معايب نسب هاي مالي

نسبتهاي  مالي در يك تاريخ مشخص محاسبه مي شوند و روند آتي را در محاسبات لحاظ نمي 
كنند

نسبتهاي فقط يك معيار كمي ارائه مي كنند و درباره ويژگي هاي كيفي موضوع اندازه گيري 
.توضيحي ارائه نمي كنند 

نسبت هاي مالي ،تابع روش ها و اصول حسابداري و مورد استفاده شركت مربوطه است و 
.شركت مي توانند به سهولت از روش هاي استفاده كنند كه نسبت ها را تغيير دهند 

نسبت ها بر اساس اطالعات تاريخي محاسبه مي شوند و تعميم پذيري آنها به آينده در صورت 
تغيير شرايط ،چندان معقول به نظر نمي رسد 



پيوست فصل دوم 

:در فرآيند برنامه ريزی دو جنبه اهميت دارد
در چه (يعنی برنامه ای که طی آن مشخص می کنيم در طی سال آينده چه وجوه نقدی را :  برنامه ريزی وجه نقد 

پرداخت خواهيم نمود، در چه مواقعی با ) در چه زمانهايی ( دريافت خواهيم کرد و چه وجوهی را ) زمان هايی
.کسری وجه نقد ودر چه زمانهايی با مازاد وجه نقد روبرو خواهيم شد

 

برای تهيه برنامه ريزی وجه نقد از بودجه نقدی استفاده ميکنيم

برنامه ريزی مالی عبارتند از

همانند نقشه ای برای راهنمايی ، هماهنگی و کنترل عمليات جهت دستيابی به اهداف شرکت می 
.باشد

.تعيين کننده مسير دستيابی به اهداف مالی است

.از شرکتی به شرکت ديگر متفاوت خواهد بود

مازاد وجه نقد= دريافت طی دوره –پرداخت طی دوره + موجودی ابتدای دوره   -حداقل موجودی 



:برنامه ريزی سود -2
برنامه ای است که پيش بينی ميکند در طی سال آينده فروش به چه مبالغی خواهد رسيد؟ 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته چقدر خواهد شدو هزينه های عمومی ، توزيع و فروش همچنين ) مقدار ، نرخ و مبلغ (

ساير درآمدها و هزينه ها چه مبالغی خواهد شد و نهايتا سود ناويژه ، سود عملياتی و سود خالص به چه مبالغی 
.خواهد رسيد

ترازنامه، صورت حساب سود وزيان، گزارش وجه نقد پيش بينی شده: صورت های مالی پيش بينی شده عبارتند از: نکته
شروع می شوند يعنی ابتدا برنامه های مالی بلند مدت تهيه ) استراتزيک ( برنامه ريزی مالی با برنامه های بلند مدت 

.شده و در قالب آن ها، برنامه های کوتاه مدت تهيه خواهد شد

ه های آينده خود را در قالب :بودجه بندی جامع    فرآيندی است که طی آن بخش های مختلف سازمان ، برنام
.بودجه ريالی شده تهيه خواهد کربو ،ددجه بندی جامع يعنی تهيه گزارشات مالی برای آينده است

ابعاد برنامه ريزی مالی 

تعيين افق برنامه ريزی 

تجميع کل مبلغ های طرح ها و پرو ژه ها 

اطالعات 



بودجه ها 

بودجه عملياتی

بودجه فروش   
بودجه موجودی 
کاالی آخر دوره
بودجه توليد که 

شامل 

بودجه مواد مستقيم  

بودجه دستمزد مستقيم 

بودجه سربار ساخت

بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

بودجه هزينه های اداری       
بودجه هزينه های فروش و 

بازاريابی 
بودجه اقالم غير عملياتی

سود خالص بودجه شده

بودجه مالی

طرح های تامين مالی   

بودجه مخارج سرمايه ای    

بودجه نقدی

ترازنامه بودجه شده 

صورت گردش وجوه نقد بودجه شده



اجزای اساسی 
برنامه مالی 

پيش فروش

تقريبا تمامی برنامه های مالی به آن احتياج دارند

فروش) مبلغ( بر اساس نرخ رشد فروش است نه مقدار 

هدفش ، بررسی رابطه متقابل بين سرمايه گذاری و منابع مالی مورد نياز در سطوح مختلف 
فروش است نه توجه صرف به دقت  پيش بيني

صورت های مالی پيش بينی شده

: دارايی های مورد نياز

نسبت سرمايه بری همان عکس نسبت گردش 
دارايی ها

اين نسبت نشان می دهد که برای يک دالر فروش چه مقدار دارايی الزم 
نسبت سرمايه بری= دارايی.          است

عامل مشترك به نسبت هاي سود آوري ،سود خالص نيازهای مالی

متغير کمکی

مفروضات اقتصادی



:بودجه فروش 
بودجه فروش ، نقطه شروع تهيه بودجه عملياتی است زيرا حجم فروش برآوردی ، تقريبا تمام 

.  االالال بودجه ساالنه را تحت تاثير قرار می دهد
.بودجه فروش ، مقدار هر يک از محصوالتی که انتظار فروش الال وجود دارال را مشخص می کند

:معموال بودجه فروش به سه روش برآورد می شود
....)تجزيه و تحليل سرس های زمانی ، دياگرام پراکنش، درصد فروش، ( روش های آماری -1
استفاده از برآورد داخلی ، نظرات مديران و کارکنان فروش-2
ه هر يک از اين عوامل-3 .تحليل عوامل مختلف موثر بر درآمد فروش و پيش بينی روند آيند

بعد از برآورد حجم فروش، بودجه فروش از حاصل ضرب مقدارفروش مورد انتظار هرمحصول 
.در قيمت فروش مورد انتظار بدست می آيد

:پيش بينی مقدارتوليد
در اين بودجه تعداد واحدهايی که بايد برای تحقق فروش و داشتن موجودی کاال ی مورد انتظار 

توليد کرد، تعيين می شود

حجم توليد مورد انتظار)=موجودي كالي پايان دوره +واحد هاي فروش (–موجودي كاالي اول دوره  
پيش بينی مقدار توليد= تعدادفروش + موجودی آخر دوره –موجودی ابتدای دوره 



بودجه نقدی
بودجه نقدی يک مکانيسم کنترلی است زيرا بيان کننده انحرافات بين جريانات نقد پيش 

اين بودجه وسيله ای برای تنظيم برنامه نقدی و . بينی شده و جريانات نقد واقعی است
.کنترل آن نيز می باشد

ميليون لایر  5و 8دريافت ها و پرداخت های پيش بينی شده خردادماه به ترتيب : 2مثال
است، موجودی ابتدای دوره 

ميليون لایر می باشد ميزان کسری يا  2ميليون لایر و حداقل موجودی مورد نياز  2
.اضافی ارديبهشت ماه را حساب کنيد

ميزان اضافی وجه نقد= دريافت طی دوره –پرداخت طی دوره + موجودی ابتدای دوره  -حداقل موجودی
2000،000- 2000،000 +5000،000-8000،000  =3000،00

:چهار بخش عمده بودجه نقدی

تغييرات عايدات شركت 

پيش بينی فروش 

برآورد جريانهای نقدی ورودی شرکت 

برآورد مانده وجه نقد و مانده وام در پايان ماه



:تامين مالی خارجی و رشد
شد فروش با نرخ رشد دارايی ها بيشتر   در شرايط مساوی ، هرچه نرخ ر

.باشد،نيازبه تامين مالی خارجی هم بيشتر خواهد بود

-Aاست و شيب آن   gتابعی از   EFNيعنی **  SPR است و نمودار آن:

EFN )تامين مالی خارجی=  (افزايش در دارايی   -افزايش در سود انباشته     

EFN= Ag-S(1+g)PR                EFN = g ( A-SPR) – SPR

.می باشد  ’LLباشد ، مقدار تامين مالی خارجی برابر با   Lاگر نرخ رشد  

  U همان نرخ رشد داخلی است ، نرخ رشد داخلی آن سطح از از نرخ
رشد است که بدون تامين مالی خارجی می توان به آن دسترسی پيدا 

:است EFN=0کرد يعنی در حالتی که  
EFN=0    g(A – SPR ) – SPR = 0G=SPR/(A-SPR)
G=ROA*R/(1-ROA*R)



: نرخ رشد پايدارعبارت است از نرخ رشدی که 
        بخواهيم نسبت الالالی تغيير نکند:  "اوال

.در تامين مالی خارجی ، از سهام عادی استفاده نکنيم" : ثانيا 
 
 
 
 
 
 

اگر شرکتی بخواهد نرخ رشد فروش خود را بيش از نرخ رشد پايدار برساند بايد يکی از اقدامات زير:نکته  
.انجام دهد

افزايش حاشيه سود -1
افزايش گردش داراييها   -2 
افزايش اهرم مالی   -3 
افزايش درصد نگهداری  سود -4

نرخ رشد پايدار منفی نشان دهنده نرخی است که بايد فروش و دارايی ها با آن کاهش يابد ، شرکتها :  نکته
.می توانند با فروش دارايی و متوقف کردن فعاليت بخش های مختلف خود رشد منفی داشته باشند

از نرخ رشد داخلی است و بالعکسبيشتر  باشد ، نرخ رشد پايدارکمتر  هرچه نسبت بدهی:نکته 

EFN = افزايش در دارائيها -افزايش سود انباشته  -استقراض جديد 
EFN =AG-SPR(1+g)-SPR(1+g)D/E
EFN=0 g(A-SPR-SPR *D/E)=SPR(1+D/E)g=(SPR(1+D/E))/(A-[SPR(1+SPR(1+D/E)))R]

g= ROE*R/(1-ROE*R)



: رابطه بين رشد فروش و نياز های مالی 
:موضوع ذيل در رابطه بين فروش و نيازهای مالی توجه شود 4با توجه به فرمول نرخ رشد پايدار ، بايد به 

 

 

 

افزايش يابد ) اهرم مالی شرکت (   Eبه  Dهر چه نسبت : ) سياست مالی( انعطاف پذيری مالی  
.موجب افزايش تامين مالی ودرنتيجه الالزايش رشد پايدار منجر می گردد

هر قدر نسبت تقسيم سود کمتر باشد نياز به تامين مالی جديد کمتر است و بنابراين : سياست تقسيم سود 
.رشد پايدار افزايش می يابد

يعنی در مقابل هر لایر فروش چقدر دارايی مورد نياز است و ) : نسبت سرمايه بری( تراکم سرمايه 
.نشان دهنده کارايی در به کارگيری دارايی ها باشد

کم باشد می توان فروش را افزايش داد بدون اينکه ) نسبت سرمايه بری ( هر چه تراکم سرمايه :  نکته
.نيازی به تامين مالی از خارج باشد

 
هر قدر سود ناويژه بطور نسبی بيشتر باشد وجوه مورد نياز ، کم تر خواهد بود) : حاشيه سود ( سود ناويژه 

.و بنابراين رشد پايدار افزايش می يابد نشان دهنده کارايی عملياتی است 
 
مبادله سهام بر اساس نرخ تبديل از پيش تعيين شده ای صورت می گيرد که از رابطه زير : نرخ مبادله   

:قابل محاسبه می باشد

 





 تسوِ تؼالی
 

هالیهذيشيت :ًام دسس  
 

تدضيِ تحليل اّشهْا ٍتشًاهِ سيضی سَد:فػل سَم  
 

:تْيِ وٌٌذگاىاساهی   
 ٍيذا اسدتيلی اغل

غادق گلطٌی    
ػثذیهْشاى   
 

خٌاب آلای دوتش ػليشضا آتشٍد:گشاهیاستاد    
 
 
 
 1 



احتوال تػوين گيشی ًاهٌاسة تِ دليل اضتثاُ دس تشآٍسد خشياًات ًمذی پيص تيٌی ضذُ سيسه پيص تيٌی  : 1ًىتِ
.ًاهيذُ هی ضَد  

 
تشاساس يىی اص اغَل هْن ػلن التػاد،دسيه هحيظ تسياسسلاتتی،سشهايِ گزاسی ّايی وِ اسصش فؼلی خالع : 2ًىتِ

.آًْا هثثت تاضذ ووياب است  
 

چِ ))سٍيىشد اساسی دساسصياتی خشياًات ًمذی ٍتشآٍسد اسصش فؼلی خالع،دستشگيشًذُ سَالْايی هثل : 3ًىتِ
.تدضيِ ٍتحليل پيص ًگشی ًاهيذُ هی ضَد(( ؟...چِ هيطَد؟اگش))است وِ لالة اغلی تدضيِ ٍتحليل ((؟...هيطَد؟اگش  

 
تدضيِ ٍتحليل حساسيت ًَع خاغی اص تدضيِ ٍتحليل پيص ًگشی است ًٍىتِ اغلی دس تدضيِ ٍتحليل  : 4ًىتِ 

حساسيت ايي است وِ تايذتواهی هتغيشّا،تِ خضيىی ساثاتت ًگْذاسين تا تتَاًين حساسيت تشآٍسد اسصش فؼلی خالع  
هٌغك تدضيِ ٍتحليل حساسيت،دليما ّواى هٌغك ثاتت ًگْذاضتي .ًسثت تِ تغييشات آى هتغيش سا تسٌدين

ّشچِ حساسيت اسصش فؼلی خالع تِ يه هتغيشتيطتش تاضذ،سيسه پيص تيٌی آى . سايشضشايظ دسػلن التػاد است
.هتغيش تاالست  

 
دستدضيِ ٍتحليل پيص ًگشی ،تواهی هتغيشّای هختلف سا هی تَاى تغييش داد ٍلی هماديشی وِ تِ آًْا دادُ : 5ًىتِ 

دس تدضيِ ٍتحليل حساسيت فمظ يه هتغيش هيتَاًذ تغييشوٌذ ٍلی هماديش صيادی تِ آًْا دادُ .هيطَد، هحذٍد است
.اگش ايي دٍ سٍش سا تاّن تشوية وٌين،ًتيدِ آى ،سٍضی است وِ تدضيِ تحليل ضثيِ ساصی ًاهيذُ هی ضَد. هيطَد  
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 تجزیه وتحلیل سود
 

:دستدضيِ ٍتحليل سَد اص دٍ سٍيىشد استفادُ هی ضَد  
1-تدضيِ ٍتحليل سشتِ سش:  دسآى سٍيىشد چگًَگی استثاط تيي فشٍش، ّضيٌِ ّاٍهيضاى سَد آٍسی هَسد  

.اسصياتی لشاس هيگيشد  
 2-تدضيِ ٍتحليل اّشهْا:  دسآى سٍيىشد چگًَگی تغييش دس سَد ػولياتی يا سَد خالع دس هماتل تغييش دس فشٍش هَسد  

. هغالؼِ لشاس هيگيشد  
 

تجزیه وتحلیل سربه سر -1   
:دسايي تدضيِ تحليل سِ هَسد هْن است  

تدضيِ تحليل ّضيٌِ ّا (الف  
تدضيِ تحليل فشٍش( ب  
تدضيِ تحليل  سَد( ج  

 
  تدضيِ تحليل ّضيٌِ ّا( الف 

:اًَاع ّضيٌِ ّا تِ سِ دستِ تمسين هيطًَذ  
:(FC) ّضيٌِ ثاتت-1  

 ّضيٌِ ّايی وِ عی يه دٍسُ صهاًی خاظ تغييشًويىٌذتِ ػثاست ديگش
 ّضيٌِ ّايی وِ تاتغييشدس سغَح هختلف تَليذ تغييشی دس ايي ّضيٌِ ّا 

:ايداد ًوی ضَد هاًٌذ ّضيٌِ اخاسُ ضىل سٍتشٍ  
 
 
 
 
 

3 



:(VC) ّضيٌِ هتغيش-2  
ّضيٌِ ّايی وِ تا تغييشات همذاس تَليذ تغييش هی وٌذ ٍصهاًی وِ تَليذ تشاتش غفش تاضذ،ّضيٌِ ّای هتغيش ّن تشاتش تاغفش 

(هاًٌذ ّضيٌِ هَاد هػشفی)خَاّذ تَد   
 VC = V * Q                                  ّضيٌِ هتغيش ول ػثاست است اصحاغلضشب ّضيٌِ هتغيش ٍاحذ دس تؼذاد تَليذ:  

 
:ّضيٌِ ًيوِ هتغيش-3  

هاًٌذ ّضيٌِ ًگْذاسی . ّضيٌِ ّايی ّستٌذ وِ اص دٍخضءتطىيل ضذُ اًذ وِ يه خضء آى ثاتت ٍ خضء ديگش آى هتغيش است 
. ٍتؼويشات   

 
خضء ثاتت ّضيٌِ ّای ًيوِ هتغيش دس ّضيٌِ ثاتت ٍ خضء هتغيش ّضيٌِ ّای ًيوِ هتغيش دس ّضيٌِ هتغيش  : 6ًىتِ 

. لحاػ هی وٌين ٍتِ عَس خذاگاًِ تِ تشسسی ّضيٌِ ًيوِ هتغيش ًوی پشداصين  
 

TC = VQ + FC                            ِحاغل خوغ ّضيٌِ ّای هتغيش ٍ ثاتت سا هی گَيٌذ: ّضيٌِ ول : 7ًىت.  
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تدضيِ تحليل فشٍش( ب   

.   تؼذاد هحػَل فشٍش سفتِ ضشب دستْای فشٍش ّش ٍاحذ است : دسآهذحاغل اص فشٍش ػثاست است اص   
 TR=P*Q              تٌاتشايي تغييش دس دسآهذ فشٍش هتأثش اص تغييش دس تؼذاد فشٍش يا تغييش دس ليوت ّش ٍاحذ هی تاضذ                           

 
 

تدضيِ تحليل سَد( ج   
:سَد حاغل اص تفاٍت تيي دسآهذ فشٍش ٍ ّضيٌِ ول هی تاضذ  

( سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات)             K=TR-TC=(P*Q)-(VQ+FC)=Q(P-V)-F                                      . 
. ّضيٌِ ثاتت ; F ّضيٌِ هتغيشّشٍاحذ،; V ;،هثلغ سَد K ;،تؼذادفشٍش ياتَليذ Q ;،ليوت ّشٍاحذ واال P 

 
:دستدضيِ ٍ تحليل سَد دٍ حالت دسًظشگشفتِ هيطَد  

 
دس غَستيىِ تا افضايص تؼذاد فشٍش ّضيٌِ هتغيش ٍاحذ  :حالت اٍل  

ٍليوت ٍاحذ ثاتت تواًذ وِ دسايي غَست سٍاتظ خغی است ًٍوَداس   
:هی تاضذ (ًوَداس تغييشات سَد 1-3ضىل )آى تِ ضىل سٍتشٍ   
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سَد   Q3 تشسذ دسًمغِ سشتِ سش ٍدس Q2 است صياى ايداد هيىٌذ،اگشتؼذاد تQ1ِ دسًوَداسفَق ، دسضشايغی وِ تؼذاد فشٍش
 .ايداد هيطَد

 
ًمغِ سشتِ سش  . ،سَد لثل اص هاليات ٍ سَد تؼذ اص هاليات ّشدٍتشاتش تا غفش است (Q2)دسًمغِ سشتِ سش حساتذاسی : 8ًىتِ 

 .حساتذاسی سغحی اص فشٍش است وِ دس آى ، سَد خالع پشٍطُ غفش هيطَد

 
                                                                                             .F            =(ًمغِ سشتِ سشحساتذاسی )Q  

P-V                                                                                                  
 .  است ، هٌفی ٍ تاصدُ آى غفش است حساتذاسی دليما دسًمغِ سشتِ سشاسصش فؼلی پشٍطُ ای وِ اص ًظش : 9ًىتِ 
 
 .  است ٍ ًسثت حاضيِ فشٍش ّواى اّشم هشوة CM = 1- V/P. ّواى ًسثت حاضيِ فشٍش هی تاضذ CM: 10ًىتِ 
 
دسًمغِ سشتِ سش سا تِ غَست دسغذی اص فشٍش  ًسثت حاضيِ ايوٌی هؼياسی اص تفاٍت تيي فشٍش ٍالؼی ٍ فشٍش : 11ًىتِ 

 :  اسائِ هی وٌذ
 1-(فشٍش دس ًمغِ سشتِ سش/فشٍش ٍالؼی)(MS)=ًسثت حاضيِ ايوٌی                                                                       

 
 :تشای تؼييي هماديش سَد دس هماتل تغييشات تؼذادفشٍش ،هيتَاًين اص سٍاتظ صيش استفادُ وٌين

 
                                                                                         .F + K   ( F + VQ )          Q = –TR            K= PQ  –K=TR  

                                         P – V                                                                                            
سيال سَد ايداد هی وٌذ هحاسثِ وٌين    Kدسغَستی وِ هثالغ ولی دادُ ضَد ٍ تخَاّين هثلغ فشٍش سا دس ضشايغی وِ 

 :هيتَاًين اص سٍاتظ صيش استفادُ هی ًوايين
 

6 



= VC   ّضيٌِ هتغيشول فؼلی= Sa                     فؼلی  ٍ(دسآهذ)هثلغ فشٍش 

 
 
 

 
  
 (سيال سَد K تشای هحاسثِ تؼذاد فشٍش دس) ت ضشوت تيطتشاص يه ًَع تاضذدسغَستيىِ تؼذاد هحػَال: 12ًىتِ 

 :هی تَاى اص ساتغِ صيش استفادُ وشد
 
 

…,a3,a2,a1  دسغذ فشٍش ّشيه اص هحػَالت الف ٍ ب ٍ جP3,P2,P1   ٍ ليوت فشٍش ّشٍاحذاصهحػَالت الف ٍ ب ٍ ج
V3,V2,V1 ّضيٌِ هتغيش ّشيه اص هحػَالت الف ٍ ب ٍ ج است. 

 
 اگش تا افضايص تؼذاد فشٍش ، ّضيٌِ هتغيش ٍاحذ: حالت دٍم  

 ًوَداس آى غيش خغی است  ٍ ليوت ّش ٍاحذ واال واّص ياتٌذ ،  
 :  ٍ تِ ضىل سٍتشٍ است
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 :سِ هٌغمِ سَد ٍصياى داسين -1
    . تاضذ صياى است  Q2حالتی وِ تؼذاد فشٍش ووتش اص   ( الف  

 .تاضذ سَد است Q2  ٍQ4حالتی وِ تؼذاد فشٍش  تيي (ب     
 . تاضذ صياى است  Q4حالتی وِ تؼذاد فشٍش تيطتش اص   ( ج     

 
 (  Q2  ٍQ4)هؼوَال دٍ ًمغِ سشتِ سش داسين  -2
 

  TC   ٍTRحذاوثش سَد دس ضشايغی است وِ تؼذاد فشٍش تيي دٍ ًمغِ سشتِ سش تاضذ ٍضية دٍ خظ ،  -3
 (   MR = MC) هساٍی تاضذ يا تِ ػثاستی دسآهذ ًْايی هساٍی ّضيٌِ ًْايی است 
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 تجزيه و تحليل اهرم ها -2

تا تغييش دس همذاس فشٍش ، سَد ػولياتی ٍ سَد ّش سْن  تغييش هی وٌٌذ،هی خَاّين هغالؼِ وٌين تغييش دس سغح فشٍش چمذس 

 تغييش دس سَد ػولياتی ايداد هی وٌذ ٍ تا تغييش  دس سَد ػولياتی چِ تغييشی دس سَد ّش سْن ايداد هی ضَد؟

 :اًَاع اّشم ػثاستٌذ اص

 .سا ًطاى هی دّذ( EBitسَد ػولياتی )ساتغِ تيي سغح فشٍش ٍ سَد لثل اص تْشُ ٍ هاليات : اّشم ػولياتی( الف

 .سا ًطاى هی دّذ(EPS) ٍ سَد ّش سْن  (EBit)ساتغِ تيي سَد ػولياتی: اّشم هالی( ب

 .سا ًطاى هی دّذ (EPS)سايغِ تيي سغح فشٍش ٍ سَد ّش سْن : اّشم هشوة( ج

 (OL) درجه اهرم عملياتي ( الف

پس اّشم  .دس هماتل يه دسغذ تغييش دس فشٍش(EBit)دسخِ اّشم ػولياتی ػثاست است اص دسغذ تغيش سَد لثل اص تْشُ ٍ هاليات 

 .ػولياتی تاتؼی اص سغح فشٍش است

=
%�ٍٍ�𝑬𝑩𝒊𝒕  

%�ٍٍ�𝑸
= 

�ٍٍ�𝑬𝑩𝒊𝒕

𝑬𝑩𝒊𝒕
𝚫𝑸

𝑸𝟏

                                        
درصد تغيير در سود قبل از بهره و ماليات

 دسخِ اّشم ػولياتی;   درصد تغيير در فروش

 :هحاسثِ دسخِ اّشم ػولياتی

EBit= Q(P-V)→OL = 
𝑸(𝑷−𝑽)

𝑸 𝑷−𝑽 −𝑭
 →OL = 

𝑬𝑩𝒊𝒕+𝑭

𝑬𝑩𝒊𝒕
                                                             

 :دس  سٍاتظ فَق داسين 

Q  ;تؼذاد فشٍش; P ;ليوت ّش ٍاحذ واال; V  ;ّضيٌِ هتغيش ّش ٍاحذ واال; F  ;0ّضيٌِ ثاتت 
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 تغييرات درجه اهرم عملياتي: 1-3جدول 
 
 
 
 
 

10 

ّضيٌِ ّای   فشٍش (صياى)سَد دسخِ اّشم ػولياتی
 هتغيش

 تؼذاد فشٍش ّضيٌِ ثاتت

0 (1/000/000) _ _ 1/000/000 0 

−1 500/000 1/500/000 1/000/000 1/000/000 5000 

−4 (200/000) 2/400/000 1/600/000 1/000/000 8000 

±∞ _ 3/000/000 2/000/000 1/000/000 10/000 

6 200/000 3/600/000 2/400/000 1/000/000 12/000 

2 1/000/000 6/000/000 4/000/000 1/000/000 20/000 

 = OLتا تَخِ تِ ساتغِ  
𝑸(𝑷 −𝑽)

𝑸 𝑷−𝑽 −𝑭
هطاتِ ايي تاتغ وِ يه تاتغ ّوَگشافيه است هثال فَق ، ًوَداس ٍ تا تَخِ تِ     

 .  تاضذٍ تياًگش تغييشات دسخِ اّشم ػولياتی دس سغَح هختلف فشٍش هی صيش است ضىل 

سيال تاضذ ،دسخِ  300سيال ٍ ليوت فشٍش ّش ٍاحذ واال  200هيليَى سيال،ّضيٌِ هتغيش ٍاحذ 1اگش ّضيٌِ ثاتت : 1مثال
 :است اّشم ػولياتی دس هماديش هختلف فشٍش تِ ضشح خذٍل صيش 



 .ًوَداس تغييشات تاتغ دسخِ اّشم ػولياتی دس ضىل صيش ضشح دادُ ضذُ است
 

                                                                                                                                                                                      
. 
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 تعداد فروش

 نمودار تغييرات درجه اهرم عملياتي

 درجه اهرم عملياتي



 = OLتا تَخِ تِ ساتغِ
𝑸(𝑷 −𝑽)

𝑸 𝑷−𝑽 −𝑭
 :ٍ خذٍل تغييشات دسخِ اّشم ػولياتی ٍ ًوَداس فَق ًتايح صيش حاغل هی ضَد   

 (.تاتؼی ًضٍلی است OLتاتغ .)واّص هی ياتذ  (OL)تا افضايص تؼذاد فشٍش دسخِ اّشم ػولياتی -1
 .اگش تؼذاد فشٍش غفش تاضذ دسخِ اّشم ػولياتی غفش است -2
 .غفش تاضذ ،دسخِ اّشم ػولياتی يه است  (F)اگش ّضيٌِ ثاتت ػولياتی -3
 .اگش تؼذاد فشٍش ون تش اص ًمغِ سش تِ سش تاضذ ، دسخِ اّشم ػولياتی هٌفی است -4
هخشج وسش    OLخَى دس ساتغِ )اگش تؼذاد فشٍش هؼادل ًمغِ سش تِ سش تاضذ ، دسخِ اّشم ػولياتی تی ًْايت است  -5

 (.هساٍی غفش خَاّذ ضذ
ضشوت سَدآٍس تَدُ ٍ هخشج وسش  .)اگش تؼذاد فشٍش تيطتش اص ًمغِ سش تِ سش تاضذ ، دسخِ اّشم ػولياتی هثثت است  -6

 (.هثثت است
≥ OL.  دسخِ اّشم ػولياتی ،وليِ اػذاد سا هی تَاًذ اختياس وٌذ تِ خض اػذاد تيي غفشٍ يه -7 𝟎               OL ≥          و 𝟏
  

   نكات  
دس اعشاف ًمغِ سش تِ سش،دسخِ اّشم ػولياتی تسياس صياد است دس ًتيدِ سيسه تداسی ًيض دس چٌيي ضشايغی تيطتش اص -1 

 .سغَح ديگش فشٍش است
دسخِ اّشم ػولياتی ٍ ًمغِ سش تِ سش ػولياتی ساتغِ هستمين داسًذ ، ّش چِ ًمگِ سش تِ سش ػولياتی افضايص ياتذ دسخِ -2

 .اّشم ػولياتی افضايص هی ياتذ
 :ًمغِ سش تِ سش ػولياتی ّواى سش تِ سش حساتذاسی است وِ تشاتش است تا-3

𝑸 =
𝑭

𝑷 − 𝑽
 

 
 .تی ّضيٌِ استْالن خضء ّضيٌِ ثاتت لحاػ هی ضَداَخِ داضتِ تاضيذ وِ دس هحاسثِ ًمغِ سش تِ سش ػوليت
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است تا ايي تفاٍت وِ ّضيٌِ استْالن اص ّضيٌِ ثاتت  ( حساتذاسی)ًمغِ سشتِ سش ًمذی ّواى ًمغِ سش تِ سش ػولياتی  -4
يا تِ ػثاست ديگش ًمغِ ّضيٌِ سش تِ سش ًمذی صهاًی ( يؼٌی ّضيٌِ ثاتت تذٍى لحاػ وشدى ّضيٌِ استْالن)وسش هی ضَد 

سخ هی دّذ وِ خشياى ًمذی ػولياتی تشاتش غفش تاضذ ٍ اسصش فؼلی آى هٌفی ٍ تشاتش تِ سشهايِ گزاسی اٍليِ است ٍ دس ضوي 
 .دسغذ است𝟏𝟎𝟎−ًشخ تاصدُ داخلی آى 

 

𝑫ّضيٌِ استْالن        = ،            𝑸 =
𝑭−𝑫

𝑷−𝑽
 

 
ٍاحذ تشسذ پيص تيٌی   30/000سيال است اگش تؼذادفشٍش ت4000/000ٍِاحذ تاضذ سَد ػولياتی 20/000اگش تؼذاد فشٍش :ثاله

 سيال تشسذ دسخِ اّشم ػولياتی سا هحاسثِ وٌيذ؟ 8/000/000هی ضَد سَد تِ 
 
 

                                     = 𝟐  =
𝟏
𝟏

𝟐

  =

𝟖/𝟎𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎−𝟒/𝟎𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎

𝟒/𝟎𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟎/𝟎𝟎𝟎−𝟐𝟎/𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎/𝟎𝟎𝟎

درجه اهرم عولياتي   =
درصد تغيير در سَد عولياتي

  درصد تغيير در فرٍش
   

 
 .يىی اص واستشدّای اّشم ػولياتی ، اًذاسُ گيشی خغا دس پيص تيٌی سَد ػولياتی است:13ًىتِ

وِ ًياص تِ سشهايِ گزاسی ًسثتا ٌّگفتی تشای واسخاًِ ٍ تدْيضات داسًذ،دسخِ اّشم ػولياتی ًسثتا   دس پشٍطُ ّايی:14ًىتِ 
 .تاالست چٌيي پشٍطُ ّايی، سشهايِ تش ّستٌذ

 .ّش دسخِ اّشم ػولياتی تاالتش تاضذ، صياى تالمَُ ًاضی اص واّص فشٍش تيطتش است : 15ًىتِ 
هی داًٌذ ٍ دسخِ اّشم   (Q)ٍ حدن فشٍش (OCF)دس تشخی هٌاتغ اّشم ػولياتی سا ساتغِ تيي خشياى ًمذی ػولياتی : 16ًىتِ 

 :ػولياتی سا تِ غَست صيش هحاسثِ وشد
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     𝑄𝐿 =
𝑂𝐶𝐹−𝐹𝐶

𝑂𝐶𝐹
  = 1 +

𝐹𝐶

𝑂𝐶𝐹
     ٍ    𝑂𝐹𝐶 = 𝐸𝐵𝑖𝑡                                             

                                                                            

درجه اهرم عولياتي =
درصد تغيير در جرياى ًقدي عولياتي

 درصد تغيير در حجن فرٍش

        
 .در ًقطه سر به سر ًقدي، درجه اهرم عولياتي بي ًهايت است چَى جرياى ًقدي عولياتي صفر است:17ًىتِ 

  =  ±∞                                     = 1 +
𝐹𝐶

0
 𝑄𝐿 = 1 +

𝐹𝐶

𝑂𝐶𝐹
 

 
 .با افزايش سطح تَليد فاصله عوَدي بيي دٍ هٌحٌي كاهش هي يابد:18ًىتِ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ًوَدار تغييرات ًقطه سر به سر                                                          
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 درجه اهرم عولياتي

 سطح تَليد



 : EPS – Ebitساتغِ 
هی تَاًين تيي سَد لثل اص تْشُ ٍ هاليات ٍ سَد   ,ًطاى دّين   yسا تا ػالهت(  (EBitدس غَستی وِ سَد لثل اصتْشُ ٍهاليات

 :ساتغِ صيش سا تٌَيسين ( (EPSّش سْن 
 

𝑬𝑷𝑺 =
𝒚 − 𝒍 𝒚 − 𝒕 − 𝑬

𝑵
 

 
I :  ُ(هثلغ ول)ّضيٌِ تْش; t  :ًشخ هاليات; E  :(هثلغ ول)سَد سْام هوتاص; N  :ُتؼذاد سْام ػادی هٌتطش ضذ. 

 .چمذساست( (EPSسَدّشسْن ( (yاست ٍ ًطاى هيذّذ دسّشسغحی اصسَدػولياتی  EPS – Ebitساتغِ , ساتغِ هضتَس
 

 (  (FLدسخِ اّشم هالی ( ب
دسهماتل يه دسغذ تغييش سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات  ( سَدخالع)دسخِ اّشم هالی ػثاستست اصدسغذ تغييشدسسَدّشسْن

 (سَدػولياتی)
 
 
 

𝑭𝑳  درجو اىرم مايل =
سود خالص درصد تغيري سود ىر سهم

سود عمليايت  درصد تغيري سود قبل از هبره و ماليات
=

%𝜟𝑬𝑷𝑺

%𝜟𝑬𝑩𝒊𝒕
=

𝚫𝐄𝐏𝐒
𝐄𝐏𝐒

𝜟𝑬𝑩𝒊𝒕
𝑬𝑩𝒊𝒕
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 چقدرتغییرخواىد کرد؟  سودىرسهم, درصد کاىش یافتو است 20سودقبل ازبهره ومالیات , میباشد 1.5درجو اىرم مالی:  2مثال

 

𝟏. 𝟓 =
𝑲

−%𝟐𝟎
⟹ −%𝟑𝟎 ⟹  سود ىر سهم 𝟑𝟎 درصد كاىش مي يابد

 .است( سودعملیاتی)درجو اىرم مالی تابعی نزولی ازسودقبل ازبهره ومالیات : 19ًىتِ
 

 محاسبو درجو اىرم مالی
 :برای محاسبو درجو اىرم مالی می توان ازرابطو زیراستفاده کرد

 

𝐹𝐿 =
𝑄 𝑃 − 𝑉 − 𝐹

𝑄 𝑃 − 𝑉 − 𝐹 − 𝐼 +
𝐸

1 − 𝑡

=
E𝐵𝑖𝑡

E𝐵𝑖𝑡 −  ىزينو ىاي ثابت مايل

 
 
 

ىزينو ىاي ثابت مايل = 𝑰 +
𝑬

𝟏 − 𝒕
 

 

 
سودسهام ممتازونرخ مالیات رابطو مستقیم دارد یعنی با اقزایش این اقالم درجو اىرم مالی افزایش , درجو اىرم مالی با ىزینو بهره:  20 ًىتِ

 .خواىدیافت
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دسخِ اّشم هالی , سيال است8/000/00سيال ٍسَد لثل اص تْشُ ٍهاليات  2/000/000دسضشوتی ّضيٌِ ثاتت هالی :  3مثال
 چمذساست؟

𝑹 =
𝑬𝑩𝒊𝒕

𝑬𝑩𝒊𝒕 − 𝑰 +
𝑬

𝟏 − 𝒕

=
𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − (𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)
=

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=

𝟒

𝟑
= 𝟏. 𝟐𝟑 

 .دسخِ اّشم هالی هساٍی يه است ,دسغَستی وِ ّضيٌِ ثاتت هالی غفشتاضذ -1
 

𝑹 =
𝑬𝑩𝒊𝒕

𝑬𝑩𝒊𝒕 − 𝟎
= 𝟏 

 
 

 .دسخِ اّشم هالی ًيضافضايص خَاّذ يافت ,ّشچِ ّضيٌِ ثاتت هالی تيطتشافضايص ياتذ -2
 (تاتؼی ًضٍلی است FLتاتغ.)واّص هی ياتذ( FL)دسخِ اّشم هالی (سَدػولياتی)تا افضايص سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات -3
 .دسخِ اّشم هالی تشاتش غفشاست( EBit=0)اگشسَدلثل اصتْشُ ٍهاليات غفشتاضذ -4
 

𝑹 =
𝑬𝑩𝒊𝒕

𝑬𝑩𝒊𝒕 − 𝑰 +
𝑬

𝟏 − 𝒕

=
𝟎

𝟎 − 𝑰 +
𝑬

𝟏 − 𝒕

= 𝟎 

 
 
 

 .دسخِ اّشم هالی هٌفی است ,اگشسَدلثل اصتْشُ ٍهاليات ووتشاصًمغِ سشتِ سشهالی تاضذ -5
 .دسخِ اّشم هالی تی ًْايت است ,اگشسَدلثل اصتْشُ ٍهاليات هؼادل ًمغِ سشتِ سشتاضذ -6
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 .دسخِ اّشم هالی هثثت است, اگشسَدلثل اصتْشُ ٍهاليات تيطتشاصًمغِ سشتِ سش هالی تاضذ -7
 

 ًمغِ سشتِ سشهالی
 .ًمغِ سشتِ سشهالی آى همذاساصسَدػولياتی است وِ تِ اصای آى سَدّشسْن هساٍی غفش خَاّذ ضذ

𝑬𝑷𝑺 = 𝟎 ⟹ 𝒀 − 𝑰 𝟏 − 𝒕 − 𝑬 = 𝟎 ⇒ 𝒀 − 𝑰 =
𝑬

𝟏 − 𝒕
⟹ 𝒀 =

𝑬

𝟏 − 𝒕
+ 𝑰 

𝑬همذاس 

𝟏−𝒕
+ 𝑰  سا ّضيٌِ ثاتت هالی ٍيا ًمغِ سش تِ سش هالی هی ًاهٌذ. 

 .ًمغِ سشتِ سشهالی است, اصًظشهذيشاى هالی هْوتشيي ًمغِ سشتِ سش:  22ًىتِ
 :واستشد اّشم هالی

 :اّشم هالی داسای واستشدّای صيشاست
 تَخيِ وٌٌذُ تغييشات سَدّشسْن دسهماتل تغييشات سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات -1
 تَخيِ وٌٌذُ اضتثاّات دسپيص تيٌی سَدّشسْن -2
 .اّشم هالی تياًگش ساختاسهالی ضشوتْا است -3
 

 .دسخِ اّشم هالی ًطاى دٌّذُ سيسه هالی است:  23ًىتِ
افضايص ّضيٌِ ثاتت هالی تاػث افضايص ًمغِ سشتِ سشهالی هيطَد ٍدسخِ اّشم هالی افضايص يافتِ ٍ سيسه هالی :  24ًىتِ

 .ًيضافضايص هی ياتذ
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 : دسخِ اّشم هشوة( ج
دسخِ اّشم هشوة  . دسهماتل يه دسغذ تغييشدسفشٍش است( سَدخالع)دسخِ اّشم هشوة تياًگشهيضاى تغييشسَدّشسْن

 .تاتؼی ًضٍلی اصسغح فشٍش است
 

درجو اىرم مركب =
درصد تغيري در سود ىر سهم سود خالص 

درصد تغيري در حجم فروش =
%𝚫𝐄𝐏𝐒

%𝜟𝑸
=

𝜟𝑬𝑷𝑺
𝑬𝑷𝑺𝟏

𝜟𝑸
𝑸𝟏

 

 دسغذ واّص ياتذ سَدّشسْن چٌذ دسغذ تغييشخَاّذ وشد؟ 5است اگش فشٍش 5/2دسخِ اّشم هشوة :  4مثال

𝟐. 𝟓 =
𝑿

−%𝟓
⟹ 𝑿 = −𝟎. 𝟏𝟐𝟓 𝒐𝒓 (%𝟏𝟐. 𝟓) 

 
 ًمغِ سشتِ سش هشوة

تِ اصای چِ تؼذاد اصفشٍش هثلغ سَدّشسْن غفشخَاّذ ضذ؟ ًمغِ سشتِ سشول يا هشوة آى همذاساصفشٍش است وِ تِ اصای 
 :                               ًمغِ سشتِ سش هشوة ػثاستست اص. سَدّشسْن غفشخَاّذ ضذ, آى

 

𝑸 =
𝑭 + 𝑰 +

𝑬
𝟏 − 𝒕

𝑷 − 𝑽
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 محاسبو اىرم مرکب
 :با توجو بو تعریف درجو اىرم مرکب کو بیانگرتغییرسودىرسهم درمقابل تغییردرفروش است می توان رابطو زیررا بدست آورد

𝑪𝑳 =
𝑸(𝑷 − 𝑽)

𝑸 𝑷 − 𝑽 − 𝑭 − 𝑰 +
𝑬

𝟏 − 𝒕

 

𝑪𝑳 = 𝑶𝑳 × 𝑭𝑳 = × درجو اىرم عمليايت  درجو اىرم مايل
 

دسغذ افضايص ياتذ سَدّشسْن چٌذ دسغذ   5اگشفشٍش , هيثاضٌذ 1.5ٍ  4دسخِ اّشم هالی ٍػولياتی تِ تشتية :  5مثال
 تغييشخَاّذ وشد؟

 دسغذ 25( 4دسغذ              40( 3دسغذ            30( 2دسغذ            20(  1
 

درجو اىرم مركب = 𝟒 × 𝟏. 𝟓 = 𝟔 
 
 
 

درجو اىرم مركب =
درصد تغيري در سود ىر سهم
درصد تغيري در حجم فروش ⟹ 𝟔 =

𝑿

𝟎. 𝟎𝟓
⟹ 𝐗 = %𝟑𝟎 
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دسغذ افضايص   10دسغذ افضايص ياتذ سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات ٍسَدّشسْن ّشوذام  5پيص تيٌی هيطَد اگشفشٍش :   6مثال

 هالی ٍهشوة تِ تشتية چمذسخَاّذ ضذ؟, دسخِ اّشم ػولياتی , خَاٌّذ يافت
  

درجو اىرم عمليايت =
درصد تغيري در سود قابل از هبره و ماليات

درصد تغيري در حجم فروش ⟹ 𝑂𝐿 =
%10

%5
= 2 

    𝑪𝑳 = 𝑭𝑳 × 𝑶𝑳 ⟹ 𝑪𝑳 = 𝟐 × 𝟏 = 𝟐        

درجو اىرم مايل =
درصد تغيري در سود ىر سهم

درصد تغيري در سود قبل از هبره و ماليات ⟹ 𝐹𝐿 =
%10

%10
= 1 

 
 

 تغییرات درجو اىرم مرکب
 

 :تا تَخِ تِ ساتغِ صيشوِ تياًگشتغييشات دسخِ اّشم هشوة است ًتايح صيش حاغل هيطَد
 

𝐶𝐿 =
𝑄(𝑃 − 𝑉)

𝑄 𝑃 − 𝑉 − 𝐹 − 𝐼 +
𝐸

1 − 𝑡

 

 
 

21 



 
 
 
 .دسخِ اّشم هشوة تغييشهيىٌذ, دسّشسغحی اصفشٍش-1
 (.تاتؼی ًضٍلی است CL)دسخِ اّشم هشوة واّص هی ياتذ, ّشچِ تؼذاد فشٍش افضايص ياتذ -2
 .اگشّضيٌِ ثاتت ػولياتی ٍّضيٌِ ثاتت هالی غفشضًَذ دسخِ اّشم هشوة هساٍی يه خَاّذ ضذ -3
 .دسخِ اّشم هشوة غفشخَاّذ ضذ, اگشتؼذاد فشٍش غفشتاضذ -4
 .اگشتؼذاد فشٍش ووتشاصًمغِ سشتِ سشول تاضذ دسخِ اّشم هشوة هٌفی است -5
 .اگشتؼذادفشٍش هؼادل اص ًمغِ سشتِ سشول تاضذ رسخِ اّشم هشوة تی ًْايت است -6
 .اگشتؼذاد فشٍش تيطتشاصًمغِ سشتِ سشول تاضذ دسخِ اّشم هشوة هثثت است -7
 .دسخِ اّشم هشوة تيي غفشٍيه ًخَاّذ تَد -8
 

 .سيسه ول ضشوت وِ ّواى سيسه ٍسضىستگی است ضاهل سيسه تداسی ٍ سيسه هالی است:  25ًىتِ
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مديريت مالي: نام درس

گردشسياست سرمايه در : فصل چهارم
تأمين مالي كوتاه مدتو                        

:اسامي تهيه كنندگان
رضا صاحبي

سهيل احمدي
زهرا تقيلويي

جناب آقاي دكتر علي آبرود: استاد محترم 



  سرمايه جاري دارائيهاي در كه است مبالغي گردش در سرمايه :گردش در سرمايه سياست      
.بهره بدون جاري بدهي منهاي جاري دارايي با است برابر گردش در سرمايه خالص .شود مي گذاري

  كوتاه بهادار اوراق نقد، وجه شامل( جاري دارائيهاي انواع اداره :گردش در سرمايه مديريت      
  كوتاه تامين منابع يا جاري بدهيهاي و )آن نظاير و كاال موجودي دريافتني، حسابهاي و اسناد مدت،
  مقدار تعيين و )نظايرآن و پرداختني مزاياي و حقوق ساير و پرداختني حسابهاي و اسناد شامل( مدت
  و مقدار تعيين از عبارتست گردش در سرمايه مديريت ديگر عبارت به .گويند را يك هر براي بهينه

.گردد سهامداران ثروت افزايش موجب كه نحوي به گردش در سرمايه مصارف و منابع تركيب



  بين تعادل ايجاد   به توجه مستلزم مالي، ديگر هرتصميم مانند گردش در سرمايه مديريت :۱ نكته  
.است بازده و ريسك

  جاري دارائيهاي كه است تصميماتي تحليل و تجزيه به مربوط اصوالً مدت، كوتاه مالي تأمين :۲ نكته  
  به خالص گردش در سرمايه اصطالح غالباً يعني دهد مي قرار تأثير تحت را جاري بدهيهاي و

.شود مي مربوط مدت كوتاه مالي تصميمات

  است نقدي جريانات زمان مدت، بلند و مدت كوتاه مالي تأمين بين تفاوت مهمترين:۳نكته.  
  يا سال يك ظرف كه است خروجي و ورودي نقدي جريانات شامل عموماً مدت كوتاه مالي تصميمات

  خروجي و ورودي نقدي جريانات شامل عموماً مدت بلند مالي تصميمات اما دهد مي رخ آن از كمتر
.دهد مي رخ سال يك از بيش كه است

  حجم به رسيدن براي كه است جاري دارايي از اقالمي شامل دايمي جاري هاي دارايي :۴ نكته  
  كه است جاري هاي بدهي از اقالمي شامل دايمي جاري هاي بدهي و است الزم انتظار مورد فروش
.است الزم انتظار مورد فروش حجم به رسيدن براي



 اطالعات مربوط به داراييها و بدهيهاي شركتي به شرح زير است:  ۱مثال:

:در گردش خالص شركت عبارتست ازسرمايه        

ميليون ريال ميليون ريال

۱۲ حسابهاي پرداختني ۱۰ موجودي نقد
۳ ماليات پرداختني ۳۰ حسابهاي دريافتني
۵ هزينه هاي پرداختني ۴۲ موجودي كاال

۵۰ اوراق قرضه پرداختني ۳۶ سرمايه گذاري بلندمدت

۹۰ ماشين آالت

ميليون ريال
:دارائيهاي جاري 

۱۰ موجودي نقد
۳۰ حسابهاي دريافتني

۸۲ ۴۲ موجودي كاال
:بدهيهاي جاري 

۱۲ حسابهاي پرداختني
۳ ماليات پرداختني

۲۰ ۵ هزينه هاي پرداختني
۶۲ سرمايه در گردش خالص



اصلي حسابداريمعادله         

گردش خالصسرمايه در  +دارائيهاي ثابت  =بدهي بلندمدت  +صاحبان سهام حقوق  
   

:معادله فوق سرمايه در گردش خالص عبارتست ازدر         

جاري بدهيهاي 
 

سرمايه در گردش خالص =) وجه نقد  +ساير دارائيهاي جاري (  –

جايگذاري سرمايه در گردش خالص در معادله اصلي حسابداري و انجام تغييرات در آن،  با         
:خواهيم داشت

ثابت دارائيهاي      
 

دارائيهاي جاري ) به استثناي وجه نقد( –
 

حقوق صاحبان  +بدهيهاي جاري  –
وجه نقد =بدهي بلندمدت  +سهام 



۲.  فعاليت هايي كه باعث كاهش وجه نقد
:مي شود) مصارف وجوه(

كاهش بدهي بلندمدت 
كاهش بدهي كوتاه مدت 
حقوق صاحبان سهامكاهش      
افزايش دارائيهاي جاري      
افزايش دارائيهاي ثابت      

۱.  فعاليت هايي كه باعث افزايش وجه نقد
:مي شود) منابع وجوه(

افزايش بدهي بلندمدت      
افزايش بدهي كوتاه مدت      
افزايش حقوق صاحبان سهام      
كاهش دارائيهاي جاري      
كاهش دارائيهاي ثابت      

 شود مي بررسي سرعت به وجوه مصارف و منابع از شما درك مثال اين در : ۲ مثال. 
 ؟آن منابع يا است وجوه مصارف جزء پرداختني حسابهاي در ريالي ميليون ۵ افزايش آيا )الف(    

آن؟ منابع يا است وجوه مصارف جزء دريافتني حسابهاي در ريالي ميليون ۳ افزايش آيا )ب(

 جزء حساب اين در افزايش و است مدت كوتاه بدهي حساب يك پرداختني حسابهاي :پاسخ    
 حساب اين در افزايش و است جاري دارايي حساب يك دريافتني حسابهاي و است وجوه منابع
. است وجوه مصارف جزء



 پول شركت از آن طي كه اي دوره از عبارتست نقد وجه گردش يا نقد وجه چرخش     
 زماني تا )شده ايجاد اوليه مواد نسيه خريد از كه بدهي بابت وجوه پرداخت( شود مي خارج

  )رفته فروش كاالي بهاي وصول بابت بدهكاران از دريافت( گردد برمي شركت به پول كه
 شود، مي پرداخت آن وجوه مدتي از پس )نسيه( كند مي خريداري اوليه مواد شركت يعني
 فروخته سپس و ماند مي انبار در مدتي شده توليد كاالي شده، توليد كاال به مزبور اوليه مواد

.گردد مي وصول مزبور مطالبات مدتي از پس و شد خواهد

خريد موجودی کاال
فروش موجودی کاال

دوره گردش موجودی کاال دوره وصول حسابهای دريافتنی

دوره پرداخت حسابهای پرداختنی

نقد بابت خريد موجودی کاالوجه پرداخت 

وصول وجه نقد

زمان

دوره عملياتی

دوره گردش وجه نقد

۴شکل 
 

نمودار دوره گردش وجه نقد: ۱-



:نقد وجه گردش دوره فرمول          
 بدهيها پرداخت مهلت )پرداختني حسابهاي پرداخت دوره(        

 
نقد وجه گردش دوره = عملياتي دوره – 

  را نقد وجه و فروشيد مي را آن خريد، مي را كاال موجودي كه است مدتي طول ،عملياتي دوره         
  كه كاالست فروش و خريد مدت طول اول، بخش :مجزاست بخش دو داراي دوره اين.كنيد مي دريافت
  است فروش از حاصل نقد وجه دريافت مدت طول دوم، بخش .شود مي ناميده كاال موجودي گردش

.شود مي ناميده دريافتني حسابهاي دوره كه
عملياتي دوره = كاال موجودي گردش دوره + دريافتني حسابهاي وصول دوره              

:معادله فوق داريمدر          
    



...ادامه            

:جايگذاري در فرمول دوره گردش وجه نقد خواهيم داشتبا       

  دوره عملياتي و دوره گردش وجه نقد را  . اطالعات يك شركت در زير آورده شده است:  ۳مثال
)  اقالم به ميليون ريال.( محاسبه كنيد

۸/۲ =بهاي تمام شده كاالي فروش رفته ، ۱۱/۵= خالص فروش          

ميانگين پايان دوره ابتدای دوره

۲/۵ ۳ ۲ موجودی کاال

۱/۸ ۲ ۱/۶ حسابهای دريافتنی

۰/۸۷۵ ۱ ۰/۷۵ حسابهای پرداختنی



دوره عملياتي  =دوره گردش موجودي كاال  +دوره گردش حسابهاي دريافتني 

دوره عملياتي  =         ۱۰۹/۷۶          +     ۵۶/۲۵        = ۱۶۶/۰۱روز 

دوره پرداخت حسابهاي پرداختني 
 

دوره گردش وجه نقد  =دوره عملياتي  –

       ۳۸/۳۰        = ۱۲۷/۷۱روز 
 

دوره گردش وجه نقد = ۱۶۶/۰۱         -



 ايجاد موجب كه دريافتني حسابهاي دريافت دوره و كاال موجودي گردش دوره افزايش : ۵ نكته  
 نتيجه در و دهد مي كاهش هم را دارائيها مجموع گردش شود، مي نقد وجه گردش دوره در مشكل

.يابد مي كاهش شركت سودآوري
دوره گردش وجه نقد                        

موثر بر سرمايه در گردشعوامل            
حجم فروش كاال                

  گردش در سرمايه يابد، افزايش كاال فروش حجم يا و باشد زيادتر نقد وجه گردش دوره هرچه        
.است نياز مورد بيشتر
:نقد موجودي مديريت            

  براي اوالً كه است اين نقدي موجودي مديريت هدف .است بانكي حساب و پول شامل نقد موجودي          
  حال در كه اضافي نقد وجوه ثانياً و باشد داشته كافي نقدينگي آتي، و فعلي نيازهاي به پاسخگويي

  توسط كه نقدي موجودي حداقل .كند گذاري سرمايه بازده، كسب منظور به را نيست نياز مورد حاضر
: با است برابر شود مي نگهداري شركت

)بانك توسط شده ارائه خدمات جبران براي بانكي سپرده( كننده جبران مانده .۱      
  پول( معامالتي مانده و )اظطراري كارهاي براي شده نگهداري پول( احتياطي مانده جمع حاصل .۲      

.باشد بيشتر كه كدام هر )صادره چكهاي پرداخت براي نياز مورد



:نقد وجوه نگهداري داليل            
معامالت انجام براي نقد وجه نگهداري .۱      
فروش قابل بهادار اوراق صورت به نشده بيني پيش هاي پرداخت براي احتياطي نقد وجه نگهداري .۲ 
          مانده صورت به را وام از درصدي معادل بايد وام گرفتن براي ها شركت :ها بانك نزد جبراني مانده .۳ 

.كنند نگهداري بانك نزد جاري حساب در
  پرداختهاي در تاخير و نفدي دريافتهاي در تسريع مستلزم نقد موجودي مديريت كلي طور به           

.است نقدي

:ورودي نقدي جريان در تسريع )الف      
:بايد مالي مدير       
.باشد داشته آگاهي ها چك وصول در بانك سياستهاي از وجوه، به سريع دسترسي براي .۱ 
.بشناسد را شركت دريافتهاي محل و منابع .۲ 
  حسابهاي از دريافتها سريع انتقال و دريافتي چكهاي سريع كردن منظور حساب به براي روشهايي .۳ 

.كند طراحي شركت اصلي حساب به مركز از دور

پستي تأخير .۱ :ها چك شدن نقد در تاخير داليل      
 

بستانكاران به بدهكاران چك ارسال براي الزم زمان- 
گذاري سپرده در تأخير .۲                                               

 
  حساب به براي شده صرف زمان -

.شده دريافت چك گذاشتن        
چك تهاتر در تأخير .۳                                                

 
چك شدن نقد براي الزم زمان -



 از قبل .دارد هزينه شركت براي ولي كند تسريع را مطالبات وصول تواند مي پستي صندوق : ۶ نكته     
  جويي صرفه ها، چك طريق از وصولي مبالغ متوسط به توجه با بايد پستي، صندوق سيستم از استفاده
  سيستم اين منافع و ها هزينه آن، وصول هاي هزينه و چك هر دريافت زمان كاهش آن، از حاصل
  .شود تحليل و تجزيه

 چك پست زمان از غالباً.دارد وصولي چك ريال ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ روزانه متوسط طور به شركتي :۴ مثال  
است؟ چقدر تأخير اين از ناشي استفاده غيرقابل مبلغ .كشد مي طول روز ۵ آن وصول زمان تا

۵روز  ×۲۰/۰۰۰/۰۰۰ريال = ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال                                         

 ساالنه كه است پستي صندوق سيستم نوعي از استفاده بررسي حال در شركتي : ۵ مثال  
  قرارداد .است ريال۳۵/۰۰۰/۰۰۰ روزانه شركت مطالبات وصول متوسط .دارد هزينه ريال۱/۰۰۰/۰۰۰

 - هزينه تحليل و تجزيه شركت، بازده نرخ %۱۵ فرض با .دهد مي كاهش روز ۲ را وصول دوره مذكور
        :است زير شرح به طرح اين منفعت

ريال                                                                                                                       
۱۰/۵۰۰/۰۰۰               مطالبات وصول در  تسريع از حاصل بازده                       
                  ۳۵/۰۰۰/۰۰۰× ۲ × ۱۵ %
۱/۰۰۰/۰۰۰                                                            هزينه                       
۹/۵۰۰/۰۰۰                                 پستي صندوق كاربرد مزيت                       



صورت در .شود وصول مشتريان از دريافتي هاي چك كه كشد مي طول روز ۷ حدود : ۶ مثال  
  وصول مطالبات متوسط .يابد مي كاهش روز ۵ به پستي تأخير زمان پستي، صندوق از استفاده

  سيستم از استفاده با نقدي نياز در كاهش .است %۱۲ بازده نرخ و ريال۵/۰۰۰/۰۰۰ روزانه شده
:از عبارتست پستي صندوق

۲روز  ×۵/۰۰۰/۰۰۰ريال = ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ريال                                        
:  حاصل از اين وجوه نيز عبارتست ازبازده            

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ×% ۱۲= ۱/۲۰۰/۰۰۰ريال                                            
:هزينه اي كه ماهانه براي استفاده از سيستم صندوق پستي قابل پرداخت است عبارتست ازحداكثر       

                                  
عقب انداختن جريان نقدي خروجي) ب     

.  پرداخت صورتحسابها از طريق برات، زيرا برات بالفاصله قابل پرداخت نيست. ۱
پست كردن چك يا صدور چك بعهده بانك هاي دوردست. ۲
استفاده از حداكثر فرصت در پرداخت تعهدات. ۳
ريد مواد اوليه به صورت نسيه. ۴
استفاده از حساب بانكي با مانده صفر. ۵
سيستم كنترل پرداختها . ۶



 مي نقد بعد روز ۳ كه كند مي صادر چك ريال ميليون ۵۰ متوسط طور به شركتي بار يك هفته دو هر : ۷ مثال 
  تأخير از ناشي شركت ساليانه جويي صرفه ميزان باشد %۰/۰۳۸۴ انداز پس حساب روزانه بهره كه صورتي در .شود

)%۱۴ ساالنه بهره( .است چقدر وجوه انتقال در
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ×% ۰/۰۳۸۴ × ۳= ۵۷/۶۰۰ريال :                           سه روز عبارتست ازبهره               
۵۷/۶۰۰ × ۲۶= ۱/۴۹۷/۶۰۰ريال :                    دفعات                    ، صرفه جويي ساليانهتعداد               

 مانده معامالتي بهينه نيازهاي نقديتعيين              
  )نقد وجه ميزان تعيين يا( مدت كوتاه بهادار اوراق در بهينه معامالت ميزان تعيين براي متعددي مدلهاي            

  بهينه مبلغ محاسبه براي توان مي را مدل اين .آنهاست از يك »بامول« توسط شده ارائه مدل كه اند شده طراحي
 هزينه و معامالت به مربوط ثابت هاي هزينه كردن حداقل مدل اين هدف .برد بكار شركت معامالتي نقدي نيازهاي
:شود مي ارائه زير شكل به مربوطه هاي هزينه .باشد مي نقدي موجودي فرصت

هزينه كل =هزينه فرصت  +هزينه معامالت 

C :مبلغ اوراق بهادار كوتاه مدت كه هنگام نياز به موجودي نقد به فروش مي رسد.
F :،هزينه هاي ثابت تهيه وجه نقد مربوط به معامالت
R : هزينه فرصت نگهداري وجه نقد(نرخ بازده اوراق بهادار كوتاه مدت(
T : تقاضاي ساليانه مجموع وجه نقد مورد نياز(مجموع نيازهاي نقدي در يك دوره زماني مشخص(



:برابر است با) *C( نتيجه مقدار بهينه وجه نقد اوليه در        

 

برآورد ريال ميليون ۳ است، يكنواخت آن نقدي هاي پرداخت كه شركتي ماهانه نقدي نياز : ۸ مثال  
  ۵۰.۰۰۰ برداشت اضافه يا استقراض بار هر هزينه و سال در %۱۸ رفته، دست از فرصت هزينه .شود مي

  موجودي به توجه با نقد موجودي مانده متوسط )ب نقد، وجه بهينه معامالتي حجم )الف :است ريال
.نقد

:  حجم معامالتي بهينه وجه نقد ماهانه) الف

:متوسط مانده موجودي نقد) ب



  بامول روش همانند كه اور و ميلر مدل نقد، وجه مانده بهينه شده تعيين مدلهاي از ديگر يكي
  مقداري به توجه با دادند نشان اور و ميلر .دارد بستگي فرصت هاي هزينه و معامالتي هاي هزينه به
  يعني مقدار، بيشترين و ، *C يعني نقد، وجه مطلوب مانده مقادير كند، مي تعيين L براي شركت كه
u :با است برابر رسانند، مي حداقل به را نقد وجه نگهداري كل هزينه كه *

:، برابر است با*uمقدار، يعني بيشترين 

:سرانجام، ميانگين مانده وجه نقد برابر است باو 



ميلر روش مزيت : ۷ نكته
 

  خالص واريانس با كه اطمينان عدم اثر گرفتن نظر در با كه است اين اور- 
.كرد خواهيم درك بهتر را نقد وجه مديريت مشكالت شود، مي گيري اندازه ورودي نقدي جريانات

ميلر روش : ۸ نكته
 

  تر بزرگ واريانس چه هر( باشد بيشتر اطمينان عدم چه هر كه دهد مي نشان اور-
.بود خواهد بيشتر نقد وجه مانده حداقل و مطلوب مانده بين تفاوت )باشد

دريافتني حسابهاي مديريت     
 دو به دريافتني حسابهاي .آيند مي بوجود خدمات يا كاال نسيه فروش از عمدتأ دريافتني حسابهاي          

  مي اعتبار ديگر شركت به شركتي( تجاري اعتبارات )۲ فروشي، خرده اعتبارات )۱ :اند عمده صورت
.)دهد

اعتبارات مديريت سياست 
.باشند متناسب بازده و ريسك نظر از كه كنند مي استفاده روشهايي از اعتبارات مديريت در شركتها          



اركان اصلي سياست  
مديرت اعتبارات

معيارهاي اعطاي اعتباري  
به مشتريان

شخصيت مشتري

ظرفيت

سرمايه

وثيقه

وضعيت اقتصاد
گرفتن وثيقه از مشتريان

روش وصول مطالبات

شرايط فروش

مدت زمان اعتبار

تخفيف نقدي و مدت زمان استفاده از تخفيف

نوع استاد اعتباري



است اعتبار دوره آغاز فاكتور، صدور تاريخ : ۹ نكته.

دوره عوامل مهمترين از يكي .دهند مي قرار تأثير تحت را اعتبار دوره زمان مدت عامل چندين : ۱۰ نكته 
 باشد، تر كوتاه ها دوره اين هرچه مساوي، شرايط در .است خريدار عملياتي دوره و كاال موجودي گردش

.بود خواهد تر كوتاه هم اعتبار دوره

تعيين و مرتبط اطالعات آوري جمع .است مرحله دو شامل معموالً اعتبار تحليل و تجزيه : ۱۱ نكته  
.مشتري يك اعتباري وضعيت

:اعتباري هاي سياست اجراي براي الزم وجوه                 
  .است شده راكد مشتري نزد شركت وجوه از مقداري )نسيه فروش يعني( اعتباري سياستهاي اجراي با                 

 خواهد فروش افزايش موجب كه نسيه فروش آيا است؟ چقدر شود مي انجام كار اين براي كه اي هزينه
؟خير يا كند مي ايجاد هزينه اين از بيشتر اي بازده شد

:دهيم مي انجام را زير عمليات الزم، وجوه محاسبه براي             
:با است برابر و )شوند مي تكرار دريافتني حسابهاي چندبار يعني ( دريافتني حسابهاي گردش محاسبه .۱

)دريافتني حسابهاي گردش بر نسيه فروش تقسيم( دريافتني حسابهاي توسط محاسبه .۲
،)دريافتني حسابهاي متوسط × فروش به متغير هاي هزينه درصد( نياز مورد گذاري سرمايه تعيين .۳

.كنيم ايجاد را اعتباري چنين بتوانيم تا داريم نياز مبلغ چه يعني                 



درصد ۸۰ متغير هاي هزينه و روزه ۶۰ نسيه فروش مدت ريال، ميليارد۴/۲ ساالنه فروش : ۹ مثال  
.كنيم ايجاد را اعتباري چنين بتوانيم تا داريم نياز چقدر .دهد مي تشكيل را فروش بهاي

۳۶۰ ÷ ۶۰ = ۶ دريافتني حسابهاي گردش                                                                     
۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ÷ ۶ = ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دريافتني حسابهاي متوسط      
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ×  %۸۰ = ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ اضافي گذاري سرمايه براي نياز مورد مبلغ

سال در شركت اين نسيه فروش .فروشد مي روزه ۶۰ نسيه شرط با را خود كاالي شركتي : ۱۰ مثال  
  در گذاري سرمايه .دارد تأخير روز ۳۰ متوسط طور به آن حسابهاي و ريال ميليون ۵۰۰ بر بالغ

  :با است برابر دريافتني حسابهاي

متوسط طور به .است فروش قيمت %۱۲ آن حمل هزينه و %۴۰ كاال، يك شده تمام بهاي : ۱۱ مثال  
  متوسط طور به ماهانه نسيه فروش كه صورتي در .شود مي دريافت فروش تاريخ از بعد روز ۹۰ مطالبات

:با است برابر كاال اين از ناشي دريافتني حسابهاي در گذاري سرمايه باشد، ريال ميليون ۴۰
ريال ميليون    ۴۰ × ۳ = ۱۲۰                                  دريافتني حسابهاي            
ريال ميليون ۱۲۰ × )%۴۰ + %۱۲( =۶۲/۴       دريافتني حسابهاي در گذاري سرمايه            



 ۴۰ توليد شده تمام بهاي متوسط ريال، ميليون ۷۰ شركتي دريافتني هاي حساب مانده : ۱۲ مثال%،  
  گذاري سرمايه .است فروش مبلغ % ۸ فروش كارمزد و %۳ كاال حمل هزينه ،%۱۰ ماليات از قبل سود

:با است برابر دريافتني هاي حساب در
۷۰/۰۰۰/۰۰۰ × )%۴۰ + %۳ + %۸( =۷۰/۰۰۰/۰۰۰× %۵۱ =۳۵/۷۰۰/۰۰۰       ريال           
 ۸۰ شده تمام بهاي و روز ۶۰ مطالبات وصول ريال، ميليون ۱۲۰ شركتي نسيه فروش : ۱۳ مثال%  

  حساب در گذاري سرمايه متوسط )ب دريافتني؛ هاي حساب مانده متوسط )الف .است فروش قيمت
  :با است برابر دريافتني هاي

                               )الف      

دريافتني هاي حساب در گذاري سرمايه متوسط =دريافتني حسابهاي متوسط ×                  =۲۰ × %۸۰ =۱۶ ريال ميليون )ب      

  براي شركت باشد، تخفيف هزينه از بيشتر مشتريان از وصولي وجوه از ناشي بازده كه صورتي در        
.گيرد مي نظر در تخفيف مشتريان، تر سريع پرداخت



اعتباري ريسك

:شود مي مواجه ريسك نوع دو با اعتباري فروش       
     ۱

 
،خريدار وسيله به پرداخت عدم ريسك -

     ۲
 

.مشتري دادن دست از ريسك -
  است گريزان مطالبات وصول عدم از چون كند، استفاده كارانه محافظه سياست از مالي مدير اگر           

  از براي .كند مي استفاده جسورانه سياست از مالي مدير اگر و پذيرد مي را دوم نوع ريسك لذا
  ريسك و بپذيرد را اول نوع ريسك )است برخوردار بيشتري اهميت از كه ( مشتري ندادن دست
.نمايد تحمل را پرداخت عدم

كاال موجودي مديريت           

  :شامل توليدي شركتهاي در و فروش براي آماده كاالهاي شامل بازرگاني شركتهاي در كاال موجودي       
 .شود مي خريداري فروشندگان از محصول توليد براي كه موادي يعني اوليه مواد .۱     
.شده تكميل آنها از بخشي حسابداري دوره پايان تا كه كاالهايي يعني ساخت جريان در كاالي .۲     
.است فروش به آماده و شده تكميل كاالي يعني شده ساخته كاالي .۳     



  مديريت موجودي كاال بستگي به عوامل زير دارد:  ۱۲نكته  :
شناخت انواع كاالي مورد نياز. ۱      
درصد يا نسبت موجودي كاال از كل دارائيهاي شركت. ۲      

  ميزان فروش، مدت زمان، ماهيت تكنيكي  : عوامل تعيين كننده اصلي سطح موجوديها عبارتند از:  ۱۳نكته
.جريان توليد و دوام كاال

  كاالي در جريان ساخت به مدت زمان توليد بستگي دارد:  ۱۴نكته.

  ميزان كاالي ساخته شده به بادوام بودن كاال و سياستهاي فروش مربوط است:  ۱۵نكته.

  حاصل منافع و كاال موجودي نگهداري به مربوط هاي هزينه بين تعادل ايجاد كاال، موجودي مديريت هدف
 هاي هزينه و يابند مي افزايش نگهداري هاي هزينه كاال، موجودي سطح افزايش با .است آنها نگهداري از

  رساندن حداقل به كاال، موجودي مديريت هدف كلي طور به بنابراين شوندو مي كم سفارش مجدد تهيه
.است فوق هزينه دو مجموع

كاالميزان مطلوب سفارش موجودي تعيين            

:هاي مربوط به موجودي كاال را مي توان به دو دسته تقسيم كردهزينه        
.هزينه هاي مربوط به سفارش) نگهداري،                    بهزينه هاي مربوط به ) الف       



هزينه هاي مربوط به نگهداري) الف       
  فاسد هزينه و )فرصت هزينه ( مالي منابع شدن راكد هزينه بيمه، جابجايي، انبارداري، شامل هزينه اين            
 افزايش نيز نگهداري هاي هزينه يابد، افزايش انبار در كاال نگهداري زمان هرچه است بديهي .است كاال شدن

     .يافت خواهد

       

A  =       متوسط موجودي كاالQ =        مقدار هر بار سفارشR = تقاضاي ساليانه
     N =                  دفعات سفارشI = هزينه نگهداري يك واحد كاال

هزينه هاي مربوط به سفارش) ب       
  هاي هزينه و حمل هاي هزينه شامل كه باشد مي كاال دريافت و سفارش انجام هاي هزينه هزينه، اين             
 نيز ريزي برنامه هاي هزينه شامل ها هزينه اين شركت، بودن توليدي صورت در .است سفارش انجام اداري

:شود فرض ثابت نيز كاال واحد هر سفارش هزينه كه صورتي در .باشد مي

     S =                 هزينه هر بار سفارش

      



هزينه كل =هزينه نگهداري  +هزينه سفارش :           به طور كلي هزينه كل عبارتست از               

 .دهد مي نشان را كل هزينه و سفارش هزينه نگهداري، هزينه به مربوط هاي منحني زير، نمودار              
  و دارد مستقيم رابطه )A( كاال موجودي متوسط با نگهداري هزينه شود مي مالحظه كه همانطور

.دارد معكوس رابطه آن با سفارش هزينه

          



 را مربوطه هاي هزينه كه كاالست موجودي از سفارشي ميزان يافتن كاال، موجودي مديريت از هدف  
  براي .شود حاصل كاال موجودي هاي هزينه مجموع )مينيمم( حداقل در مذكور نقطه .سازد مي حداقل
  .بگيريم مشتق كاال موجودي هاي هزينه مجموع معادله از كه است كافي نقطه اين يافتن

.دهد مي نشان را دوره يك در كاال موجودي (EOQ)صرفه با سفارش ميزان فوق معادله       
 محاسبه زير شرح به شده، ارائه اطالعات از استفاده با را سفارش صرفه به مقرون مقدار : ۱۴ مثال  

.كنيد
S R = ۴و           ريال   I = ۴۰و       ريال            ماهانه  = ۵۰۰

:  تعداد دفعات سفارش طي ماه       

.سفارش خريد انجام مي شود(       ) روز يكبار  ۶و در نتيجه هر        



 كيف هر شده تمام بهاي .كند محاسبه را كيف سفارش مطلوب حد دارد قصد فروشگاهي : ۱۵ مثال  
  ۱۰۰/۰۰۰سفارش بار هر هاي هزينه و ريال۲/۰۰۰/۰۰۰ سال در نگهداري هاي هزينه ،ريال۴۵/۰۰۰

  كيف ۴۰ سطح در موجودي متوسط .بفروشد كيف ۵۰ ماه هر دارد انتظار فروشگاه .شود مي برآورد ريال
:است مطلوب

۶۰۰ = ۱۲ × ۵۰ = R      ۰۰۰/۱۰۰و     ريال = S

.انجام مي گيرد(        ) روز يك بار  ۳۰بنابراين سفارش خريد هر       
در شرايط تورمي و محدود شدن اعطاي اعتبار، خط مشي مديريت موجودي كاال بايد انعطاف پذير باشد؛        

.، افزايش قيمت ها مد نظر قرار گيردEOQاز جمله بايد در مدل 



موجودي كاالكمبود              
  براي .شود توليد فرآيند كاهش يا توقف موجب تواند مي ساخت جريان در كاالي يا اوليه مواد كمبود           

  انبار، احتياطي ذخيره يا اطمينان سطح .شود نگهداري احتياطي ذخيره انبار در بايد آن از جلوگيري
  دريافت انتظار مورد زمان و مصرف بيني پيش به كه است كاال موجودي قلم يك نياز مورد ميزان حداقل

.دارد بستگي سفارش
هزينه كمبود= تعداد سفارشات  ×تعداد كمبود كاال  ×هزينه ي كمبود هر واحد  ×كمبود كاال احتمال           

شود مي داده سفارش واحد۰۰۰/۱۰ بار هر .است واحد۰۰۰/۱۰۰ شركتي ساالنه مصرف : ۱۶ مثال.  
  نقطه و انتظار زمان طي روزانه مصرف حداكثر بين اختالف تعداد، اين .است واحد۱/۰۰۰ كاال كمبود
  ،% ۳۰ مديريت نظر به كاال كمبود احتمال .باشد مي )احتياطي ذخيره به توجه بدون( سفارش تجديد
  .است ريال ۵۰۰ واحد هر انبارداري هزينه و ريال ۲۳۰ واحد هر كمبود هزينه

:كمبود كاال و تعداد ذخيره احتياطي به شرح زير محاسبه مي شودهزينه     

هزينه كمبود كاال =ذخيره احتياطي  ×هزينه نگهداري 



:تجديد سفارشنقطه          
  سفارش صرفه، به مقرون تعداد به بايد آن در كه است كاال موجودي از سطحي سفارش، تجديد نقطه           
.گيرد مي قرار توجه مورد نيز احتياطي ذخيره سطح، اين محاسبه در .شود داده

     
.فاكتور مورد قبول كمبود كاال مي باشد = Fزمان انتظار براي دريافت سفارش و  = Lكه در آن        

  با توجه به اطالعات ارائه شده، نقطه ي تجديد سفارش به شرح زير محاسبه مي شود:  ۱۷مثال:
S= ۲/۰۰۰در ماه واحد                 EOQ = ۷۵واحد 

L=       =۰/۲۵ماه 
 F= ۱/۲۹)  كمبود كاال% ۱۰در سطح ( 

   
موجودي كااليي را كه موجب بيشترين صرفه جويي مي شود،  مدير مالي سعي مي كند سطح              

.تعيين كند



)JIT( بهنگام سيستم و كاال موجودي مديريت            

  محيطي، شرايط با سازگاري براي مديريت نتيجه در است امروز دنياي اوليه اصول از تغيير و پويايي           
 سيستم جديد، هاي سيستم از يكي .دهد قرار توجه مورد همواره را ها سيستم اصالح و تعديل بايد

  روش اين اساس .است موجودي شكل به سرمايه ماندن راكد از جلوگيري آن هدف كه است بهنگام
  اين .كند استفاده را موجودي حداقل كه است سيستمي طريق از توليد پايداري و يكنواخت فرآيند
  يافته توسعه كشور اين در شده، گرفته بكار ژاپن تويوتاي سازي اتومبيل شركت در بار اولين روش
  و كار فضاي اشغال از جلوگيري ،كشور اين اندك طبيعي منابع ،زياد جمعيت آن داليل شايد كه است؛
.باشد ها موجودي شكل به سرمايه ماندن راكد

 :بهنگام توليد روش اهداف
افزوده ارزش فاقد هاي فعاليت حذف )۱ 
توليد كيفيت بهبود )۲ 
مستمر بهبود بر تأكيد )۳ 
  .است عمليات سازي ساده بر تأكيد )۴ 

   

بهنگام توليد روش مزاياي
            مورد فضاي كاهش نتيجه در و كاال موجودي كاهش .۱

مربوط هاي هزينه در جويي صرفه و انبار براي نياز
ضايعات و كاري دوباره كاهش توليد، كيفيت افزايش .۲
وري بهره افزايش و ساخت تأخير زمان كاهش .۳
فروشندگان با صميمانه روابط ايجاد .۴



 ۶۳جمعأ (۱۷و  ۱۲،۱۹،۱۵متوسط موجودي نقد شركتي در چهار هفته مهرماه به ترتيب :  ۱۸مثال  (
. ميليون ريال است

باشد،  % ۱۵در صورتي كه نرخ بازده ساالنه ) محاسبه متوسط موجودي نقد مهرماه، ب) الف: مطلوبست    
بازده ماهانه حاصل از موجودي نقد شركت چقدر است؟

)                 الف: جواب     

)                          ب      
         

گردش در سرمايه هاي استراتژي                        
  قرار تأثير تحت را شركت نقدينگي ميزان مختلف استراتژيهاي انتخاب با توانند مي مديران                 

  توان مي جاري دارايي زمينه در يعني است بازده و ريسك ها استراتژي اين تفاوت معيار  .دهند
  استراتژي .نمود انتخاب را )تهاجمي يا( جسورانه يا )پذير انعطاف يا( كارانه محافظه استراتژي

  انعطاف( كارانه محافظه هاي استراتژي )۱ :شوند مي تقسيم قسمت دو به گردش در سرمايه هاي
)تهاجمي( جسورانه هاي استراتژي )۲ ،)پذير



 :جاري دارايي هاي استراتژي             
  :دارد نتيجه دو كه جاري دارايي زياد نگهداري از عبارتست :كارانه محافظه استراتژي .۱            

.شود مي بازده كاهش به منجر كه جاري دارايي نگهداري هزينه افزايش )الف       
.نقد موجودي نداشتن يا مشتري دادن دست از ريسك كاهش )ب       

:دارد نتيجه دو كه جاري دارايي كمتر نگهداري از عبارتست :جسورانه استراتژي .۲         
.شود مي بازده افزايش به منجر كه جاري دارايي نگهداري هزينه كاهش )الف       
.بدهيها موقع به پرداخت عدم يا مشتري دادن دست از ريسك افزايش )ب       

جاري بدهي هاي استراتژي          
  شركت، سرمايه ساختار در شود مي سعي استراتژي اين در :كارانه محافظه هاي استراتژي .۱          
  تر، كارانه محافظه خيلي و شود استفاده مدت بلند وامهاي از بيشتر و مدت كوتاه هاي وام    از كمتر

:دارد نتيجه دو و است سهام صاحبان حقوق از استفاده
.رسد مي حداقل به »ورشكستگي« ريسك يا و »بدهي موقع به پرداخت عدم« ريسك )الف       
.يابد مي كاهش سهامداران بازده نرخ و افزايش شركت سرمايه هزينه متوسط )ب       

  از بيشتر شركت، سرمايه ساختار در شود مي سعي استراتژي اين در :جسورانه استراتژي .۲          
:دارد پي در نتيجه دو كه شود، استفاده مدت بلند وامهاي كمتراز و مدت كوتاه وامهاي

.يابد مي افزايش »بدهي موقع به پرداخت عدم« ريسك )الف       
.يابد مي افزايش سهامداران بازده نرخ و كاهش شركت سرمايه هزينه متوسط )ب       



                       
و بازده      ريسك و بازده ريسك                                                                                 

زياد                 متوسط                                                                          
ريسك و بازده      ريسك و بازده                                                                    

متوسط                كم                                                                        

جسورانه                      محافظه كارانه                                                                          

۴شكل 
 

نمودار نتايج استراتژي هاي جسورانه و محافظه كارنه:   ۳-
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استراتژي هاي دارايي جاري



منابع مالی

كوتاه مدت

اعتبارات

وام بانکی

اعتبارات

حد اعتباری

وام های

تضمين قرار دادن 
حسابهای 
دریافتنی

تضمين قرار دادن 
موجودی کاال

پيش دریافت ها

هزینه های معوق

فروش مطالبات و 
موجودی ها

ارزش حسابهای دریافتنی

فروش اوراق تضمين شده

اجاره

اجاره دارایی

اجاره عملياتی

بلند مدت

بدهی

اوراق بهادار   قابل 
تبدیل

اوراق قرضه٬ اوراق 
مشارکت

سرمایه

سهام

سهام

سود

انواع روشها و ابزار هاي تامين مالي



:مدت كوتاه مالي تأمين          
  رفع براي مالي تأمين نوع اين .شود بازپرداخت كمتر يا سال يك ظرف بايد كه است تعهداتي           

.گيرد مي قرار استفاده مورد دايمي نيازهاي تأمين يا و موقت يا فصلي نيازهاي

  باشد بلندمدت و مدت كوتاه منابع از تلفيقي ميتواند خالص، درگردش سرمايه تأمين منبع : ۱۶ نكته.

  از كه دارد متعددي مزاياي مدت بلند مالي تأمين با مقايسه در مدت كوتاه مالي تأمين : ۱۷ نكته  
:كرد اشاره زير موارد به توان مي جمله

  در ويژه به است مدت بلند هاي وام از تر راحت مدت كوتاه هاي وام گرفتن : دستيابي سهولت .۱      
.يابد مي كاهش آتي واقعي بهره هاي نرخ كه تورمي شرايط

  كه صورتي در بنابراين و است سال يك مدت، كوتاه وام يك سررسيد حداكثر : بيشتر پذيري انعطاف .۲     
  وام كه صورتي در ولي .كند تسويه را آن سررسيد تاريخ در تواند مي باشد نداشته وام به نياز گيرنده وام

.باشد داشته اضافي هزينه سررسيد تاريخ از قبل تسويه قرارداد، طبق است ممكن باشد مدت بلند
  تأمين هزينه بودن كمتر .است مدت بلند هاي وام از كمتر مدت كوتاه وام هزينه عموماً :كمتر هزينه .۳      

.است بهره هاي نرخ زماني ساختار خاطر به مدت، بلند مالي تأمين به نسبت مدت كوتاه مالي
  از اي نمونه بدهي تجديد به نياز و مختلف هاي دوره در بهره نرخهاي نوسان مذكور، مزاياي مقابل در       

.باشد مي مدت بلند مالي تأمين به نسبت مدت كوتاه مالي تأمين معايب



:مدت كوتاه مالي منابع           
تجاري اعتبارات .۱  
بانكي هاي وام .۲      
)مدت كوتاه قرضه اوراق(تجاري اوراق .۳  
تجاري مالي موسسات وام .۴  
دريافتني حسابهاي طريق از مالي تأمين .۵  
كاال موجودي طريق از مالي تأمين .۶  

:مدت كوتاه مالي تأمين منابع انتخاب در موثر عوامل         
مالي تأمين هزينه )۱  
اعتبار بندي درجه بر آن تأثير )۲  
.دهد قرار توجه مورد آتي استقراض براي را وجوه منابع نوع اين به اتكا قابليت بايد شركت ريسك؛ )۳  
  لزوم يا و اي سرمايه مخارج مديريت، مزاياي و حقوق پرداختي، سهام كردن محدود ها؛ محدوديت )۴  

.گردش در سرمايه مانده حداقل حفظ
                          پذيري انعطاف )۵  
  تورم نرخ ميزان )۷                             پولي بازار انتظار مورد شرايط )۶  
شركت عمليات پايداري)۹                   شركت نقدينگي و سودآوري وضعيت )۸  



۱
 

تجاري اعتبار -
  حساب در بدهي اين و است فروشندگان از خدمات يا كاالها نسيه خريد حاصل تجاري اعتبار           

.شود مي منعكس تجاري، پرداختني حسابهاي يا بستانكاران

 باشد مي خودكار مالي تأمين نوعي است، تجاري عادي عمليات از ناشي تجاري اعتبار چون : ۱۸ نكته.

 كاال يا مواد موجودي آوردن بدست براي مالي تأمين نوع ترين هزينه كم تجاري اعتبار منبع : ۱۹ نكته  
.باشد مي

 باشد مي تضمين با يا وثيقه بدون عموماً و است رسمي غير صورت به اعتبار نوع اين : ۲۰ نكته.

:تجاري اعتبار مزاياي       
ضمني بهره اعتبار وجود عدم : هزينه نداشتن )۲                           دسترسي سهولت )۱  
طلبكاران گيري سخت عدم )۴                           وثيقه به نياز عدم )۳      

  پرداختني حسابهاي نقدينگي، مشكالت بروز صورت در كه است اين تجاري اعتبار اصلي عيب *        
.شود مي آن اعتباري درجه كاهش احتماالً و نقدي تخفيف رفتن دست از باعث و شده متورم شركت



:شرايط اعتبار در اعتبارات تجاري          
زمان شروع دوره اعتبار،. ۱  
.مدت زماني كه در طي آن بايد بدهي پرداخت شود. ۲  
.تخفيف نقدي و زماني كه مي توان از اين تخفيف استفاده نمود. ۳  

هزينه عدم استفاده از تخفيف نقدي           
هزينه تأمين مالي مربوط به عدم استفاده از تخفيف نقدي برحسب نرخ بهره ساالنه به طريق زير           

:محاسبه مي شود
     i  :درصد تخفيف نقدي
    n  :زمان پرداخت صورت حساب
    d  :دوره اي كه مشمول تخفيف مي گردد.



 استفاده مربوطه تخفيف از خريدار شركت و باشد »۳۰ خالص ۱۰/۲« اعتبار شرايط اگر : ۱۹ مثال  
است؟ درصد چند تخفيف از استفاده عدم نرخ كند پرداخت ماه پايان در را خود بدهي يعني نكند

  ميزان اعتبارات خالص از رابطه زير محاسبه مي شود:  ۲۱نكته:

           ۲
 

وام هاي بانكي - 
  برخالف بانكي وام .شوند مي منعكس پرداختني اسناد حساب در معموالً ترازنامه در بانكي هاي وام           

  شرايط رعايت با گيرنده وام كه است اين مستلزم زيرا .نيست خودكار مالي تأمين منبع تجاري، اعتبار
  ها وام .كند موافقت آن با مدارك، و اسناد بررسي ضمن نيز دهنده وام و كند وام درخواست مربوطه،

  پايه بهره نرخ گيرد، مي تعلق بانكي مدت كوتاه وام به كه اي بهره نرخ كمترين و هستند بهره داراي
.شود مي ناميده

ساير به و گيرد مي تعلق هستند معتبر كامالً كه مشترياني به بانكها در پايه نرخ معموالً : ۲۲ نكته  
.كنند مي پرداخت باالتري هاي نرخ غالباً مشتريان



: بانك طريق از مالي تأمين روشهاي انواع          
  مالي تأمين منظور به و عالي، اعتبار درجه داراي هاي شركت به وامها نوع اين :وثيقه بدون وامهاي     

  اين وثبقه با وام به نسبت وام، نوع اين عيب .شود مي توصيه سريع، نقدي جريان داراي هاي پروژه
.شود بازپرداخت يكجا طور به بايد معموالً و داشته باالتري بهره كه است

  .شود مي استفاده وام نوع اين از باشد، ضعيف مشتري اعتباري درجه كه صورتي در :وثيقه با وامهاي      
  دارائيهاي يا فروش و خريد قابل بهادار اوراق كاال، موجودي مانند مختلف اشكال به تواند مي وثيقه اين

.باشد ثابت
  وام مشخصي ميزان با تجاري بانك و شركت بين است قراردادي نوع يك :)حداعتباري( بانكي اعتبار     

  افتتاح اي سپرده حساب بايد بانكي اعتبار از كننده استفاده هاي شركت معموالً .مشخص مدت براي
  صورت به شود، مي ناميده كننده جبران مانده كه سپرده اين.گيرد نمي تعلق آن به سودي كه كنند

  باعث و دهد مي افزايش را وام هزينه مؤثر، طور به كننده جبران مانده .است وام مبلغ از درصدي
.شد خواهد مؤثر بهره نرخ افزايش

 است زير هاي متغير تابع مؤثر بهره نرخ : ۲۳ نكته:
  كند، مي برداشت توافق مورد وام از گيرنده وام كه مبلغي .۳ زماني، تعداددوره .۲ اسمي، بهره نرخ .۱     
.بماند باقي جاري حساب در بايد جبراني مانده بعنوان كه وام از درصدي ۵ جبراني، مانده ميزان .۴     



  براي محاسبه نرخ بهره مي توان از رابطه زير استفاده كرد:  ۲۴نكته:

:و در وام هايي كه تنزيلي هستند نرخ بهره مؤثر عبارتند از       

  مخارج سرمايه اي نشان دهنده نياز به تأمين مالي بلند مدت است:  ۲۵نكته.

 ۱۲ مستلزم كه كرده استقراض بانك از ريال ميليون ۲۰۰ بانكي اعتبار قالب در شركتي : ۲۰ مثال %  
  باشد، مي كننده جبران مانده % ۱۰ مستلزم كه اعتبار نشده استفاده ممانده .است كننده جبران ماننده
است؟ چقدر كننده جبران مانده حداقل .است ريال ميليون ۱۰۰

%۱۲ × ۲۰۰ +% ۱۰ ×۱۰۰ = ۲۴ + ۱۰ = ۳۴ميليون ريال                                    :پاسخ      



 بهره نرخ باشد، درخواست مورد درصد ۲۵ جبراني مانده و درصد ۸ بانكي بهره نرخ چنانچه : ۲۱ مثال  
است؟ درصد چند مؤثر

:در مثال فوق اگر وام بصورت تنزيلي كسر گردد آنگاه نرخ بهره مؤثر برابر خواهد شد با       

        ۳
 

:وام اقساطي- 
  اين وام نوع اين مزيت .شود مي بازپرداخت ماهانه صورت به كه است وامي مدت، كوتاه اقساطي وام      

.كرد تنظيم شركت فصلي نيازهاي اساس بر را پان توان مي كه است

 يك ظرف را آن بايد كه گرفته سال در %۱۶ بهره با ريال ميليون ۳۰ مبلغ به وامي شخصي :۲۲ مثال  
.است %۱۶مؤثر بهره نرخ و ريال ميليون ۴/۸ ،)۳۰ × %۱۶( پرداختي بهره درنتيجه .كند بازپرداخت سال



 وام اين از شخص دريافتي مبلغ باشد، تنزيلي وام كه صورتي در قبل مسئله اطالعات با :۲۳ مثال  
      :بنابراين .يابد مي كاهش

                                                ۲۵/۲ = ۴/۸ 
 

بهره = ۳۰ – 
 

وام دريافتي وجه خالص = وام اصل – 
:و بهره واقعي اين وام برابر است با       

  وام ب بانك و شود مي دريافت سررسيد در كه %۲۰ بهره با اي ساله يك وام الف بانك : ۲۴ مثال      
است؟ كمتر بانك كدام مؤثر بهره نرخ .اند كرده پيشنهاد شركت يك به %۱۹ نرخ با تنزيلي

نرخ بهره مؤثر بانك الف =% ۲۰                                                                                      

.وام بانك الف، نرخ بهره ي پايين تري دارد        
  مانده ميزان به گيرنده وام توسط دريافتي وجوه باشد، كننده جبران مانده مستلزم وام اخذ كه زماني         

.يابد مي افزايش آن مرثر بهره نرخ نتيجه در و يافته كاهش كننده جبران



سررسيد در كه %۱۹ اسمي بهره با ريالي ۰۰۰.۰۰۰.۶۰ ساله يك وام يك مؤثر بهره نرخ : ۲۵ مثال  
است؟ چقدر است، كننده جبران مانده %۱۵ مستلزم و شود مي پرداخت

استفاده وام به نسبت %۱۳ بايد كه است ريال ميليون ۴۰ بانك نزد شركتي اعتباري حد : ۲۶ مثال  
  و %۱۸ وام بهره نرخ .كند نگهداري كننده جبران مانده نشده استفاده مانده به تسبت %۱۰ و شده

است؟ چقدر وام اين مؤثر بهره نرخ .است كرده استقراض ريال ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ شركت

۳/۵۷۵ = ۲۷/۵  ×۱۳%
۲۵/۱ = ۵/۱۲ ×۱۰%

      ۴/۸۲۵



          ۴
 

:تجاري مالي مؤسسات وام -
  روي تجاري مالي مؤسسات به است ممكن شركت ها، بانك از اعتبار دريافت امكان عدم صورت در          

  آن ارزش كه دارد نياز اي وثيقه به عموماً بوده، بانك از باالتري بهره داراي مؤسسات اينگونه وام .آورد
  دارايي يا كاال موجودي دريافتني، هاي حياب شكل به تواند مي وثيقه اين .باشد وام مانده از بيشتر
  مي اقدام نيز صنعتي تجهيزات اقساطي خريدهاي مالي تأمين به نسبت مؤسسات اين .باشد ثابت هاي
  تأمين تجاري هاي بانك از استقراض طريق از ها ان نياز مورد مالي منابع از بخشي اوقات گاهي و كنند

.شود مي

        ۵
 

:تجاري اوراق -
  در .شود مي صادر دارند، قرار بااليي اعتباري بندي رده در كه هايي شركت توسط صرفاً تجاري اوراق         

  شكل به و تنزيلي طور به بوده، وثيقه بدون تجاري اوراق .است بانكي وام از تر كم آنها بهره نرخ نتيجه
  آن بهره كه است معني بدين تجاري اوراق بودن تنزيلي .شوند مي فروخته مدت كوتاه هاي سفته
  مبلغ كل سررسيد در بايد بدهكار ولي شود مي كسر سند اسمي مبلغ از بالفاصله دهنده اعتبار توسط
  استفاده و مالي مؤسسات يا بانك به نسبت بهره نرخ بودن تر پايين ،وثيقه به نياز عدم .بپردازد را اسمي

 بيشتر اوراق نوع اين صدور مقابل، در .است تجاري اوراق مزاياي از ،اوراق صادركنندگان مالي مشاوره از
  از بانكي معامالت به نسبت و باشد مي پذير امكان توجه قابل مالي توانايي با بزرگ هاي شركت توسط

.است برخوردار بيشتري تشريفات



 هاي هزينه .فروشد مي %۱۳ نرخ با تجاري اوراق ريال ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ماه دو هر شركتي :۲۷ مثال  
:شود مي محاسبه زير شرح به تجاري اوراق اين هزينه نرخ .است ريال ۱۰۰/۰۰۰ مرحله هر در فروش

۶.۵۰۰.۰۰۰)                   ۵۰.۰۰۰.۰۰۰× % ۱۳(بهره        
۶۰۰.۰۰۰)                   ۱۰۰.۰۰۰×  ۶(هزينه فروش       
۷.۱۰۰.۰۰۰مجموع هزينه                                             

.از اين اوراق استفاده مي كنندشركتهاي غيرمالي معموالً        

  موارد استفاده از اوراق تجاري 
:  اين اوراق براي موارد زير استفاده مي شوند         
       ۱

 
تأمين مالي براي نيازهاي مالي و فصلي - 

       ۲
 

تأمين مالي براي سرمايه در گردش دائمي - 
       ۳

 
استفاده از اين اوراق براي زماني كه نياز به تأمين مالي بلند مدت است اما به داليلي امكان تأمين     - 

.مالي بلند مدت به صرفه نيست
      ۴

 
به جاي استفاده از وام هاي بانكي -



:اوراق تجاري به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي است زيرا        

.شركت منتشر كننده اين اوراق هيچ گونه وثيقه اي نمي دهد: اوالً         
.مي توان زمان بازپرداخت آن را با توان پرداخت شركت انتشاردهنده منطبق نمود: ثانياً        
.هزينه انتشار اين اوراق در مقايسه با هزينه مربوط به وامهاي كوتاه مدت كمتر است: ثالثاً        
زماني كه بانكها سياست اعتباري انقباضي را اتخاذ مي كنند يكي از راههاي خوب تأمين مالي  : رابعاً        

.است
.مهمترين محدوديت اين روش، اين است كه شركت نتواند اوراق منتشره را به موقع بفروشد: نكته       

        ۶
 

تأمين مالي از محل حسابهاي دريافتني -
:عموماً تأمين مالي از طريق حسابهاي دريافتني وقتي صورت مي گيرد كه      
.مانده حسابهاي دريافتني، فروش و بدهي اشخاص در حد قابل قبولي باشد. ۱      
.وضعيت مالي مشتريان قوي باشد. ۲      
.برگشت از فروش زياد نباشد. ۳      
.حسابهاي دريافتني ناشي از فروش باشد و نه ارائه خدمات. ۴      



            
 صورت گذاشتن گرو يا و عامليت طريق از تواند مي دريافتني اي حساب با مالي تأمين : ۲۶ نكته  

  پس آن از شده، فروخته مالي مؤسسه يا بانك يك به دريافتني هاي حساب عامليت، روش در .گيرد
.شود مي متحمل را مربوطه اعتباري ريسك و مطالبات وصول مسئوليت تمامي خريدار
            
:عامليت مزاباي            

         ۱
 

نقد وجه به سريع دسترسي -
         ۲

 
مشتريان اعتباري وضعيت بررسي به نياز عدم دليل به سربار هاي هزينه كاهش -

         ۳
 

عامل مالي مشاوره از استفاده -
         ۴

 
فصلي طور به و نياز زمان در وجوه دريافت پيش -

         ۵
 

ترازنامه وضعيت تقويت -

:عامليت معايب             
         ۱

 
هزينه بودن باال -

         ۲
 

دريافتني هاي حساب مالكيت در تغيير دليل به مشتريان در نامطلوب تأثير -
         ۳

 
.عامل توسط معوق هاي حساب وصول براي هايي روش اجراي دليل به مشتريان كردن ناراضي -

        



:معايب گرو گذاشتن            
   ۱

 
باال بودن هزينه -

   ۲
 

تداوم انجام وظايف دايره اعتباري شركت -
   ۳

 
تحمل كليه ريسك هاي اعتباري -

:مزاياي گرو گذاشتن      
 ۱

 
دسترسي سريع به وجه نقد - 

 ۲
 

دسترسي به وجه نقد به طور فصلي - 
 ۳

 
جلوگيري از ايجاد ديد نامطلوب در مشتريان - 

     

.مدير مالي بايد تأثير در خط مشي حساب هاي دريافتني را بر هزينه تأمين مالي بررسي كند         
   مطالبات به % ۸۰ميليون ريال حساب هاي دريافتني شركتي را در ازاي پرداخت  ۲۰عاملي ماهانه:  ۲۸مثال

درصد كارمزد نسبت به حسابهاي دريافتني مطالبه  ۱/۵عامل، . در سال خريداري مي كند% ۱۴شركت با هزينه 
:محاسبه هزينه عامليت به شرح زير است. مي كند

ميليون ريال                                                      
۳/۶%)                                 ۱/۵×۲۰×۱۲(كارمزد عامل                           
۲۴/۲%)                                   ۱۴×۲۰×%۸۰(هزينه وام                           
۵/۸۴كل هزينه                                                                                  

 براي اي وثيقه عنوان به مطالبات بلكه شود نمي منتقل دريافتني هاي حساب مالكيت گذاشتن، گرو روش در    
  مبلغ درصد ۸۰ تا ۵۰بين اعتباري مؤسسه معموالً .گيرد مي قرار استفاده مورد اعتباري مؤسسه از وام گرفتن

 هاي هزينه پرداخت مسئوليت شركت، يعني گيرنده وام روش اين در .پردازد مي شركت به نقداً را مطالبات
  شركت با مشتري روابط و دارد عهده به را شده سوخت مطالبات زيان هرگونه تحمل و وام بهره خدماتي،
.يابد مي ادامه مستقيماً



 كند مالي تأمين خود كاالي موجودي ريال ميليون ۵۰۰ طريق از دارد تمايل شركتي : ۲۹ مثال.  
  هزينه .شود مي پرداخت %۱۶ نرخ با كاال موجودي ارزش %۹۰ و است نياز مورد ماه سه براي وجوه

  زير شرح به كاال موجودي مالي تأمين هزينه .است ريال ۴/۰۰۰/۰۰۰ ماهه سه دوره براي انبارداري
:شود مي محاسبه

۱۸.۰۰۰.۰۰۰)                  ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰× % ۹۰× % ۱۶× (      كارمزد عامل        
۴.۰۰۰.۰۰۰هزينه انبارداري                                                                        
۲۲.۰۰۰.۰۰۰مجموع هزينه                                                                        

  قرض مي كند، اگر بهره در ابتدا كسر شود مطلوبست% ۱۹ميليون ريال با نرخ  ۷شركتي : ۳۰مثال  :
نرخ بهره ي مؤثر) خالص مبلغ دريافتي در زمان اخذ وام ؛ ب) الف       
)  الف: جواب       

بهره = ۷/۰۰۰/۰۰۰× % ۱۹ = ۱/۳۳۰/۰۰۰ريال    
 ۱/۳۳۰/۰۰۰ = ۵/۶۷۰/۰۰۰ريال     

 
بهره  = ۷/۰۰۰/۰۰۰ -

 
خالص دريافتي =اصل وام –

     
)ب       



بانك بهره نرخ .باشد مي بانك از ساله يك وام اخذ به نسبت گيري تصميم حال در شركتي :۳۱ مثال  
  %۱۷شود مي كسر ابتدا در كه ب بانك بهره هزينه و %۱۸ است پرداخت قابل رسيد سر در كه الف

است؟ تر ارزان وام كدام .است
%  ۱۸) بانك الف: جواب      
)  بانك ب      

.نرخ بهره مؤثر بانك الف كم تر است       
كننده جبران مانده .كرد دريافت %۲۲ اسمي بهره با وام ريال ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ مبلغ شركتي : ۳۲ مثال   

.كنيد محاسبه شود كسر ابتدا )ب سررسيد؛ در )الف بهره كه صورتي در را مؤثر بهره نرخ .است ۱۲%
)  الف: جواب      

)   ب       



 كند مي صادر %۱۶ نرخ با تجاري اوراق ريال ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ بار يك ماه سه هر شركتي :۳۳ مثال.  
است؟ درصد چند تجاري اوراق هزينه .است ريال ۲۰۰/۰۰۰ انتشار بار هر هزينه

:جواب       
۱۲/۸۰۰/۰۰۰                      ۸۰/۰۰۰/۰۰۰× % ۱۶بهره                        
۰۰۰/۸۰۰)                ۰۰۰/۲۰۰× بار در سال  ۴( هزينه انتشار             
۰۰۰/۶۰۰/۱۳كل هزينه                                                                   

ماه دو هر عامل .است عامل يك به دريافتني هاي حساب واگذاري بررسي حال در شركتي : ۳۴ مثال  
  به %۱۸ ساالنه هزينه با را آن %۷۵ خريداريو را شركت دريافتني هاي حساب ريال ميليون ۲۵ بار يك

  چقدر عامليت قرارداد هزينه .است شده خريداري مطالبات %۲ عامل كارمزد .كند مي پرداخت شركت
است؟

ريال:                                                             جواب     
۳/۰۰۰/۰۰۰%                ۲× ۲۵/۰۰۰/۰۰۰× ۶كارمزد عامل           
۰۰۰/۳۷۵/۳%         ۱۸×  ۰۰۰/۰۰۰/۲۵× % ۷۵هزينه بهره             
۰۰۰/۳۷۵/۶كل هزينه                                                          



عامليت يا وام اخذ راه دو بررسي حال در مالي، نياز ريال ميليون ۲۵۰ تأمين براي شركتي : ۳۵ مثال  
  %۴ عامل .است كننده جبران مانده %۲۰ نيازمند و تنزيلي صورت به %۱۸ نرخ با بانكي وام .است

  در .است %۱۲ آن بهره نرخ و كند مي دريافت شده خريداري ماهانه صورتحسابهاي به نسبت كارمزد
  اعتباري دايره هاي هزينه در جويي صرفه ريال ۱/۰۰۰/۰۰۰ ماهانه شركت عامليت، از استفاده صورت

  نخواهد وجود شود، مي برآورد شده صورتحساب مطالبات %۳ معادل كه وصول غيرقابل مطالبات و دارد
است؟ بهتر مالي تأمين راه كدام .داشت

:ميليون ريال نياز مالي عبارتست از ۲۵۰ميزان وام بانكي براي تأمين : پاسخ    

:  نرخ بهره مؤثر بانكي برابر است با      

:ميزان حسابهاي دريافتني كه به عامل واگذار مي شود    



:كل هزينه هاي وام بانكي در سال      
ريال                                                                                                                        

۷۲.۵۰۰.۰۰۰)                  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰× % ۲۹(بهره                                 
اضافه مي شود؛ هزينه هاي عدم استفاده از عامليت       
۱۲.۰۰۰.۰۰۰)                   ۱.۰۰۰.۰۰۰× ۱۲(هزينه هاي دايره اعتباري             
۸.۹۲۸.۵۷۱)             ۲۹۷.۶۱۱۹.۰۴۸× % ۳(مطالبات سوخته شده                 

                                                                                    ۹۳.۴۲۸.۵۷۱
نرخ بهره مؤثر عامليت      

:كل هزينه هاي عامليت در سال       
ريال                                                                                                                  

۳۵.۷۵۰.۰۰۰)                                   ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰× % ۱۴/۳(بهره        
۱۱.۹۰۷.۷۶۲)                          ۲۹۷.۶۱۹.۰۴۸× % ۴(كارمزد عامليت        

                                                                               ۴۷.۶۵۴.۷۶۲



از عبارتست دريافتني حسابهاي محل از وام شرايط:

  گيرنده وام دريافتني، حسابهاي سوخت صورت در و پذيرد نمي را ريسكي هيچ دهنده وام مؤسسه .۱     
.بپردازد را وام بدهي بايد

.ندارد مطالبات وصول برابر در مسئوليتي هيچ دهنده وام .۲     
  مطلع را است گرفته قرار وثيقه در او حسابهاي و است مديون كه شركتي است ممكن گيرنده وام .۳     

.خير يا كند
.است بانك بهره حداقل از بيش وامها گونه اين مؤثر بهره نرخ هميشه .۴     
  تخفيفات كسر و اسناد پذيرش از پس نموده، بررسي را دريافتني حسابهاي دهنده وام بانكهاي معموالً      

.كنند مي تعيين را پرداخت قابل مبلغ دريافتني حسابهاي تعديل و نقدي

  را ريال ميليون ۲۵ بانك سپارد مي وثيقه بعنوان بانك به را اسناد ريال ميليون ۱۵۰ شركتي :مثال     
   ميزان به دهد مي اجازه و كند مي كسر كاال برگشت و نقدي تخفيفات براي درصد ۱۵ پذيرد، نمي
است؟ چقدر وام حداكثر مبلغ .شود پرداخت وام شده تعديل دريافتني حسابهاي درصد ۷۵

۰/۱۵)(۰/۷۵( = ۷۹.۶۸۷.۵۰۰                  ريال            
 

-۱)(۲۵.۰۰۰.۰۰۰
 

-۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰(



كاال موجودي طريق از مالي تأمين .۷         

  قرار استفاده مورد اعتبار دريافت جهت اي وثيقه عنوان به كاال موجودي مالي، تأمين روش اين در           
  موجودي ارزش .دارد قرار اهميت دوم درجه در دريافتني حسابهاي روش از پس روش اين .گيرد مي

    .شود مي حساب شده تمام بهاي اساس بر گيرد مي قرار وثيقه كه كااليي
     

:از عبارتند وثيقه مورد كاالي موجودي ويژگيهاي        
.كاال دوام .۳                    فروش، قابليت .۲                 نوع، .۱        

 ۱   :دارد بستگي عامل دو به فروش قابليت :۲۷ نكته
 

كاال، فروش براي يافته سازمان بازار وجود -
                                                                     ۲

 
.بازار در قيمت ثبات -

 اين لذا است، كاال موجودي دادن قرار وثيقه در مالي تأمين براي وسيله آخرين معموالً : ۲۸ نكته  
.است مدت كوتاه در مالي تأمين روش ترين گران مالي تأمين روش



كند مالي تأمين خود كاالي موجودي ريال ميليون ۵۰۰ طريق از دارد تمايل شركتي  :۳۶ مثال. 
  هزينه .شود مي پرداخت %۱۶ نرخ با كاال موجودي ارزش %۹۰ و است نياز مورد ماه سه براي  وجوه

  زير شرح به كاال موجودي مالي تأمين هزينه .است ريال ۴/۰۰۰/۰۰۰ ماهه سه دوره براي انبارداري
:شود مي محاسبه

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ )۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ × %۹۰ × %۱۶ ×       (        بهره هزينه            
۰۰۰/۰۰۰/۴                                                    انبارداري هزينه            

                                                                               ۰۰۰/۰۰۰/۲۲
 از عبارتند )افزايي هم ( تضايف منابع :۲۹ نكته:

      ۱
 

هزينه كاهش -
      ۲

 
ماليات كاهش -

      ۳
 

سرمايه هزينه كاهش -
 از عبارتند سال در مطالبات وصول سريع شركت منافع : ۳۰ نكته:



 � با سپاس فراوان از توجه ش

عزیزان



خىاب آلای دکتز آتزيد : استاد
محسه رحماوی، ػلی خاللی، سیذ امیز تالزسادٌ :   ارائٍ کىىذگان

ارسش سماوی پًل

Time value of money

تسم اهلل الزحمه الزحیم



 ارسش سماوی پًل یؼىی یک دالر امزيس ضما، تیص اس یک دالری کٍ در آیىذٌ دریافت خًاَذ کزد، ارسش دارد ي ػلت

ایىکٍ پًل دارای ارسش سماوی است تخاطز دخالت ػًامل متؼذدی ماوىذٌ ورز  تُرزٌ، ررًر  ي ضرزایت الت رادی      

. است 

۲

:  5ف ل 
ریاضیات مالی 



تُزٌ مزکة یا ارسش آری ( 1
اگز مثلغی سزمایٍ گذاری ضًد خُت رؼییه سًد حاصلٍ تا محاسثٍ سیز ريتزي خًاَیم تًد

اصل ي تاسدٌ ; اصل + تاسدٌ 

اصل ي تاسدٌ; اصل + اصل  xوز  تاسدٌ   

اصل ي تاسدٌ; اصل (  1+ وز  تاسدٌ )

P۱  ; ٌ(ارسش آری)اصل ي تاسد

P   ; (ارسش فؼلی)اصل

  i  ;ٌوز  تاسد

اگز سًد دریافت وطًد ي مدذد سزمایٍ گذاری ضًد تزای محاسثٍ سًد در سال دي  مؼادلٍ تٍ ضکل سیز می گزدد

:سال محاسثٍ کىیم خًاَیم داضت nتا رؼمیم ایه محاسثٍ اگز تخًاَیم اصل ي تاسدٌ حاصلٍ اس سزمایٍ گذاری را تزای 

۳

1    1 ) (P P i= +

2 1

2
2

2

( )
( )

   1 
    1     1 ( )

(     1 )

P P i

P P i i

P P i

= +
= + +
= +

     1 ( )n

nP P i= +



تُزٌ مزکة یا ارسش آری ( 1

 ایه وًع تُزٌ تیان می کىذ کٍ اگز مثلغی سزمایٍ گذار کىیذ ي َز سال تا وز  رضذ ثاتتی افشایص یاتذ، پس اسn    سال کرل
:يخًٌ ضما اس راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد

 فزض است 4تُزٌ مزکة دارای :

.وز  تٍ طًر ساالوٍ است ۱.

مذت تز حسة سال است ۲.

لطؼیت ۳.

ديرٌ َای سماوی ۴.

۴

( )n
nP . 1P i= +



تُزٌ مزکة یا ارسش آری ( 1
 ۱)اگز + i )n   را تزاتز ػامل ارسش سماوی وا  گذاری کىیم پس خًاَیم داضت

(    ػامل ارسش سماوی)

طزاحی گزدیذٌ استضزیة ارسش آری تزای سًُلت کار ي دستیاتی سزیغ تٍ وتیدٍ محاسثات خذيلی تٍ وا  

وز  تاسدٌ است ;   iديرٌ سماوی   ي ستًن َای آن   ; nکٍ سطز َای آن   

. تزای محاسثٍ ارسش آری کافیست ػذد حاصل اس رماطغ ديرٌ سماوی ي وز  تاسدٌ را در ارسش فؼلی ضزب وماییم

.تٍ ضکل سیز اس خذيل مزتًطٍ استخزاج می گزدد% 10تزای مثال سًد سپزدٌ تزای پىح سال تا وز  

۵

( )     nP P CVIF=

Pn = P



: وکات

 ٍتایذ رًخٍ داضتٍ تاضثذ در استفادٌ اس ارش آری یکدا، : 1وکتn   يi  تایذ متىاست تاضذ یؼىی اگزn   تٍ صًرت ساالوٍ در وظز

.َم تٍ صًرت ساالوٍ تایذ استفادٌ کىیم ( وز  تُزٌ )  iگزفتٍ ایذ، 

 ٍتُزٌ مزکة یؼىی دریافرت تُرزٌ اس محرل تُرزٌ امرا در تُرزٌ سرادٌ، تُرزٌ دریرافتی          : رفايت تُزٌ مزکة ي تُزٌ سادٌ: 2وکت

. سزمایٍ گذاری ومی ضًد ي  تُزٌ صزفاً اس محل سزمایٍ گذاری ايلیٍ دریافت می ضًد

 ٍاگز خزیان ومذی : 3وکتC  در سمانm  ر  دَذ، ارسش آری آن در سمانn اس راتطٍ سیز محاسثٍ می گزدد .

 ٍدي تزاتز ضذن وز  تُزٌ مًخة می ضًدکٍ ارسش آری، اس دي تزاتز تیطتز گزدد (ارسش آری ) در فزمًل تُزٌ مزکة : 4وکت ،.

۶

( )n m1n mFV C i
−= +



: وکات

 ٍَز چٍ وز  تُزٌ تاال رز تاضذ ارسش آری تاال رز خًاَذ تًد: 5وکت

ي َز چٍ ديرٌ مذ وظز طًالوی رز تاضذ ارسش آری تیطتز                   

اررثاط وز ، ديرٌ ي ارسش آری در ضکل ريتزي. خًاَذ تًد                   

.مطخص گزدیذٌ است                   

یکی اس ایره مرًارد   . در تزخی مًارد راٌ حل َای رمزیثی تزای سًُلت ي سزػت در پاسخگًیی يخًد دارد: 72لاػذٌ : وکتٍ مُم

تزای محاسثٍ مذت یا وز  در سماوی کٍ یک سزمایٍ کذاری دي تزاتز می ضًد می رًان اس ایره فزمرًل   . لاػذٌ مذکًر می تاضذ

استفادٌ کزد 

۷

مذت دي تزاتز ضذن مثلغ سزمایٍ کذاری; 
72

وز 



( ارسش اری یک خزیان پزداختی ثاتت ) ارسش آری الساط مسايی (  2
اگز تخًاَیم ارسش آری چىذ رلم محاسثٍ ضًد می رًاویم ارسش آری َز یک را محاسثٍ کزدٌ ي وتیدٍ  آوُا را تا َم خمغ کىیم

۸

1رلم                         2رلم                           3رلم                          4رلم 

4ارسش آری رلم 
3ارش آری رلم 
2ارسش آری رلم 
1ارسش آری رلم 

مدمًع ارسش آری

تزای مثال اگز ارسش آری یک ديرٌ چُار سالٍ را تخًاَیم محاسثٍ کىیم
F۴ = P۱ ( ۱ + i )۳ +  P۲ ( ۱ + i )۲ + P۳ ( ۱ + i )۱ +P۴ ( ۱ + i )۰

 

تا رؼمیم ػثارت تاال تٍ فزمًل سیز می رسیم
Fn = P ۱ ( ۱ + i )n - ۱ +  P ۲ ( ۱ + i )n - ۲ + …+ P n ( ۱ + i )n - n 



( ارسش اری یک خزیان پزداختی ثاتت ) ارسش آری الساط مسايی (  2
فزمًل مذکًر را می رًان تٍ ضکل سیز وًضت

اگز فزض کىیمPt  یک ػذد ثاتت تاضذ کٍ آن را تزاتزA در وظز تگیزیم خًاَیم داضت

 تا تُزٌ گیزی اس استمزای ریاضی می رًان اثثات کزد ػثارت فًق تزاتز است تا

۹



( ارسش اری یک خزیان پزداختی ثاتت ) ارسش آری الساط مسايی (  2

 اگز در یک سزمایٍ گذاری طیn   ٍسال اس سال صفز سالیاوA ریال سزمایٍ گذاری ضًد ارسش آری يخًٌ مذتًر ػثاررست اس :

۱۰



( ارسش اری یک خزیان پزداختی ثاتت ) ارسش آری الساط مسايی (  2
اگز ضزیة ارسش آری الساط مسايی را تزاتز مؼادلٍ ريتزي فزض کىیم

اسرتفادٌ  ضزیة ارسش آرری السراط مسرايی    می رًاویم تزای سًُلت کار ي دستیاتی سزیغ تٍ وتیدٍ محاسثات اس خذيلی تٍ وا  
وز  تاسدٌ است ;   iديرٌ سماوی   ي ستًن َای آن   ; nوماییم کٍ سطز َای آن  

۱۱



PV( حال ) ارسش فؼلی (  3

اگز لزار تاضذ در آیىذٌ يخًَی را دریافت کىیذ، ارسش حال ایه يخًٌ، ارسش فؼلی وا  دارد ي اس راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد :

i :     وز  رىشیل یا وز  َشیىٍ سزمایٍ ؛n:                       يخًَی است کٍ لزار است در آیىذٌ دریافت کىیذ:مذت :

۱۲

( )
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1

n n

n

P FV
PV

i
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+

( )n nP FV

( ) ,
1

1 i nn
PVIF

i
= =

+
ػامل ارسش فؼلی

     1 ( )n

nP P i= ذاتٍ خاطز داریذ کٍ داضتیم                                      اس ایه مؼادلٍ می رًان وتیدٍ گزفت                               ل+
PnP= (۱ + i)n



PV۱۳( حال ) ارسش فؼلی (  3

اگز ضزیة ارسش فؼلی را تزاتز مؼادلٍ ريتزي فزض کىیم

اسرتفادٌ  ضزیة ارسش آرری السراط مسرايی    می رًاویم تزای سًُلت کار ي دستیاتی سزیغ تٍ وتیدٍ محاسثات اس خذيلی تٍ وا  
وز  تاسدٌ است ;   iديرٌ سماوی   ي ستًن َای آن   ; nوماییم کٍ سطز َای آن  



: وکات
 ٍتایذ رًخٍ داضتٍ تاضیذ در استفادٌ اس  ارسش فؼلی َماوىذ ارسش اری، : 6وکتn  يi  تایذ متىاسة تاضذ یؼىی اگزn 

. َم تٍ صًرت ساالوٍ تایذ در وظز گزفت ( وز  تُزٌ )  iرا تٍ صًرت ساالوٍ در وظز گزفتٍ ایذ، ( مذت ) 

 ٍیؼىری ترا افرشایص ورز  رىشیرل، ارسش فؼلری کراَص               . راتطٍ تیه ارسش فؼلی ي وز  رىشیل مؼکرً  اسرت   : 7وکت
. می یاتذ ي تزػکس 

 ٍارسش فؼلی يخًَی کٍ در سال صفز دریافت می ضًد تا خًد يخًٌ مسايی است: 8وکت:
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الساط مسايی ( حال ) ارسش فؼلی (  4

 ٍدر صًرری کٍ اس ايلیه سال در پایان َز سال، سالیاوA   ریال دریافت کىیم ( طیn  سال ) ارسش فؼلی الساط مسايی اس
: راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد

۱۵



۱۶الساط مسايی ( حال ) ارسش فؼلی (  4

اگز ضزیة ارسش فؼلی را تزاتز مؼادلٍ ريتزي فزض کىیم

اسرتفادٌ  ضزیة ارسش آرری السراط مسرايی    می رًاویم تزای سًُلت کار ي دستیاتی سزیغ تٍ وتیدٍ محاسثات اس خذيلی تٍ وا  
وز  تاسدٌ است ;   iديرٌ سماوی   ي ستًن َای آن   ; nوماییم کٍ سطز َای آن  



:وکات

 ٍدر مًاردی ماوىذ پزداخت حك تیمٍ، پزداخت َا در اتتذای َز ماٌ صًرت می گیرزد ایره خزیران پزداختری را خزیران      : 9وکت
(  i  +1 )پزداختی حال یا سز ف لی می گًیىذ در ایه حالت در َمٍ فزمًلُای ارسش آرری ي ارسش فؼلری یرک تُرزٌ اضرافی      

:ضزب می ضًد

۱۷
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: پس اوذاس تزای تاسوطستگی

     فؼالیت صىذيق َای تاسوطستگی ایه است کٍ مثالغی را تٍ طًر الساط سالیاوٍ دریافت کىىرذ ي سرپس، اس سرال مؼیىری
.سال مثلغی را پزداخت کىىذ  nتزای 

         تزای حل ایه مسایل اتتذا تایذ ارسش آری ياریشی َا را در مذت مطرخص محاسرثٍ کرزد سرپس ترا رًخرٍ ترٍ ارسش فؼلری
.الساط مسايی مستمزی ساالوٍ را تذست آيرد

۱۸



(خزیان درآمذی وامحذيد یا کىسًل )  الؼمزالساط مادا  

 ٍاگز لزار تاضذ ساالوٍ مثلغ : 10وکتc        ریال تزای َمیطٍ در پایان َرز ديرٌ دریافرت کىیرذ، ارسش فؼلری السراط مسرايی
:تٍ ضزح سیز است iریال تا وز   Cساالوٍ 

 ٍدر راتطٍ فًق چىاوچٍ  پزداخت َا در آغاس َز ديرٌ صًرت گیزد، ارسش فؼلی الساط مسايی تزاتز است تا: 11وکت :

 ٍاگز خزیان َای ومذ مسايی مذا  الؼمز در پایان َز ديرٌ، اس سال : 12وکتn   ا  ضزيع ضًد، ارسش فؼلی السراط مسرايی
: مشتًر اس راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد

۱۹
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(ري تٍ رضذ )  الؼمزالساط مادا  

       اگز خزیان َای ومذ در پایان َز ديرٌ مادا  الؼمز تا وز  ثاتتی رضذ کىىذ، ارسش فؼلی ایره خزیران َرای ومرذ اس راتطرٍ سیرز
: محاسثٍ می ضًد

 ٍدر راتطٍ فًق چىاوچٍ خزیان َای ومذ در اتتذای َز ديرٌ صًرت گیزد، ارسش فؼلی ایه خزیان َای ومذ اس راتطٍ سیز : 13وکت
: محاسثٍ می ضًد
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الساط مؼمًلی ري تٍ رضذ 

      در صًرری کٍ خزیان َای ومذ مسايی تزای یک دير مؼیه تا وز  رضذ ثاتتی افشایص یاترذ ارسش فؼلری خزیران َرای ومرذ در
: پایان َز ديرٌ اس راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد

 ٍدر راتطٍ فًق چىاوچٍ خزیان َای ومذ در اتتذای َز ديرٌ صًرت گیزد، ارسش فؼلی ایه خزیان َای ومذ اس راتطٍ سیرز  : 14وکت
: محاسثٍ می ضًد
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محاسثٍ تُزٌ مزکة تیص اس یک تار در سال
 در صًرری کٍ  تُزٌ مزکة تٍ خای ساالوٍ، ماَیاوٍ محاسثٍ ضًد تُزٌ مزکة آن تیطتز است .

1–تزای محاسثٍ تُزٌ مزکة ساالوٍ اس راتطٍ سیز استفادٌ می کىىذ :

FV :       تُزٌ مزکة ؛P :      مثلغ سزمایٍ گذاری ؛i : ٌ؛      ( وز  رىشیل یا وز  تاسدٌ ) وز  تُزn  : مذت تزحسة سال

2- اگز تُزٌ تٍ دفؼات محاسثٍ ضًد، اس راتطٍ سیز استفادٌ می کىىذ :

m:  رؼذاد دفؼات تُزٌ در سال است.

 ٍَز چٍ رؼذاد دفؼات : 15وکت(m  )اگز . افشایص یاتذ، ارسش آری افشایص خًاَذ یافتm تٍ سمت تیىُایت میل کىذ

ايلیه تار ایه محاسثٍ رًست صاکًب تزوًلی ریاضی دان سًییسی در لزن َفذَم اودا  ضذ .

e  :می تاضذ   2٫718281828459...   یک ػذد وا متىاَی است کٍ رمزیثا تزاتز      ػذد وپز.

۲۲

.(1 )nFV P i= +

.(1 )mni
FV P

m
= +



وز  تُزٌ مًثز

 در فزمًل سیز راتطٍ تیه وز  تُزٌ مًثز ي ورز  تُرزٌ مرًثز ي ورز  تُرزٌ اػرال  ضرذٌ        . مىظًر اس تُزٌ مًثز، تُزٌ يالؼی است
: ساالوٍ تزاتز است تا

۲۳

1 1
m

i
EAR

m

 = + − 
 

(بهره)کارمزد 
بهره موثر= 

مبلغ وام –کارمزد بانک 
نرخ بهره موثر



اوًاع يا  ي مستُلک کزدن آن 

تا رًخٍ تٍ وحًٌ پزداخت الساط يا  کٍ در لزاردادَای آوٍ َا مىؼکس است يا  َا متفايت می تاضىذ ي ػثاررىذ اس :

۲۴

اوًاع يا 

يا  َای مستُلک  

ضًوذٌ
يا  رفکیکی يا  رىشیلی



 در ایه وًع يا ، يا  گیزوذٌ امزيس يا  را دریافت می کىذ ي در سمران مؼیىری   . سادٌ رزیه ضکل يا  است : يا  رىشیلی( الف
. در آیىذٌ، آن را تٍ صًرت یکدا تاسپزداخت خًاَذ کزد ي تیطتز در مًاردی کٍ مذت سمان يا  کًراٌ تاضذ، تیطتز رياج است

 تراس  ( سز رسیذ ) در ایه وًع يا  ف يا  گیزوذٌ در َز ديرٌ تُزٌ يا ، ي اصل آن را در سمان مؼیىی در آیىذٌ : يا  رفکیکی( ب
. پزداخت می کىذ 

اگز رؼذاد ديرٌ َا تزاتز یک تاضذ، ایه وًع يا  مؼادل يا  رىشیلی خًاَذ تًد : وکتٍ مُم.

 در يا  مستُلک . در یک يا  رىشیلی یا رفکیکی، اصل يا  تٍ صًرت یک خا پزداخت می ضًد : يا  َای مستُلک ضًوذٌ( ج
فزایىذ رسًیٍ یک يا  تا کاَص َای مىظم در اصل . ضًوذٌ، يا  گیزوذٌ در َز لست، تخطی اس اصل يا  تاسپزداخت می کىذ 

.آن ي یا تٍ ػثارت دیگز فزایىذ رسًیٍ یک يا  در اصل آن، مستُلک کزدن يا  وامیذٌ می ضًد 

 ٍدر يا  َای مستُلک ضًوذٌ الساط اتتذایی تیطتز تزای تُزٌ آن را در تز می گیزد: 16وکت:

 ٍچىاوچٍ ضخ ی يا  دریافت ومایذ ي مثلغ تُزٌ آن اتتذا کسز ضًد، وز  تُزٌ مًثز آن تیطتز اس وز  تُزٌ (: کتاب 20) 17وکت
.اسمی است

 ٍفزمًل محاسثٍ لست تاوکی تٍ صًرت سیز است(: کتاب 21)  18وکت :

۲۵

(1+ مدت بر حسب ماه  ) xنرخ بهره ساالنه  xمبلغ وام 
مبلغ سود وام= 

2400

مبلغ وام+ مبلغ قسط وام 
مبلغ قسط ماهیانه وام= 

تعداد اقساط ماهیانه



۲۶

سپاسگزاریماز حسن توجه شما 



ضمیمٍ

استمزای ریاضی چیست؟

 اگزP(n)  حکمی در مًرد اػذاد طثیؼی تاضذP(n) تزای َزn درست است اگز ي فمت اگز:

 حکمP(۱)   درست تاضذ

 تٍ اسای ػذدK  اس فزض درستیP(k)  تتًانP(k+۱)  را وتیدٍ گزفت  .

۲۷



باسمه تعالی

مدیریت مالی: نام درس

اطمینانبودجه بندی سرمایه ای در شرایط : فصل ششم

رضا آبرود علیجناب آقای دکتر : استاد محترم

:، آقایانکنندگان تهیه 

فرزاد سپهری راد 

پیمان ابروان

امیرحسین کالنتری

1395/2/1: زمان ارائه



بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای ، تصمیم گیری نسبت به دارایی های غیر جاری است و هدف از 
بودجه بندی سرمایه ای انتخاب دارایی هایی است که اوالً ضمن تناسب با نیاز شرکت ، در 
مقایسه با وجوه سرمایه گذاری شده، بیشترین جریان نقدی را برای شرکت فراهم آورد ، و 

بودجه بندی .ثانیاً به بهترین وجهی در هدف حداکثر سازی ارزش شرکت مشارکت کند
سرمایه غالباً فرایندی پویا و بخشی از بودجه جامع است که به ارزیابی مخارج سرمایه ای 

.می پردازد

:استفاده از بودجه بندی سرمایه ای

:مدیران مالی ، از بودجه بندی سرمایه در تصمیم گیری های زیر استفاده می کنند
یا عدم خرید یک دارایی ثابت خاصخرید 
یا عدم تولید یک محصول جدیدتولید 
شدن یا نشدن به یک بازار جدیدوارد 

پذیرفتن یا رد کردن طرح
.قدیمیجایگزین کردن ماشین آالت یا خطوط تولیدی جدید به جای ماشین آالت 

الجمعانتخاب یکی از طرح های ناسازگار یا مانعه 
خرید یا اجاره کردن دارایی

انتخاب طرح در شرایط جیره بندی



:به طور کلی تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای چهار نوع است

که به وسیله آن از میان دارایی ها یا سرمایه گذاری هایی که نیاز :تصمیمات گزینشی
مثالً انتخاب یکی از دو روش قرارداد .شرکت را مرتفع می سازند، یکی انتخاب و گزینش می شود

شرکتاجاره یا خرید وسیله نقلیه عمومی برای ایاب و ذهاب کارکنان یک 
.که طی آن دارایی های جدید جایگزین دارایی قدیمی می شود:تصمیمات جایگزینی

تصمیمات بازسازی که توسط دارایی های موجود برای ارائه ظرفیت باالتر یا انطباق با شرایط 
.شوندجدید ، بهبود و بازسازی می 

مثل برنامه بلند مدت .سایر تصمیماتی که لزوماً منتج به یک دارایی ثابت مشهود نمی شوند 
.تبلیغات بازاریابی که تأثیر در افزایش فروش آتی محصوالت شرکت دارد

انواع طرح ها

:طرح از نظر اقتصادی مستقل است که:مستقلطرح .1
و جریان های نقدی ورودی طرح تحت تأثیر جریان ( هزینه طرح)مبلغ خالص سرمایه گذاری ( الف

.های نقد و خالص سرمایه گذاری های سایر طرح ها قرار نگیرد
.پذیرفتن یا عدم پذیرش آن تأثیری در مطلوب بودن سایر طرح ها نداشته باشد(ب

طرح های ناسازگار طرح هایی هستند که پذیرش :های مانعه الجمع یا ناسازگارطرح .2
در چنین شرایطی بایستی یک .یک طرح باعث رد شدن و عدم اجرای مابقی طرح ها می گردد

.طرح را از میان طرح های مختلف انتخاب کرد
طرح های ناسازگار طرح هایی است که می توان آن ها را همزمان :های ناسازگارطرح .3

با هم اجرا کرد

در تجزیه و تحلیل طرح ها، جریانات نقدی پیش بینی شده آتی ، جزء کلیدی محسوب :1نکته 
شودمی 



:جریان های نقدی پروژه

شرکت در ارزیابی طرح ها ، برای محاسبه پیامدهای اجرای طرح باید تغییرات جریان های نقدی کل 
:را مورد نظر قرار داد و در این مورد به مسائل زیر توجه نمود

(جریانات نقدی تفاضلی)های نقدی مرتبطجریان .1
جریان های نقدی تفاضلی یک پروژه عبارتند از هرگونه تغییر در جریانات نقدی آتی شرکت که پیامد 

.مستقیم پذیرش آن پروژه باشد
ارزیابی مجزااصل .2

در فرایند پذیرش طرح، زمانی که به جریانات نقدی تفاضلی توجه داشته باشیم از اصلی استفاده 
شده که به آن اصل ارزیابی مجزا گفته می شود

:که در بررسی جریان های نقدی تفاضلی باید به آن توجه داشتمواردی .3
هزینه ای که قبالً آن را پرداخته ایم یا متعهد به پرداخت آن :های برگشت ناپذیرهزینه (1-3

این هزینه تحت تأثیر تصمیم امروز ما در مورد پذیرش یا رد یک پروژه قرار نمی گیرد و تغییر .ایمشده 
یعنی این نوع .به عبارت دیگر ، شرکت چه پروژه را بپذیرد و چه رد کند باید آن را بپردازد .نمی کند

به طور .هزینه ها نباید در خالص سرمایه گذاری طرح و محاسبات جریانات نقدی منظور شود
...هزینه سربار ،هزینه مشاوره طرح و:مثال

هزینه فرصت عبارتست از سودی که به خاطر بکارگیری امکانات از بدست :هزینه های فرصت( 2-3
آوردن آن صرف نظر می کنیم به طور مثال اگر زمینی را که قبالً خریده ایم و امروز در طرح استفاده 

می کنیم، ارزش فروش این زمین هزینه فرصت است و باید همین مبلغ در هزینه طرح محاسبه 
.شود

اجرای طرح ممکن است بر جریانات نقد سایر طرح ها تأثیر بگذارد،بطور مثال :اثرات جانبی(3-3
.اجرای یک طرح موجب کاهش فروش محصول دیگر شرکت گردد



شود و می اثر منفی اجرای پروژه جدید بر جریانات نقدی ، خودفرسایی نامیده :2نکته 
پروژه جدید از جز اجرای خودفرسایی تنها در صورتی مرتبط است که فروش به هیچ دلیلی به 

.دست نرود

سرمایه گذاری در موجودی کاال و حسابهای دریافتنی میزان :سرمایه در گردش خالص( 4-3

سرمایه در گردش در .سرمایه گذاری است که در ابتدای دوره انجام می شود
یا فروش )آورده می شود و از سوی دیگر در پایان طرح " خالص سرمایه گذاری"محاسبات

سرمایه در گردش به عنوان جریان نقد ورودی بر ( موجودی کاال و وصول حساب های دریافتنی
.می گردند

در ارزیابی پروژه ها نباید بهره پرداختنی یا هر گونه هزینه تأمین : هزینه های تأمین مالی( 5-3
مالی دیگری مانند سود تقسیمی یا باز پرداخت اصل وام را در نظر بگیریم، چون همه آنچه که 

.مهم است جریان نقدی عملیاتی ناشی از به کارگیری دارایی هاست
در اجرای طرح ها ، تورم در نرخ بازده مورد انتظار اثر گذاشته و در محاسبه ارزش :تورم(6-3

.فعلی جریان های نقد اثر خواهد گذاشت
مانند مالیات، در ارزیابی طرح ها ، جریان نقدی تفاضلی را پس از کسر :سایر موارد( 7-3

.مالیات باید حساب کنیم



:جزء تشکیل می شود3جریان نقد پروژه از :3نکته 
نقدی عملیاتی پروژهجریان .1
پروژهسرمایه در گردش خالص افزایش .2
سرمایه ای پروژهمخارج .3

پروژهمخارج سرمایه ای -افزایش سرمایه در گردش خالص پروژه-جریان نقدی عملیاتی پروژه=جریان نقدی پروژه

مالیات-استهالک + سود قبل از بهره و مالیات( = 1)نقدی عملیاتیجریان 
استهالک -(هزینه های عملیاتی)بهای تمام شده کاالی فروش رفته-فروش =سود قبل از بهره و مالیات

استهالک+سود خالص(=2)جریان نقد عملیاتی

مالیات - EBIT = خالص سود 

s-∆c-∆D)(1-t)+∆D∆((                 =3) 

s∆                                  =C∆=                                

D∆                                =t          = 



میلیون 734میلیون ریال فروش و 998شرکتی در سالی که به تازگی پایان یافته ، : 1مثال 
اطالعات زیر در تراز نامه این شرکت در ابتدا و انتهای سال .ریال هزینه گزارش کرده است

(ارقام به میلیون ریال:)مذکور تهیه کرده اید

انتهاابتدانوع حساب

100110حساب های دریافتنی

10080موجودی کاال

10070حساب های پرداختنی

100120خالص سرمایه در گردش

هریک از آن ها :بر اساس ارقام فوق ، جریانات نقدی ورودی و خروجی را محاسبه کنید
چگونه به دست آمده است؟ خالص جریان نقدی را محاسبه کنید؟

ای مخارج سرمایه-تغییر خالص سرمایه در گردش –جریان نقدی عملیاتی =مجموع جریان نقدی 

مالیات-استهالک+EBIT ))سود قبل از بهره و مالیات=جریان نقدی عملیاتی 

جریان نقدی عملیاتی=0-0+734-998=264

(خالص جریان نقدی)جریان نقدیمجموع =0-20-264=244



:مراحل اجرایی بودجه بندی سرمایه ای عبارتند از
و شناسایی طرح های سرمایه گذاریتشخیص .1
طرحهاتعیین مطلوبیت هر یک از ارزیابی و .2
و انتخاب طرح مطلوبگزینش .3
بندی طرحها و انتخاب بهترین آنهاطبقه .4
و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته ، نسبت به ادامه یا توقف طرح، تصمیم گیریتجزیه .5

.می شود

:مراحل ارزیابی طرح های سرمایه گذاری مراحل زیر انجام می شود
(هزینه طرح)میزان خالص سرمایه گذاریتعیین .1
جریان های نقد ورودی طرحتعیین .2
طرح با استفاده از معیارهای مربوطهارزیابی .3

• خالص وجوهی است که بابت : ( هزینه طرح)تعیین میزان خالص سرمایه گذاری-1

در محاسبه خالص سرمایه گذاری ، .تحصیل دارایی یا انجام سرمایه گذاری صرف می شود
در صورتی که . و ارزش اسقاط دارایی جدید محاسبه نخواهد شد( بهره)هزینه های مالی 

تصمیم از نوع انتخابی یا گزینشی باشد ، این مبلغ برابر بهای تمام شده دارایی یا سرمایه 
:گذاری است

هر گونه هزینه حمل و نقل و راه اندازی+بهای خرید=سرمایه گذاری اولیه



تصمیم از نوع جایگزینی باشد با ورود دارایی جدید معموالً دارایی قبلی به فروش می رود اگر 
اولیهدر این حالت سرمایه گذاری .ممکن است سود یا زیانی تحقق یابد که اثرات مالیاتی داردلذا 

:زیر محاسبه می گرددبه صورت 

خالص سرمایه گذاری= خرید ماشین جدید-بهای فروش ماشین قدیم+افزایش سرمایه در گردش+افزایش مالیات-صرفه جویی مالیاتی

در صورتی که بهای فروش بیشتر از ارزش دفتری ماشین قدیم باشد سود و در غیر : 4نکته 
.اینصورت زیان خواهیم داشت

جویی مالیاتیصرفه = دارایی حاصل از فروش زیان × مالیاتی نرخ 

حاصل از فروشزیان = ارزش روز -دفتری ارزش 

ارزش دفتری= شده قیمت تمام -انباشته استهالک 



میلیون ریال آن  را جایگزین ماشینی به 10می خواهیم با خرید ماشین جدید به ارزش :2مثال 
میلیون ریال است و با اجرای این کار 5ارزش روز ماشین فعلی .میلیون ریال نماییم2ارزش دفتری 

درصد، خالص سرمایه گذاری 40با نرخ مالیات .میلیون ریال اضافه خواهد شد5/1سرمایه در گردش 
؟چند میلیون ریال است

(هزینه طرح)خالص سرمایه گذاری=خرید ماشین جدید-بهای فروش ماشین قدیم+افزایش در سرمایه گردش+افزایش مالیات

سود ناشی از فروش ماشین قدیم(=ارزش فعلی)ارزش روز–دفتری ارزش =5-2=3میلیون

افزایش مالیات=3× 4/0= 2/1میلیون 
(هزینه طرح)خالص سرمایه گذاری =10-5+5/1+ 2/1= 7/7ریال میلیون 

بهای خرید ماشین .شرکتی در نظر دارد ماشین جدیدی را جایگزین ماشین قدیمی خود کند: 3مثال 
400ارزش دفتری ماشین قدیمی .میلیون ریال است10میلیون ریال و بهای نصب آن 900جدید 

میلیون 800در صورتی که قیمت فروش ماشین قدیمی .می باشد% 46میلیون ریال و نرخ مالیات 
؟باشد، سرمایه گذاری اولیه را محاسبه کنید

سرمایه گذاری اولیه= بهای خرید ماشین + هزینه نصب –قیمت فروش ماشین قدیمی + مالیات افزایش 

اولیه   گذاری سرمایه =184+800-10+900=294



جریانات نقدی ورودی به دو قسمت جریان نقد : محاسبه جریان های نقدی ورودی-2
.شودعملیاتی سالیانه و سایر جریانات نقد تقسیم می 

:مفروضات بودجه بندی سرمایه ای
سهامدارانحداکثر رساندن ثروت به .1
بودن میزان درآمدها و هزینه هاقطعی .2
بودن الگوی جریان های نقدی طرحمتعارف .3
و ثابت بودن نرخ بازده مورد توقعمشخص .4
ایجیره بندی سرمایه عدم .5

:متعارف بودن الگوی جریان های نقدی طرح:5نکته 

)+( های نقد ورودی طرح را با عالمت جریان و ( -)جریان های نقدی خروجی را با عالمت اگر 

ار نشان دهیم ، جریان های نقدی متعارف، یک سلسله جریان های نقدی هستند که فقط یکب

که الگوهای متعارف اند و ( -و–و+و+ و)+ و یا ( -و+و+ و)+ تغییر جهت می دهند مانند الگوی 

صورتجریان نقدی که به 

.باشد یک الگوی نامتعارف است( -و + و + و -)

شرایطی که شرکت وجوه الزم برای اجرای تمام طرح ها را در : جیره بندی سرمایه:6نکته 

اختیار ندارد و با توجه به محدودیتی که در بودجه دارد باید طرح هایی را اجرا کند که در نهایت ،

.ثروت سهامداران را بیشتر افزایش دهد



ارزیابی طرح های سرمایه گذاریمعیارهای .3

:در ارزیابی طرح ها از معیار های مختلفی استفاده می گردد که عبارتند از

(playback)دوره بازگشت سرمایه روش .1

دوره بازگشت سرمایهمعکوس .2

دوره بازگشت سرمایه تنزیلیروش .3

(NPV)ارزش فعلی خالص روش .4

(IRR)نرخ بازده داخلیروش .5

(PI)شاخص سود آوریروش .6

نرخ بازده حسابداریروش .7

است و تنها معیاری که ارزش ( NPV)مهم ترین روش، ارزش فعلی خالص : 7نکته 

.افزوده ایجاد کرده و آن را نقض نمی کند و نرخ بهره را لحاظ می نماید

(playback)روش دوره بازگشت سرمایه-1

دوره بازگشت سرمایه مدت زمانی است که طول می کشد تا سرمایه گذاری 

بازیافت شود یا به عبارت دیگر مدت( هزینه طرح یا خالص سرمایه گذاری) اولیه

زمانی است که جریان های نقد ورودی حاصل از سرمایه گذاری مساوی خالص 

.سرمایه گذاری خواهد شد



اساس قاعده دوره بازگشت سرمایه ، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود که بر 
دوره بازگشت سرمایه آن از تعداد سال هایی که قبالً معین شده است کمتر باشد

سال آغاز در نشده برگشت هزینه
طیسال جریاناتنقدی

بازگشت سرمایهفرمول دوره =دوره بر گشت بر حسب سال+

با .در طرح های زیر خالص سرمایه گذاری و جریانات نقد ورودی آن ها به شرح زیر است:4مثال 

.محاسبه دوره بازگشت سرمایه هر طرح، طرح مطلوب تر را تعیین نمایید

دوره بازگشت
سرمایه

1سال2سال3سال4سال
خالص سرمایه

گذاری
نام طرح

الف100/00050/000150/000200/000---2

2/5=𝟒𝟎

𝟖𝟎
ب280/00080/00080/00080/000200/000+

3/4=𝟒𝟎

𝟏𝟎𝟎
ج100/00060/000200/000-----3100/000+

د3250/000100/00050/00050/000200/000



معایب دوره بازگشت سرمایه
ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد یعنی جریانات نقدی را تنزیل نمی کند-1
یعنی دوره بازگشت سرمایه ، . تفاوت های موجود در ریسک ها در نظر گرفته نمی شود -2

هم برای پروژه های پر ریسک و هم پروژه های کم ریسک ، به یک شکل محاسبه می 
.شود

چون .مهم ترین ایراد آن پیدا نکردن مدت زمان مناسب به عنوان مبنای مقایسه می باشد-3
.در واقع هیچ مبنای عینی برای انتخاب این مدت زمان وجود ندارد

.جریانات نقدی که بعد از دوره بازگشت سرمایه بدست می آید را نادیده می گیرد-4
.معموالً رد می شوندبلندمدت پروژه های -5

مزایای دوره بازگشت سرمایه
به نقدینگی دارد یعنی بر اساس این معیار ، سرمایه گذاری هایی پذیرفته گرایش .1

.کندمی شود که وجه نقد را برای مصارف دیگر ، سریعتر آزاد می 
.و شهود آن آسان استدرک .2
یعنی دوره بازگشت سرمایه طول مدت زمانی است .معیار سر به سری استنوعی .3

که پروژه از نظر حسابداری به نقطه سر به سر می رسد اما از نظر اقتصادی نمی توانید 
.چنین تفسیری از دوره بازگشت سرمایه داشته باشید

.قطعیت جریانات نقدی دورتر را تعدیل می کندعدم .4



معکوس دوره بازگشت سرمایه.2

بازگشت ، مدت زمان بازیافت سرمایه اولیه را نشان می دهد در حالی که معکوس دوره دوره 

سبه است و به شرح زیر محا( به درصد ) بازگشت ، نشاندهنده متوسط نرخ بازگشت سرمایه اولیه

:شودمی 

=  
1

سال به برگشت ی ه دور
ی برگشتدوره معکوس 

ود اساس قاعده معکوس دوره بازگشت ، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شبر 

.ستمزایا و معایب این روش مانند بازگشت سرمایه ا.که نرخ به دست آمده باالتر باشد

دوره بازگشت سرمایه تنزیلیروش .3

دوره بازگشت تنزیلی ، طول مدت زمانی است که مجموع جریان های نقدی تنزیل شده با 

.برابر شود( خالص سرمایه گذاری یا هزینه طرح )سرمایه گذاری اولیه 

وره بر اساس دوره بازگشت سرمایه تنزیلی ، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود که د

.بازگشت تنزیلی آن از تعداد سال هایی که قبالً معین شده است ، کم تر باشد

روش دوره بازگشت سرمایه پروژه از نقطه نظر حسابداری در نقطه سر به سر قرار دارد :8نکته 
اما در روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی پروژه از نقطه نظر اقتصادی یا مالی در نقطه سر به سر 

.قرار دارد و اینکه دوره بازگشت سرمایه تنزیلی بزرگتر از دوره بازگشت سرمایه است



:معایب دوره بازگشت تنزیلی

.کند، رد ( NPV>0)است پروژه هایی را که ارزش فعلی خالص آن ها مثبت است ممکن .1
.اقتصادی برای تعیین مدت زمان مورد قبول نداردمبنایی .2
.ودنقدی که پس از دوره برگشت تنزیلی اتفاق می افتد ، نادیده گرفته می شجریانات .3
.کندهای بلند مدت ، مثالً پروژه های تحقیقو توسعه را رد می پروژه .4

:مزایای دوره بازگشت تنزیلی

.و شهود آن ساده استدرک .1
نقدینگی گرایش داردبه .2
زمانی پول را در نظر نمی گیردارزش .3
، رد (NPV<0)هایی را که ارزش فعلی خالص برآورد شده آن ها منفی است پروژه .4

.کندمی 



ریال جریان نقد ورودی 100سال هر سال 5ریال و طی 317هزینه طرح : 5مثال 
%(10نرخ .) دارد

سال

جریان های 

نقدی تنزیل

نشده

جریان نقدی تنزیل

شده

جریان نقدی 

تنزیل شده 

تجمیعی

1100
100

1/1
۹۰/۹=90/9

2100
100

(1/1)2
=6/82173/5

3100
100

(1/1)3
= 75/1248/6

4100
100

(1/1)4
= 68/4317

5100
100

(1/1)5
= 59/3376/3

.سال است4پس دوره برگشت سرمایه تنزیلی طرح 



(NPV)روش ارزش فعلی خالص -4

ص تفاوت بین ارزش بازار یک سرمایه گذاری و بهای تمام شده آن ، ارزش فعلی خال: تعریف اول
.نامیده می شود

اد یا معیاری است برای سنجش میزان ارزشی که اکنون در اثر پذیرش یک پروژه ، ایج:تعریف دوم
به ارزش شرکت افزوده می شود

تفاوت بین ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان های نقدی :تعریف سوم
.خروجی ، ارزش فعلی خالص می گویند

بر اساس قاعده ارزش فعلی خالص ، اگر ارزش فعلی خالص یک پروژه مثبت باشد باید آن را 
.پذیرفت و اگر ارزش فعلی خالص آن منفی باشد باید آن را رد کرد

.معادل حداقل نرخ بازده مورد انتظار استNPV ،Kدر فرمول : 9نکته 

یعنی با اجرای طرح ، بازده ای بیشتر از نرخ بازده مورد انتظارNPV>0:  10نکته

.سرمایه گذاری به دست خواهیم آورد

.دالر ارزش افزوده ایجاد می گردد100یعنی با اجرای طرح NPV=100: 11نکته 

NPV=  
𝑅𝐼

(1+𝐼)𝑛
-

𝑐

(1+𝑖)0



بر اساس پیش بینی های مربوط به فروش و هزینه انتظار دارید که خالص جریانات نقدی : 6مثال 
دالر 5000دالر و در سال پنجم 4000دالر ، در دو سال دوم 2000سال اول 2این پروژه در 

اگر در ارزیابی پروژه های جدید از نرخ تنزیل .دالر است10000هزینه راه اندازی طرح مذکور .باشد
درصد استفاده کنید آیا باید این سرمایه گذاری را انجام دهید یا خیر؟10

NPV= 
𝑅𝐼

(1+𝐼)𝑛
- c =

2000

1/1
+

2000

(1/1)2
+

4000

(1/1)3
+

4000

(1/1)4
+

5000

(1/1)5
− 10/000

  NPV=12313-10000=2313دالر 

.می باشد پس باید این پروژه را اجرا کنیم NPV>0چون 



(IRR)تصمیم گیری بر اساس روش نرخ بازده داخلی -5

بر این مبنا، پروژه در صورتی پذیرفته می شود که نرخ بازده داخلی آن از نرخ بازده مورد
.انتظار بیش تر باشد

تعاریف مختلف نرخ بازده داخلی:

.نرخی است که ارزش فعلی عایدات را مساوی هزینه سرمایه گذاری می نماید: 1تعریف 
.متوسط نرخ بازده ساالنه یا به عبارت دیگر بازده دوره تملک بر مبنای ساالنه: 2تعریف 
(.نقطه سر به سر ارزش)طرح را مساوی صفر نماید NPVنرخی که : 3تعریف 

.نرخ بازده مبلغ سرمایه گذاری و یا بازده جریان نقدی تنزیل: 4تعریف 

Ri :عایدات پروژه
n : (دوره تملک)تعداد سال بهره برداری
i :نرخ بازده داخلی



نکات مهم در تصمیم گیری بر اساس روش نرخ بازده داخلی

اولین جریان نقدی یا همان هزینه اولیه منفی، و )در جریان های نقد متعارف : 13نکنه
، (جریانات نقدی دیگر مثبت

به زبان دیگر زمانی که بین جریان های نقدی ورودی و خروجی فقط یک تغییر عالمت 
داشته باشیم، 

.فقط یک نرخ بازده داخلی خواهیم داشت
 ته در جریان های نقد غیر متعارف، یعنی زمانی که بیش از یک تغییر عالمت داش: 14نکته

و( معروف به نرخ های بازده داخلی چند گانه)باشیم، بیش از یک نرخ بازده داخلی داریم 
ان در این شرایط حداکثر تعداد نرخ های بازده داخلی برابر است با تعداد تغییر عالمت جری

.های نقدی
در صورت برقراری دو شرط زیر، نتایج دو روش ارزش فعلی خالص و نرخ بازده : 15نکته

:داخلی، برابر خواهند بود
.جریانات نقدی پروژه متعارف باشد-1
گر پذیرش یا رد آن تأثیری بر پذیرش و رد پروژه های دی)پروژه مورد بررسی مستقل باشد -2

(.نداشته باشد
 اگر : 16نکتهNPV طرح صفر نشود( نمودارNPVمحور افقی را قطع نکند) طرح فاقد نرخ ،

جریان نقد این گونه طرح ها، به گونه ای است که در سال صفر، جریان. بازده داخلی است
داریم، ( هزینه)نقد ورودی 

.خواهیم داشت( هزینه)اما در سال های بعد نیز ورودی 



معایب روش نرخ بازده داخلی

در صورت وجود جریانات نقدی نا متعارف، این روش ممکن است دارای جواب های -1
.چندگانه و یا بدون جواب باشد

ر ممکن است در مقایسه سرمایه گذاری های نا سازگار، به تصمیمات نا درست منج-2
.شود

.منجر به افزایش ثروت سهام داران نمی شود-3

مزایای روش نرخ بازده داخلی

نی ارتباط نزدیکی با ارزش فعلی خالص دارد و عموماً این دو روش، به نتایج یک سا-1
.منجر می شوند

.درک آن ساده و انتقال اطالعات یک پروژه با استفاده از آن آسان است-2



 عوامل نا هماهنگیNPV وIRR:

تفاوت در خالص سرمایه گذاری-1
تفاوت در جدول زمان بندی جریان های نقدی-2
تفاوت در فرضیات متعلق به نرخ بازده سرمایه گذار مجدد جریان های -3

نقدی میان دوره ای

دیگر نکات مهم در تصمیم گیری بر اساس روش نرخ بازده داخلی

طرحدومقایسههنگامدر:

ایننتایجنکنند،قطعرادیگریکIRRحسببرNPVهایروشهایمنحنیکهصورتیدر-الف

.شدخواهدپذیرفتهباالترمنحنیدارایطرحنتیجهدروبودهیکسانوهماهنگروشدو

یناازیکیتوسطهاطرحازیکهرکنند،قطعرایکدیگرمذکور،هایمنحنیکهصورتیدر-ب
آندرکهاستتنزیلینرخ،(تقاطعنقطه)مشترکنرخحالتایندر.شدخواهدانتخابطرحدو

NPVودنقدیجریاناتبیناختالفمحاسبهباتوانمیرانقطهاین.استبرابرهمباطرحدو

.کردمشخصاختالف،اینداخلیبازدهنرختعیینسپسوطرح



(PI: روش نسبت منفعت به هزینه)روش شاخص سودآوری -6

بر ارزش ( درآمد های طرح/عایدات)بر اساس حاصل تقسیم ارزش فعلی جریانات نقدی آتی 
(سرمایه گذاری اولیه)فعلی هزینه های طرح 

تصمیم گیری:

PI=1 : شودرد می پروژه : استارزش فعلی خالص پروژه صفر.
PI<1 : شودرد می پروژه : استارزش فعلی خالص پروژه منفی.
PI>1 : شودقبول می پروژه : استارزش فعلی خالص پروژه مثبت.

CIFt :درآمد ها
COFt :هزینه ها



معایب روش شاخص سودآوری

به ( مانعه الجمع)ممکن است در مقایسه سرمایه گذاری های نا سازگار -1
.تصمیمات نادرست منجر شود

مزایای روش شاخص سودآوری

جر می ارتباط نزدیکی با ارزش فعلی خالص داشته، و معموالً به نتایج یک سان من-1
.شوند

.درک آسان این روش و انتقال راحت اطالعات مربوط به پروژه-2
می( شرایط جیره بندی سرمایه)در شرایط محدودیت وجوه برای سرمایه گذاری -3

.تواند مفید واقع شود



(ARRو یا AAR)روش نرخ بازده حسابداری -7

ول شدن حاصل تقسیم میانگین سود ساالنه بر میانگین سرمایه گذاری، که برای قب
یک طرح، بایستی بیش از

.نرخ بازده حسابداری مورد قبول باشد



معایب روش نرخ بازده حسابداری

.به دلیل آن که ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد، نرخ بازده واقعی نیست-1
.ودبه عنوان نرخ بازده مورد قبول استفاده می ش( و نه عینی)از مبنایی انتخابی -2
محاسبه می شود و نه بر مبنای ( دفتری)بر مبنای ارزش های حسابداری -3

.جریانات نقدی و ارزش های بازار

مزایای روش نرخ بازده حسابداری
.امکان محاسبه آسان-1
.در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز-2

پروژه هایی با مدت عمر متفاوت:
ده برای ارزیابی پروژه هایی با عمر مفید متفاوت، از دو روش زیر استفا

:می شود

ساله، که Nبه صورت ( NPV)مقایسه ارزش فعلی خالص پروژه ها -1

:بایک مقیاس ثابت در دوره های زمانی نا محدود تکرار شده است



پروژه هایی با مدت عمر متفاوت:

هبمساویاقساطمعادلکنیم،تقسیمشدهتعیینضریببرراخالصفعلیارزشاگر-2
.شودمیانتخابباشد،داشتهتریبیشاقساطیمعادلکهطرحیآمده،دست



 (محدودیت سرمایه)جیره بندی سرمایه

شرایطی است که یک شرکت، وجوه الزم برای اجرای تمامی طرح های سودآور ممکن را 
.  دراختیارندارد

هام با این محدودیت، بایستی طرح هایی انتخاب شوند که در نهایت به افزایش ثروت س
. داران منجر شود

:استنوعدوبرای،سرمایهبندیجیره
پذیرانعطافبندیجیره(الف
پذیرناانعطافبندیجیره(ب

جیره بندی انعطاف پذیر

واند حالتی که شرکت با کم بود سرمایه مواجه نیست و مدیریت در صورت تمایل می ت
.وجوه بیش تری را با شرایط عادی تأمین کند

یککهکاریاولینپذیر،انعطافبندیجیرهوضعیتباشدنمواجهصورتدر
.استتقسیمیوجوهمقدارافزایشدهد،انجامبایستیشرکت

ازهموارهشرکتیککهاستآنمعنایمداوم،بهپذیرانعطافبندیجیره
مینظرصرفاست،مثبتهاآنخالصفعلیارزشکههاییگذاریسرمایه

.کند



 انعطاف نا پذیربندی جیره
نتأمیراپروژهیکنیازموردسرمایهتواندنمیشرایطیهیچتحتشرکتوضعیت،ایندر

نایعامل.شودمیمبهمشدهتنزیلنقدیجریانتحلیلوتجزیهکاربردحالت،ایندر.کند
.است(توقعموردبازده)انتظارموردبازدهابهام،

شاخصازاستفادهگذاری،سرمایههایطرحارزیابیروشبهترینبندی،جیرهنوعایندر
سودآوری

:استهاطرحPIموزونمیانگینازاستفادهبابندی،جیره

نمود،گذاریسرمایهبتوانطرحیکدرفقطکهباشدنحویبهسرمایهمحدودیتاگر
PIباطرحیکعنوانبهبایدراسرمایهمحدودیتمبلغباقی = .گرفتنظردر1



:اجاره
قراردادی که به موجب آن مالک،دارایی خود را به مستاجر واگذار میکند تا او بتواند در مدت 

زمان مشخصی و در ازاء پرداخت اجاره بهاء از آن دارایی استفاده کند

انواع اجاره بلندمدت
.معموال مدت قرارداد از عمر مفید دارایی کمتر است: اجاره عملیاتی ( الف
.پس از اتمام مدت اجاره ، دارایی به مستاجر منتقل می شود: اجاره مالی ( ب

ویژگی های اجاره مالی
پرداخت های مستاجر برای تامین کل بهای تمام شده کاال کافی است. 1
معموال مستاجر مسئول پرداخت هزینه هاست. 2
مدت زمان قرارداد تقریبا با عمر مفید دارایی برابر است. 3
اجاره بهاء معادل بهای تمام شده بعالوه بازده سرمایه گذاری است. 4
.قابل فسخ نیست. 5

انواع اجاره 
اجاره مستقیم.1
اجاره مبتنی بر مالحطات مالیاتی.2
فروش و اجاره مجدد.3
اجاره اهرمی.4



شیوه ثبت حسابداری اجاره

ثبت حسابداری اجاره سرمایه ای.1
یک ( ارزش فعلی اقساط پرداختنی)در ترازنامه شرکتی که دارایی را اجاره کرده است معادل 

و معادل همین مبلغ یک قلم بدهی ثبت ( سرمایه ای–دارایی اجاره ای )دارایی تحت عنوان 

می شود و در مقابل هر قسطی که پرداخت می شود از بدهی ثبت شده کسر می گردد

خدماتیحسابداری اجاره ثبت .2
صرفا هر پرداخت اجاره بهاء تحت عنوان هزینه ثبت می شود

افزایش می یابند اما در اجاره خدماتی تغییر ها در اجاره مالی دارائی ها و بدهی : 26نکته
نمی کنند

در اجاره خدماتی نسبت بدهی تغییر نمی کند اما در اجاره مالی نسبت بدهی : 27نکته
افزایش می یابد؛پس با اجاره خئماتی می توان انعطاف پذیری بیشتری در تامین مالی شرکت 

ایجاد کرد



در موارد زیر اجاره یک دارایی بر خرید ارجح تر است-28نکته 

 در شرایط جیره بندی سرمایه ای-1

 زمانی که قیمت سهام با اوراق قرضه پایین است وموجب شده متوسط -2
.نرخ هزینه سرمایه شرکت افزایش یابد 

مزایا و معایب اجاره

مزایا
ضرورت نداشتن پرداخت یکجا.1
انعطاف پذیری اجاره مالی و امکان خرید دارایی با قیمت توافقی توسط مستاجر.2
امکان استفاده از خدمات تخصصی موجر.3
محدودیت کمتر برای مستاجر.4
امکان استهالک دارائیهای استهالک ناپذیر در برخی کشورها.5

معایب
در بلند مدت،اجاره های پرداختنی از بهای خرید دارایی بیشتر خواهد بود.1
هزینه بهره اجاره معموال بیشتر از هزینه بهره بدهی است.2
مستاجر نمی تواند بدون کسب اجازه از موجر تغییراتی در دارایی ایجاد کند.3



قرارداد اجاره شرکت را . سال اجاره کرده است 6شرکتی دارایی خاصی را برای مدت 
میلیون ریال  اجاره بها 2ملزم می کند به صورتی مساوی ساالنه در پایان هر سال 

اجاره دارای شرایط اجاره سرمایه ای بوده و نرخ نهایی استقراض شرکت . پرداخت کند
در تاریخ انعقاد قرارداد  مستاجر در دفاتر خود یک حساب دارایی و یک . است % 12

:حساب بدهی به مبلغ زیر افتتاح خواهد کرد

 ×2000000 PVIFA         12و 6=2000000× 4/1114= 8222800ریال%

مانده اصل بهره پرداخت سال

8222800 0

7209536 1013264 986736 2000000 1

6074680 1134856 865144 2000000 2

:سال اول دارایی  بدین شرح است 2جدول زمانی استهالک 

(مانده سال قبل) در ارزش فعلی بدهی در آغاز سال  % 12حاصل ضرب : نحوه محاسبه بهره

8222800× %12= ریال  986736



:14مثال 

طبق قرارداد .میلیون ریالی کرده است 100شرکتی اقدام به اجاره یک ماشین 
.قسط مساوی در پایان هر سال بپردازد10اجاره شرکت باید مبلغ اجاره را در 

:مبلغ هر اجاره چند ریال است .است% 14نرخ بهره مورد استفاده دراجاره برابر 

مبلغ اجاره =                                   =                               =19171412

بهای ماشین

5/2161PVIFA 14%,10

ارزش فعلی اقساط ماشین 
مبلغ اجاره= 

10000000 10000000



با توجه به داده های مثال قبل در صورتی که فرض کنیم موعد پرداخت اجاره به :15مثال 
جای پایان سال ابتدای سال  باشد مبلغ هر اجاره چند ریال است ؟

:روش اول 
سال    فاکتور
------- -----

1 0

4/9464 9-1

5/9464

مبلغ اجاره =                                     = ------------------=  16816898 ---------------------------

ارزش فعلی اقساط ماشین  5/9464

بهای ماشین  100000000 

:روش دوم
.چون ابتدای سال است باید فاکتور ارزش فعلی اقساط را در                ضرب کنیم

فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی%            =14و10( * 1% + 14= )5/9464ریال 

(  +1 i )

PVIF A



ریالی 4000000قسط مساوی 11ریالی را در ازای 30000000شرکتی یک دارایی : 16مثال 
نرخ بهره ای که در این قرار داد اجاره مورد استفاده قرار گرفته چند درصد .اجاره کره است 

است ؟ 

سال نزدیک ترین 11با مراجعه به جدول ارزش فعلی اقساط مساوی و جستجو در ردیف 
پس نرخ .واقع شده % 7می باشد که در ستون نرخ بهره 7/4987عدد 7/5فاکتور به رقم 

. است % 7بهره مورد استفاده در این قرار داد اجاره 

7/5
4000000

---------------- =
30000000



ارزش سرمایه گذاری شده اجاره را می توان از رابطه زیر به دست آورد: 29نکته 

در حالتی که اجاره درپایان سال پرداخت شود .1
ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره = اجاره پرداختی ساالنه × فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی 

در حالتی که اجاره در ابتدای سال پرداخت شود -2
ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره = اجاره پرداختی ساالنه × [ فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی ×  (1+i)[

17مثال 
ریال که موعد پرداخت آن ابتدای 1400000دارایی خاصی در ازای اجاره بهای ساالنه ای برابر 

است % 12نرخ سرمایه گذاری مورد استفاده . سال اجاره شده است 8سال است به مدت 
ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره  را به دست آورید ؟ 

ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره  = اجاره پرداختی ساالنه × فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی  

ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره  =1400000( 1+ 5638/ 4= ) 7789320ریال 

ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره = 1400000× [ 4/968× ( 1/12= ] ) 7789824ریال 

( روش دوم ) 

(روش اول ) 



خرید تصمیمی است که معموال تمام شرکتها در زمان انتخاب و استفاده از یک –تصمیم اجاره 

برای اتخاذ تصمیمی آگاهانه نسبت به خرید یا اجاره الزم .دارایی جدید با آن مواجه هستند 
است ارزش فعلی جریانهای نقدی ورودی و خروجی پس از مالیات دو گزینه با یکدیگر مقایسه 

. شوند

:مراحل گزینه اجاره دارایی عبارتند از 
محاسبه پرداخت های اجاره ساالنه یا ماهانه -1

: برای محاسبه از فرمول زیر استفاده می کنیم 
حالتی که مبالغ اجاره ساالنه در اول هر سال پرداخت می شود( الف 

تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره 

-----------------------------------------------

فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی  ×(1 + i)

ارزش دارایی

A = 

مبلغ اجاره ساالنه=  A ×[فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی ×  (1+i)]



:حالتی که مبالغ اجاره ساالنه در پایان هر سال پرداخت می شود( ب

A=
فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی

ارزش دارایی 

مبلغ اجاره ساالنه=  A ×[فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی ×  (1+i)]

محاسبه جریانهای نقدی خروجی پس از مالیات -2
به دلیل صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه اجاره این جریان کمتر از اجاره پرداختی 

است

محاسبه جریانهای نقدی ورودی حاصل از دارایی -3

محاسبه ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی-4



مراحل گزینه خرید عبارتند از 

محاسبه مبلغ پرداختی اولیه بابت  خرید دارایی-1

محاسبه جریانهای نقدی ورودی حاصل از دارایی-2

محاسبه ارزش فعلی خالص خرید دارایی با استفاده از نرخ هزینه سرمایه یا نرخ بازده مورد -3

انتظار شرکت
(  وام)در صورتی که وجوه مورد نظر برای خرید دارایی از طریق وام تامین شده باشد –30نکته 

محاسبات مربوط به مبالغ پرداختی بابت خرید و جریانهای نقدی ورودی به دلیل وجود صرفه 

:جویی های مالیاتی هزینه بهره تا حدودی متفاوت و به صورت زیر خواهد بود

:با استفاده از فرمول زیر ( اقساط پرداختی ) محاسبه مبلغ استهالک ساالنه وام ( الف 

A=
وام مورد نیاز برای خرید مقدار

فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی 
-------------------------------------------------------------------------------- =

مقدار وام مورد نیاز برای خرید 

PVIFA I,n

تفکیک بهره و اصل اقساط پرداختی ( ب
هزینه قابل –مبلغ بهره هر قسط ساالنه پرداختی باید مشخص شود زیرا فقط هزینه بهره 

.قبول مالیاتی است 



محاسبه جریانهای نقدی خروجی ( ج 
و  ( به عالوه هر گونه هزینه نگهداری دارایی ) از طریق افزودن مبالغ بهره و استهالک به یکدیگر 

سپس محاسبه جریانهای نقدی خروجی پس از مالیات

یافتن ارزش فعلی جریانهای نقدی خر وجی پس از مالیات -4

ریال ارزش دارد تحصیل 1000000شرکتی تصمیم گرفته است دارایی خاصی را که –18مثال 

سال است و انتظار نمی رود بعد از این مدت ارزشی داشته 5عمر مورد انتظار این دارایی . کند 
اجاره دارایی یا خرید : برای تحصیل دارایی مزبور شرکت می تواند به دو طریق عمل کند . باشد 

بازده مطالبه می کند و اجاره بها باید در ابتدای % 12اگر از روش اجاره استفاده شود  موجر . آن
% 8و هزینه سرمایه شرکت با هزینه وام پس از مالیات % 50نرخ مالیات . هر سال پرداخت شود 

.است 
ابتدا ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی پس از مالیات اجاره بلند مدت را محاسبه می : پاسخ 

:کنیم 
:محاسبه اجاره سالیانه -1

فاکتور ارزش فعلی اقساط× ( 1+نرخ بهره )

ارزش دارایی 

------------------------------------------------------------------
PVIFA 14%,10 (0/12 +1)

= =
ارزش دارایی 1000000

(1/12)3/0373
--------------- ریال

را با استفاده از جدول اسالید بعد انجام می دهیم 4و 2مراحل 



ارزش 
فعلی 

جریانهای 
نقدی 

خروجی

فاکتور
PV

(3)-(2=)4
جریانهای

نقدی
بعد از 
مالیات

(3 )
صرفه 
جویی 
مالیاتی 

(2)
اجاره 
ساالنه 

(1)
سال

247690 1 247690 --------- 247690 0

410187 3/3121 123845 123845* 247690 4-1

(84289) 0/6806 (123845) 123845 --------- 5

573588

% 10اگر شرکت دارایی را خریداری کند فرض می کنیم منابع مالی مورد نیاز را از طریق یک وام بدون وثیقه 
با استفاده از روش استهالک خط مستقیم  بدون ارزش اسقاط استهالک ساالنه دارایی .تامین کند

:برای این گزینه  ابتدا با استفاده از فرمول زیر اقساط ساالنه وام محاسبه می شود. خواهد بود (200000ریال ) 

A= 
مقدار وام 

-----------------
PVIFA i,n

=
1000000
------------
PVIFA i,n

=
1000000
-------------
3/7908

= 262796
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صرفه جویی مالیاتی=247690×50%=123845



(4)-(2=)5
اصل وام مانده

در پایان سال

(3)–(2( = )4)

اصل وام

(10 )%×(2 =)3
بهره وام

2
مانده اصل وام در 

ابتدای سال

1
اقساط وام  سال

836.204 163.796 100.000 1000.000 263.796 1

656.028 180.176 83.630 936.204 263.796 2

457.835 198.193 65.603 656.028 263.796 3

239.822 218.013 45.783 457.835 263.796 4

239.814 23.982 239.822 263.796 5

(  ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی ) 4و مرحله ( جریانهای نقدی خروجی ) 3در مرحله 
:میتواند با استفاده از  جدول اسالید بعد محاسبه می شود 

:محاسبه می کنیم وام در مرحله دوم بهره وام را با تهیه جدول استهالک 



7×6=8
ارزش 
فعلی

جریانهای 
نقدی 

خروجی

7
فاکتور 
PV  نرخ

8%

5-1=6 50 %-4  =
صرفه 5

جویی 
مالیاتی

3+2=4
مجموع
کسورات

(3)
استهالک

(2 )
بهره

(1 )
اقساط وام

سال

105364 0/9259 113796 150000 300000 200000 100000 263796 1

104578 0/8573 121986 141810 283620 200000 83620 263796 2

103984 0/7938 130995 132801 265603 200000 65603 263796 3

103565 0/7350 140905 122891 245783 200000 45783 263796 4

103318 0/6806 151805 111991 223982 200000 23982 263796 5

520809

خرید دارایی از طریق وام به دلیل کمتر بودن ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی :نتیجه گیری 

صرفه جویی .راه مناسب تری است ( ریال573588ریال در برابر 520809)آن نسبت به اجاره 

( 573.588-520.809)52779اضافی خرید نسبت به اجاره برابر است با 
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جریانهای 
نقدی 

خروجی



نکات تکمیلی 

در تمامی روش های گفته شده تنها روشی که باعث افزایش ثروت سهامداران -1نکته
است و درراستای هدف مدیریت مالی منجر به حداکثر کردن ثروت سهامداران و 

خالص          استایجاد ارزش افزوده می شود روش ارزش فعلی

:در یک تقسیم بندی می توان روشهای ذکر شده را به دو دسته تقسیم کرد -2نکته 

: روشهایی که ارزش زمانی پول را لحاظ می کنند عبارتند از دسته اول 

نرخ بازده داخلی-1

ارزش فعلی خالص-2

شاخص سود آوری-3

روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی -4

:روش هایی که ارزش زمانی پول را لحاظ نمی کنند عبارتند از : دسته دوم

دوره بازگشت سرمایه -1

نرخ بازده حسابداری-2
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نسبت منفعت به )در شرایط جیره بندی سرمایه بهترین روش،روش شاخص سود آوری -3نکته 
.است( سرمایه 

تنها روشی که در ارزیابی پروژه های سرمایه ای از جامعیت اطالعاتی بیشتری برخوردار -4نکته 
.است روش ارزش فعلی خالص است

.محسوب می شودروش نرخ بازده حسابداری،روشی برای محاسبه تقریبی      -5نکته 

یا بازده سرمایه گذاری روش نرخ بازده حسابداری خیلی شبیه بازده دارایی ها    -6نکته 
یعنی گاهی اوقات ابتدا        برای هر سال محاسبه می شود و میانگین این.است

. محاسبات به عنوان         در نظرگرفته می شود ولی با آن برابر نیست 

: می دهد کهرشرایطی روی د NPV , IRR درجه بندی متضاد بین روش های -7نکته 

. میزان سرمایه گذاری اولیه پروژه ها متفاوت باشد.1

برای مثال جریانهای نقدی پروژه ای روند .جریان های نقدی پروژه ها در طول زمان تغییر کند.2
.صعودی و پروژه دیگر روند نزولی داشته باشد

. پروژه های مانعه الجمع  عمر مورد انتظار متفاوتی داشته باشند.3

(ROA) (ROI) 
ROA

AAR



در سال صفر یک طرح همان خالص سرمایه ( منفی)مبلغ جریانهای نقدی خروجی -8نکته 

.است( هزینه طرح)گذاری 

در فرایند پذیرش طرح زمانی  که به جریانات نقدی تفاضلی توجه میشود از اصل -9نکته 
. ارزیابی مجزا استفاده شده است

نرخ بازده داراییهای مالی در یک دوره زمانی مشخص را بازده دوره تملک گویند و -10نکته 
.بازده دوره تملک سالیانه همان نرخ بازده داخلی است 

تضاد مذکور ناشی از وجود مفروضات مختلف نسبت به نرخ سرمایه گذاری مجدد جریانهای 
:صورت که بدین میباشد از پروژه نقدی حاصل 

تنزیل می شود و به در روش          تمام جریان های نقدی با نرخ هزینه ی سرمایه ( الف 
سرمایه همین نرخ صورت ضمنی فرض میشود که این جریانهای نقدی می توانند مجددا با 

گذاری شوند 
. در روش        نرخ سرمایه گذاری مجدد نرخ بازده داخلی فرض می شود(ب

بنابراین سرمایه گذاری مجدد پروژه ها با هم متفاوت خواهد بود زیرا       پروژه ها با هم 
.متفاوت است 

IRR

NPV

IRR



مثال های تکمیلی 

جریانهای نقدی یک طرح سرمایه گذاری و عمر مفید آن یا احتماالت مربوط -1
برای محاسبه ارزش فعلی خالص جریان نقدی و . به شرح زیر براورد میشود

عمر مفید چقدر است ؟

احتمال مفید عمر احتمال ساالنهجریان نقدی

0/15 10 0/2 میلیون ریال 150

0/25 12 0/3 میلیون ریال500

0/6 18 0/5 میلیون ریال600

جریانات نقدی مورد انتظار= 150×0/2+500×0/3+ 600×0/5= 30+150+300=480میلیون ریال 

عمر مفید مورد انتظار = 10×0/15+ 12×0/25+ 18×0/6= 1/5+3+10/8= 15/3سال 
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میلیون ریال و ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی آن با نرخ 200سرمایه گذاری اولیه طرحی -2
نرخ بازده داخلی تقریبی این طرح . میلیون ریال است 160و 280به ترتیب % 30و % 24های 

؟استچند درصد 

. طرح برابر صفر میشود NPV  نرخ بازده داخلی نرخی است که

NPV= {
Ri

---------

(1+i)

}
n

t=0
- c

t

باشد % 24اگر نرخ  NPV = 280 - 200 = 80

باشد % 30اگر نرخ  NPV = 160 -200= - 40

NPV  تفاوت = 80 - (-40) = 120

تفاوت نرخ ها % = 30-% %24 = 6

80 K 

6   %120
روش دوم K = 80 ×6%

----------
120

= 4% IRR = 24% + 4% = 28%
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%  14پروژه با نرخ  NPV  قراردارد % 16و % 14پروژه شرکتی در جایی بین. IRR  3-نرخ

با استفاده از واسطه یابی   . ریال می باشد–289برابر  % 16و با نرخ 1235برابر 
چند درصد خواهد بود ؟ مقدار       خطی

واحد تغییر می کند–289به 1235از 

تغییر در نرخ % = 2

NPV تغییر در 1524( =289- )-1235=

NPV 0= 1235 }
2%

X

1524

1235

K=
1235×2%

---------------
1524

162= %

نرخ% = %14 + %162 = 15/62
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برسد   % 16به % 14اگر نرخ از 

IRR

NPV





1 

 : استاد محترم

 دكتر آبرود 
 :  ارائه دهندگان 

 رضا جريانيعليرضا اردالن ، محمد  احمدپور ، 
               

 )ريسك(بودجه بندي سرمايه اي در شرايط عدم اطمينان 

 1395بهار 



نرخ بازده مورد انتظار يك سرمايه گذاري و ريسك آن ، رابطه بين  :1نكته
 .مستقيم وجود دارد

ريسك به معناي خود خطر نيست بلكه به معناي احتمال پذيرش خطر  :2نكته
 .است
.  شود-ريسك گريز ، ريسك پذير بي تفاوت نسبت به ريسك تقسيم مي: 3نكته

، مطلوبيت نهايي پول باال است يعني آنها به ازاي يك  ريسك پذيربراي افراد 
 .و بر عكسمي پذيرند ميزان بازده كم ريسك زياد 

 

2 



 
 اي-سرمايهبندي -تجزيه و تحليل ريسك در بودجه – 1
 
و ارزيابي، جريان هاي نقدي آتي بدون سرمايه اي در بحث بوجه بندي  

ريسك مورد بررسي قرار گرفت؛ در شرايط واقعي، جريان عامل توجه به 
هاي نقدي هر پروژه سرمايه گذاري يا دارايي، ريسك مربوط به خود را  

هرجريان   .دارد بنابراين نمي توان همه آن ها را بر يك مبنا ارزيابي كرد
و تحليل آتي با خود نوعي عدم تحقق ريسك به دنبال دارد كه در تجزيه و 

احتساب عامل ريسك در اين قبيل . ارزيابي بايد مورد توجه قرار گيرد
 :كه اهم آنها عبارتند ازدارد تجزيه و تحليل ها، روش هاي متعددي و جود 
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 توزيع احتماالت -1-1
 نرخ تنزيل شده از نظر ريسك   - 1-2
 برابري اطمينان   -1-3
 شبيه سازي - 1-4
 تجزيه و تحليل حساسيت -1-5
 )يا درخت احتماالت(درخت تصميم گيري  -1-6
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 توزيع احتمال1-1
 
اي، -بندي سرمايه -در اين روش قبل از كاربرد هر يك از روش هاي بودجه 

ابتدا جريان هاي نقدي ورودي مورد انتظار و يا در برخي موارد عمر مورد  
 .انتظار دارايي با استفاده از توزيع احتماالت محاسبه مي شود
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 نرخ تعديل شده از نظر ريسك 1-2
) ي سرمايه-يا هزينه(در اين روش براي احتساب عامل ريسك، نرخ تنزيل 

با اين روش  . مورد استفاده براي ارزيابي پروژه يا دارايي تعديل مي شود
هرچه پروژه يا دارايي ريسك بيشتري داشته باشد هزينه سرمايه يا نرخ 

كاربرد نرخ تنزيل تعديل . مي شودتنزيل بيشتري براي آن در نظر گرفته 
شده از نظر ريسك مبتني بر اين فرض است كه سرمايه گذاران براي پروژه 

در اين روش ابتدا  . هاي با ريسك بيشتر، بازده باالتري مطالبه مي كنند
جريان هاي نقدي مورد انتظار با استفاده از نرخ تنزيل تعديل شده از نظر 
ريسك، محاسبه و سپس روش هاي معمول ارزيابي بودجه بندي سرمايه 

 .بكار برده مي شود IRRو  NPVاي مثل 
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 براي اطمينان 1-3
تئوري مفهوم در تجزيه و تحليل ريسك روش برابر اطمينان مستقيماً از 

در اين روش تصميم گيرنده بايد نقطه اي را پيدا  . مطلوبيت گرفته شده است
كند كه در آن، در انتخاب بين يك مبلغ مشخص و يك مبلغ مورد انتظار 

از مقايسه اين دو مبلغ ضريب هاي برابري . داراي ريسك، بي تفاوت است
در تصميم گيري نسبت به رد يا قبول پروژه ابتدا با  . اطمينان بدست مي آيد

ضرب اين ضرايب در جريان نقدي اصلي، جريان نقدي برابر اطمينان بدست  
مي آيد و سپس معيار معمول بودجه بندي سرمايه اي مورد استفاده قرار مي  

به عنوان نرخ تنزيل و در روش  NPVنرخ بازده بدون ريسك در روش. گيرد
IRR به عنوان نرخ مقايسه اي بكار مي رود. 
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 سازيشبيه  1-4
 
اين روش تجزيه و تحليل ريسك ، غالباً روش شبيه سازي مونت كالو ناميده مي   

در اين روش الزم است احتمال هر يك از متغيير هاي مهمي كه برجريان هاي . شود
گذارند، تعيين شود اين روش با استفاده از رايانه كه امكان دستيابي  مينقدي پروژه اثر 

گسترده  كاربرد امكان پذير مي سازد را به نتايج حاصل از استفاده از اعداد تصادفي 
 .اي يافته است
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  تجزيه و تحليل حساسيت 1-5
 
در اين روش براي تعيين اينكه ارزش فعلي خالص نسبت به تغيير شرايط    

چقدر تغيير مي كند پيش بيني هاي متعدد ارزش فعلي خالص كه بر اساس  
 .  توابع قابل جايگزين متعدد به دست آمده اند با يكديگر مقايسه مي شوند
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 درخت تصميم 1-6
 
بعضي از شركت ها در ارزيابي ريسك پروژههاي بودجه بندي سرمايه اي خود از  

درخت تصميم روشي نموداري . استفاده مي كنند) درخت احتماالت(درخت تصميم 
يك درخت بودجه بندي سرمايه اي . است كه توالي نتايج ممكن را نشان مي دهد

جريان هاي نقدي و ارزش فعلي خالص يك پروژه سرمايه گذاري را با توجه به شرايط 
 .ممكن به نمايش مي گذارد
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 بازده
 
بازده عبارت است از پاداشي كه سرمايه گذار از فعاليت هاي سرمايه گذاري   

خود به دست مي آورد به عبارت ديگر بازده نرخ تنزيلي است كه اگر ارزش 
فعلي جريانهاي نقدي آينده با آن محاسبه شود، ارزش فعلي بدست آمده با  

 :قيمت خريد دارايي برابر مي شود نرخ بازده شامل دو قسمت است
   :نقدي) سود(بازده )الف
 :سرمايه اي) سود(بازده ) ب

                                
 : 
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 بازده نسبي
 
در محاسبه بازده نسبي با افزودن عدد يك به بازده كل بازده نسبي به  

دست مي آيد با انجام اين كار بازده منفي حذف شده و در صورتي كه واقعاً  
بازده منفي در يك سرمايه گذاري ايجاد شود در بازده نسبي به صورت  

فرمول بازده نسبي به شرح زير . عددي كوچيكتر از يك بيان خواهد شد
 :است
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بازده عبارت است از نرخ مورد  ) ريسك(در شرايط عدم اطمينان :4نكته
جريان هاي نقدي كه از طريق ) ميانگين موزون يا اميد رياضي(انتظار 

 :فرمول زير محاسبه مي شود
Ri : بازدهi  اُمpi : احتمال بازدهيi   اميد رياضي(بازده مورد انتظار : اُم( 

 
 
در يك دوره زماني ) مانند سهام عادي(نرخ بازده دارايي مالي : 5نكته 

مشخص را بازده دوره تملك گويند كه اگر بازده ساالنه محاسبه شود همان  
 .نرخ بازده داخلي مي باشد
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اگر يك سهم خريداري شده را بفروشيم و وجه نقد ان را دريافت  : 6نكته
حالت بازده اي كه كسب   2كنيم يا آن را نفروشيم و نگهداري كنيم، در هر 

 .مي كنيم يكسان است يعني بر روي بازدهي كسب شده تاأثير ندارد
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 ريسك 
 
ريسك عبارتست از احتمال تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد توقع سرمايه گذار و  

يا مي توان گفت ريسك يك دارايي عبارت است از تغيير احتمال بازده آتي ناشي از 
آن دارايي با اين تعريف ريسك عبارت است ميزان پراكندگي داده ها است كه هر 

 چقدر بيشتر باشد ريسك نيز بيشتر خواهد شد  
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 .معيار در بودجه بندي در شرايط نامطمئن انحراف معيار است: 7نكته
 :به طور كلي به دو روش براي محاسبه ريسك وجود دارد

بر اساس اطالعات تحقق يافته يك دارايي در طي سالهاي گذشته تا كنون : ريسك فعلي
 :محاسبه مي شود و برابر است با

Ri : بازدهi            ميانگين بازدهي: اُم 
 
 
بر اساس اطالعات حاصل از پيش بيني هاي آتي محاسبه مي شود و  :ريسك آتي.2 

 :برابر است با
 pi : ازده�i  االم 
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 .جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود) 1(در صورتي كه                     باشد طرح.1
 .جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود) 1(در صورتي كه                        باشد طرح.2
 .جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود) 1(در صورتي كه                        باشد طرح.3
در صورتي كه                    باشد جهت طرح  مطلوب مي بايست از معياري تحت  .4

   .عنوان ضريب تغييرات استفاده شود
 ضريب تغييرات

در شرايطي كه بازده مورد انتظار دو طرح نامساوي است، بايد از ضرايب تغييرات   
.  براي محاسبه ريسك استفاده نمود و ديگر معيار انحراف استفاده نمي شود

ضريب تغييرات بيان مي كند كه به ازاي هر ريال بازده چه ميزان ريسك متوجه  
شركت است پس هر چه ضريب تغييرات طرحي كمتر باشد ريسك آن طرح 

 :كمتر بوده و جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود
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ضريب براي اندازه گيري ريسك و   مطلقيك شاخص  انحراف معيار : 9نكته
 .براي محاسبه ريسك مي باشد نسبييك شاخص  تغييرات
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 منابع ريسك
در تصميم گيري هاي مالي و سرمايه گذاري بايد به انواع ريسك توجه داشت كه برخي از  

 :آنها عبارتند از
ريسك ناشي از نوسانات سود قبل از بهره و ماليات است و يا بعبارت  :ريسك تجاري.1

ريسك تجاري به عاملي  . ديگر اين ريسك ناشي از انجام تجارب در يك صنعت خاص است
 .از قبيل نوسانات تقاضا، قيمت فروش، قيمت مواد اوليه و درجه اهرم عملياتي بستگي دارد

ريسك مالي ناشي از بكارگيري بدهي شركت است و يا به   : ريسك مالي.2
)  بعد از بهره( عبارت ديگر ريسك مالي ناشي از نوسانات سود قبل از ماليات

اين ريسك به هزينه مالي ثابت شامل بهره و سود سهام ممتاز بستگي  . است
 .دارد

 
 

19 



ريسك نقدينگي يعني ميزان عدم احتمال تبديل به نقد  : ريسك نقدينگي .3
شدن دارايي هر چه اطمينان نسبت به نقد شدن دارايي بيشتر باشد ريسك  

 .نقدينگي كمتر است
ريسك ناتواني وام گيرنده در پرداخت بهره وام يا   : ريسك ناتواني پرداخت.4

 .بازپرداخت اصل وام مي باشد
عبارتست از تغيير در بازده كه ناشي از نوسانات   ريسك بازار : ريسك بازار.5

همه اوراق بهادار تحت تأثير ريسك بازار قرار مي گيرند ريسك  . كلي بازار است
 .بازار ناشي از ركود اقتصادي ، جنگ و تغييرات ساختاري در اقتصاد مي باشد

ريسك حاصل از نوسانات ارزش يك دارايي به واسطه   : ريسك نرخ بهره.6
يابد، قيكت اوراق  ) كاهش(براي مثال اگر نرخ بهره افزايش . تغيير نرخ بهره است

 .مي يابد) افزايش (قرضه، كاهش
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ريسك ناشي از نوسان حجم قابل حصول يك  : )تورم(ريسك قدرت خريد.7
 .دارايي در ازاء مبلغ مشخص به واسطه تغيير قيمتها مي باشد

سرمايه گذاران بين المللي در تبديل سود ناشي از تجارت جهاني   : ريسك نرخ ارز.8
ريسك نرخ ارز، ريسك ناشي  . به پول رايج كشور خود با ريسك نرخ ارز مواجه هستند

 .از تغيير بازده اوراق بهادار در نتيجه نوسانات ارزهاي خارجي است
اين ريسك به ثبات يك كشور از ابعاد سياسيو اقتصادي   :)سياسي(ريسك كشور.9

   .مربوط مي شود
 انواع ريسك

 :يكي از راههاي نشان دادن بازده سهام عبارتست از 
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 . ،  ناشي از اطالعات غيره منتظره اي كه طي سال منتشر مي شود )u(بازده غير منتظره
 :همان ريسك است پس بطور كلي داريم uكه در معادله فوق 
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 ريسك سيستماتيك-1
ريسك سيستماتيك با رسيك بازار غير قابل كنترل و غير قابل اجتناب بوده  

بنابراين نرخ بازار مورد توقع  . و از طريق تنوع بخشي كاهش پذير نيست
صاحب يك پرتفوي به ريسك سيستماتيك پرتفوي بستگي دارد نه به 
( ) ريسك كل براي تعيين ريسك سيستماتيك شاخص تحت ضريب بتا  

 .تعريف شده است
 ( )ضريب بتا   

نشان دهنده مقدار ريسك سيستماتيك يك دارايي نسبت به ( ) ضريب بتا  
 .پرتفوي مبناست
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Ri : بازدهi     امRf   :ميانگين بازده 
Rm  : انحراف معيار 
 واريانس بازده يا شاخص بازار:       

به عبارت ديگر ضريب بتا يك دارايي نشان دهنده حساسيت بازده آن دارايي نسبت   
به بازده كل بازار اين ضريب همچنين نشان مي دهد اگر بازده پرتفوي بازار يك درصد 

 .تغيير كند بازده سهم چند درصد تغيير خواهد كرد
درصد   30درصد تغيير كند بازده سهم  20اگر        باشد و بازده  : 13��ال 

 .تغيير خواهد كرد
ريسك سيستماتيك بازار خواهد بود و با اين نوع سهام سهام  .          1

  .تهاجمي مي گويند
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ريسك سيستماتيك سهم با ريسك سيستماتيك بازار برابر .           1
 .خواهد 

 
ريسك سيستماتيك سهم كمتر از ريسك سيستماتيك بازار .           2

 .خواهد بود و به اين نوع سهام سهام تدافعي مي گويند
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   در زمان رونق اقتصادي سرمايه گذاري در سهامي كه      : 10نكته
   )تدافعي(سهامي كه        در مناسب تر ودر زمان ركود اقتصادي) تهاجمي(

 .مناسب خواهد بود
حداقل بازده اي است كه  )   Rf(منظور از بازده بدون ريسك    :11نكته

ريسكي مي تواند كسب نمايد و پاداش    بدون قبول هيچگونه سرمايه گذار
 :به وسيله صرف ريسك دارايي بيان مي شود) سيستماتيك(ريسك

 
و نرخ بازده  ) Rm(كه به اين ترتيب با تفاوت بازده مورد انتظار بازار 

 :صرف ريسك بازار گفته مي شود )  Rf(بدون ريسك 
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 رابطه ريسك و بازده
ريسك و بازده مورد انتظار رابطه مستقيم دارند هر چه ريسك اوراق بهادار افزايش   

براي مشخص كردن . يابد بازده مورد انتظار سرمايه گذار نيز افزايش خواهد يافت
 :رابطه ريسك و بازده از رابطه زير استفاده مي شود

 
 
است و بيان مي كند كه كه نرخ مورد انتظار  CAPMمعادله فوق معادله  

برابر است با نرخ بازده يك قلم دارايي بدون  )  Ri(يك ورقه اوراق بهادار
به اضافه صرف ريسك يا بازده اضافي ناشي از ريسك  )  Rf(ريسك

 :سيستماتيك آن ورقه بهادار               به عبارت ديگر 
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 نرخ بازده مورد انتظار= نرخ بازده بدون ريسك+ صرف ريسك دارايي



 :  كه با توجه به رابطه) Ri-Rf(صرف ريسك دارايي برابر است با  : 14نكته 
 
 :خواهيم داشت 
 
 
يا خط بازار اوراق بهادار معروف است   SMLبه خط  CAPMنمودار مدل  

 :  كه به شكل زير مي باشد
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اگر ارزش فعلي خالص يك پروژه مثبت باشد نرخ بازده آن پروژه : 15نكته
 .قرار مي گيرد SMLباالي 

 
 
 )پرتفوي(مجموعه سرمايه گذاري  
يا اوراق ( پرتفوي عبارت است از مجموعه اي از دارايي هاي مختلف  

كه هر كدام داراي ريسك و بازده متفاوتي مي باشند كه هدف  ) بهادار
 .  سرمايه گذار است كاهش ريسكتشكيل پرتفوي 
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 بازده مجموعه سرمايه گذاري-1
بازده يك مجموعه سرمايه گذاري ازميانگين موزون بازده سهام مختلف است  

 :و از رابطه زير محاسبه مي شود
 
 

 Rp  = بازدهي مجموعه سرمايه گذاريXa = درصد سهمa  از كل مجموعه
 سرمايه گذاري 

 Ra  = بازدهي سهمa   
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 ريسك مجموعه سرمايه گذاري
ريسك پرتفوي برابر با ميانگين موزون انحراف معيار اعضاي مجموعه تشكيل  

 :دهنده آن نيست و به عوامل زير بستگي دارد
 درصد سرمايه گذاري در هر يك از اقالم مجموعه سرمايه گذاري.1
 انحراف معيار هر يك از اقالم مجموعه سرمايه گذاري.2
 كوواريانس يا ضريب همبستگي بين بازدهي اقالم مجموعه سرمايه گذاري.3

پس با توجه به عوامل فوق واريانس پرتفوي متشكل از دو نوع اوراق بهادار از  
 :رابطه زير محاسبه مي شود
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 ضريب همبستگي
ضريب همبستگي بيانگر چگونگي ارتباط تغيير دو پديده مي باشد اين ضريب 

 .تغيير مي كند+ 1تا  -1بين 
باشد همبستگي مستقيم  + 1در صورتيكه كه ضريب همبستگي بين صفر و .1

ميل كند همبستگي مستقيم  + 1بوده و هر چه ضريب همبستگي به سمت 
 .شديدتر خواهد شد

در صورتيكه كه ضريب همبستگي صفر باشد دو پديده مستقل از يگديگر . 2
 .هستند

باشد همبستگي معكوس   -1در صورتيكه كه ضريب همبستگي بين صفر تا. 3 
همبستگي مستقيم  . ميل كند -1بوده و هر چه ضريب همبستگي به سمت 

 .شديدتر خواهد شد
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 .در حالت همبستگي كامل مثبت نقاط دقيقاً روي منحني قرار دارند :16نكته
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نقاط دقيقاً روي ) چه منفي، چه مثبت(در حالت كمتر از كامل  : 17نكته 
 منحني قرار ندارند  

 
بر اساس تئوري پرتفوليو در يك مجموعه سرمايه گذاري هر چه : 18نكته 

ميل كند ريسك   -1ضريب همبستگي بين بازده اعضاء مجموعه به سمت 
مجموعه كاهش مي يابد و بر اين اساس ريسك پرتفوي بيشتر تحت تأثير 

 .كووارياس بازده دارايي ها است و نه واريانس بازدهي آن ها
 

36 



اگر           باشد؛ در اين حالت ريسك مجموعه حداقل بوده و از   :20نكته 
 :رابطه زير محاسبه مي شود

 
 
 .باشد ريسك مجموعه به حداقل مي رسد               اگر : 21نكته 

خواهد  صفردر صورتي كه ريسك مجموعه سرمايه گذاري برابر  :22نكته 
 :شد كه در شرط زير برقرار باشد
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درصد  BوAدر يك مجموعه سرمايه گذاري متشكل از سهم  : 20مثال 
.  است  8/0و  2/0درصد با انحراف معيار  60و  40سرمايه گذاري به ترتيب 

 كدام است؟ (AB)حداكثر و حداقل ريسك مجموعه
 
 4/0و  56/0) 4 80/0و  56/0) 3     80/0و  48/0)2وصفر     48/0)1
 :پاسخ  
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 مجموعه كارا
با تشكيل مجموعه هاي سرمايه گذاري مختلف پرتفوي هاي متفاوتي از نظر  

ريسك و بازده تشكيل مي دهيم حال بايد به اين سوال كه كدام پرتفوي 
مناسب با ريسك معين بازده بيشتري ايجاد مي كند و يا در مقابل بازده 

 .معين ريسك كمتري خواهد داشت جواب دهيم
 .در شكل زير مناطق قابل دسترسي هستند اما ضرورتأ قابل ترجيح نيستند

 قاعده مهم 
 
 
 
 
 

39 

  معين ريسك در كه است اي مجموعه كارا مجموعه
  معين بازده سطح در يا و باشد داشته را بازده بيشترين
 .باشد داشته را ريسك كمترين

 



 
 

 :اما با توجه به قاعده مهم مرز كارايي در شكل زير آورده شده است
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مدیریت مالی
رزش شرکت: فصل هشتم ندمدتا ل ب ی  ل ا م ین  م ا ت و 

ی  س ر ا ف د  ی ع س

ن  ا ی ر و ا ج م ن  م و ه
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به نام خدا



خخش اول

�� ��

��ی� ����ی: ته�ه � �� 



ارزش شرکت
ارزش بدهی+ ارزش حقوق صاحبان سهام = ارزش شرکت 

:انواع اوراق بهادار

. ورقه بهاداری است که  نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت می باشد: سهام عادی . 1
.سهامداران عادی آخرین افراد در شرکت ها می باشند که سود دریافت می کنند◦

.سود ثابت برای صاحبان این نوع سهام:سهام ممتاز . 2
.از این نظر همانند اوراق قرضه هستند ولی از سایر جنبه ها مانند سهام عادی عمل می کنند◦

عین و بنا بر این اسناد شرکت منتشر کننده این اوراق متعهد به پرداخت بهره سالیانه در تاریخ های م: اوراق قرضه. 3
.بازپرداخت اصل مبلغ در موعد سررسید می باشد



سهام عادی
� �� �� �ت �ه ������ �ال�ي� ���ی ����د ی، ���ه �ه����ی �� ������� ��د

ی ���ين ����د د� ���تها می �ا��� �ه ��د . �����ی  د�ی�فت   ���مد���� ع��

.می کنن�



حقوق و امتيازات سهامداران
ری سهامداران عادی شرکت می توانند از طریق فروش سهام عادی خود، مالکیت شرکت را به دیگ: انتقالحق نقل و . 1•

.سهام با نام و سهام بی نام: نظر نقل و انتقال، سهام به دو نوع تقسیم میشوداز .کنندواگذار 

همین، ه خاطر دارندگان سهام عادی پایین ترین اولویت را نسبت به ادعا بر داراییهای شرکت را دارند ب: مطالبات باقیمانده. 2•

.سهام عادی بیشتر از بقیه اوراق بهادار استریسک 

نند در قبال سهامداران در زمان ورشکستگی شرکت، به میزان مبلغی که در شرکت سرمایه گذاری می ک: مسئولیت محدود. 3•

.ضرر و زیان مسئول هستند و طلبکاران شرکت حق تصرف اموال شخصی سهامداران را ندارند



سهامدارانامتيازات حقوق و 
.سهام عادی دارای سررسید نبوده و قابل بازخرید و قابل تبدیل نیز نمی باشند: سررسید. ۴•

عدم  -2سود تقسیمی نامحدود، -1: نکته در مورد دریافت سود سهام باید در نظر گرفته شود2: حق دریافت سود سهام.۵•

.در پرداخت سود تقسیمی، ریسک ورشکستگی نداردالزام 

شخصییکبار هم در سطح -2یکبار در سطح شرکت، -1: عیب پرداخت سود سهام این است که دو بار تعلق می گیرد

-1: سهامداران عادی حق دارند در اداره شرکت دخالت کنند و حق رأی بر دو نوع است: (حق اداره شرکت)رأی حق . ۶•

.رأی گیری ساده-2رأی گیری تجمعی، 

ی گیری تجمعی استفاده می شودأدرمورد انتخاب اعضای هیئت مدیره از ر.



تجملایریرأی گيری 
 ه در این رای گیری هر سهامدار ب. را فراهم میآوردمشارکت سهامداران اقلیت رأی گیری تجمعی این است که امکان ویژگی

.که قرار است برای عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند حق رای داردتعداد سهام ضربدر تعداد افرادی 

 انتخاب استفاده از رابطه زیر می توان تعیین کرد برای باd عضو هیئت مدیره به چند سهم نیازمندیم:

•:X  سهامی که میتوان به وسیله آن، تعدادd کردهیئت مدیره انتخاب عضو.

•:d تعداد اعضای هیئت مدیره که قرار است انتخاب شوند.

•b  : هیئت مدیرهاعضای کلی تعداد

•N  :تعداد سهام حاضر در جلسه که حق رأی دارند.



رأی گيری ساده
.رأی گیری میشودجداگانهساده، برای انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره گیریرای در •

.سهامداران اقلیت اجازه شرکت در تصمیمات را نداشته باشندمیشودگیری ساده باعث رای •

.استدرصد بعالوه یک ۵۰داشتنتنها راه کسب جایگاه در هیئت مدیره، ،این روشدر •

.اکثریت خواهند بودسهامداران این شیوه رأی گیری، تمامی اعضای هیئت مدیره، منتخب در •



ارزش حق تقدم
 ی شرکت سهامداران عادی فعلجدید بگیرد صورتی که شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام عادی در

نموده و ازای هر سهم فعلی یک برگ حق تقدم صادرباشند و بنابراین شرکت به در خرید سهام جدید دارای حق تقدم می 
لی در به سهامداران می دهد تا در صورت تشخیصی، سهام جدید را خریده و درصد مالکیت آنها از شرکت تغییر نکند و
اهش می صورتی که از این حق تقدم استفاده نکنند، سهامداران جدید وارد شرکت شده و درصد مالکیت سهامداران قبلی ک

.یابد

 هر حق تقدم ناشی از هر سهم از رابطه زیر محاسبه میشودارزش:

•:M  سرمایهبازار هر سهام عادی قبل از تصویب افزایش ارزش

•:S   سهم جدیدنویسی هپذیرمبلغ

•:N  سهامی که یک فرد باید داشته باشد تا بتواند یک سهم جدید خریداری کندتعداد.



ارزش حق تقدم
N را می توان به دو روش زیر بدست آورد:

N= 
منتشرهتعداد سهام 

تعداد سهام جدید N= 
𝟏𝟎𝟎%

درصد افزایش سرمایه
پول مورد نیاز

تعداد سهام جدید= قیمت پذیره نویسی

 هر گواهینامه حق تقدم از طریق رابطه زیر بدست می آیدارزش:

V' = N x R

•V'  : تقدمگواهینامه حق ارزش

•R   : هر حق تقدمارزش



ارزش حق تقدم
قیمت سهام بعد از انقضای حق تقدم از رابطه زیر بدست می آید:

Re = 
Me– S

N
, Me = M0– R

•:Me تقدمسهام بعد از انقضای حق قیمت

•:M0 تقدمسهام قبل از انقضای حق قیمت

•: R   تقدمهر حق ارزش

•: Re مؤثرحق تقدم پس از تاریخ ارزش



ارزش حق تقدم
طه روبرو زمانی که شرکت اقدام به افزایش سرمایه کند، قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه کاهش یافته و از طریق راب

:محاسبه میشود

قیمت هر سهم قبل از افزایش سرمایه − یقیمت پذیره نویس x  𝑿
𝟏+𝑿

سرمایهقیمت هر سهم بعد از افزایش = 

 زایش سرمایه سهم بعد از افقیمت صورتی که مبلغ پذیره نویسی، برابر با قیمت سهم قبل از افزایش سرمایه باشد، در

.تغییری نخواهد کرد

 درصد شده ولی تأثیری در قیمت اسمی و ذاتی قیمتسرمایه با افزایش در تعداد سهام و سرمایه و همچنین کاهش افزایش

.مالکیت ندارد



مزايا و معايب سهام عادی ررای شرکت
 زیر در رابطه با سهام وجود دارداصطالحات:

.حق دارد منتشر کند( بدون تغییر یا اصالح اساسنامه)تعداد سهامی که شرکت : مجازسهام . 1•

.تعداد سهامی که در دست مردم است: سهام منتشره. 2•

مزایا

ایجاد  شرکتبرای پرداخت سود سهام وجود ندارد لذا انتشار سهام عادی ریسک مالی و ریسک ورشکستگی الزامی به . 1•
نمی کند

.سهام عادی دارای سررسید نیست لذا یک منبع تامین مالی بلند مدت است. 2•

.میزان سود سهام عادی مشخص و ثابت نیست لذا ظرفیت استقراض شرکت را باال می برد. 3•

.تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی دارای سرعت زیاد و حداقل هزینه اجرایی است. ۴•



مزايا و معايب سهام عادی ررای شرکت
معایب

.قیمت استمالی گرانتامین سهام عادی یک منبع است یعنی هزینه سرمایه سهام عادی از سایر منابع تامین مالی بیشتر . 1•

.شرکت صرفه جویی مالیاتی نداردسود سهام عادی برای پرداخت . 2•

تغییر در و موجبمالکیت او کاهش یافته در صورتیکه سهامداران تمایل به استفاده از حق تقدم نداشته باشد، درصد . 3•

.کنترل شرکت خواهد شد

ام را به قیمت سهمنفی بر که این موضوع، تأثیر کاهش موقتی سود هر سهم می شود انتشار سهام عادی جدید، باعث . ۴•

.دنبال دارد



ارزش سهام عادی
و( بازار)ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش انحالل، ارزش معامالتی : انواع ارزش سهام عبارتند از

،ارزش ذاتی

.سهام استقیمتی است که روی سهام نوشته شده و معادل سرمایه تقسیم بر تعداد : ارزشی اسمی. 1•

. از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام بدست می آید: ارزشی دفتری. 2•

.شودقیمتی است که سهام به آن معامله می شود و بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می(: ارزش بازار)ارزش معامالتی . 3•

:محاسبه می شوداگر شرکت منحل شود به هر سهم چقدر می رسد و از رابطه زیر : ارزش انحالل . ۴•

���ی−)به قیمت روز(دارایی 
انحاللارزش = تعداد سهام

.قیمت واقعی سهام که مهمترین عامل در تصمیم گیری سرمایه گذاری در بورس است: ارزش ذاتی. ۵•



محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی
 هر دارایی، عبارت است از ارزش فعلی جریانهای نقد آینده حاصل از آن داراییارزش،

 که بر ارزش ذاتی سهام عادی تأثیرگذار می باشد، عبارتند ازعواملی:

بازارنحوه تغییر قیمت سهام در . 3زمان دریافت سود تقسیمی، . 2میزان سود تقسیمی هر سهم، . 1

 ازذاتی سهام عادی عبارتند ارزش اساسی برای محاسبه دو فرض:

.یابدسود تقسیمی براساس نرخ رشد ثابت ساالنه افزایش می میزان .1•

k>g))از نرخ بازده مورد توقع سهامداران کمتر است نرخ رشد سود تقسیمی .2•



محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی
 دلیل دشوار بودن ارزیابی سهام در مقایسه با اوراق قرضه عبارتند ازسه:

.قبلمقدار جریانات نقدی تعهد نشده از . 1•

.نداردسهام عادی سررسید . 2•

.نداردبازده مورد انتظار در بازار وجود هیچ راهی برای مشاهده نرخ .3•

 الوه ارزش سالهای آینده بعدراین مفروضات، ارزش ذاتی سهام برابر است با مجموع ارزش فعلی سودهای تقسیمی براساس
.ام nسال فعلی بهای فروش سهام در 

•V0  :قیمت ذاتی سهم

•: Di  هر سهم سودiام

•: Pn سهام در سال قیمتnام

•: K   نرخ بازده مورد انتظار



محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی
 طور کلی سه حالت برای ارزیابی سهام وجود دارد که عبارتند ازبه:

:ثابترشد نرخ ( الف

.نشان می دهیمgفرض کنید میدانیم که سود تقسیمی یک شرکت همواره با یک نرخ ثابت رشد می کند، این نرخ رشد را با 

:برابر است باD1مبلغ سود تقسیمی باشد که به تازگی پرداخت شده است، سود تقسیمی دوره بعد یعنی D0اگر 

(  K>g)و نیز فرض اساسی در این حالت این است که نرخ بازده مورد انتظار بیشتر از نرخ رشد سود باشد 



محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی
قیمت سهام را میتوانیم از رابطه زیر محاسبه کنیم:

: D1    سود هر سهم در سال آینده:K   نرخ بازده مورد انتظار:gنرخ رشد سود

: V0       قیمت سهامVt : قیمت سهام در سالtام

رابطه گفته شده فوق دارای مفروضات زیر است:

عدم تغییر در ساختار سرمایه شرکت -3بازده ثابت حقوق صاحبان سهام   -2نرخ ثابت سود تقسیمی  -1

عدم تغییر در ریسک طرح های شرکت-۴



محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی
:نرخ رشد صفر( ب

:اگر سود هر سال مقدار ثابتی باشد، قیمت سهام از رابطه زیر بدست می آید

=D1=D2=D3=Dمقدار ثابت

V0=
𝑫

𝒌

:نرخ چندگانه رشد سود ( ج

عدی استفاده    در شرایطی که ابتدا نرخ رشد سریع باشد و سپس نرخ رشد ثابت شود، برای محاسبه قیمت سهم از رابطه ب
:می شود



محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی
•V0  :قیمت سهام

•D0  :سود تقسیمی فعلی

•g1  :نرخ رشد سود باالتر از معمول

•g2  :نرخ رشد ثابت سود

•K   :نرخ بازده مورد انتظار

•n   :تعداد دوره های رشد باالتر از معمول

•Dn :سود تقسیمی در پایان دوره رشد غیر معمول



عوامل موثر رر قيمت سهام
با توجه به رابطه روبرو عوامل زیر قیمت سهام را تحت تاثیر قرار میدهند:

•1.:D1 با ( ارزش ذاتی سهام)سهام قیمتD1 اگر مستقیم دارد بطوریکه رابطهD ،Xدرصد افزایش یا

.درصد افزایش یا کاهش خواهد یافتXنیز Vکاهش یابد، 

•2 .k : اندازه نیستبازده مورد انتظار با ارزش ذاتی سهام رابطه معکوس دارد ولی تغییرات آنها به یک نرخ.

•3 .g : اندازه نیستنرخ رشد سود تقسیمی با ارزش ذاتی سهام رابطه مستقیم دارد ولی تغییرات آنها به یک.

کس  با ریسک رابطه مستقیم دارد، در نتیجه ارزش ذاتی سهام با ریسک نیز رابطه ع( k)چون نرخ بازده مورد انتظار : ریسک. ۴•
.دارد



عوامل الوثر رر قيمت سهام
 انتظارسؤالی نرخ بازده مورد اگر در(k ) نشده باشد، می توان از طریق معادله دادهCAPM  ترتیب زیر محاسبه نمودبه:

K = Rf + β (Rm - Rf)

•:k   نرخ بازده مورد توقع

•:Rm بازارنرخ بازده

•:Rf بازده بدون ریسکنرخ

•β   :بتای سهم



𝑷(روش ضريب قيمت هه سود هر سهم 
𝑬

(
 گیرد و قرار میگران، یکی از روشهای ارزیابی سهام است که مورد استفاده تحلیل سهمبه سود هر یمت قروش ضریب

.چه قیمتی را باید پرداخت کنیمهرریال سود نشان می دهد که به ازای 

 سهمبه سود هر ضریب قیمت تعیین کننده در عوامل:

:  روبرو استکه به شرح ( نرخ رشد ثابت)ارزش ذاتی سهام با استفاده از مدل•

:اگر دو طرف رابطه فوق را بر سود هر سهم تقسیم کنیم، رابطه زیر بدست می آید•



𝑷(روش ضريب قيمت هه سود هر سهم 
𝑬

(
با توجه به رابطه مذکور، عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سود هر سهم عبارتند از:

•1 .D1

𝐄
𝑷)نسبت : 

𝑬
D1)با نسبت سود تقسیمی ( 

𝑬
.رابطه مستقیم دارد( 

•2 .k : نسبت(𝑷
𝑬

.رابطه معکوس دارد( K)با نرخ بازده مورد توقع ( 

•3 .g : نسبت(𝑷
𝑬

.رابطه مستقیم دارد( g)با نرخ رشد سود تقسیمی ( 

𝑷)نسبت : ریسک. ۴•
𝑬

.قیم داردبا ریسک شرکت رابطه معکوس دارد چون ریسک شرکت با نرخ بازده مورد توقع رابطه مست( 

شده و ( EPS)انتخاب روش محافظه کارانه حسابداری مانند استفاده از روش الیفو با عث پایین نشان دادن سود هر سهم . ۵•

𝑷)در نتیجه 
𝑬

.باال نشان داده می شود( 



𝑷(روش ضريب قيمت هه سود هر سهم 
𝑬

(
 ،عامل زیر احتمال دارد میزان 3بر اساس عوامل مذکور𝑷

𝑬
:یک شرکت رقم بزرگتری شود

.شرکت دارای فرصت های رشد فراوان باشد. 1•

.ریسک آن کم باشد. 2•

.از روش های حسابداری محافظه کارانه استفاده کند. 3•

 عامل فوق، عامل اول یعنی داشتن فرصت های رشد از اهمیت بیشتری برخوردار است3از بین.



پایان



ارزشالشرکال
ارزش بدهی+ ارزش حقوق صاحبان سهام = ارزش شرکت 

:انواع اوراق بهادار

.  ورقه بهاداری است که  نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت می باشد: سهام عادی . 1
.سهامداران عادی آخرین افراد در شرکت ها می باشند که سود دریافت می کنند◦

.سود ثابت برای صاحبان این نوع سهام:سهام ممتاز . 2
.از این نظر همانند اوراق قرضه هستند ولی از سایر جنبه ها مانند سهام عادی عمل می کنند◦

بازپرداخت بنا بر این اسناد شرکت منتشر کننده این اوراق متعهد به پرداخت بهره سالیانه در تاریخ های معین و: اوراق قرضه. 3
.اصل مبلغ در موعد سررسید می باشد



ارزش شرکت
سهام ممتاز

ویژگیهای سهام ممتاز
حق مالکیت دارنده سهام در شرکت•

:انحالل شرکت •
تسویه مطالبات1.
پرداخت حقوق دارندگان اوراق قرضه2.
پرداخت حقوق سهامداران ممتاز 3.
پرداخت حقوق سهامداران عادی4.

بدون تاریخ سررسید•

(با اولویت نسبت به سهام عادی)سود ثابت برای سهام ممتاز :در صورت سودآوری شرکت•

نبود ریسک ورشکستی: الزامی به پرداخت سود به سهام ممتاز نیست•



.رزش شرکت
سهام ممتاز

(ادامه)ویژگیهای سهام ممتاز 
نداشتن حق رای برای دارنده سهام در شرکت•

:استثناء برای حق رای•
فروش سهام ممتاز اضافه یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ممتاز1.
انتخاب تعدادی از اعضای هیات مدیره در صورت عدم پرداخت سود سهام ممتاز در موعد مقرر2.

ریسک کمتر نسبت به سهام عادی•

ریسک بیشتر نسبت به اوراق قرضه•

معافیت مالیاتی در هنگام تقسیم سود در صورت خرید سهام ممتاز یک شرکت دیگر•

نکته

نکته



ارزش شرکت
سهام ممتاز

(ادامه)ویژگیهای سهام ممتاز 

سهام ممتاز معموال زمانی منتشر می شود که هزینه سهام عادی باال باشد.

بهترین زمان انتشار سهام ممتاز زمانی است که درجه اهرم مالی شرکت خیلی باال باشد.

 ع  در هم ادغام شوند، سهام ممتاز یکی از مناب( نه در مقابل وجه نقد)در مواردی که دو شرکت از طریق مبادله اوراق بهادار

.اصلی تامین مالی است

از اقدام می کنندشرکت هایی که مالیات اندکی می پردازند یا به دلیل زیان سنواتی از مالیات معاف هستند به انتشار سهام ممت.



ارزش شرکت
سهام ممتاز

ویژگیانواع سهام ممتاز

بهره مندی از سود سهام عادی عالوه بر سود سهام ممتاز:  سهام ممتاز مشارکتی1.

(نسبت به سهام عادی)اولویت پرداخت سود در صورت وجود برای سهام ممتاز :سهام ممتاز اولویتی2.

در صورت عدم سوددهی در چندسال، در اولین سال سوددهی اولویت با :سهام ممتاز جمع شونده3.

.پرداخت کل سود چندساله به سهام ممتاز است

امکان بازخرید سهام توسط شرکت در هر زمان:سهام ممتاز قابل بازخرید4.

امکان تبدیل به سهام عادی:سهام ممتاز قابل تبدیل5.



ارزش شرکت
سهام ممتاز

سهام ممتاز و ریسک مالی
ایجاد اهرم مالیبازده ثابت سهام ممتاز 

رابطه درجه اهرم مالی

 افزایش سود سهام ممتاز افزایش هزینه ثابت مالیافزایش درجه اهرم مالی

 تاثیر افزایش سود سهام ممتاز(E)روی درجه اهرم مالی بیش از تاثیر افزایش هزینه بهره است.

.
E

I
t

EBIT
DFL

EBIT
 + − 

=
−

)ی��� عملی��(س�� ��� �� ���� � �ا�ی�� 

س�� ��ام ���

ی�ی�� ثا�� ���

مالی�ت
هزي� ����



ارزش شرکت
سهام ممتاز

برای شرکتمزایای سهام ممتاز 

ایجاد اهرم مالی برای شرکتسود ثابت سهام ممتاز •

نبود خطر ورشکستگی شرکت به واسطه سهامداران ممتازنبود الزام برای پرداخت سود سهام ممتاز •

هزینه کمتر سرمایه سهام ممتاز نسبت به سرمایه سهام عادی•

نداشتن امکان دخالت در اداره و کنترل شرکتنداشتن حق رای برای سهامداران ممتاز به طور معمول •

(به استثناء سهام ممتاز مشارکتی)نداشتن سهم در سودهای اضافی شرکت •

(حق رای و مشارکت در سود)بی تاثیر بر عالیق مالکیتی سهامداران عادی •

(برخالف اوراق قرضه)بی نیاز به وثیقه گذاشتن دارایی های شرکت •



ارزش شرکت
سهام ممتاز

برای شرکتمعایب سهام ممتاز 

کاهش سود سهام عادیانتشار سهام ممتاز :اگر بازدهی شرکت کمتر از هزینه سهام ممتاز باشد•

.سود سهام ممتاز باعث کاهش مالیات نمی شود•

هزینه سرمایه بدهی >هزینه سرمایه سهام ممتاز ⇒:   صرفه جویی مالیاتی ایجاد نمی کند•

سود سهام ممتاز، هزینه قابل قبول مالیاتی نیست

.سهام ممتاز مستلزم بازده باالتری نسبت به اوراق قرضه می باشد•



ارزش شرکت
سهام ممتاز

برای سرمایه گذارمزایای سهام ممتاز 

بازده ثابت به شکل مبلغ مشخصی سود•

اولویت سهامداران ممتاز نسبت به سهامداران عادی در صورت ورشکستگی•

کنترل بیشتر بر شرکت در صورت داشتن حق رای بیشتر•



ارزش شرکت
سهام ممتاز

برای سرمایه گذارمعایب سهام ممتاز 

بازده محدود به دلیل ثابت بودن نرخ سود سهام ممتاز•

نوسانات قیمت بیشتر در مقایسه با اوراق قرضهنداشتن سررسید •

(برخالف اوراق قرضه)نبود الزام برای پرداخت سود سهام ممتاز •



ارزش شرکت
سهام ممتاز

 ثابت بودن درآمد ناشی از سرمایه گذاری:مشترک سهام ممتاز و اوراق قرضهوجه

انواع ارزش سهام ممتاز

مبلغی که روی سهام نوشته شده:ارزش اسمی1.

قیمتی که سهام با آن قیمت در بازار معامله می شود:ارزش بازار2.

ارزش واقعی سهام ممتاز:ارزش ذاتی3.

سود سهام سنوات قبل که پرداخت نشده+ ارزش اسمی = کل ادعای دارندگان این نوع سهام:ارزش نقدینگی4.



ارزش شرکت
سهام ممتاز

ارزش سهام ممتاز

ارزش فعلی سودهای آینده هر سهم بر اساس نرخ بازده مورد نظر= ارزش ذاتی سهام ممتاز 

:تلقی نمود( کنسول)از آنجا که سهام ممتاز دارای سررسید نیست می توان سود هر سهم را به عنوان اقساط مادام العمر 

=
سود نرخ × اسمی قیمت

انتظار مورد بازده نرخ
i :نرخ سود سهام ممتاز

K :نرخ بازده مورد انتظار

.
D

K
V =



ارزش شرکت
سهام ممتاز

ارزش سهام ممتاز

i :نرخ سود سهام ممتاز

k  :نرخ بازده مورد انتظار

k > i قیمت اسمی سود سهام ممتاز<قیمت ذاتی سهام ممتاز

k = i ممتازقیمت اسمی سود سهام =قیمت ذاتی سهام ممتاز

k < i قیمت اسمی سود سهام ممتاز>قیمت ذاتی سهام ممتاز



مدیریت مالی
لندمدتارزش شرکت: فصل هشتم ب لی  ا م امین  ت و 

ا  ی ن ه  و ا ک د  و حم 9م 4 9 5 1 4 7 8 7

د  ش ر ا س  ا ن ش ر ا ک جوی  ش ن ا MBAد

ن  ا ر ه ت ب  ر غ ز  ک ر م ر  و ن م  ا ی پ ه  ا شگ ن ا د



. ارزش شرک
ارزش بدهی+ ارزش حقوق صاحبان سهام = ارزش شرکت 

:انواع اوراق بهادار

.  ورقه بهاداری است که  نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت می باشد: سهام عادی . 1
.سهامداران عادی آخرین افراد در شرکت ها می باشند که سود دریافت می کنند◦

.سود ثابت برای صاحبان این نوع سهام:سهام ممتاز . 2
.از این نظر همانند اوراق قرضه هستند ولی از سایر جنبه ها مانند سهام عادی عمل می کنند◦

بازپرداخت بنا بر این اسناد شرکت منتشر کننده این اوراق متعهد به پرداخت بهره سالیانه در تاریخ های معین و: اوراق قرضه. 3
.اصل مبلغ در موعد سررسید می باشد



مديريت مالي 
.ش شركت و تامين مالي بلند مدت  ار

اوراق قرض. 



اوراق قرضه 
دوشميمتعهددهندهمنتشرشركتدهدمينشانكهاستسنديقرضهاوراق

هاآندارندهبهمشخصيتاريخهايدررا(ساليانهبهره)معينيمبالغي

نمايدبازپرداخترامبلغاصل(سررسيد)مقررموعدودركندپرداخت

ارزش شرکت
اوراق قرضه



ويژه گي هاي اوراق قرضه 

شركتبهنسبت،مالكيتياستشركتطلبكار:بستانكاريسند-1

گيردنميتعلقاوبهنيزسهاميوسودندارد

.استشدهنوشتهآنرويكهداردمشخصياسميارزش:اسميارزش-2

ارزشبازپرداختزمانتاباقيماندهمدت:سررسيدتاريخ-3
رااسميمبلغشركتكهشودميناميدهقرضهاوراقسررسيداسمي

.گيردميپسرااوراقوكردهپرداخت

دراوراقايندارندگانشركتورشكستگيهنگام:اولويت-4
اولويتممتازوعاديسهامدارانبرخودپولفرعواصلگرفتن

.استكمترآنخريدريسكدارندپس

شركتبراي)وثيقهبدونياوثيقهباقرضهاوراقانتشار:وثيقه-5
.گيردميصورت(باالاعتبارباهاي



ويژه گي هاي اوراق قرضه 

ندارندشركتدررايحقاوراقايندارندگان:رايحق-6

تحتثالثيشخصتوسطمردمعمومبهشدهعرضهقرضهاوراق:امين-7

كندمينظارتشركتفعاليتنحوهبراوراقدارندگانطرفازامينعنوان

وجوهمديريت-بقراردادشرايطرعابتازاطمينان-الفآنوظايفكه.

دعوياقامه-جاستهالكي

معكوسرابطهقرضهاوراققيمتوبهرهنرخبين:بهرهنرخ-8

.داردوجود

انتظارموردبازدهنرخ:سررسيدتابازدهنرخ-9

.باشدميقرضهاوراقدارنده

برايامينموسسهكهاستايبانكيحساب:استهالكيوجوه-10

كندميادارهآنراقرضهاوراقبازپرداخت



:وظايف نانك يا سازمان امين عبارتست از: نقش امين▪ 

.امضای �� ��راق ����-الف

گر��� ا�� � ��� ���� � ��داخت �� به دا��د� اوراق-ب

.���يی ��يی �� �� ���� ���ا� �� ��� �� ��� �مين ���� �ی �ی�-�

.���� ������ ��ر����� ��ر�� در صورت �ض مفاد قرار داد-�



انواع اوراق قرضه 

كهاستايقرضهاوراق:داركوپنقرضهاوراق-1

ميشودپرداخت....يايكبارماهششياهرسالآنبهره

ونداردسررسيد:سررسيدبدونقرضهاوراق-2

كندميپرداختسود،سودنرخضربدراسميقيمتمعادلهرسال

.

بهبهره:صفربهرهنرخباقرضهاوراق-3

اسميقيمتازكمترفروشهنگامدربلكهگيردنميتعلقآن

ميگرفتهپساسميقيمتبهسررسيددروليشدهفروختهآن

.شوند



رايج ترين شكل هاي اوراق قرضه منتشر شده

اعتبارباهايشركتتوسطتنها:وثيقهبدونقرضهاوراق-1

شودميمنتشرعالييدرجه

اوراقبهنسبتكههاييبدهيقرضهقراردادهايدر:تبعييقرضهاوراق-2

.گيردميقرارجاريهايبدهيازبعدمعموالكهشودميذكردارنداولويتتبعيقرضه

.شودميتضمينمشهودهايداراييباكه:وثيقهباقرضهاوراق-3

شركتكهاستايقرضهياسهام:امانيوثائقباقرضهاوراق-4

.كندمينگهداريشدهتعييناميننزدآنراوكردهگذاريسرمايهآندر

وشودميتبديلسهامبهمشخصيتاريخدر:تبديلقابلقرضهاوراق-5

.شودميمنتشرتبعيبصورتوداشتهبيشتريجذابيتودارندكمتريبهرهنرخ



رايج ترين شكل هاي اوراق قرضه منتشر شده

سودشركتكهشدخواهدپرداختبهرهدرصورتي:درآمديقرضهاوراق-6
كهايماليسالدروشدخواهدانباشتهبهرهزياندرصورتو.باشدداشته
.شدخوادپرداختنيزمعوقهايبهرهنمايدسودشركت

ميشودتضمينثالثيشخصتوسطآنبهرهواصلپرداخت:شدهتضمينقرضهاوراق-7

زماندرشدهتنظيمجدولطبقآنازمشخصيبخشسالههر:سريالهايقرضه-8
.استمشخصسريهراعمالقابلهايقيمتوبهرههاينرخوبازدهآندركهانتشار

بهگذارسرمايهمنافعحداقلحفظمنظوربه:شاخصبهمتصلقرضهاوراق-9
.شوندميتعديل(تورمنرخ)مصرفيبهايشاخصبراساسمداومطور

گيرندهواموگذارسرمايهبيناستقراردادي:مشاركتاوراق-10
ونيستثابتمتعلقهسودآندركهخاصپروژهدرمشاركتبراي
بصورتدرصديشدهتعيينزماندراستپروژهازحاصلدرآمدتابع
منافعبراساسواقعيسودسررسيدزماندروشدهپرداختحسابعلل

.شودميپرداختوتعيينحاصله



هزينه سرمايه اوراق قرضه نسبت به ريسك سهام عادي وممتاز كمتر -2

.  است

خريداران اوراق قرضه بجز بهره خود سهمي ازسود بعد از ماليات و -3

.  بهره شركت نخواهند داشت

.بازپرداخت اوراق قرضه در شرايط تورمي ارزانتر تمام خواهد شد-4

.دارندگان اوراق حق راي در مسائل شركت ندارند-5

اعمال شرط بازخريد در قرارداد قرضه اين امكان را به شركت مي دهد -6

در صورت كاهش نرخ بهره در بازار اوراق را بازخريد كرده و اوراقي با 

.  نرخ بهره كمتر جايگزين نمايد

استفاده از اوراق قرضه باعث ايجاد اهرم مالي مي شود و زماني كه -7

بازده سرمايه گذاري بيشتر از نرخ بهره باشد باعث افزايش سود خواهد 

.  شد



.صرف نظر از سود يا زيان شركت بهره بايد پرداخت شود-1

شرايط قرارداد قرضه ممكن است محدوديت هاي شديدي براي -2

شركت اعمال كند 

عدم دستيابي شركت به نرخ بازدهي معادل يا باالتر از -3

نرخ بهره موجب ايجاد اهرم مالي و افت شديد سود سهام 

.  خواهد شد

مزايا ومعايب اوراق قرضه از نظر شركت

:معايب



شرايط مناسب تامين مالي از طريق انتشاراوراق 

قرضه

ثبات در آمد و سود آوري شركت-1

كافيود برخورداري شركت از حاشيه س-2

مطلوبيت وضعيت نقدينگي شركت-3

پايين بودن نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام -4

ركود و كسادي قيمت سهام -5

مورد توجه خاص قرارگرفتن شركت-6

انتظار تورم در جامعه-7

سنگيني قرارداد تحميلي قرضه عدم -8



مهمترين تفاوت هاي تامين مالي از طريق اسناد بدهي اسناد مالكيت 

اعتباردهندگان داراي منافع مالكيتي درشركت نبوده و حق راي -1

.  ندارند

بهره بدهي قابل قبول مالياتي است ولي سهام يك هزينه قابل قبول -2

.مالياتي نيست

در صورت عدم پرداخت اصل و بهره بدهي موجبات انحالل يا تجديد -3

ساختار مالي شركت فراهم مي شود كه از پيامدهاي ورشكستگي است اما 

.اين بحران در صورت انتشار اسناد مالكيت رخ نمي دهد



18: نكته 

اوراق قرضه در معرض ريسك هاي مالي و تجاري و ورشكستگي وريسك 

نوسان نرخ بهره قرار دارد 

مقدار ريسك نوسان نرخ بهره براي قرضه به حساسيت قيمت عرضه در 

.برابر تغييرات نرخ بهره بستگي دارد كه وابسته به دو عامل است 

.  مدت زمان باقيمانده تا سر رسيد -1

نرخ كوپن -2

كه براي اين دو عامل توجه به دو نكته زير حائز اهميت است 

مدت زمان با قيمانده تا سررسيد با ريسك نرخ بهره رابطه -الف

.مستقيم دارد

.  نرخ كوپن با ريسك نرخ بهره رابطه معكوس دارد-ب



ارزش ذاتي اوراق قرضه 

𝑉 =
𝑅1

(1 + 𝑖)1
+

𝑅2
(1 + 𝑖)2

+⋯+
𝑅𝑡 + 𝐴

(1 + 𝑖)𝑡

A :   قيمت اسميi :نرخ بازده مورد توقع: 𝑅𝑡 كوپن سالt                 امv : ارزش ذاتي اوراق قرضه

ارزش ذاتي اوراق قرضه   =ارزش فعلي ميلغ اسمي     +ارزش فعلي كوپن هاي آيهدن   



:نكته ها 
.  شودارزش ذاتي اوراق قرضه بدون بهره برابر است با ارزش فعلي ارزش اسمي كه در تاريخ سررسيد قرار است پرداخت: نكته يك 
. هر چه تعداد كوپن هاي پرداخت در طي يكسال بيشتر باشد ارزش ذاتي اوراق قرضه افزايش مي يابد:نكته دو 
ارزش ذاتي آن برگه  پس در صورتي برگه اوراق قرضه اي قابل خريد است كه    -قيمت خريد ) =  NPV(ارزش فعلي خالص :نكته سه 

0≤NPV

حالت وجود دارد 3بين نرخ بهره ورقه قرضه و نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذار: نكته چهار
فروش اوراق با كسر⟸ارزش اسمي آن < ارزش ذاتي اوراق قرضه ⟸نرخ بازده مورد انتظار< نرخ بهره اوراق قرضه -1
قيمت منصفانه فروش اوراق با ⟸ارزش اسمي آن = ارزش ذاتي اوراق قرضه ⟸نرخ بازده مورد انتظار= نرخ بهره اوراق قرضه -2
صرف فروش اوراق با ⟸اسمي آن ارزش >ارزش ذاتي اوراق قرضه⟸نرخ بازده مورد انتظار>بهره اوراق قرضه نرخ -3

𝑉.         ارزش ذاتي اوراق قرضه بدون سررسيد مانند اقساط مادام العمر محاسبه مي شود : نكته پنج 
0=

𝐷

𝐾

K :                   نرخ بازده مورد انتظار𝑉0:     ارزش اوراق قرضهD    :     كوپن پرداختي درهر سال



االال3الرالال و سرراليال الال 20الاالالال ) اوراق قرضه( نرخ سود اوراق مشاركتي  100000اگر ارزش اسمي اين اوراق . سال 
باشد ارزش اين اوراق چند است؟% 25لایر لایر نرخ بازده مورد انتظار خريداران اين نوع اوراق درحال حاضر 

1 (800002 (812403 (819204 (90240

𝑉 =
𝑅1

(1 + 𝑖)1
+

𝑅2
(1 + 𝑖)2

+⋯+
𝑅𝑡 + 𝐴

(1 + 𝑖)𝑡

𝑉 =
20000

(1\25)1
+

20000

(1\25)2
+

20000

(1\25)3
+

10000

(1\25)3
= 90240

سود اوراق مشاركت%=20×100000= سود اوراق مشاركت 

:1مثال 



:2مثال 

سال 20لاير وسررسيد 1000اوراق قرضه بدون كوپن ، كه قيمت اسمي آن 

؛ ارزش اوراق برابراست با ؟%  10با نرخ 

𝑅𝑡+𝐴

(1+𝑖)𝑡
=V

V= 
0+1000

(1\1)20
= 149



:3مثال 

ارزش قيمت اوراق قرضه اي بدون سررسيد كه نرخ سود اوراق 

لاير را در صورتي كه نرخ 2000و ارزش اسمي آن %25قرضه آن 

باشد را محاسبه كنيد؟% 30بازده مورد توقع خريداران 

𝑉
0=

𝐷

𝐾

V= 
25%×2000

30%
=
500

30%
=1666/67                         



:4مثال 
آن باقيمانده نرخ سود 10ارزش اوراق قرضه كه  باشد قيمت اوراق چقدراست % 15ميليون لایر اگر نرخ بازده مورد انتظار 8وقيمت اسمي % 10سال از سررسيد 

؟ 

قابل ارزيابي نيست)4كمتر از قيمت اسمي         ) 3بيشتر از قيمت اسمي                  ) 2معادل قيمت اسمي       )1

k= بازده مورد انتظارنرخ 

I= سودنرخ }i>k⇒0/ 15<%10⇒:        حل

قيمت اسمي<قيمت اوراق قرضه :       پس نتيجه مي گيريم 



انواع بازده اوراق قرضه 
:نرخ بازده جاري -1

مبلغ بهره ساليانه=  نرخ بازده جاري 
كنوني قيمت

كه سرمايه گذاران براي تصميم گيري خريد .متوسط نرخ بازدهي ساالنه است كه همان نرخ بازده داخلي اوراق قرضه مي باشد:تا سررسيدنرخ بازده -2
.و فروش اوراق قرضه به نرخ بازده تا سررسيد توجه مي كنند

𝐼+
𝑀−𝑉

𝑛
𝑀+𝑉

2

نرخ تقريبي بازده تا رسيد=  

M:ارزش اسمي  يا ارزش در سررسيد ويا ارزش فروش قرضه در حالتي كه زودتر از سررسيد فروش رود.

I  :(ارزش اسمي×نرخ كوپن ) بهره پرداختي ساالنه

V:ارزش بازار قرضه

n  :تعداد سالها تا سررسيد



:5مثال 
لاير  9161/5قيمت لاير است را با10000و ارزش اسمي آن % 18ساله كه بهره پرداختي كوپن آن 10فرض كنيد به شما پيشنهاد داده شده اوراق قرضه اي 

؟.اين قيمت قرضه را بخريد و تا تاريخ سررسيد نگهداري كنيد چه نرخ بازده اي بدست مي آوريدخريداري كنيد اگر شما با

1800+
10000−9161/5

10
10000+9161/5

2

= % 19/64  =
𝐼+

𝑀−𝑉

𝑛
𝑀+𝑉

2

نرخ تقريبي بازده تا سررسيد= 

19/65=%
1800

9161/5
I= ارزش اسمي ×نرخ كوپن =10000×%18=1800جاري                                         نرخ بازده =



عوامل تاثير گذار بر بازده اوراق قرضه 

نرخ بهره واقعي -1

صرف تورم مورد انتظار -2

صرف ريسك نوسان نرخ بهره -3

صرف ريسك عدم ايفاي تعهد -4

(ريسك نقدينگي)صرف نقد شوندگي -5

مدت زمان تا موعد سررسيد -6

مشمول بودن ماليات -7

شرايط يا ويژكي هاي خاص اوراق بهادار-8







دکتر آبرود: استاد ارجوند 
شیاىخانن  -علیرضا پرستو  -ههدی رضائی  : توسط 

94 - 95نیوسال دوم -(MBA) رشته هدیریت کسب و کار  -هقطع کارشناسی ارشد 

2



اوًاع تعاریف َشیىٍ سزمایٍ

 ًىٌذ تغییش ضشوت اسصش تا آٍسد تذست تایذ ضشوت وِ است تاصدّی ًشخ حذالل۱.
. تاضذ هی سشی سشتِ ًمطِ تؼشیف ایي وِ

 گزاساى سشهایِ ًظش هَسد تاصدُ تا آٍسد تذست تایذ ضشوت وِ تاصدّی ًشخ حذالل۲.
. ضَد تاهیي ضشوت دس

 صاحثاى حمَق ٍ هذت تلٌذ تذّی طشیك اص هالی تاهیي تاتت ضشوتْا وِ ای ّضی۳ٌِ.
. ضًَذ هی هتحول سْام

 (سْام لیوت یا) ضشوت اسصش حفع تشای آى تحصیل وِ است تاصدّی ًشخ حذالل۴.
. است ضشٍسی

مًارد استفادٌ َشیىٍ سزمایٍ

ای سشهایِ تٌذی تَدجِ تصویوات اتخار۱.

سشهایِ تْیٌِ ساختاس استمشاس۲.

... ٍ گشدش دس سشهایِ هذیشیت ، هذت تلٌذ اجاسُ تِ ًسثت گیشی تصوین۳.



اجشای َشیىٍ سزمایٍ

هوتاص سْام سشهایِ ّضیٌِ –2تذّی سشهایِ ّضیٌِ - 1
اًثاضتِ سَد سشهایِ ّضیٌِ - 4ػادی سْام سشهایِ ّضیٌِ - 3

(ايراق قزضٍ ) َشیىٍ سزمایٍ بدَی 
 لشضِ اٍساق اًتطاس یا ٍام اخز طشیك اص ضذُ تاهیي ٍجَُ تاتت ضشوت وِ است ای ّضیٌِ

. ضَد هی هتحول هذت تلٌذ
: تا است تشاتش هالیات اص لثل تذّی ّضیٌِ

I : ساالًِ پشداختی تْشُ هثلغ   M : اسوی اسصش   V : لشضِ اٍساق فشٍش اص حاصل ٍجَُ خالص   n: سال تِ هذت

: تا است تشاتش هالیات اص تؼذ تذّی ّضیٌِ
t: هالیات ًشخ

  ، ( صشف تِ ) ضَد فشٍختِ اسوی لیوت اص تیص لیوتی تِ لشضِ اٍساق وِ صَستی دس : نکته
 فشٍختِ اسوی لیوت اص ووتش لیوتی تِ لشضِ اٍساق وِ صهاًی ٍ ضذ خَاّذ ووتش سشهایِ ّضیٌِ
. ضذ خَاّذ تاالتش سشهایِ ّضیٌِ ، ( وسش تِ ) ضَد



 18 وَپي ًشخ ٍ 10،000 اسوی اسصش تا سالِ 5 ای لشضِ اٍساق ضشوتی وٌیذ فشض : هثال
  لشضِ ٍسلِ ّش تاتت ضشوت خالص دسیافتی وٌیذ فشض ّوچٌیي . وٌذ هی هٌتطش دسصذ
 اص لثل تذّی ّضیٌِ ، اطالػات ایي اساس تش . تاضذ دسصذ 40 ًیض هالیت ًشخ ٍ سیال 9400
: تا ضذ خَاّذ تشاتش هالیات

: تا ضذ خَاّذ تشاتش هالیات اص تؼذ تذّی سشهایِ ّضیٌِ تٌاتشایي ٍ

. است ٍام تْشُ ًشخ ، Ki هحاسثِ تشای دیگش سٍش یه : نکته
 هَسد تاصدُ ًشخ ٍ تاضذ دسصذ 40 هالیات ًشخ وِ ضشایطی دس دسصذ 25 ٍام تْشُ ًشخ : هثال
؟ است دسصذ چٌذ هَثش تْشُ ًشخ تاضذ دسصذ 26 اًتظاس



َشیىٍ سزمایٍ سُام ممتاس

.ضَد هی هتحول هوتاص سْام اًتطاس طشیك اص هالی تاهیي تاتت ضشوت وِ است ای ّضیٌِ
: آیذ هی تذست ساتطِ ایي اص ٍ

Kp : ٌِهوتاص سْام ّضی
D : ( اسوی لیوت × سَد ًشخ ) هوتاص سْن ّش سَد
V : هوتاص سْن ّش تاصاس لیوت

  (فشٍش تثلیغ ، چاج ّضیٌِ) اًتطاس ّضیٌِ داسای هوتاص سْام اًتطاس وِ صَستی دس : نکته
: داضت خَاّین تاضذ

f : ٌِفشٍش ًاخالص ٍجَُ دسصذ تِ اًتطاس ّضی
S : ٌِهوتاص سْام اًتطاس ّضی

 ، ضَد هی پشداختِ ضشوت هالیات وسش ٍ هحاسثِ اص تؼذ هوتاص سْام سَد چَى : نکته
. ًذاسد هالیاتی تؼذیل آى ّضیٌِ  ٍ ًیست واُ هالیات پس



 هی سَد سیال 2،000 سْن ّش تاتت ٍ وٌذ هٌتطش هوتاصی سْام ضشوتی وٌیذ فشض : هثال
  اًتطاس ّای ّضیٌِ . ضَد هی هؼاهلِ تاصاس دس سیال 10،000 تْای تِ سْن ّش اوٌَى ّن . پشداصد

. است سْن ّش تشای سیال 300 یا دسصذ 3
: ضذ خَاّذ تشاتش هوتاص سْام سشهایِ ّضیٌِ

 هتحول آى تاتت اص ٍ وشدُ هٌتطش  هوتاص سْام سیال هیلیَى 50 سْاهی ضشوت یه : هثال
 ًشخ وِ صَستی دس . است ضذُ فشٍضگاُ اص حاصل ًاخالص ٍجَُ دسصذ 10 تش تالغ ای ّضیٌِ
؟ است چمذس هوتاص سْام هَثش ّضیٌِ تاضذ 16 ضشوت سْام سَد



َشیىٍ سزمایٍ سُام عادی

: ضَد هی هحاسثِ سٍش سِ تِ
لشضِ اٍساق ًشخ تؼذیل هذل –3ای سشهایِ داسائیْای گزاسی لیوت هذل –2گَسدٍى سضذ هذل سٍش –1

گًردين رشد مدل ريش –1
Ke : ٌِػادی سْام تَلغ هَسد تاصدُ ًشخ یا سشهایِ ّضی
D0 : حاضش حال دس یا گزضتِ سال تمسیوی سَد
D1 : آیٌذُ سال تمسیوی سَد
g : تمسیوی سَد سضذ ًشخ
V : ػادی سْام تاصاس لیوت

 ًاخالص ٍجَُ اص دسصذی یا (S) هثلغ تِ اًتطاسی ّضیٌِ داسای ػادی سْام اًتطاس وِ صَستی دس : نکته
: آیذ هی تذست صیش ساتطِ اص ػادی سْام سشهایِ ّضیٌِ ، تاضذ (f)  فشٍش

 تشای جذیذ ػادی سْام اًتطاس وِ حالتی دس ػادی سْام سشهایِ ّضیٌِ ًشخ ، هساٍی ضشایط دس : نکته
. ًذاسد ٍجَد اًتطاس ّای ّضیٌِ وِ حالتی اص تیطتش ، داسد ّضیٌِ ضشوت

ٍ



 سْام سَد ٍ سیال 14000 جاسی سال اتتذای دس ضشوتی سْام تاصاس لیوت : هثال
 سالیاًِ ًشخ تا سَد ایي سٍد هی اًتظاس ، تَدُ سیال 1400 سال پایاى دس ضشوت پشداختی

: تا است تشاتش ػادی سْام ّضیٌِ صَست ایي دس وٌذ سضذ دسصذ 6 هؼادل ثاتتی

 ػادی سْام تاضذ داضتِ سؼی ضشوت صَستیىِ دس ، لثلی هثال اص استفادُ تا : هثال
 ّضیٌِ ، تاضذ سْام لیوت دسصذ 10 ًیض آى اًتطاس ّای ّضیٌِ ٍ وٌذ هٌتطش جذیذی
: تا ضذ خَاّذ تشاتش ػادی سْام سشهایِ



( CAPM) ای سزمایٍ داراییُای گذاری قیمت مدل - 2
وشد طی سا صیش هشاحل تایذ

(Rf )سیسه تذٍى تاصدُ ًشخ تخویي۱.

سیستواتیه سیسه ّواى (β) سْن تتای ضشیة تخویي۲.

(Rm) تاصاس گزاسی سشهایِ هجوَػِ تاصدُ ًشخ تخویي۳.

 صیش ضشح تِ وِ( SML یا ) CAPM هؼادلِ اص استفادُ تا ضشوت سْام اص هطالثِ هَسد تاصدُ ًشخ تخویي۴.
: است

 سد A پشٍطُ WACC اساس تش : A پشٍطُ
 سیسه اص ووتش ًمطِ ایي سیسه اها ضَد هی
. ضَد پزیشفتِ تایذ وِ است ضشوت ول

 B پشٍطُ WACC اساس تش : B پشٍطُ
 سیسه اص سیسىص چَى اها ضَد هی پزیشفتِ
. ضَد سد تایذ وِ است تیطتش ضشوت



: ريش ایه مشیت

. وٌذ هی تؼذیل سیسه تِ ًسثت سا سشهایِ ّضیٌِ صشیحا۱.

. سٍد تىاس ًیست ثاتت آًْا تمسیوی سَد سضذ ًشخ وِ ضشوتْایی تشای تَاى هی۲.
: ريش ایه معایب

تتا ضشیة ٍ تاصاس سیسه صشف سخت تشآٍسد۱.

. است گزضتِ اطالػات تِ هتىی۲.

: قزضٍ ايراق وزخ تعدیل مدل - 3

 تذّی ّضیٌِ تِ سیسىی صشف ، ػادی سْام سشهایِ ّضیٌِ هحاسثِ تشای سٍش ایي دس
: ضَد هی اضافِ ضشوت هذت تلٌذ



َشیىٍ سزمایٍ سًد اوباشتٍ
 اًتظاس صیشا . است هَجَد ػادی سْام سشهایِ ّضیٌِ ّواى ٍالغ دس اًثاضتِ سَد ّضیٌِ

 اص ٍ است آى سْام صاحثاى حمَق تاتغ صیادی حذٍد تا ضشوت یه اص گزاساى سشهایِ
: آیذ هی تذست صیش ساتطِ

 سیال 400 گزضتِ سال دس سْام سَد . است سیال 5000 ػادی سْام تاصاس اسصش : هثال
 داخلی سشهایِ ّضیٌِ . ًوایذ سضذ دسصذ 10 جذیذ سال دس سٍد هی  اًتظاس ٍ است تَدُ

؟ وٌیذ هحاسثِ سا (اًثاضتِ سَد)

: است تشلشاس صیش ساتطِ سشهایِ ّضیٌِ اجضای 4 هَسد دس ولی طَس تِ : نکته
هسینه سرهایه سهام عادی≥ هسینه سرهایه سود انباشته  <هسینه سرهایه سهام هوتاز  <هسینه سرهایه بدهی 



(  WACCمتًسط َشیىٍ سزمایٍ ) محاسبٍ َشیىٍ سزمایٍ کل 

: اص ػثاستٌذ وِ داسد ٍجَد WACC هحاسثِ تشای سٍش دٍ ولی طَس تِ
: دفتزی ارسش ريش –1

  ضشوت سشهایِ ّضیٌِ هتَسط هحاسثِ تشای سشهایِ ّضیٌِ اجضای ّوِ اص سٍش ایي دس
(WACC) ُوٌین هی استفاد .

: است صیش ضشح تِ ضشوتی سشهایِ ساختاس اطالػات : هثال

�� �ی�� (%) �زينه ���درصد �� ��ايبارزش دفت�یم�� (%)م
..ی .۲۰،۰۰۰،۰۰۰۴۰%۱۱.۸۸۴.۷۵

ا. ۲۰.۶۲.۰۶%۵۰،۰۰،۰۰۰۱۰سهام ممت
۱۷.۱۱۶.۸۴%۲۰،۰۰۰،۰۰۰۴۰سهام عا.ی
..ه .ا . ...۵،۰۰۰،۰۰۰۱۰%۱۶۱.۶

WACC%= ۱۵.۲۵%۵۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰۰جمع



  سشهایِ ّضیٌِ جضء تِ سشهایِ ّضیٌِ اجضای ّوِ اص سٍش ایي دس : باسار ارسش ريش –2
. ضَد هی استفادُ ( WACC ) سشهایِ ّضیٌِ هتَسط هحاسثِ تشای اًثاضتِ سَد

: هثال
 دٌّذُ تطىیل تْاداس اٍساق تاصاس لیوت وٌیذ فشض ، فَق هثال اطالػات اص استفادُ تا

: است صیش صَست تِ ضشوت سشهایِ
: تا است تشاتش ضشوت تْاداس اٍساق اص ّشیه تؼذاد

لشضِ اٍساق ;20،000،000/10،000;2،000
هوتاص سْام ;5،000،000/10،000;500

ػادی سْام ;20،000،000/4،000;5،000

: تا است تشاتش تاصاس اسصش اساس تش (WACC) ضشن سشهایِ ّضیٌِ هتَسط ، ّا دادُ ایي تِ تَجِ تا

... ۱۱،۰۰۰..... قرضه لایر هر ق
لایر لایرلایر سهم ۹،۰۰۰سهام لایرلایرلایرلایر
لایر هر لایرهم ۸،۰۰۰لایرهام عالایری

)%(هتوسط هسینه )%( هسینه جسءدرصد یا ضرایبارزش دفتریهنبع

11.883.93%22،000،00033.08(اٍساق لشضِ ) تذّی 

20.61.39%4،500،0006.77سْام هوتاص

17.1110.29%40،000،00060.15سْام ػادی

WACC%; 15.61%66،500،000100جوغ



 آى سشهایِ تواهی وِ ضشوتی سْام سشهایِ ّضیٌِ . وٌین هی آغاص سادُ هَسد یه تا سا تحث
 حمَق اص فمط سشهایِ وِ آًجا اص . است دسصذ 20 ، ضذُ تاهیي سْام صاحثاى حمَق هحل اص

 سْام سشهایِ ّضیٌِ ٍ سشهایِ ّضیٌِ هَصٍى هیاًگیي ، است ضذُ تطىیل سْام صاحثاى
  ّضیٌِ تا سا جاسی فؼالیتْای تَسؼِ پشٍطُ داسد لصذ ضشوت ایي . تاضٌذ تشاتش ّن تا ػادی
 . ضذ خَاّذ تاهیي  سْام اًتطاس تا پشٍطُ ایي ًیاص هَسد ٍجِ . وٌذ اجشا سیال هیلیَى 100

 ًظش تِ ، است دادُ اًجام خَد سشهایِ تاهیي هَسسِ تا ضشوت ایي وِ هزاوشاتی تشاساس
 هحل اص وِ ػَایذی یؼٌی . تاضذ ضذُ هٌتطش هثلغ دسصذ 10 اًتطاس ّای ّضیٌِ هیشسذ
 ًظش دس تا . است ضذُ فشٍختِ سْام هثلغ دسصذ 90 تٌْا ضَد هی ضشوت ًصیة سْام فشٍش
؟ است دسصذ چٌذ ًظش هَسد پشٍطُ سشهایِ ّضیٌِ ، اًتطاس ّای ّضیٌِ گشفتي

 ّای ّضیٌِ ٍلتی پس ، است سیال هیلیَى 111.11 ضشوت اًتطاس ّای ّضیٌِ ، تٌاتشایي
. تَد خَاّذ سیال هیلیَى 111.11 پشٍطُ ٍالؼی ضذُ توام تْای ، تگیشین ًظش دس ّن سا اًتطاس

َشیىٍ َای اوتشار ي میاوگیه مًسين َشیىٍ سزمایٍ



 تش پیچیذُ اًذوی ضشایط ، سْام صاحثاى حمَق اص ّن وٌذ استفادُ تذّی اص ّن ضشوت اگش
. ضذ خَاّذ

  ٍ سْام صاحثاى حمَق دسصذ 60 ضاهل ضشوت ایي هطلَب سشهایِ ساختاس وٌیذ فشض هثال
. است تذّی دسصذ 40

 تذّی تشای ٍلی تَد خَاّذ دسصذ 10 ّواى سْام صاحثاى حمَق هَسد دس اًتطاس ّای ّضیٌِ
 اص یه ّش وشدى ضشب تا هیتَاًین سا ، اًتطاس ّای ّضیٌِ هَصٍى هیاًگیي . است دسصذ 5 هثال
 جوغ ٍ    ٍ    یؼٌی جضء آى تِ هشتَط اًتطاس ّضیٌِ دس     ٍ     یؼٌی سشهایِ ساختاس دس اجضا

: وٌین هحاسثِ ، ًتایج وشدى

 دس تذٍى پشٍطُ ضذُ توام تْای پس. است دسصذ 8 اًتطاس ّای ّضیٌِ هَصٍى هاًگیي تٌاتشایي
 ًظش دس ّن سا اًتطاس ّای ّضیٌِ اگش . تَد سیال هیلیَى 100 ، اًتطاس ّای ّضیٌِ گشفتي ًظش

: تا است تشاتش ٍالؼی ّضیٌِ ، تگیشین



میاوگیه مًسين َشیىٍ سزمایٍ

 هیاًگیي ، ضَد هی تطىیل ساختاس تذّی اٍساق ٍ ػادی سْام هحل اص وِ حالتی دس
: تا است تشاتش (WACC) سشهایِ ّضیٌِ هَصٍى

 سیال 20 ضشوت ایي سْن ّش فؼلی لیوت ٍ 1،400،000 ضشوتی هٌتطش سْام تؼذاد : هثال
 اسصش دسصذ 93 آى لیوت آخشیي وِ است ای لشضِ اٍساق اص هتطىل ضشوت تذّی . است

  آى تاصدُ ًشخ ، فؼلی لیوت تا ٍ سیال هیلیَى 5 تذّی ایي اسوی اسصش هجوَع . است اسوی
 دسصذ 7 ٍ دسصذ 8 تشتیة تِ تاصاس سیسه صشف ٍ سیسه تذٍى تاصدُ ًشخ . است دسصذ 11

 دسصذ 40 ضشوت هالیات ًشخ اگش . است ضذُ تشآٍسد 0.74 ضشوت ایي سْام تتای . است
؟ است دسصذ چٌذ آى سشهایِ ّضیٌِ هَصٍى هیاًگیي ، تاضذ



 5 تِ اٍل سال پایاى دس ، آى اجشای وِ است ای پشٍطُ تشسسی حال دس ضشوت یه : هثال
 ّشسال دس دسصذ 5 ًشخ تا جَییْا صشفِ ایي . ضذ خَاّذ هٌجش جَیی صشفِ سیال هیلیَى
 حمَق سشهایِ ّضیٌِ ، 0.5 ضشوت سْام صاحثاى حمَق تِ تذّی ًسثت . یاتذ هی افضایص

 ًظش هَسد پشٍطُ . است دسصذ 10 آى تذّی سشهایِ ّضیٌِ ٍ دسصذ 29.2 آى سْام صاحثاى
 ول سیسه تا هطاتِ آى سیسه پس . داسد ضشوتی اصلی ّای فؼالیت تا ًضدیىی تمشیثا استثاط
؟ وٌذ اجشا سا پشٍطُ ایي تایذ ضشوت آیا ضَد هی گشفتِ ًظش دس ضشوت

: تا است تشاتش پشٍطُ فؼلی اسصش پس

 فؼلی اسصش تاضذ ووتش سیال هیلیَى 30.36 اص پشٍطُ ضذُ توام تْای وِ دسصَستی تٌْا
.تَد خَاّذ هثثت آى خالص



َشیىٍ َای اوتشار ي ارسش فعلی خالص
: هثال

 تا تشاتش ضشوتی سْام صاحثاى حمَق تِ تذّی هطلَب ًسثت حاضش حال دس وٌیذ فشض 
 آى ضذُ توام تْای وِ سا جذیذ واسخاًِ یه داسد لصذ ضشوت ایي . است یه

  ٍسٍدی ًمذی ّای جشیاى سٍد هی اًتظاس . وٌذ اًذاصی ساُ ، است سیال 500،000،000
 . تاضذ سیال 73،150،000 سال ّش دس ، است الؼوش هادام الساط ضىل تِ وِ پشٍطُ ایي
: داسد ٍجَد گضیٌِ دٍ پشٍطُ ایي هالی تاهیي هَسد دس
 10 ، ػادی سْام اًتطاس ّضیٌِ : جذیذ ػادی سْام سیال 000،000،500 اًتطاس.۱

 سْام اًتظاس هَسد تاصدُ ًشخ . ضَد هی تاهیي طشیك ایي اص وِ است هثلغی دسصذ
. است دسصذ 20 جذیذ

 2 اٍساق ایي اًتطاس ّضیٌِ : سالِ سی هطاسوت اٍساق سیال 000،000،50 اًتطاس.۲
 تاهیي دسصذ 10 ًشخ تا سا جذیذ تذّی تَاًذ هی ضشوت ایي. است آى ػَایذ دسصذ

 واسخاًِ پشٍطُ خالص فؼلی اسصش . است دسصذ 40 ضشوت ایي هالیات ًشخ . وٌذ
؟ است سیال چٌذ جذیذ



 هحاسثِ سا است ضشوت سشهایِ ّضیٌِ هتَسط ّواى وِ تٌضیل ًشخ تایذ اتتذا : پاسخ
: آیذ هی تذست ساتطِ ایي اص وِ وٌین

 تا آى فؼلی اسصش ، ّستٌذ الؼوش هادام هساٍی الساط ، پشٍطُ ٍسٍدی ًمذی جشیاًات چَى
: تا است تشاتش 13% تٌضیل ًشخ

: تا است تشاتش خالص فؼلی اسصش ، اًتطاس ّای ّضیٌِ گشفتي ًظش دس تذٍى

. پزیشفت سا آى تایذ پس است NPV <0 چَى پس
: تا است تشاتش وِ وٌین هی لحاظ خالص فؼلی اسصش دس سا اًتطاس ّای ّضیٌِ حال

: تا است تشاتش اًتطاس ّای ّضیٌِ گشفتي ًظش دس تا ٍالؼی ضذُ توام تْای پس

: ضذ خَاّذ تشاتش اًتطاس ّای ّضیٌِ وشدى لحاظ تا خالص فؼلی اسصش حال



بنام خدا
مریم دالوند
اسد شاهسوند

احسان پور احمدی



فصل دهم 

سیبست توسین سَز 



 سَزتوسین

ًبهیسُ هیطَزكِ ثِ غَضت ، سَز سْبم سَزي كِ ثیي سْبهساضاى ضطكت تَظيغ هیطَز

ثِ هَاًیي تدبضي ّطكطَض،ايي سَز ٍثب تَخِ ًوسي،سْوي ٍيبزاضايي ؿیط ًوسي است 

سَز اًجبضتِ ٍحتي غطف سْبم  ، حساكثطتب حسكل هیتَاًس ػالٍُ ثطسَز سبل خبضي

.ثبضس( اًسٍذتِ ّبي هبًًَياستثٌبي ثِ ) ٍاًسٍذتِ ّب 



ذظ هطي توسین سَزػجبضت است اظسیبست ضطكت زض ذػَظ ًگْساضي ٍيب :1ًكتِ 

.تَظيغ سَز ٍضكل آى است 

ذظ هطي ثْیٌِ توسین سَز،ذظ هطي است كِ ثیي سَز توسیوي خبضي ٍضضس :2ًكتِ

.آتي زضاثطاًسٍذتي سَز،تؼبزل ثطهطاضهیكٌس ٍاظعطين سْبم ضطكت ضاحساكثطهیكٌس

اظثطذي خٌجِ ّب هیتَاى توبهي هجبحث هطثَط ثِ سَز ًوسي ضاّوبًٌس هسئلِ  :3ًكتِ 

تولي كطز«ٍكیل زٍ خبًجِ »



سَزاّویت ذظ هطي توسین زاليل 

:ػجبضت است اظ 



هطي توسین سَززظ زيسگبُ سطهبيِ گعاضاى تبْثیطهیگعاضز ٍثبيس هسيطيت ّسف ذظ -1

هبلكبى ضطكت ضا هطرع ٍثطآٍضزُ سبظز ظيطا زضؿیطايي غَضت سْبم زاضاى هوكي 

.است سْبم ذَزضاثلطٍضٌسٍثب ايي كبضهیوت ثبظاضسْبم كبّص يبثس

ذظ هطي توسین سَز ثطثطًبهِ تبْهیي هبلي ٍثَزخِ ثٌسي سطهبيِ اي ضطكت تبْثیط  -2

.هیگعاضز

.ذظ هطي توسین سَز ثطٍضؼیت خطيبًْبي ًوسي ضطكت تبْثیطهیگعاضز-3

پطزاذت سَز سْبم ،حوَم غبحجبى سْبم ضا كبّص هیسّس ٍزضًتیدِ ًسجت ثسّي ثِ -4

حوَم غبحجبى سْبم ضطكت اكعايص هیبثس



زاضززضاضتجبط ثبسَز سْبم چٌس تبضيد ٍخَز 

:كِ ثِ ضطح ظيط هیجبضٌس 



تبضيري است كِ زض آى هدوَع ػوَهي سَز سْبم ضا : اػالم سَز سْبمتبضيد - 1

زض ايي تبضيد،پطزاذت سَز سْبم ثطاي ضطكت تجسيل ثِ يك ثسّي ٍتؼْس . تػَيت هیكٌس

.هبًًَي هیطَز 

(:تبضيد تؼلن سَزثِ سْبم زاضاى)تبضيد هؤثط زضيبكت سَز -2

زضايطاى سْبهساض ثبيس سْبم  . تبضيري است كِ حن زضيبكت سَز ثطاي سْن ثبهي هیوبًس

ذَزضا حساهل تب تطكیل هدوَع ػوَهي تػَيت كٌٌسُ سَز،ًگِ زاضز تب سَز ثِ ٍي 

تؼلن گیطز



تبضيري است كِ زضآى،ضطكت سَز سْبم ضاثیي سْبم زاضاى تَظيغ :تبضيد پطزاذت-3

هبُ  8عجن هبًَى تدبضت ايطاى،ضطكت هیتَاًس ظطف هستي كِ اظ. هیكٌس

.تدبٍظًكٌس،سَز ضا ثیي سْبهساضاى تَظثغ كٌس

زضثطذي هَاضز سْبم زاضاى ثِ خبي زضيللت سَز ًوسي ،آى ضازضسْبم ضطكت -4

سْبم زاضاى ّعيٌِ ّبي ًول ٍاًتوبل  :سطهبيِ گعاضي هیكٌٌس ايي كبضيك هعيت زاضز

اظخٌجِ هبلیبتي ّیچ هعيتي ًساضز :كبضگعاضي ضا ًوي پصيطًس زضهوبثل يك ػیت زاضز

ظيطا سْبم زاضاى ّوچٌبى ثبيس هبلیبت سَز سْبم زضيبكتي ذَزضا ثپطزاظًس يؼٌي 

.سَزًوسي كِ هدسزاّسطهبيِ گعاضي ضسُ است ،هطوَل هبلیبت هیطَز



سَزاًَاع ذظ هطي ّبي توسین 

(:زضغسي اظهجلؾ اسوي)سَز سْبم ثبثت ذظ هطي -1

كوتطيي ضيسك ضا زاضتِ ٍ سیبست گعاض ايي . يؼٌي ّطسبل هجلؾ ثبثتي سَزتوسین هیكٌس

.ثِ سْبهساضاى پیبم هیسّس كِ ضطكت اظسَزثبثجبتي ثطذَضزاض است



:ّسف تؼسيل ًسجت پطزاذت سَز سْبم هسل 

اگطسَز هَضز اًتظبضضطكت اكعايص يبثس ًٍسجت كؼلي توسین سَز كوتط اظهوساضًسجت 

آيٌسُ ضا ثب استلبزُ اظضاثغِ سَز توسیوي گعاضهیتَاًس ثبضس ، سطهبيِ توسین سَز ّسف 

:ظز ظيط ترویي 



سَز توسیوي >+EPSهوساض هَضز اًتظبض اكعايص×ًسجت پطزاذت ّسف×كبكتَضتؼسيل=
سَز توسیوي هَضز اًتظبض;زٍضُ هجل

:كِ زض آى 
هوساض كبكتَض تؼسيل ثطاثط است ثب هؼكَس تؼساز سبل ّبيي كِ اغالح سَز توسیوي 

.زضآى ضخ هیسّس
:ثِ عَض ذالغِ

زض ايي سیبست ،ضطكت ّب ثِ عَض سبالًِ هجلؾ ثبثتي ضا ثِ ػٌَاى سَز توسین كٌٌس
اگط زض عي چٌس زٍضُ هبلي سَز ضطكت اكعايص يبثس،ايي هوساض ثبثت ًیع اكعايص زازُ 

.هیطَز
ا ستلبزُ اظ ايي سیبست زض ضطكت هَخت اًتوبل ايي پیبم ثِ سْبهساضاى هیطَزكِ ضطكت 

اظ سَز ثب ثجبتي ثطذَضزاض است



(ذظ هطي هیبًِ ضٍ:)پطزاذت هجلؾ ثبثت ثؼالٍُ زضغسي اظ سَز خبضي-2

زضايي ثٌگبُ يك هیعاى سَز حساهل ضا پطزاذت هیٌوبيس ٍلي ثبتَخِ ثِ هیعاى سَز كل 

.ثٌگبُ آًطا اكعايص يب كبّص هیسّس

(:زضغسي اظ سَز ذبلع)ًسجت ثِ پطزاذت ثبثت سَز سْبم -3

ثٌبثطايي زض ايي . زضايي حبلت ثٌگبُ زضغس ثبثتي اظ سَز ذَز ضا ّطسبلِ توسین هیٌوبيس

ضٍش زضغس سَز توسیوي ثبثت است ٍلي ثبتَخِ ثِ هیعاى سَز ّط سبلِ ضطكت ،سَز ّط 

.ايي ذظ هطي ثبالتطيي ضيسك ضا زاضز. سْن هتـیط ذَاّس ثَز



:هطي توسین سَز سْبم ثبهیوبًسُ ذظ -4

ظهبًي كِ كطغتْبي سطهبيِ گصاضي ضطكتي زاضاي ثجبت ًجبضس ،هسيطيت هوكي است ذظ 

ثب ايي ًَع ذظ هطي ،هوساض سَزي كِ اًسٍذتِ . هطي سَز سْبم هتـیط ضا اًتربة كٌس

هي ضَز ،ثِ هیعاى زستطسي ثِ كطستْبي سطهبيِ گئبضي زض يك سبل هطرع ثستگي 

زض ايي سیبست ،تبْهیي هبلي ذبضخي ثِ حساهل هوكي هیطسس ٍ ثطاسبس ايي . زاضز

زض ايي ضیَُ،سَز توسیوي ثط هجٌبي  . سیبست،ّیچ ًوطي زضتؼییي هیوت سْبم ًساضز

ثبهي هبًسُ ٍخِ ًوس پس اظ ترػیع زضغس الظم اظ سَز ثطاي پطزاذت ًسجت حوَم  

.سبحجبى سْبم زض تبْهیي هبلي ثَزخِ ثٌسي سطهبيِ اي هحبسجِ هیطَز



:ايي هسل هجتٌي ثط هَاضز ظيط است

پَضطجِ ّعيٌِ تبْهیي (3سبذتبض سطهبيِ ّسف (2خسٍل ظهبًي ثٌسي كطغت ّبي سطهبيِ گعاضي (1

سطهبيِ ذبضخي

:ذالغِثِ عَض 

.ثط هجٌبي ايي سیبست ،سَز ّط سبلِ تـییط هیكٌس-

.ضيسك ايي سیبست ًسجت ثِ سیبست پطزاذت سَز ثبثت ثیطتط است -

زضايي سیبست ًویتَاى ضاثغِ هطرػي ثطاي اضتجبط هیعاى سَز توسیوي ٍ اضظش ٍاضظش ضطكت  -

.پیساكطز

.هوساض سَز توسیوي زض ايي ضٍش زض سبلْبي هتَالي تـییط ظيبزي ذَاّس زاضت -



:هؤثط زض ذظ هطي توسین سَز ػجبضت اًس اظػَاهل 



:سَز اًجبضتِ ثِ ػٌَاى يكي اظ هٌبثغ تبآهیي هبلي-1

زضايي ظهیٌِ .اٍلیي ػبهلي است كِ زض سیبست ّبي توسین سَز هَضز تَخِ هطاض هیگیطز 

:ثبيس ثِ هَاضز ظيط تَخِ ًوَز

ًسجت ثِ ّعيٌِ سطهبيِ سْبم هوتبظ ٍ ثسّي ثیطتط « سَز اًجبضتِ»ّعيٌِ سطهبيِ ( الق

.است

سْبم ػبزي ٍ سَز اًجبضتِ ،ّط زٍ اخعاي حوَم غبحجبى سْبم ّستٌس ٍزض ظهبًي كِ (ة

اًتطبض سْبم ػبزي ثبهطكل هَاخِ هیطَز ،ضطكتْب هیتَاًٌس اظ عطين سَز اًجبضتِ اهسام 

.ثِ تبْهیي هبلي كٌٌس



:حلظ تطكیت سبذتبض سطهبيِ-2

زٌّسُ  تطكیل ٍ زضغس اخعاي تؼییي حلظ تطكیت سبذتبض سطهبيِ يؼٌي زض توسین سَز ضٍضي ضا ػول كٌین تب ثتَاًین ثب 

:ثِ زٍ هَضز تَخِ كطزظهیٌِ ثبيس زض ايي .سبذتبض سطهبيِ ،ثطٍت سْبم زاضاى ضا ثِ حساكثط ثطسبًین 

:اًؼغبف پصيطي زض تبْهیي هبلي(الق

اگط ايي كبض ازاهِ پیسا  . اًؼغبف پصيطي يؼٌي ايٌكِ ضطكتْب تب حس هؼیٌي هیتَاًٌس اظ عطين ثسّي تبْهیي هبلي كٌٌس

كٌس ًسجت ثسّي اكعايص يبكتِ ٍضيسك هبلي ضطكت اكعايص ذَاّس يبكت اهب اگط تبْهیي هبلي اظ عطين سَز اًجبضتِ  

.ثبضس ،اًؼغبف پصيطي زض ضطكت حلظ ذَاّس ضس

:سیبست توسین سَز ثبهیوبًسُ(ة

زض ايي سیبست ،اثتسا ًیبظّبي تبْهیي هبلي هطرع ضسُ ٍ اظ عطين سَز اًجبضتِ تبْهیي كطزُ ٍالجبهي سَز ثیي  

.زض ايي سیبست هیعاى سَز توسیوي ّط سبل هتلبٍت ذَاّس ثَز. سْبهساضاى توسین ذَاّس ضس



:ًیبظ سْبم زاضاى-3

آًچِ كِ ثبيس زض توسین سَز هَضز تَخِ هطاض گیطز ؛حلظ ثجبت زض توسي م سَز استسض ايي ظهیٌِ هي ثبيست ثِ هَاضز  

:ظيط تَخِ ضَز

زض ضطايظ تَضهي ضطكتْب ثبيس سَز توسیوي ضا اكعايص زٌّس ظيطا ضطكتي كِ سبالًِ  :ثبظزُ حوَم غبحجبى سْبم (الق

هجلؾ ثبثتي سَز توسین كٌس ،ثِ ػلت تَضم اضظش ٍاهؼي يب هسضت ذطيس سَزّب كبّص هي يبثس لصا ضطكتْب ثطاي حصف  

تبثیط تَضم ثبيستي سَز سَز ثیطتطي توسین كٌس

ًگطش هرتلق سْبهساضاى هي تَاًس زض تػوین گیطي سیبست توسین سَز هَثط ثبضس ظيطا ثطذي  : سلیوِ سْبهساضاى(ة

اظ سْبهساضاى توسین سَز ضا ثیطتط تطخیح هي زٌّس زض حبلي كِ ثطذي زيگط ػسم توسین سَز ضا تطخیح هي زٌّس

چگًَگي توسین سَز هي تَاًس حبهول اعالػبتي زض هَضز ًگطش ّیئت هسيطُ زض  :هحتَاي اعالػبتي سَز سْبم (ج

.سَز آٍضي ضطكت ثبضس



هحسٍزيتْبي هبًًَي -4

ثطذي اظ هوطضات ثِ هسيطيت ضطكت اخبظُ ًوي زّس كِ زض تؼییي ٍپطزاذت  "هؼوَال

سَز سْبم ،ّط عَض هبيل ثبضٌس ػول كٌٌس اظ خولِ ايي هَاًیي هي تَاى ثِ هیسٍ ثٌسّبي 

.هطاضزازّبي ٍام ٍضطايظ هطثَط ثِ سْبم هوتبظ اضبضُ كطز



5ًكتِ 

هَهیؼت هبلیبتي سْبهساضاى .1زيگط ػَاهل هَثط ثط ذظ هطي توسین سَز هي تَاى ثِاظ 

ٍ ژّبي سطهبيِ گصاضي4كٌتطل ضطكت  3ٍضؼیت ًوسيٌگي ضطكت  2، ثجبت  5ٍضؼیت پط

...ًوص سْبهساضاى ػوسُ ٍ 7ٍاًساظُ ضطكت سبثوِ 6سَزآٍضي 



هطي توسین سَزهطثَط ثِ ذظ ًظطيبت 



تئَضي هیلط )« هطثَط ثَزى اضظش ضطكت ثِ چگًَگي توسین سَزًب »تئَضي-1

(M&Mٍهَزلیبًي

ثستگي ثِ سَز هَضز اًتظبض ًبضي (كیوت سْن)ايي تئَضي ثیبى هیكٌس كِ اضظش ضطكت 

. اظ زاضايي ّب ثستگي زاضز ًٍِ ثِ ضیَُ اي كِ سَز ٍحسبة سَز اًجبضتِ توسین هیطَز

،حصف هبلیبت ثطاي سْبم زاضاى است ٍاظ زيگط كطضیبت آى M&Mيكي اظ كطضیبت هْن 

.،ػسم ٍخَز ّعيٌِ ّبي هؼبهالت ٍٍخَز اعالػبت هتوبضى زض ثبظاض است 



6ًكتِ 

اضظش )سَز اثطي ثط ثطٍت سْبهساضاى ًساضز ٍ آًچب ثبػث هیوت سَز سْبم توسین 

زض توسین سَز ًطبى هیسّس يؼٌي اگط ضطكتي كِ هحتَي اعالػبتي است ضطكت هیطَز 

ٍسیلِ ،ػولكطز ثْتطي ضا ًطبى زازُ ،ثِ ايي !زضغس سَز توسیوي ذَز ضا اكعايص زّس

كِ زض ٍاهغ ايي تئَضي ثیبى هیكٌس .ٍػبهلي است كِ هَخت تـییط هیوت سْبم هیطَز

اضظش ضطكت اظ هحتَاي اعالػبتي كِ ثط اثط توسین سَز ًوبيبى هیطَز تبْثیط هیپصيطز ًِ  

.زاضزضیَُ توسین سَز ٍايي تئَضي كوظ زض ثبظاض كبهل ٍخَز 



:ًكتِ هْن

ايي تئَضي تػویوبت هطثَط ثِ توسین سَزاظ تػویوبت هبلي ٍسطهبيِ گصاضي ثطاسبس 

ٍايي تئَضي تلبٍتي ثیي سَز توسیوي زض ثبظاض ذطيسسْبم ثطاي .كبهالْ هدعا ذَاّس ثَز

.ثبظگطزاًسى ٍخِ ًوس ثِ سْبم زاضاى ٍخَز ًساضز



پطًسُ اي زضزستتئَضي -2

زضغس سَز توسیوي هوساضّعيٌِ (كبّص)گَضزٍى ٍ لیٌت ًط ثیبى هیكٌٌس كِ ثب اكعايص 

هیبثس ظيطا سطهبيِ گصاضاى ًسجت ثِ زضيبكت (اكعايص)كبّص (Ke)سطهبيِ سْبم ػبزي 

سَز سطهبيِ اي اعویٌبى كوتطي زاضًس ٍاظزيسگبُ آى ّب ، سطهبيِ گصاضاى ثطاي سَز 

توسیوي هَضز اًتظبض زض هوبيسِ ثب سَز سطهبيِ هَضز اًتظبض ،اضظش ثیطتطي هبئل است 

 D1چَى ثبظزُ سَز توسیوي

.،ضيسك كوتطي زاضز(g)زض هوبيسِ ثب ثبظزُ ضضس



تئَضي اٍلَيت هبلیبتي -3

ايي زيسگبُ ايي است كِ سِ ػبهل هطثَط ثِ هبلیبت ثبػث هیطًَس كِ سطهبيِ گصاض زضغس كوتطي اظ سَز توسیوي ضا  

:ثِ ثبالتطتطخیح زّس

.تبظهبًي كِ سْن ثِ كطٍش ًطسس ،هبلیبت حبغل اظ سَز سطهبيِ اي پطزاذت ًرَاّس ضس( الق

.ًطخ هبلیبت هطثَط ثِ سَز سطهبيِ اظ سَز توسیوي كوتط است( ة

.اگط كسي يك سْن ضا تبظهبى هطگ ذَز ًگْساضي كٌس ّیچگبُ هبلیبت ثط سَز سطهبيِ ضبهل حبل ٍي ًرَاّس ضس(ج

ثبتَخِ ثِ سِ هَضز الق ة ٍج ايي تئَضي ثیبى هیكٌس اگط سَز ثیطتطي توسین ضَز،سْبهساض ًسجتبْهبلیبت ثیطتطي  *

.پطزاذت ذَاّس كطزٍ ثِ ّویي ػلت تطخیح هیسّس سَز كوتطي توسین ضَز



ثِ عَض كلي ثب تَخِ ثِ سِ زيسگبُ كَم هیتَاى ًوَزاض اضظش ضطكت 

ٍّعيٌِ سطهبيِ ضطكت ضا ثط اسبس توسین سَز ضسن ًوَزُ كِ ثِ ضطح  

:ظيط هیجبضس



ٍٍالتطگَضزٍى هسل -4

ايي ًظطيِ پطزاظاى ثیبى هیكٌٌس كِ سیبست توسین سَز ثط اضظش ضطكت هؤثط ٍثستگي ثِ 

چگًَگي خبيگبُ هؤسسبت زض ضطايظ ضضس هطاض زاضز،اظ ًظط آًْب هؤسسبت ثِ سِ زستِ  

:توسین هیطَز 



:هَسسبت زض حبل ضضس( الق

زض ايي هَسسبت ًطخ ّعيٌِ سطهبيِ كوتط اظ ًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض است ٍزض ًتیدِ ايي هَسسبت ثب 

.اًجبضتِ كطزى سَز ٍ اًتوبل آى ثِ سطهبيِ گعاضي زض عطحْب ،هَخت اكعايص هیوت سْبم ذَاّس ضس

:هَسسبت زض حبل ثلَؽ( ة

زض ايي هَسسبت ًطخ ّعيٌِ سطهبيِ ثطاثط ثبًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض است ٍزض ًتیدِ سیبست توسین سَز  

.تبْثیطي ثط هیوت سْبم آًْب ًساضز

:هَسسبت زض حبل اكَل(ج

زضايي هَسسبت ًطخ ّعيٌِ سطهبيِ ثیطتط اظ ًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض است ٍزض ًتیدِ ػسم توسین سَز  

.هَخت كبّص هیوت سْبم ذَاّس ضس لصا ايي هَسسبت اهسام ثِ توسین سَز ذَز ثغَض كبهل هیٌوبيس



:7ًكتِ 

ثطيگبم هؼتوسًسكِ ذظ هطي توسین سَز هتبْثط اظ ٍيعگیْبي ذبظ ضطكت ٍ ٍستَى 

هبلكبى آى است ٍ زض هدوَع ثِ ػَاهلي اظ هجیل ًطخ هبلیبتي ،ًیبظّبي زضاهسي سْبم  

.زاضاى ٍ كطغتْبي سطهبيِ گعاضي ضطكت ثستگي زاضز

:8ًكتِ 

ضطكتي كِ ثبظزُ ثیطتطي ضا زض هبلت سَز ًوسي كطاّن هیكٌس كوتط اظ اضظش اضظش 

.ضطكتي است كِ ثبظزُ آى ثِ غَضت هٌلؼت سطهبيِ اي هؼبف اظ هبلیبت است



ًظط هي ضسس كِ زض هطحلِ ػول ،ثسیبضي اظ ضطكتْب يك سیبست توسین سَز ثِ :  9ًكتِ 

ّسكْب ثِ :)ثیٌبثیي ضا زًجبل هیكٌس ايي سیبست ايي سیبست زاضاي پٌح ّسف ظيط هیجبضس

(تطتیت اٍلَيت ثیبى هیطًَس

است ثِ زلیل پطزاذت سَزNPV>0اختٌبة اظ ًپصيطكتي عطحي كِ -1

اختٌبة اظ كبّص سَز ًوسي  -2

اختٌبة اظ كطٍش سْبم خسيس-3

حـظ سغح هغلَة ًسجت ثسّي ثِ حوَم غبحجبى سْبم-4

حلظ سغح هغلَة زضغس توسین سَز-5



زض ضٍش ثیٌبثیي ،ًسجت ثسّي ثِ حوَم غبحجبى سْبم يك ّسف ثلٌس هست -10ًكتِ 
.تلوي هیطَز 

ثجبت سَز ًوسي ّسف سْبم زاضاى ضا زض هَضز هحتَاي اعالػبتي ،زضآهس -11ًكتِ 
.ضطكت ٍكبّص ػسم اعویٌبى تحون هیجرطس

گطاّبم ،زيَيسزازٍسیسًي كبتل ازػب كطزُ اًسكِ ثِ عَض كلي ثْتط است -12ًكتِ 
:ضطكت ّب سَز ًوسي ثیطتطي ثپطزاظًس چَى

اضظش كؼلي سَزّبي ًوسي ًعزيكتط ثیطتط اظ اضظش كؼلي سَزّبي ًوسي زٍضتط ( الق
.است

اظ ثیي زٍ ضطكتي كِ زض كل،هسضت سَز آٍضي ٍ خبيگبُ آًْب زض يك غٌؼت ثطاثط  (ة
.است ،سْبم ضطكتي كِ سَز ًوسي ثیطتطي هیپطزاظز،توطيجبْ ّوَاضُ هیوت ثبالتطي زاضز 

ثِ عَض كلي هیتَاى گلت زٍ زلیل تَخیِ كٌٌسُ ايي ًظطيِ پطزاظاى ثطاي سَز ًوسي  
:ثیطتط ػجبضتٌس اظ

.گطيعاظ ػسم اعویٌبى-2توبيل ثِ سَز كؼلي -1



هیوت سْن پس اظ اػالى كبّص سَز ًوسي ثِ ايي زلیل اكت هیكٌس كِ سَز ّبي ًوسي :13ًكتِ

.آيٌسُ ػوَهبْكوتطًس ًِ ثِ زلیل ايٌكِ ضطكت زضغس سَز ًوسي ذَز ضا كبّص زازُ است

اظ خولِ زاليلي كِ ثبػث اذتالف زض تطخیْبت سطهبيِ گصاضي زض ضاثغِ ثبهیعاى :ًكتِ هْن 

-3زضآهس سَز سْبم  -2تلبٍت زض ًطخ هبلیبت   -1:سَز توسیوي  هیطَز ػجبضت اًس اظ 

هٌبكغ سطهبيِ

ضٍش ّبي پطزاذت سَز سْبم 

پطزاذت سَز سْبم ثِ ضكل ّبي هرتللي ٍخَز زاضز كِ ػجبضت اًس اظ  

ثبظ  -5تدعيِ هؼكَس، -4تدعيِ سْبم ،-3،(سَز سْوي)سْبم خعيطُ-2سَز ًوسي ،-1

.ذطيس سْبم



ًوسيسَز - 1

 

زضايي حبلت ضطكت سَز توسیوي ضا ثِ غَضت ًوسي ثِ سْبم زاضاى پطزاذت هیكٌس 

زض ايي ضٍش اضظش ثبظاض سْبم  . ٍهیوت ّط سْن ثِ اًساظُ سَز توسیوي كبّص هیبثس

كبّص هیبثس اهب تؼساز سْبم ،هیوت اسوي ،سطهبيِ ٍ زضغس هبلكیت سْبهساضاى ثسٍى 

.تـییط ثبهي هیوبًس

هیوت ّط سْن ثؼس اظ سَز  =هیوت ّطسْن هجل اظسَزتوسیوي–سَز توسیوي ّط سْن 

توسیوي



(سَز سْوي)خعيطُسْبم -2

سَز سْوي يب سْبم خبيعُ ،سْبم ّوبى ضطكت است كِ ثِ خبي سَز ًوسي ،ثیي 

پس اظ تَظيغ سْبم خبيعُ ،هیوت سْن كبّص هیبثس  .سْبهساضاى آى ضطكت تَظيغ هیطَز

:ٍهیوت سْن اظ ضاثغِ ظيط ثسست هي آيس

هیوت سْن پس اظتَظيغ سْبم خبيعُ   =هیوت سْن هجل اظ تَظيغ سْبم خبيعُ 

1+زضغس تَظيغ سْبم                                            



:15ًكتِ 
:ػجبضت اًس اظ(سَز سْوي )سْبم خبيعُ ٍيژگي 

.ثطٍت سْبم زاض تـییط ًویكٌس-1
.زضغس هبلكیت ّط سْبم زاض تـییط ًویكٌس-2
.هیوت اسوي ّط سْن تـییط ًویكٌس-3
.هیوت شاتي سْن كبّص هیبثس-4
.تؼساز سْبم ّط سْبهساض اكعايص هیبثس-5
ثِ  (اًسٍذتِ )تـییطي زض هؼبهلِ حسبثساضي ايدبز ًویكٌس ظيطا اظ هحل سَز اًجبضتِ -6

.حسبة سطهبيِ اًتوبل هیبثس
.كبّص هیبثس(اًجبضتِ)حسبة سطهبيِ اكعايص ٍحسبة اًسٍذتِ -7
كبّص اضظش زكتطي ّط سْن-8





:  16ًكتِ 

:تدعيِ سْبم ػجبض تٌساظ ٍيژگي 

تؼساز سْبم اكعايص هیبثس-1

.هیوت شاتي سْبم كبّص هیبثس -2

.هیوت اسوي سْبم كبّص هیبثس-3

.سطهبيِ تـییط ًویكٌس -4

.اضظش ضطكت تـییط ًویكٌس-5



:اّساف تدعيِ سْبم ػجبضت اًس اظ

اكعايص تؼساز سْبم(الق

گستطش هبلكیت(ة

تسْیل زضهؼبهالت(ج



:ٍخَُ تطبثِ ثیي سَز سْوي ٍتدعيِ سْبم ثِ ضطح ظيط است

.زض ّط زٍ ّیچ ٍخِ ًوسي پطزاذت ًویطَز.1

.زض ّطزٍ حبلت تؼساز سْبم هٌتططّبكعايص هي يبثس-2

.زض ّطزٍ حبلت، هدوَع حوَم غبحجبى سْبم ،ثسٍى تـییط ثبهي هي هبًس-3

تدعيِ هؼكَس–4

.كٌستدعيِ هؼكَس ػكس تدعيِ سْبم است كِ زض آى ضطكت چٌس سطْن ضا تجسيل ثِ يك سْن هي 

.ثطػكس ٍيژيگیْبي تدعيِ سْبم است  "ٍيژيگي تدعيِ هؼكَس زهیوب: 17ًكتِ 



سْبم  ثبظذطيس -5

ثبظ ذطيس سْبم هٌتططُ ضطكت تَسظ ذَز ضطكت است ٍثِ سْبهي كِ ثسيي ضكل 

اظ زيسگبُ ًظطي ثبظ ذطيس سْبم يب پطزاذت . ذطيساضي هي ضَز سْبم ذعاًِ گَيٌس 

سَز سْبم ثطاي سْبهساض يكسبى هي ثبتطس ظيطات هٌبكغ سطهبيِ اي حبغل اظثبظ ذطيس 

سْبم ثطاثط ثب سَز سْبهي است كِ هي تَاًست زض غَضت ػسم كطٍش سْبم ذَز 

.عجن هبًَى تدبضت ثبظ ذطيس سْبم زض ايطاى هوٌَع است. زضيبكت كٌس



:ٍيعيگیْبي ثبظ ذطيس سْبم ػجبضتٌساظ 18ًكتِ 

سَز ّط سْن اكعايص هي يبثس -1

اكعايص هي يبثس(هیوت شاتي)هیوت ثبظاض سْبم-2

سْبم كبّص هي يبثستؼساز  - 3 







:هعايبي ثبظ ذطيس سْبم ثطاي سْبهساضاى ػجبضت اًس اظ 

اگط زض ًتیدِ ثبظ ذطيس سْبم ،هیوت ثبظاض سْبم اكعايص يبثس ،سْبهساضاى هیتَاًٌس زض -1

.غَضت كطٍش سْبم ثِ هیوت ثبالتط،اظ هعيت سَز سطهبيِ ثْطُ هٌس ضًَس

زضحبلت ثبظ ذطيس ،سْبهساضاى ًسجت ثِ كطٍش يب ػسم كطٍش سْبم ذَز هرتبضًس -2

اهب اگس سَز سْبم پطزاذت ضَز،سْبهساضاى ثبيس آى ضا ثپصيطًس ٍ هبلیبت هطثَعِ ضا ًیع 

.هتحول ضًَس



:هؼبيت ثبظ ذطيس سْبم زاضاى ثطاي سْبم ػجبضتٌس اظ

تبْثیط هثجت توسین سَز ثط هیوت ثبظاض سْبم هوكي است ثیطتط اظ ثبظ ذطيس ثبظاض سْبم -1

.ثبضس

زضغَضتي كِ سْبم ذعاًِ ثِ هیوت ثسیبض ثباليي ذطيساضي ضَز، سْبهساضاى ثبهي -2

هیوت ثبالي سْبم ظهبًي ٍخَز ذَاّس زاضت كِ هجبزلِ سْبم  .هبًسُ هتضطض هیطًَس 

.هحسٍز ثبضس يبهوبزيط هبثل تَخْي اظ آى ثبظذطيس ضَز



:هعايبي ثبظ ذطيس سْبم ثطاي ضطكت ػجبضتٌس اظ

اگط ثِ غَضت هَهتي خطيبى ًوسي هبظازي ٍخَز زاضتِ ثبضس هسيطيت هوكي است ثبظ ذطيس سْبم ضا ثْپطزاذت  -1

.سَز سْبم ثبالتطي كِ احسبس اعویٌبى ًسجت ثِ تساٍم آى ٍخَز ًساضز،تطخیح زّس

.سْبم ذعاًِ هیتَاًس ثطاي عطح ّبيي ًظیط حن ذطيس سْبم ثكبض ثطز ،ثسٍى آًكِ تؼساز سْبم ضطكت اكعايص يبثس-2

اگط هسيطيت ًیع غبحت سْن ثبضس ،اظ ثبظ ذطيس سْبم ثیطتط هٌتلغ هیطَز تبسَز سْبم ظيطا ثطذَضز هبلیبتي ًسجت  -3

.ثِ ثبظ ذطيس سْبم هغلَة تط است 

.زض غَضت ًیبظ ثِ ٍخَُ خسيس هیتَاى سْبم ذعاًِ ضا هدسزاْ  زض ثبظاض ثِ كطٍش ضسبًس-4

زض هَاهؼي كِ احسبس ضَز هوكي است ضطكت ّسف سبيط ضطكت ّب ثطاي ازؿبم هطاض گیطز،ثبظذطيسسْبم  -5

.ٍكبّص تؼساز سْبم زض ثبظاض هیتَاًس هؤثط ٍاهغ ضَز



:ثبظ ذطيس سْبم ثطاي ضطكت ػجبضتٌس اظ هؼبيت 

اگط سطهبيِ گعاضاى احسبس كٌٌس كِ هسيطيت ثِ زلیل ايٌكِ كبهس كطغتْبي سطهبيِ  -1

گعاضي هغلَة است،زضگیط عطح ثبظ ذطيس سْبم ضسُ ،هیوت سْبم كبّص ذَاّس يبكت 

.

اگط هطرع ضَز كِ ضطكت ثبهػس تـییط هیوت ثبظاض سْبم ،اهسام ثِ ثبظ ذطيس سْبم -2

.ثبضس(SEC)كطزُ است ثبيس پبسرگَي ّیئت ًظبضت ثَضس اٍضام ثْبزاض 



. اظًظط هبلیبتي ،ثبظذطيس سْبم ًسجت ثِ پطزاذت سَز ًوسي هعيت هْوي زاضز:19ًكتِ  

آى حن اًتربة ًساضز زضيبكت سَز ًوسي هطوَل هبلیبت هیطَز ٍسْبم زاض زض هَضز 

:زض ثبظ ذطيس سْبم ،سْبهساض تٌْب زض غَضتي هبلیبت هیپطزاظز كِ .

.سْبهساض ثِ اًتربة ذَز كطٍش سْن ضا اًتربة كٌس-1

.سْبهساض زض ايي كطٍش ،هٌلؼت سطهبيِ اي هطوَل هبلیبت كست كطزُ ثبضس-2

اگط ّیچ ًوضي زض ثبظاض ٍخَز ًساضتِ ثبضس ،اسبسبْسَز ًوسي ٍ ثبظذطيسسْبم  :20ًكتِ 

.ّیچ تلبٍتي ًرَاٌّس زاضت 



پبيبى



، ورشکستگیسایر هباحث خرید ، ادغام 
خانن سعیده ابوطالبی

آقای اهیربلوریان
آقای سعید طاهری



  جْت ّا ؿشوت اػتشاتظی جولِ اص هـتشن گزاسی ػشهایِ ٍ تحلیل ، ادغام
  دس اػتشاتظیه تلوین یه فٌَاى تِ ٍ تاؿذ هی خَد سلاتتی هَلقیت افضایؾ

.ؿَد هی تلمی هالی هذیشیت

 تافث وِ سًٍذ هی ؿواس تِ فولیات ٍ فقالیت دس سؿذ ًَفی تحلیل ٍ ادغام
.گشدد هی ؿشوت فقالیت ؿذى هتٌَؿ



:داسد ٍجَد ساُ ػِ ؿشوت چٌذ یا دٍ پیَػتي ّن تِ تشای هقوَال

  خشیذاس ؿشوت تٌْا وِ عَسی تِ ؿشوت یه دس ؿشوت چٌذ یا دٍ تشویة : ادغام -1
.وٌذ حفؼ سا خَد هَجَدیت

جذیذ ؿشوت یه تـىیل ٍ ؿشوت چٌذ یا دٍ پیَػتي تْن : تشویة -2

 ػْام اص وافی تقذاد هاله یا داسًذُ وِ اػت ؿشوتی : (ّلذیٌگ ) داسًذُ ؿشوت -3
.تاؿذ هی آًْا وٌتشل تِ لادس وِ ًحَی تِ اػت ؿشوت چٌذ یا یه فادی



:ؿشوتْا (تشویة یا ادغام) پیَػتي تْن هتذاٍل سٍؽ ػِ

 تَلیذ فشایٌذ دس هالثل ؿشوت یه تا ؿشوت وِ پیًَذد هی ٍلَؿ تِ ٍلتی : فوَدی -1
.ؿَد ادغام یا تشویة (وٌٌذُ هلشف یا وٌٌذُ تَصیـ ) هاتقذ یا (اٍلیِ هَاد وٌٌذُ فشضِ)

.اػت هـاتِ تجاسی فقالیت تا ؿشوت دٍ ادغام یا تشویة حاكل : افمی -2

 هشتثظ غیش كٌایـ دس ؿشوت چٌذ یا دٍ پیَػتي تْن حاكل : (ًاّوگي) هختلظ -3
.یىذیگشاػت تا



:ؿَد هی تٌذی تمؼین ًَؿ ػِ تِ (ًاّوگي ) هختلظ ادغام
 هی تَصیـ ال تَلیذ تِ فولىشد لحاػ اص وِ ؿشوتْایی : هحلَل تَػقِ ادغام -1

.پشداصًذ

  هختلف تاصاسّای دس سا هـاتِ هحلَل وِ ؿشوتْایی : تاصاس تَػقِ ادغام -2
.سػاًٌذ هی فشٍؽ تِ جغشافیایی

 هی ًاهشتَط ّن تِ راتا وِ ؿشوت دٍ یىپاسچگی ؿاهل : هشوة تَػقِ ادغام -3
.تاؿٌذ



  : ؿَد اًجام عشیك دٍ تِ تَاًذ هی ؿشوت دٍ ادغام

.وٌذ هی هزاوشُ ًؾش هَسد ؿشوت تا خشیذاس ؿشوت : هزاوشُ -1

 ؿشوت داساى ػْام تِ هؼتمیوا سا خشیذ پیـٌْاد خشیذاس ؿشوت : خشیذ پیـٌْاد -2
.وٌذ هی اسائِ ًؾش هَسد



: ادغام جْت هالی تاهیي ّای ساُ تشیي هتذاٍل
تقْذی یا ًمذی خشیذ
فادی ػْام فشضِ
هوتاص ػْام
تثذیل لاتل تْاداس اٍساق
ؿشوت ػْام خشیذ حك

فاهل اكلی دس اًتخاب ساُ ًْایی، تاثیش آى تش ػَد ّش ػْن هی تاؿذ.



واّؾ سیؼه فقالیت -1
تْشُ گیشی اص تاثیشات ّن ًیشٍصایی ادغام -2
اهىاى تحلیل هٌاتقی وِ ؿشوت لثال فالذ آى تَدُ -3
اهىاى تْثَد تَاًایی هالی -4
اهىاى افضایؾ لیوت تاصاس ػْام -5
اهىاى تاهیي هالی ساحت تش ًؼثت تِ تاهیي هالی اص عشیك تَػقِ داخلی -6
اهىاى تحلیل تاصدُ ػشهایِ گزاسی هغلَتتش -7
اهىاى تْشُ هٌذی اص ًفـ هالیاتی-8



 پیؾ هٌافـ اػت هوىي صیشا ) هالی ًؾش هَسد ًتیجِ ًذاؿتي لغقیت -1
(ًیاتذ تحمك ؿذُ تیٌی

ؿشوت دٍ هذیشیت تیي تضاد ایجاد اهىاى -2
اللیت ػْاهذاساى فمیذُ اختالف دلیل تِ هـىالت تشٍص اهىاى -3
  فقالیت ؿذى ساوذ ًتیجتا ٍ دٍلتی اًحلاس ضذ لَاًیي تا تقاسم اهىاى -4

ادغام ّای



  فولىشد تش ادغام وِ تاثیشی تایذ هالی هذیش تالمَُ، ادغام یه اسصیاتی دس
  .دّذ لشاس اسصیاتی هَسد سا تاؿذ داؿتِ تَاًذ هی جذیذ ؿشوت
: ًؾیش فَاهلی

ػْن ّش ػَد -1
ػْن ّش پشداختی ػَد -2
ػْن ّش تاصاس لیوت -3
سیؼه -4



 ًؾش دس تایذ صیش فَاهل ؿشوت، یه تحلیل تشای گیشی تلوین ٌّگام دس
:ؿَد گشفتِ

آى سؿذ ًشخ ٍ ػَد -1
پشداختی ػْام ػَد -2
تاصاس ػْاى لیوت -3
ػْن ّش دفتشی اسصؽ -4
ػْن ّش خالق گشدؽ دس ػشهایِ -5

 تشای تقییي اسصؽ ػَد، ػَد پیؾ تیٌی ؿذُ ٍ ضشیةP/E   آتی تایذ هذ
.ًؾش لشاس گیشد



  ؿذُ تیٌی پیؾ صیاى ٍ ػَد كَستحؼاب تشاػاع ًمذ جشیاًات تشآٍسد -1
ّذف ؿشوت

تٌضیل ًشخ تشاٍسد -2
  تَاًایی اسصیاتی تشای (NPV) ًمذ جشیاًات خااف فقلی اسصؽ هحاػثِ -3

ادغام هالی ٍ فولی ّای



  ٍ A وٌٌذُ تحلیل ؿشوت تشای ادغام اص تقذ P/E ًشخ ساتغِ
:اص اػت فثاست S ؿذُ تحلیل

mA+S : ًشخ P/E هشوة ؿشوت تشای ػیٌشطی تا ادغام اص تقذ (A+S)
SA : ادغام اص لثل وٌٌذُ تحلیل ؿشوت ػْام لیوت
SS : ارغام اص لثل سػیذُ فشٍؽ تِ ؿشوت ػْاى لیوت

NA : ادغام اص لثل وٌٌذُ تحلیل ؿشوت ػْام تقذاد
NS : ادغام اص لثل سػیذُ فشٍؽ تِ ؿشوت ػْام تقذاد

EPSA : ادغام اص لثل وٌٌذُ تحلیل ؿشوت ػْن ّش خالق دسآهذ
EPSS : ادغام اص لثل سػیذُ فشٍؽ تِ ؿشوت ػْن ّش خالق درآهذ

∆V : (ػیٌشطی) ادغام اص تقذ ؿشوتْا ػْام اسصؽ دس تغییش 

mA+ S 
=

NA.SA+NS.NA.SA.SS +∆V

NA.EPSA + NS.EPSS



.ؿًَذ هی تحلیل ػْام هثادلِ عشیك اص تیـتش ؿشوتْا

.گیشد هی كَست ؿذُ تقییي پیؾ اص تثذیل ًشخ اػاع تش ػْام هثادلِ

.ال .الن.�.. �ال��  الظرن�� ������ =   . . پرداختی .ا مبل
..يدار .ال. ....  ... ره  قيمت با



  . تاؿذ داؿتِ ػْن ّش تاصاس لیوت یا ػَد تش ًاهغلَب یا هغلَب تاثیش تَاًذ هی ادغام
  : وشد هـاّذُ تَاى هی سا ػْن ّش ػَد تش ادغام تاثیش صیش هثال دس

  : اػت صیش ؿشح تِ ؿشوت دٍ اعالفات

 هَسد ؿشوت ػْام 2 ٍ خشیذاس ؿشوت ػْام 1 تاصاس اسصؽ هثٌای تش هثادلِ ًؼثت صیش، حاالت اص یه ّش دس
: اص فثاستٌذ ًؾش

.. ال. سهم پيشناه.ی قی .. .ال.د ن  . .يمت .ازار هر سم شرهک .ي.ار . . .. ..... لایر. .. ..لایرک .ی حالت
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  وِ ؿَد هی اعالق واسی ٍ وؼة سٍاتظ تِ (JV) هـتشن گزاسی ػشهایِ
  فقالیتْای تشخی اًجام تِ یىذیگش تا تا گشدد هی تشلشاس عشف چٌذ یا دٍ تیي

  ٍ ؿَد حفؼ عشفیي اص یىی حمَلی ؿخلیت تغَسیىِ تپشداصًذ، التلادی
  داؿتِ هـاسوت گزاسی ػشهایِ اص ًاؿی صیاى ٍ ػَد دس وِ وٌٌذ هی تَافك
.تاؿٌذ



هخاعشات ٍ ّضیٌِ تَصیـ -1
هالی هٌاتـ تِ دػتشػی تَػقِ -2
همیاع تِ جَیی كشفِ ٍ هٌذی تْشُ -3
جذیذ هـتشیاى ٍ آٍسی في تِ دػتشػی -4
ٍخالفیت ًَآٍسی اص حاكل هذیشیتی تَاًوٌذی تِ دػتشػی -5
ؿشوت اص حاكل هالیاتی هضایای اص هٌذی تْشُ -6



كٌایـ تحَالت دس ًفَر ٍ تاصاس تِ ٍسٍد هَاًـ تش غلثِ -1
سلاتتی هضایای اص هٌذی تْشُ -2
ّا تشاػت ٍ ّا اتحادیِ تش هَثش ًفَر -3
ؿًَذ آًجا ٍاسد تَاًؼتٌذ ًوی تَلیذ اص لثل وِ تاصاسّایی تِ واالّا ٍسٍد -4



(ػیٌشطی) افضایی ّن -1
هْاستْا ٍ آٍسی في اًتمال -2
تخـی تٌَؿ -3
دیگش ّای گضیٌِ هَسد دس ػیاػی ّای هحذٍدیت -4



جذیذ سلیة یه ایجاد هخاعشُ -1
ًاػاصگاس فشٌّگْای تشویة -2
تىٌَلَطی هَسد دس وٌتشل فمذاى -3
ؿىؼت تاالی ًشخ -4
التلادی كشفِ ٍ تجشتِ هٌحٌی ؿٌاػایی دس هحذٍد تَاًایی -5
سلثا تشاتش دس الوللی تیي اػتشاتظی ّواٌّگی تشای هحذٍد تَاًایی -6
  فقالیت ٍ هـتشن گزاسی ػشهایِ اّذاف هَسد دس عشفیي تیي تقاسم -7

واسی ّای



اٍلیِ هـتشن گزاسی ػشهایِ -1
گشٍّی تیي هـتشن گزاسی ػشهایِ -2
فشاؿشوتی هـتشن گزاسی ؿشهایِ -3
هلیتی تیي هـتشن گزاسی ػشهایِ -4
جذیذ هـتشن گزاسی ػشهایِ -5



 ًتیجِ دس تجاسی ؿشوت یا تاجش ٍسؿىؼتگی تجاست، لاًَى 412 هادُ عثك
.ؿَد هی حاكل اٍػت فْذُ تش وِ ٍجَّی تادیِ لض تَلف
  سا آى تَاى هی ؿشایظ حؼة تش ؿَد هی ًاتَاى تجاسی ٍاحذ وِ صهاًی

.وشد هٌحل یا ػاصهاى تجذیذ

:هاًٌذ فَاهلی اص ًاؿی تَاًذ هی تجاسی ٍاحذ ًاتَاًی
 تجاسی ٍاحذ ًاتَاًی هَجة تَاًذ هی تاصدُ ًشخ تَدى هٌفی یا ضقیف : تاصدُ ًشخ تَدى پاییي -1

.ؿَد

.اػت ػشسػیذ دس تذّیْا پشداخت دس ؿشوت تَاًایی فذم هقٌای تِ فولی تَلف : فولی تَلف -2

 كاحثاى حمَق ٍ اػت ّا داسایی سٍص اسصؽ اص تیـتش ّا تذّة ٍسؿىؼتگی دس : ٍسؿىؼتگی -3
.تاؿذ ًوی ّا تذّة پشداخت تِ لادس ؿشوت ٍ هٌفی ػْام



ًیَتَى دالیل ٍسؿىؼتگی سا تِ دػتِ دالیل تشٍى ػاصهاًی ٍ دسٍى ػاصهاًی  
:تمؼین وشدُ اػت 

:  دالیل دسٍى ػاصهاًی 
ایجاد ٍ تَػقِ تیؾ اص اًذاصُ افتثاس -1
هذیشیت ًاواسا -2
ػشهایِ ًاوافی -3
خیاًت ٍ تملة -4

دالیل تشٍى ػاصهاًی
ٍیظگی ّای ػیؼتن التلادی -1
سلاتت -2
تغییشات دس تجاست ٍ تْثَدّا ٍ اًتمادات دس تماضای فوَهی -3
ًَػاصی تجاسی -4
تاهیي هالی -5
تلادفات -6



ًْفتگی -1
ًمذ ٍجِ وؼشی -2
تجاسی ٍ هالی دیَى پشداخت لذست فذم -3
واهل دیَى پشداخت لذست فذم -4
ٍسؿىؼتگی -5



.اػت ؿذُ تحویل ؿشوت اهَال تَلیف فلت تِ وِ ٍالقی ّضیٌِ -1
  خَد تَػظ ًِ ٍ ؿذُ تحویل علثىاساى تَػظ هؼتمیوا وِ ٍالقی ّای ّضیٌِ -2

ٍسؿىؼتِ ؿشوت
.اػت ؿذُ خٌثی ًْادّا ػایش ػَد تَػظ وِ ؿذُ تَلیف ّای ؿشوت صیاى -3
 آى هذفیاى یا ؿذُ تَلیف ؿشوت اص تیؾ لؼوتْایی تَػظ وِ ٍالقی ّای ّضیٌِ -4

.اػت ؿذُ تحویل

  ِتِ   1ٍ2ٍ4هشتَط تِ هذفیاى ّؼتٌذ ٍ ّضیٌِ ّای دػتِ  1ٍ2ٍ3ّضیٌِ ّای دػت
.جاهقِ استثاط داسًذ

   ِّضیٌِ ّای هؼتمین هماتلِ تا ٍسؿىؼتگی تیـتش تِ ؿىل دػتوضدّایی اػت وِ ت
.هتخللاى پشداخت هی ؿَد



:تاؿذ صیش كَست تِ تَاًذ هی ػاصهاى تجذیذ

 اختیاسی عَس تِ تاؿذ، ًذاؿتِ فولیات تَلف تِ توایل وِ ؿشوتی : اختیاسی -1
.وٌذ هی الذام ػاصهاى تجذیذ تِ ًؼثت

.ؿًَذ هی ؿشوت ػاصهاى تجذیذ هَجة تؼتاًىاساى : اختیاسی غیش -2



ػاصهاى تجذیذ دسخَاػت -1
  ًاؽش ؿخق هقشفی ٍ ریلالح هماهات تَػظ ػاصهاى تجذیذ تا هَافمت -2
داساییْا تشاسصیاتی ًؾاست جْت تؼتاًىاساى ًوایٌذُ یا
ػْاهذاساى ٍ تؼتاًىاساى تَػظ تشًاهِ اسائِ -3
ػْاهذاساى ٍ تؼتاًىاساى تَػظ تشًاهِ تلَیة -4
تذّىاس تَػظ ػاصهاى تجذیذ ّای ّضیٌِ پشداخت -5



: ... ملسم سازمان ...ی. ..ال..ال يک د. .اظر

.ال. .ر.ی..ی .ا شرکت -۱
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 ػاختاس تجذیذ ، ػْام اٍساق یا دیگش ّای تذّی تِ ّا تذّی تثذیل فشایٌذ
.ؿَد هی ًاهیذُ ػشهایِ

   ٍ ّذف اص تجذیذ ػاختاس ػشهایِ دػتیاتی تِ تشویة هٌاػثی اص تذّی
.حمَق كاحثاى ػْام اػت



 ّش تجاست لاًَى عثك ؿشوت، ٍسؿىؼتگی حىن افالم اص تقذ ؿشوت تلفیِ
.گیشد هی اًجاى وـَس

: تلفیِ دس اكلی فَاهل 
لاًًَی هالحؾات -1
تؼتاًىاساى اٍلَیت -2



دس كَست ٍسؿىؼتگی ؿشوت، تشخی اص هغالثات دس اٍلَیت پشداخت لشاس 
.  داسًذ

:دسجِ اٍلَیت پشداخت
هغالثات تا ٍثیمِ -1
ّضیٌِ ّای اهَس ٍسؿىؼتگی -2
حمَق پشداختٌی -3
پغ اًذاص واسوٌاى -4
هالیات پشداختٌی -5
تؼتاًىاساى هقوَلی -6
ػْاهذاساى هوتاص -7
ػْاهذاساى فادی -8



 لاًَى حىن ، آى كاحثاى اسادُ تِ وِ ؿشوت یه فوش پایاى یا سفتي تیي اص یقٌی اًحالل
.گیشد هی كَست دادگاُ سای یا ٍ

:اػت صیش ؿشح تِ ؿَد هی ؿشوت اًحالل تِ هٌجش وِ هَاسدی تجاست لاًَى عثك
آى اًجام اهىاى فذم یا ؿشوت جلؼِ هَضَؿ اًجام -1
ؿشوت فوش اًمضاء -2
ٍسؿىؼتگی -3
فوَهی هجوـ سای تا -4
دادگاُ سای ٍ لاًَى دس همشس هیضاى اص ػشهایِ ؿذى ووتش -5
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	1-3 براي اطمينان�در تجزيه و تحليل ريسك روش برابر اطمينان مستقيماً از مفهوم تئوري مطلوبيت گرفته شده است. در اين روش تصميم گيرنده بايد نقطه اي را پيدا كند كه در آن، در انتخاب بين يك مبلغ مشخص و يك مبلغ مورد انتظار داراي ريسك، بي تفاوت است. از مقايسه اين دو مبلغ ضريب هاي برابري اطمينان بدست مي آيد. در تصميم گيري نسبت به رد يا قبول پروژه ابتدا با ضرب اين ضرايب در جريان نقدي اصلي، جريان نقدي برابر اطمينان بدست مي آيد و سپس معيار معمول بودجه بندي سرمايه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. نرخ بازده بدون ريسك در روشNPV به عنوان نرخ تنزيل و در روش IRR به عنوان نرخ مقايسه اي بكار مي رود.�
	1-4 شبيه سازي��  اين روش تجزيه و تحليل ريسك ، غالباً روش شبيه سازي مونت كالو ناميده مي شود. در اين روش لازم است احتمال هر يك از متغيير هاي مهمي كه برجريان هاي نقدي پروژه اثر ميگذارند، تعيين شود اين روش با استفاده از رايانه كه امكان دستيابي به نتايج حاصل از استفاده از اعداد تصادفي را امكان پذير مي سازد كاربرد گسترده اي يافته است.� 
	1-5 تجزيه و تحليل حساسيت	��  در اين روش براي تعيين اينكه ارزش فعلي خالص نسبت به تغيير شرايط چقدر تغيير مي كند پيش بيني هاي متعدد ارزش فعلي خالص كه بر اساس توابع قابل جايگزين متعدد به دست آمده اند با يكديگر مقايسه مي شوند. �����
	1-6 درخت تصميم�� بعضي از شركت ها در ارزيابي ريسك پروژههاي بودجه بندي سرمايه اي خود از درخت تصميم (درخت احتمالات) استفاده مي كنند. درخت تصميم روشي نموداري است كه توالي نتايج ممكن را نشان مي دهد. يك درخت بودجه بندي سرمايه اي جريان هاي نقدي و ارزش فعلي خالص يك پروژه سرمايه گذاري را با توجه به شرايط ممكن به نمايش مي گذارد.
	بازده�� بازده عبارت است از پاداشي كه سرمايه گذار از فعاليت هاي سرمايه گذاري خود به دست مي آورد به عبارت ديگر بازده نرخ تنزيلي است كه اگر ارزش فعلي جريانهاي نقدي آينده با آن محاسبه شود، ارزش فعلي بدست آمده با قيمت خريد دارايي برابر مي شود نرخ بازده شامل دو قسمت است:�الف)بازده (سود) نقدي:  �ب) بازده (سود) سرمايه اي:�                              � :
	بازده نسبي�� در محاسبه بازده نسبي با افزودن عدد يك به بازده كل بازده نسبي به دست مي آيد با انجام اين كار بازده منفي حذف شده و در صورتي كه واقعاً بازده منفي در يك سرمايه گذاري ايجاد شود در بازده نسبي به صورت عددي كوچيكتر از يك بيان خواهد شد. فرمول بازده نسبي به شرح زير است:���
	نكته4:در شرايط عدم اطمينان (ريسك) بازده عبارت است از نرخ مورد انتظار (ميانگين موزون يا اميد رياضي) جريان هاي نقدي كه از طريق فرمول زير محاسبه مي شود:�Ri: بازده iاُم  pi: احتمال بازدهي iاُم   : بازده مورد انتظار (اميد رياضي)��� نكته5: نرخ بازده دارايي مالي (مانند سهام عادي) در يك دوره زماني مشخص را بازده دوره تملك گويند كه اگر بازده سالانه محاسبه شود همان نرخ بازده داخلي مي باشد.�
	نكته6:  اگر يك سهم خريداري شده را بفروشيم و وجه نقد ان را دريافت كنيم يا آن را نفروشيم و نگهداري كنيم، در هر 2 حالت بازده اي كه كسب مي كنيم يكسان است يعني بر روي بازدهي كسب شده تاأثير ندارد.�
	� ريسك�� ريسك عبارتست از احتمال تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد توقع سرمايه گذار و يا مي توان گفت ريسك يك دارايي عبارت است از تغيير احتمال بازده آتي ناشي از آن دارايي با اين تعريف ريسك عبارت است ميزان پراكندگي داده ها است كه هر چقدر بيشتر باشد ريسك نيز بيشتر خواهد شد ����
	نكته7: معيار در بودجه بندي در شرايط نامطمئن انحراف معيار است.�به طور كلي به دو روش براي محاسبه ريسك وجود دارد:�ريسك فعلي: بر اساس اطلاعات تحقق يافته يك دارايي در طي سالهاي گذشته تا كنون محاسبه مي شود و برابر است با:�Ri: بازده iاُم            : ميانگين بازدهي��� 2.ريسك آتي: بر اساس اطلاعات حاصل از پيش بيني هاي آتي محاسبه مي شود و برابر است با:� pi: بازده i اُم ���
	1.در صورتي كه                     باشد طرح(1) جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود.�2.در صورتي كه                        باشد طرح(1) جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود.�3.در صورتي كه                        باشد طرح(1) جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود.�4.در صورتي كه                    باشد جهت طرح  مطلوب مي بايست از معياري تحت عنوان ضريب تغييرات استفاده شود. �ضريب تغييرات� در شرايطي كه بازده مورد انتظار دو طرح نامساوي است، بايد از ضرايب تغييرات براي محاسبه ريسك استفاده نمود و ديگر معيار انحراف استفاده نمي شود. ضريب تغييرات بيان مي كند كه به ازاي هر ريال بازده چه ميزان ريسك متوجه شركت است پس هر چه ضريب تغييرات طرحي كمتر باشد ريسك آن طرح كمتر بوده و جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود:
	نكته9: انحراف معيار  يك شاخص مطلق  براي اندازه گيري ريسك و ضريب تغييرات يك شاخص نسبي براي محاسبه ريسك مي باشد.��������
	منابع ريسك� در تصميم گيري هاي مالي و سرمايه گذاري بايد به انواع ريسك توجه داشت كه برخي از آنها عبارتند از:�1.ريسك تجاري: ريسك ناشي از نوسانات سود قبل از بهره و ماليات است و يا بعبارت ديگر اين ريسك ناشي از انجام تجارب در يك صنعت خاص است. ريسك تجاري به عاملي از قبيل نوسانات تقاضا، قيمت فروش، قيمت مواد اوليه و درجه اهرم عملياتي بستگي دارد.�2.ريسك مالي:  ريسك مالي ناشي از بكارگيري بدهي شركت است و يا به عبارت ديگر ريسك مالي ناشي از نوسانات سود قبل از ماليات( بعد از بهره) است. اين ريسك به هزينه مالي ثابت شامل بهره و سود سهام ممتاز بستگي دارد.��
	3 .ريسك نقدينگي:  ريسك نقدينگي يعني ميزان عدم احتمال تبديل به نقد شدن دارايي هر چه اطمينان نسبت به نقد شدن دارايي بيشتر باشد ريسك نقدينگي كمتر است.�4.ريسك ناتواني پرداخت:  ريسك ناتواني وام گيرنده در پرداخت بهره وام يا بازپرداخت اصل وام مي باشد.�5.ريسك بازار: ريسك بازار  عبارتست از تغيير در بازده كه ناشي از نوسانات كلي بازار است. همه اوراق بهادار تحت تأثير ريسك بازار قرار مي گيرند ريسك بازار ناشي از ركود اقتصادي ، جنگ و تغييرات ساختاري در اقتصاد مي باشد.�6.ريسك نرخ بهره:  ريسك حاصل از نوسانات ارزش يك دارايي به واسطه تغيير نرخ بهره است. براي مثال اگر نرخ بهره افزايش (كاهش) يابد، قيكت اوراق قرضه، كاهش(افزايش ) مي يابد.�
	7.ريسك قدرت خريد(تورم):  ريسك ناشي از نوسان حجم قابل حصول يك دارايي در ازاء مبلغ مشخص به واسطه تغيير قيمتها مي باشد.�8.ريسك نرخ ارز:  سرمايه گذاران بين المللي در تبديل سود ناشي از تجارت جهاني به پول رايج كشور خود با ريسك نرخ ارز مواجه هستند. ريسك نرخ ارز، ريسك ناشي از تغيير بازده اوراق بهادار در نتيجه نوسانات ارزهاي خارجي است.�9.ريسك كشور(سياسي): اين ريسك به ثبات يك كشور از ابعاد سياسيو اقتصادي مربوط مي شود. �انواع ريسك� يكي از راههاي نشان دادن بازده سهام عبارتست از:���  �
	�������������بازده غير منتظره(u)،  ناشي از اطلاعات غيره منتظره اي كه طي سال منتشر مي شود . �كه در معادله فوق u همان ريسك است پس بطور كلي داريم:����
	1-ريسك سيستماتيك�ريسك سيستماتيك با رسيك بازار غير قابل كنترل و غير قابل اجتناب بوده و از طريق تنوع بخشي كاهش پذير نيست. بنابراين نرخ بازار مورد توقع صاحب يك پرتفوي به ريسك سيستماتيك پرتفوي بستگي دارد نه به ريسك كل براي تعيين ريسك سيستماتيك شاخص تحت ضريب بتا  ( ) تعريف شده است.� ضريب بتا  ( )�ضريب بتا  ( ) نشان دهنده مقدار ريسك سيستماتيك يك دارايي نسبت به پرتفوي مبناست.��
	Ri: بازده iام     Rf  : ميانگين بازده�Rm  :انحراف معيار �       :واريانس بازده يا شاخص بازار� به عبارت ديگر ضريب بتا يك دارايي نشان دهنده حساسيت بازده آن دارايي نسبت به بازده كل بازار اين ضريب همچنين نشان مي دهد اگر بازده پرتفوي بازار يك درصد تغيير كند بازده سهم چند درصد تغيير خواهد كرد.�مثال 13:  اگر        باشد و بازده 20 درصد تغيير كند بازده سهم 30 درصد تغيير خواهد كرد.�1.          ريسك سيستماتيك بازار خواهد بود و با اين نوع سهام سهام تهاجمي مي گويند. � �
	1.           ريسك سيستماتيك سهم با ريسك سيستماتيك بازار برابر خواهد .��2.           ريسك سيستماتيك سهم كمتر از ريسك سيستماتيك بازار خواهد بود و به اين نوع سهام سهام تدافعي مي گويند.�
	نكته10: در زمان رونق اقتصادي سرمايه گذاري در سهامي كه       (تهاجمي) مناسب تر ودر زمان ركود اقتصادي در سهامي كه       (تدافعي)  مناسب خواهد بود.�نكته11:   منظور از بازده بدون ريسك (Rf  ) حداقل بازده اي است كه سرمايه گذار بدون قبول هيچگونه  ريسكي مي تواند كسب نمايد و پاداش ريسك(سيستماتيك) به وسيله صرف ريسك دارايي بيان مي شود:��كه به اين ترتيب با تفاوت بازده مورد انتظار بازار (Rm) و نرخ بازده بدون ريسك (Rf  ) صرف ريسك بازار گفته مي شود:��
	رابطه ريسك و بازده� ريسك و بازده مورد انتظار رابطه مستقيم دارند هر چه ريسك اوراق بهادار افزايش يابد بازده مورد انتظار سرمايه گذار نيز افزايش خواهد يافت. براي مشخص كردن رابطه ريسك و بازده از رابطه زير استفاده مي شود:��� معادله فوق معادله CAPM است و بيان مي كند كه كه نرخ مورد انتظار يك ورقه اوراق بهادار(Ri ) برابر است با نرخ بازده يك قلم دارايي بدون ريسك(Rf ) به اضافه صرف ريسك يا بازده اضافي ناشي از ريسك سيستماتيك آن ورقه بهادار               به عبارت ديگر :����
	نكته 14:  صرف ريسك دارايي برابر است با (Ri-Rf) كه با توجه به رابطه  :�� خواهيم داشت:��� نمودار مدل CAPM به خط SML يا خط بازار اوراق بهادار معروف است كه به شكل زير مي باشد: �
	نكته15: اگر ارزش فعلي خالص يك پروژه مثبت باشد نرخ بازده آن پروژه بالاي SML قرار مي گيرد.��� مجموعه سرمايه گذاري (پرتفوي)� پرتفوي عبارت است از مجموعه اي از دارايي هاي مختلف ( يا اوراق بهادار) كه هر كدام داراي ريسك و بازده متفاوتي مي باشند كه هدف تشكيل پرتفوي كاهش ريسك سرمايه گذار است. ��
	1-بازده مجموعه سرمايه گذاري�بازده يك مجموعه سرمايه گذاري ازميانگين موزون بازده سهام مختلف است و از رابطه زير محاسبه مي شود:��� Rp = بازدهي مجموعه سرمايه گذاري Xa= درصد سهم a از كل مجموعه سرمايه گذاري � Ra = بازدهي سهم a ��
	ريسك مجموعه سرمايه گذاري� ريسك پرتفوي برابر با ميانگين موزون انحراف معيار اعضاي مجموعه تشكيل دهنده آن نيست و به عوامل زير بستگي دارد:�1.درصد سرمايه گذاري در هر يك از اقلام مجموعه سرمايه گذاري�2.انحراف معيار هر يك از اقلام مجموعه سرمايه گذاري�3.كوواريانس يا ضريب همبستگي بين بازدهي اقلام مجموعه سرمايه گذاري�پس با توجه به عوامل فوق واريانس پرتفوي متشكل از دو نوع اوراق بهادار از رابطه زير محاسبه مي شود:�
	� � ������ضريب همبستگي�ضريب همبستگي بيانگر چگونگي ارتباط تغيير دو پديده مي باشد اين ضريب بين 1- تا 1+ تغيير مي كند.�1.در صورتيكه كه ضريب همبستگي بين صفر و 1+ باشد همبستگي مستقيم بوده و هر چه ضريب همبستگي به سمت 1+ ميل كند همبستگي مستقيم شديدتر خواهد شد.�2. در صورتيكه كه ضريب همبستگي صفر باشد دو پديده مستقل از يگديگر هستند.� 3. در صورتيكه كه ضريب همبستگي بين صفر تا1- باشد همبستگي معكوس بوده و هر چه ضريب همبستگي به سمت 1- ميل كند. همبستگي مستقيم شديدتر خواهد شد.�
	نكته16: در حالت همبستگي كامل مثبت نقاط دقيقاً روي منحني قرار دارند.���������
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	نكته 17:  در حالت كمتر از كامل (چه منفي، چه مثبت) نقاط دقيقاً روي منحني قرار ندارند ��نكته 18: بر اساس تئوري پرتفوليو در يك مجموعه سرمايه گذاري هر چه ضريب همبستگي بين بازده اعضاء مجموعه به سمت 1- ميل كند ريسك مجموعه كاهش مي يابد و بر اين اساس ريسك پرتفوي بيشتر تحت تأثير كووارياس بازده دارايي ها است و نه واريانس بازدهي آن ها.�
	نكته 20: اگر           باشد؛ در اين حالت ريسك مجموعه حداقل بوده و از رابطه زير محاسبه مي شود:��� نكته21: اگر                باشد ريسك مجموعه به حداقل مي رسد.�نكته 22: در صورتي كه ريسك مجموعه سرمايه گذاري برابر صفر خواهد شد كه در شرط زير برقرار باشد:��� �
	مثال 20 : در يك مجموعه سرمايه گذاري متشكل از سهم AوB درصد سرمايه گذاري به ترتيب 40 و 60 درصد با انحراف معيار 2/0 و 8/0 است . حداكثر و حداقل ريسك مجموعه(AB) كدام است؟��1)48/0وصفر     2)48/0 و 80/0     3) 56/0 و 80/0 4) 56/0 و 4/0� پاسخ :���
	مجموعه كارا� با تشكيل مجموعه هاي سرمايه گذاري مختلف پرتفوي هاي متفاوتي از نظر ريسك و بازده تشكيل مي دهيم حال بايد به اين سوال كه كدام پرتفوي مناسب با ريسك معين بازده بيشتري ايجاد مي كند و يا در مقابل بازده معين ريسك كمتري خواهد داشت جواب دهيم.�در شكل زير مناطق قابل دسترسي هستند اما ضرورتأ قابل ترجيح نيستند.� قاعده مهم�����
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