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 :مدیریت هزینهعریف ت

جمموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایت مشرتیان مهراه با 

کنرتل وکاهش مستمر هزینه ها با رعایت کیفیت مورد انتظاراجنام می 

ها برای کنرتل  جمموعه ای از تکنیک ها وشیوه  (7831رهنما )دهد 

 (7993برینکه )فرایندها وتولیدات وخدمات آن وتوسعه فعالیتها، 

به آن نیاز  از اطالعاتی که مدیرعبارت است اطالعات مدیرت هزینه 

مدیریتی  ،دارد تا بتواند  بر یک شرکت یا یک سازمان غیرانتفاعی

هزینه  اطالعات مالی در مورد درآمد ها، اثرخبش اعمال کند و شامل

، کیفیت و سایر هبروه وری  اطالعات اثرگذار غیرمالی درباره و

 .موفقیت برای شرکت می شود عوامل سرنوشت ساز

 (حسابداری مدیریت با تاکید اسرتاتژیک ترمجه دکرت علی پارسیان)

 

  :اهداف مدیریت هزینه

اندازه گیری  هبای متام شده منابعی که در راه اجنام فعالیت  -7

 .های اصلی واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد

ایجاد منی کند تشخیص وحذف اقالمی از هزینه که ارزش افزوده  -2

. 

تعیین کارایی واثرخبشی فعالیت های اصلی اجنام شده در  -8

 .واحدهای اقتصادی

تشخیص وارزیابی فعالیت های جدیدی که می تواند عملکرد  -4

 .آینده سازمان را هببود خبشد

 

 :حسابداری مدیریت

هتیه اطالعات مدیریت هزینه برای مدیر ارشد  ،وظیفه حسابدارمدیریت

بر مالی وسایر مدیران برای استفاده در واحد جتاری وافزودن 

 . دامنه رقابتی وموفقیت آن است
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می  هچهار وظیفه اصلی مدیریت هتیاطالعات مدیریت هزینه برای هریک از 

 :                                        شود

 مدیریت اسرتاتژیک     

 برنامه ریزی وتصمیم گیری 

 کنرتل عملیات 

 هتیه صورهتای مالی 

هتیه اطالعات هزینه برای  ؛مدیریت هزینه اسرتاتژیک عبارت است از

تسهیل اصلی ترین وظیفه مدیریت که مدیریت اسرتاتژیک حمسوب می 

لین ،ترمجه دکرت حسن .توماس دبلیو-کونگ اچ چن-بلوچر.ادواردج).شود

 (مدرکیان

 :های اسرتاتژیک برای تعیین میزان موفقیت شاخص 

در سیستم مدیریت اسرتاتژیک هزینه از اطالعات اسرتاتژیک استفاده 

در گذشته . می کنند که شامل اطالعات مالی و غیر مالی می شود

سنجش عملکرد مالی تاکید  شرکت ها متایل داشتند که بیشرت بر

. نقدی و قیمت سهامجریان ود خالص، ، مانند رشد فروش و سبنمایند

، شرکت ها برای تعیین میزان برعکس در حمیط کنونی کسب و کار

موفقیت بیشرت از شاخص های اسرتاتزیک استفاده می کنند و بسیاری 

غیرمالی هستند ، مانند از این شاخص ها ی سنجش عملکرد از نوع 

 .، کیفیت حمصول سهم بازار

 :هزینه در مدیریت هزینه اسرتاتژیکاستفاده از پیشرفتهای معاصر حسابداری 

 

 موثر فرایند تولید فراهم کردنو  تولیدمراحل کردن  برای مهاهنگ

 این است که استفاده ده اجنام ش سنجش ، اولینشرکت های صنعتی در

. مناسب هستند شرکت ساختار برای معاصر و پیشرفت های از حتوالت

سیستم  در هر ،برسندموفقیت به  شرکت های صنعتی برای این که

استفاده  مدیریت از سیستم هزینه یابیبه حنو احسن  باید تولید

برای کمک  مدیریت هزینه سیستم به پایه و اساس با توجه )کنند 

، شرکت هدف برای دستیابی به این.  (شرکت سود حداکثر رساندن به

در  مهچنینو  داشته باشند برای آینده گیآماد بایدمعاصر های 

  .کنند و احیا جتدیدخود را  دائمبه طور  امروز رقابتی شرایط
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 :نقش مدیریت هزینه در کاهش هزینه ها

مدیریت هزینه فلسفه ی هببود است زیرا می کوشد راه های مناسبی برای تصمیم 

مهراه با کاهش هزینه هاست مشرتیان، گیریهایی که متضمن ارزش آفرینی برای 

نگرش استوار است که هزینه ها به خودی خود ایجاد این  را بیابد ومهچنین بر

نتیجه ی تصمیم گیری هزینه های تولید یا اجنام خدمات، بلکه متام  منی شوند

معطوف به چگونگی استفاده از منابع حمدود سازمان  های مدیریت است که عمدتًا

در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای  نقش مهمی را است و

بین منافع ذی نفعان خمتلف تلفیق مناسب وخالقانه  ی نفعان به عهده دارد وذ

فلسفه ونگرش مدیریت هزینه متشکل از جمموعه ای از ابزار .ایجاد می کند 

وتکنیک هایی است که می تواند به جتزیه وحتلیل جامع تصمیمات مدیریت 

ن جمموعه ای در هر مورد تصمیمات مدیریت را پشتیبانی کند و بپردازد و

ابزار وتکنیک های مدیریت هزینه که به پیشربد اهداف وبرنامه ها یاری می 

 (ابوالقاسم فخاریان.)رساند سامانه ی مدیریت هزینه نامیده می شود

 

 :ابزارها وتکنیک های مدیریت هزینه به شرح ذیل می باشد

 :بادله اطالعات منتخب با رقیبانم-7

است که به موجب آن واحد جتاری، متعاقب شناسایی  این روش فرآیندی

، اقدام به مطالعه هبرتین روش های مورد عوامل موفقیت حساس

برای دست یابی به عوامل  ،استفاده در سایر واحدهای جتاری رقیب

ضمن هبینه سازی در فرآیندهای مورد  موفقیت مورد نظر منوده و

در به ارایه عملکردی به استفاده در واحدجتاری تالش می کند اگر قا

مراتب هبرت از سایر رقبا نیست حداقل در دست یابی به این عوامل 

لین ،ترمجه دکرت حسن .توماس دبلیو-کونگ اچ چن-بلوچر.ادواردج).ا آنان برابری منایدب

 (مدرکیان

تکنیکی است که با استفاده از آن  :TQMمدیریت کیفیت جامع-2

روش هایی به منظور حصول  ها ومدیریت اقدام به توسعه خطی مشی 

اطمینان نسبت به فرارفنت کیفیت حمصوالت وخدمات ارائه شده از سوی 

در مقایسه با انتظارات مشرتیان از این حمصوالت  ،واحد جتاری

 .می مناید  ،وخدمات

یک تکنیک  ،خوانده می شود که واژه ژاپنی آن کایزن:هببود مستمر-8

 بر ، آن مدیریت وکارگران خود رامدیریتی است که با استفاده از 

سایر عوامل  اجرای یک برنامه برای ایجاد هببود مستمر در کیفیت و

 .متعهد می دانند ،موفقیت حساس
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که  ،عبارت است از یک فرایند ایجاد مزیت رقابتی :مهندسی جمدد-4

مدیریتی می  طی آن واحد جتاری قادر به تشخیص وظایف عملیاتی و

 .شود

منظور ارتقا سطح صحت جتزیه  به : هزینه یابی بر مبنای فعالیت-5

از طریق هببود ردیابی هزینه ها به حمصوالت  ،وحتلیل قیمت متام شده

 .مورد استفاده قرار می گیرد ،یا مشرتیان خاص

به عنوان یک تکنیک اسرتاتژیک برای کمک به : تئوری حمدودیت-6

از عوامل موفقیت حساس  واحدهای جتاری در جهت هببود مؤثر یکی

از قبیل چرخه زمانی نرخ تبدیل مواداولیه به  ،بسیار با امهیت

 .حمسوب می شود ،حمصوالت ساخته شده

مؤثر برای  ۀبه عنوان یک شیو: روش تأمین یگانه نیازهای مشرتی -1

با استفاده از این  رقابت واحد جتاری در یک صنعت حمسوب می گردد و

یاجات بسیاری از مشرتیان براساس قیمت روش امکان برآورد احت

 .طح امکانات موجود ساخت وجود داردوکیفیت در س

این روش برای تشخیص وتنظیم : حمصولهزینه یابی چرخه حیات -3

هزینه های یک حمصول در سرتاسر چرخه حیات آن مورد استفاده قرار 

حمصول گرفته تا خرید کلیه مراحل از طراحی  ،چرخه حیات می گیرد و

حمصول ساخته شده را شامل می  حتویل وخدمات مربوط بهمواد اولیه، 

 .شود

 این گزارش در یک بعد مالی و: گزارش ارزیابی عملکرد متوازن-9

عملکرد : در بقیه ابعاد به جنبه های غیر مالی می پردازد  مانند

 و آموزش فرایندهای داخلی واحد جتاری، ،رضایت مشرتی مالی،

 .نوآوری

حاصل مستقیم رقابت گسرتده در سطح بازارها : هزینه یابی هدف-71

درهزینه یابی هدف قیمت متام شده مورد  ،در اغلب صنایع است

به  ،برمبنای قیمت فروش رقابتی ،درخواست برای ساخت یک حمصول

. تعیین می گردد ،گونه ای که متضمن کسب سود دخلواه نیز باشد

لین ،ترمجه دکرت حسن .توماس دبلیو-نگ اچ چنکو-بلوچر.ادواردج)

 (مدرکیان
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دو ابزار مهم مدیریت هزینه؛ هزینه یابی بر مراحل، مزایا و معایب 

 :مبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 :هزینه یابی بر مبنای هدف

 مراحل هزینه یابی هدف؛

هدفهای  در این مرحله برای بدست آوردن هزینه یابی حمرک بازار؛ -7

 :هزینه می توان این اصل را به صورت معادله زیر خالصه کرد

 هزینه هدف= قیمت بازار رقابتی     -سود هدف    

به منظور اجنام هزینه یابی هدف در سطح حمرکهای بازار خصوصًا در 

 :شرکت هایی که دارای چند حمصول هستند گام های زیر الزم است

  وبرنامه ریزی فروش وسودتعیین اهداف درازمدت :گام اول 

  تعیین پرتفوی حمصول:گام دوم 

 تعیین قیمت فروش برای هریک از حمصوالت :گام سوم 

 تعیین حاشیه سود هدف برای هریک از حمصوالت:گام چهارم 

این مرحله از فرایند براساس هزینه های  ؛هزینه یابی در سطح حمصول -2

با اهداف چالش  و شودجاری هبای متام شده حمصول جدید پیش بینی می 

تالش برای  ،هزینه که با استفاده از تکنیک کایزن اجنام می گیرد

بعد از اینکه هزینه هدف تعیین شد  و رسیدن به هدف شکل می گیرد

باید شکاف بین هزینه های جاری وهزینه های جماز با استفاده از 

 .                  چالش هزینه اسرتاتژیک هدف برداشته شود

 چالش هزینه اسرتاتژیک هدف=  هزینه جاری      -ینه جماز     هز

در این مرحله هزینه هدف تعیین شده در  ؛هزینه یابی در سطح قطعات -8

مرحله دوم به سطح قطعات واجزاء تشکیل دهنده هریک از اقالم عمده 

با مشخص شدن سقف هریک از عناصر  هبای متام شده سرشکن می گردد و

 .اصلی هزینه به عنوان مبلغ هدف مالک قرار می گیردسرفصل های 

(parsidoc.irسایت حسابداری ایران،) 
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 اهداف هزینه یابی هدف ؛

 .تصمیم گیری در خصوص اینکه چه حمصولی در نظر است فروخته شود -7

 .تعیین قیمت فروش که رقابت موجود اجازه می دهد-2

انتظار است که با مدیریت هزینه ها به منظور حتصیل سود مورد -8

 .دایره فروش وبازاریابی ودایره مهندسی مهکاری نزدیک دارند

 مزایای هزینه یابی هدف؛

 تعیین هزینه انتظاری تولید حمصول یا رائه خدمات  -7

 دستیابی به هزینه کارآتر -2

 شناسایی نیازهای مشرتیان -8

 افزایش سودآوری در بلند مدت-4

 نیازهای مشرتیانتطابق فعالیت های شرکت با -5

 ورود به رقابت جهانی -6

آگاه ساخنت اعضای کاری از اهداف هزینه واحساس تعهد آهنا نسبت -1

 به نوآوری در حمصول

 استفاده از فرصت های موجود در بازار-3

 کاهش هبای خرید قطعات ومواد-9

،سایت parsidoc.ir). ایجاد انگیزه وروحیه کار گروهی در سازمان-71

 (ایرانحسابداری 

 

 

 یابی برمبنای هدف؛ معایب هزینه

 .افراد ممکن است با تغییرات حمیط سازگاری نداشته باشند -7

مدیران ممکن است عکس العمل سریع نسبت به تغییرات نشان ندهند -2

. 
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شرکت ممکن است قادر نباشد به طور دقیق قیمت های بازار قابل -8

 .قبولی را تعیین کند

دکرت علی اکرب نیکو ) .نتواند این سیستم را حفظ کندشرکت ممکن است -4

 (7891اقبال ،مدیریت هزینه هدفمند یابی اقتصادی هبار 

:مشرتي سودآوري و تیفعال مبناي بر یابی نهیهز  

 مراحل هزینه یابی برمبنای فعالیت؛

هزینه یابی برمبنای فعالیت با : "تعیین فعالیتها "مرحله اول

باعث ایجاد هزینه ها در سازمان می شوند تعریف فعالیت هایی که 

آغاز می گردد برای این منظور باید یک جتزیه وحتلیل عمیق از 

 .فرایندهای عملیاتی شرکت صورت پذیرد 

هزینه هر : "تسهیم هزینه های منابع به فعالیتها  "مرحله دوم

تقسیم شده که هزینه های  منبع به دو دسته مستقیم وغیر مستقیم

تقیمًا به حمصول هنایی ردیابی شده اما هزینه های غیر مسمستقیم، 

مستقیم را منی توان مستقیمًابه موضوعات هزینه ردیابی کرد واین 

 .عمل از طریق تسهیم این هزینه ها به فعالیت ها صورت می گیرد

موضوع هزینه چیزی است که :  "تعیین موضوعات هزینه "مرحله سوم

ومنابع نیز به خاطر آن مصرف  فعالیتها به خاطر آن اجنام شده

گردیده اند وموضوع هزینه می تواند حمصول ،خدمت ،مشرتی 

 .باشد.....و

در : "مرحله چهارم تسهیم هزینه های فعالیت به موضوعات هزینه

این مرحله با استفاده از حمرکهای فعالیت ،هزینه  های فعالیت 

ه سلطانی خلیف). به موضوعات هزینه تسهیم می شود برمبنای مصرف

 (میرزایی کالنی ،مدل هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گر

 

 

 

 یای هزینه یابی بر مبنای فعالیت؛مزا

این سیستم با برجسته کردن مصرف منابع توسط هر حوزه فعالیت -7

 .می تواند ما را به هبای متام شده صحیح تری رهنمون سازد
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به طراحان حمصول این امکان را می دهد که علت کمرت شدن هبای متام -2

چه می باشد بنابراین فرصت کاهش  Yدر مقابل حمصول  Xشده حمصول 

 .هزینه ها را فراهم می آورد 

در این سیستم کارکنان احساس می کنند که خود عامل ایجاد -8

خواهد گرفت که هزینه می باشند درنتیجه تالش آهنا براین هدف قرار 

اسکندری مجشید ) .خود را طوری اصالح کنند که هزینه ها کاهش یابد

 (،کتاب حسابداری صنعتی

 عایب هزینه یابی برمبنای فعالیت؛م

 .تعریف فعالیتها ممکن است  خیلی دشوار وپیچیده باشد-7

 .تأکید بر هزینه فعالیتها به جای تأکید بر خود فعالیتها-2

 .کنرتل هزینه هاکاهش اثرخبشی -8

 .پرهزینه تر بودن نسبت به سیستم های سنتی هزینه یابی-4

 .ختصیص دقیق خبش خدمات که در آن خدمات متقابل وجود دارد-5

هزینه های سرمایه را در حماسبات خود حلاظ نکرده  ABCسیستم -6

 .وآهنا را نادیده می گیرد

حممد حسین  ABC-EVAدانش ،پژوهش حسابداری ،سیستم های ترکیبی )

 (صفرزاده ،هبروز باقری

 :هفت اصل مدیریت هزینه موثر

سال گذشته تکامل یافته است به  52اصول مدیریت هزینه که در طی 

معنی کلیه فعالیت هایی است که در جهت ایجاد یک فرهنگ هوشیاری 

، اجنام می شود و به (با هبینه منودن هزینه)هبای متام شده  نسبت به

عملکرد و کاهش هزینه در متام سطوح سازمانی  هبینه سازیطور مهزمان 

 .را درنظر دارد( آن از باالترین رده سازمانی تا پایین ترین)

 ؛عملکردی شفافیت و سازگار کردن اهداف -1

 خنست باید متام اعضای سازمان به امهیت عملکرد مورد انتظار پی

عملکردی راه رسیدن برده و آن را قبول کنند زیرا مقبولیت اهداف 

در مرحله بعدی باید اهداف عملکردی هم . کند به آهنا را تسهیل می

  .سطح شوند
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 ؛ابزارکار ارتقای دانش و -2

 دانش و ابزار کار عواملی هستند که باعث می شود کارکنان با میل

و رغبت بیشرت به کار اشتغال ورزند و متایل برای اجنام آن را به 

سطح دانش مناسب ، شایستگی و صالحیت ، . اشند ب هبرتین حنو داشته

داشنت انگیزه الزم . می شوند  اجزای ضروری توانایی اجنام کار حمسوب

امروزه  . ضرورت دیگر برای اجنام دادن مطلوب کار به مشار می رود

اجنام صحیح کارها در " تفکراتی نظیر مدیریت کیفیت جامع بر 

  .ی کنندتاکید م" برای مهیشه  مرتبه اول و

   ؛حمصوالت و خدمات  شده درک قوی از هبای متام -3

شده استاندارد ، به عنوان هسته مرکزی  اطالعات مربوط به هبای متام 

هزینه یابی بر  اغلب تصمیم گیری ها به مشار می رود و سیستم

 ارائه  مبنای فعالیت درک هبرتی از هبای متام شده حمصوالت و خدمات را

    . می مناید

 ؛، تنها هدف عملکردی مورد قبول( مزیت)برتری  -4

امروزه مشرتیان نه تنها انتظار عملکرد بد یا نامطلوب از سازمان 

هبرتی را  را منی پذیرند ، بلکه انتظار عملکرد ها نداشته و آن

بررسی برای رسیدن به عملکرد  اگر چه ممکن است موشکافی و .دارند

امر  بدنبال داشته باشد ولی اینبرتر هزینه های جاری زیادی 

قابل پذیرش است زیرا فرآیندهای کنرتل شده و توانا چون براساس 

دارد قابلیت پاسخگویی استوارند ، کمرت احتمال  دانش حموری و

 .ندعملکرد نامناسبی داشته باش

  ؛کاهش پیچیدگی ها و حذف فعالیت های غیر ضروری-5

ای از فعالیت ها و گزارش  امروزه اکثر سازماهنا باید خبش عمده

و غیر قابل استفاده و یا به عبارتی فعالیتها و گزارش  های زائد

مرحله بعد سازماهنا باید بر  در. های کم ارزش را حذف کنند 

دقیق و  فعالیتهای باقیمانده متمرکز شوند و آهنا را با معیارهای

وانند صحیح مورد ارزیابی قرار دهند که چگونه این فعالیتها می ت

 . سودآوری شوند باعث افزایش

  ؛توجه به دانش حموری -6

یک تصمیم مهم و ( با دانش و جتربه کافی)ماهر  استخدام کارکنان

توجه به دانش در رویه های  . ضروری برای سازمان های امروزی است

اعطای  ، انتصابات و پرداخت ها ،« استخدام ، ارزیابی ، ارتقا

دانش . هایی برای دانش حموری سازمان است تسهیالت و پاداش مصداق 

www.irhesabdaran.ir
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یک " یادگیری سازمان را تسهیل و حرکت به سوی  حموری فرآیند

 .را مهوار می کند  "سازمان یادگیرنده

 ؛هزینه های سازمانی -7

 

 :تقسیم می شوند متامی هزینه های سازمانی به دو گروه

 هزینه های ساختاری( الف

 هزینه های عملکردی( ب

 

هزینه هایی که با گذشت زمان و : ساختاری عبارتند از هایهزینه 

در سیستم به وجود می  ،و حال به خاطر تصمیمات مدیریت در گذشته

 . آیند

تصمیمات کامال  ،باید به منظور کاهش هزینه ها بنابراین مدیران 

 . در مورد ساختار سازمانی بگیرند متفاوتی

 (پور مهدی  مهندس ولی اله) 

 :  سرفصل های مورد توجه سازمان ها در ارتباط با کاهش هزینهمهمرتین 

 

استفاده هبینه از متامی ظرفیتهای خدماتی و تولیدی و اعمال  -7

  .نگهداری و تعمیرات روی کلیه جتهیزات موجود در سازمانصحیح 

آموزش و توسعه فرهنگ رشد و هبره وری و هدفمند کردن نیروها  -2

 ...از طریق گروههای هببود و غیرهبه مست هببود شاخص ها 

 .(کاهش دوره زمانی تولید)مدیریت روی هزینه های خواب سرمایه -8

  .مدیریت روی هزینه های انرژی و اتالف سایر منابع -4

 .مدیریت روی کاهش ضایعات منابع سازمانی،مواد اولیه و قطعات -5

 .ارتقای سطح کیفیت -6

ئه خدمات در جهت افزایش هببود فرایند و ارتقاء سطح ارا -1

 .سرعت،دقت و پاسخگویی به نیاز مراجعین و مشرتیان

 .نگرش فرایندی به ساختار سازمانی -3

www.irhesabdaran.ir
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توجه بیش از پیش به سیستم های اطالعاتی وگردش اطالعات در  -9

 .سازمان برای سرعت و دقت خبشیدن به تصمیمات در سازمان

افزوده،فعالیتهای شناسایی و حذف فعالیتهای بدون ارزش  -71

 .موازی و دوباره کاریها و هببود برنامه ریزی تولید

 :تفاوت هزینه یابی سنتی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت 
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 :تعریف سرمایه در گردش

سرمایه در گردش بعنوان دارایی های جاری منهای بدهیهای جاری تعریف 

  ،اگر چه در گذشته سرمایه در گردش معادل دارایی های جاری ،می شود

و خالص سرمایه در گردش معادل تفاوت دارایی ها و بدهی های جاری  به 

 .کار گرفته شده است

سرمایه در گردش معرف آن خبش از دارایی های جاری است که بر بدهی های 

احبان جاری فزونی دارد و از طریق  استقراض بلند مدت و حقوق ص

  .سرمایه پشتیبانی مالی شده است

  :دارایی های جاری یک شرکت از اقالم زیر تشکیل می گردد

، اوراق هبادار قابل فروش، حساهبای دریافتنی، موجودی صندوق و بانک

بسیاری از دارایی های جاری از حمل . کاال و سایر دارایی های جاری

و وام های کوتاه  –تنی اسناد پرداخ -پرداختنی  –ح )بدهی های جاری 

 .دتامین مالی می شون( مدت 

 :مدیریت سرمایه در گردش دالیل امهیت موضوع

سطوح واقعی و مطلوب دارای های جاری دستخوش تغییرات  دائمی  -7

 .است

شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ  -2

قبال  برای تامین داده است مدیران جمبور شوند در تصمیماتی که 

 .مالی گرفته اند جتدید نظر کنند

میزان  منابع و مصارف  وجوهی که به سرمایه در گردش ختصیص  -8

 .داده می شود باید مشخص شود

احتمال دارد فروش و  اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد-4

سود  شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و 

 .خود ناتوان مباند تعهدات

 :چرخش وجه نقد 

 ،چرخش وجه  نقد نشان دهنده دوره یا مدت زمانی است که وجوه نقد

 .به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم حمصول می رسد

 :طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر حماسبه می شود

زمان متوسط –پرداختنی .مهلت پرداخت ح= طول دوره گردش وجه نقد

                           .صورت موجودی کاالست پول به متوسط دوره ای که+وصول مطالبات 
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تقسیم بر  861 =متوسط دوره ای که پول به صورت موجودی کاالست 

 گردش موجودی کاال

می توان با کوتاه کردن متوسط دوره ای که پول به صورت موجودی 

وصول مطالبات یا از طریق  کاالست یا با کوتاه کردن متوسط دوره

چرخش وجه نقد را  ،طوالنی کردن مهلت پرداخت حساهبای پرداختنی

 .  کوتاه تر کرد

فقط یکی از عوامل تعیین کننده  ،طول زمان چرخش وجه نقد :نکته

سرمایه در گردش  خالص مورد نیاز است ولی عامل اصلی حجم تولید 

که باید به هریک از که تعیین کننده مقدار سرمایه ای است  ،است

مراحل دوره گردش اختصاص یابد و آن هم در گرو پیش بینی حجم 

 .است ،فروش برای آینده نزدیک

 :شفروش و سرمایه در گرد

فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت و مقدار سرمایه در گردشی که 

، بسیار شرکت به مصرف می رساند و جمبور است آن را تامین کند

وش شرکت بر حجم دارایی های جاری  و بد هی های فر. باامهیت است

ن اقالم خود به خود که اید ی اثر مستقیم دارد و باعث می شوجار

                 .افزایش یابند

 :تصمیمات سرمایه در گردش

منی توانند بدون توجه به  ،تصمیمات مربوط به حساهبای دریافتنی

. ها اختاذ شوند موجودیصمیمات سرمایه گذاری در آثار آن بر ت

اری که منت  به افزایش فروش و وصولی عالوه بر این هر تصمیم جت

موجودی نقد  طاحتماال موجب افزایش متوس های وا حد انتفایی بشود

مورد نیاز می شود و یا بررسی سیستم جدید مدیریت وجوه نقد را 

 .ایجاب می کند

به معنای  ،ی شدهتصمیم گیری در مورد افزایش موجودی های خریدار

ید چنانچه فروش افزایش یابد خر ،افزایش خرید در کوتاه مدت است

ح ثابتی از موجودی ها را نگه طها باید اضافه شود تا بتوان س

فروش در حال افزایش معموال سرمایه گذاری بیشرتی را در  .داشت

تصمیمات مربوط به موجودی ها به  ،موجودی ها ایجاب میکند

 .ر جتاری متصل میگردندبه اعتبا تصمیمات مربوط
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  :اصل تطابق

نیاز های کوتاه مدت از طریق منابع مالی کوتاه مدت  و نیازهای 

پشتیبانی مالی می  ،بلند مدت از طریق منابع مالی بلند مدت

 .دنشو

تطابق سررسید منابع  ،ر استظمد ندر این اصل مفهوم کلی که 

 .نقد مورد نیاز می باشدبا طول زمانی است که وجوه  ،تامین مالی

 ددر بلند مدت واح ،این است کهتطابق ق بکار گیری اصل منط

مالی آن کمرت انتفاعی با خماطره کمرتی مواجه است و هزینه تامین 

 .می شود

علیرغم بکارگیری اصل تطابق مدیران مالی در برخی موارد متایل 

طره بیشرت دارند که به منظور کاهش هزینه تامین مالی تا حدودی خما

برای درک ارتباط بین هزینه تامین مالی و خماطره و  ،قبول کنند

تسهیل تصمیم گیری در مورد تعیین تناسب هبینه بین این دو الزم 

 .است منحنی بازده توصیف شود

 :منحنی بازده

مهواره نرخ بازده  ،در اغلب کشور های جهان در طول قرن حاضر

کمرت از نرخ بازده اوراق هبادار بلند  ،اوراق هبادار کوتاه مدت

بازده اوراق قرضه  نوع منوداری که رابطه نرخ  .مدت بوده است

منحنی بازده  ،با سررسید های نسبی استقراض نشان دهد  مشخصی  را

 ،اگر چه نوعا نرخ بازده استقراض بلند مدت است .نامیده می شود

د و حتی در اما این رابطه می تواند در طول زمان تغییر کن

مواردی نرخ های بازده کوتاه مدت از نرخ های بازده بلند مدت 

 .بیشرت شود

از رابطه نرخ بازده اوراق  ،منحنی  بازده اولیه در هر کشور

 .با تاریخ های سررسید مربوط تعیین میگردد ،قرضه دولتی آن کشور

 :ودمنحنی بازده اوراق قرضه دولتی براساس پارامرت های زیر تعیین میش

 .نرخ جاری بازده کوتاه مدت-7

انتظارات سرمایه گذاران و وام گیرندگان درباره نرخهای بازده -2

 .آتی

صرف  که ،صرف مربوط به خماطره متلک اوراق هبادار بلند مدت-8

 . نقدینگی نیز نامیده می شود
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هنگامی که سرمایه گذاران باور کنند که نرخ بازده در آینده 

افزایش خواهد یافت به خریداری اوراق هبادار کوتاه مدت متایل 

نشان میدهند تا وجوه حاصل از آن را در سررسید مربوط با نرخ 

های باالتر جمددا سرمایه گذاری منایند بنابراین قیمت اوراق هبادار 

خ بازده آن ناگزیز کاهش می یابد مهزمان کوتاه مدت افزایش و نر

با این پدیده قیمت اوراق هبادار بلند مدت بدلیل متایل دارندگان 

، عکس این ش و نرخ بازده آن افزایش می یابدآهنا به فروش کاه

 .قضیه نیز صادق است

اوراق قرضه بلند مدت در مقایسه با اوراق قرضه کوتاه  در نتیجه

مین می کنند تا خماطره اضافی تقبل شده مدت بازده بیشرتی را تا

 .توسط سرمایه گذاران را جربان کنند

احتماال موجب  ،تامین مالی منحصرا از طریق استقراض کوتاه مدت  

که از  ،ایجاد سرمایه در گردش منفی در واحد انتفاعی می شود

عالوه بر این استفاده از  ،دیدگاه وام دهندگان مطلوب نیست

استقراض کوتاه مدت برای تامین مالی دارایی های ثابت و دارایی 

موجب می شود که واحد انتفاعی مهواره در حال جتدید  ،های بلند مدت

ک در این صورت نتای  عملیاتی غیر مطلوب در ی ،تامین مالی باشد

دشواری  مدت را گران قیمت و با سال می تواند تامین مالی کوتاه

 .مواجه کند

 :اسرتاتژی سرمایه درگردش و ریسک و بازده

گوناگون با مدیریت  توانند با بکارگیری اسرتاتژی هایشرکت ها می 

میزان نقدینگی شرکت را حتت تاثیر قرار دهند  ،سرمایه در گردش

 .این اسرتاتژی ها را میزان ریسک و بازده آهنا مشخص میکند

  :دسته تقسیم می شوند 2 مدیران سرمایه در گردش به

 :حمافظه کار -1

 قدرت نقدینگی بیش از حد باال می رود. 

 ریسک نقدینگی اندک دارند. 

 دارای بازده اندک می باشند. 

 :جسور -2

 داشنت کمرتین میزان دارایی جاری و بیشرتین استفاده از بدهی 

 .ای جاریه
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 ریسک نقدینگی بسیار باال دارند. 

 دارند باال نرخ بازده سرمایه گذاری. 

با ترکیب این اسرتاتژی های گوناگون میتوان سیاستی را در پیش 

 . گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد

 :نقدینگی

بعنوان دسرتسی واحد به وجوه  ،نقدینگی واحد انتفاعی را می توان

دارایی ها در صورتی نقدینگی  ،نقد در مواقع نیاز تعریف کرد

به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل را ا دارند که بتوان آهن

یکی از هبرتین  ،اوراق هبادار قابل مبادله سریع در بازار ،منود

و  بدهی های بالقوه ،منونه های دارایی های واجد نقدینگی باالست

اعتبارات بانکی استفاده نشده نیز منبعی برای ایجاد نقدینگی 

 .است

 :باید مد نظر قرار گیردجنبه  2برای نقدینگی واحد انتفاعی 

 :نقدینگی برنامه ریزی شده -1

پیش بینی نیازمندی های نقدی و برنامه ریزی برای  ؛عبارت است از

از طریق کاهش دارایی ها یا افزایش  ،تامین وجوه نقد مورد نیاز

 .بدهی های جاری

 :نقدینگی پشتوانه-2

های غیر ا نیاز توان واحد انتفاعی برای مقابله ب؛ عبارت است از

مساوی خالص  ،ره به وجه نقدظنیاز های غیر منت .منتظره وجوه نقد

از واحد انتفاعی  ،وجوه نقدی است که عالوه بر پش بینی های اولیه

 .خارج می شود

 :اسرتاتژیهای گوناگون و سیاست های مطلوب

سیاست ها و رویه هایی که خط مشی مدیریت مالی را بوجود می 

فرض است که شرکت برخی از تصمیمات اصلی را آورند مبتنی بر این 

این تصمیمات در فرآیند  ،و آهنا را به اجرا در آورده است ،گرفته

می  تعیین کننده ایفاسودآوری شرکت در بلند مدت نقشی اصلی و 

 :کاربرد بسیار مهم دارند  2کنند و در مدیریت سرمایه در گردش 
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وش یا تولید ارائه کاالها یا خدماتی که با پیش بینی فر :اول

به مدیران سرمایه در گردش این امکان را می دهد که  ،میگردد

 .و بدهی های جاری را ختمین بزنند سطوح دارایی های جاری

مدیران شرکت در صدد بر می آیند تا بر ثروت سهامداران  :دوم

از جمرای افزایش قیمت سهام عادی بیفزایند و این کار اصوال  ،شرکت

این قدرت اجنام می  ظایش قدرت نقدینگی شرکت و حفق افزاز طری

 . شود

 :اسرتاتژی دارایی های جاری

 :اسرتاتژی حمافظ کارانه -الف 

  شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق هبادار قابل فروش می

  .کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند

 زیرا داشنت قدرت نقدینگی بسیار  فریسک بسیار اندک است

به شرکت این امکان را می دهد که موجودی کاال را به  ،زیاد

 .مقدار کافی هتیه و اقدام به فروش نسیه کند

 ریسک از دست دادن مشرتی بسیار اندک است. 

  سیار زیاد به آهنا این امکان را می دهد که بدهی بنقدینگی

های سررسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی 

 .مواجه نشوند

 مالی که در اداره امور سرمایه در گردش حمافظه کارانه  مدیر

بازدهی اندکی خواهد داشت زیرا پول نقد و  ،عمل می کند

یا اصال بازدهی ندارند یا باز دهی  ،اوراق هبادار قابل فروش

 .بسیار ناچیزی خواهند داشت

 :اسرتاتژی جسورانه -ب

 ل فروش مدیر مهواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق هبادارقاب

 .را به حداقل ممکن برساند

  مدیر درصدد بر می آید تا وجوهی راکه در موجودی کاال

 .سرمایه گذاری می شود به حداقل برساند

  شرکتی که شهامت این را دارد تا وجوه نقد و اوراق هبادار

باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی  ،را به حداقل برساند

ن شرکتی شاید نتواند چنی ،های سررسید شده را بپذیرد

متحمل  ،هم ظپاسخگوی سفارش های مشرتیان باشد و از این حلا

 . ضرر خواهدشد
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 :اسرتاتژی بدهی های جاری

 :اسرتاتژی حمافظ کارانه -الف

 میزان وام های  ،مدیر می کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت

 .کوتاه مدت را به حداقل ممکن برساند

  جاری می کوشد تا از وام های مدیر برای هتیه دارایی های

 .بلند مدت که هبره شناور دارند استفاده کند

  پرداختنی و .  سابح: خبش دارد 2ساختار سرمایه چنین شرکتی

 .حقوق صاحبان سهام

 ل ریسک ورشکستکی بسیار اندک می باشدااحتم. 

 :اسرتاتژی جسورانه -ب

  مدیر می کوشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به حداکثر

برساند و دارایی های جاری خود را از حمل این وام ها تامین 

 .کند

 خطر و احتمال  ،اگر وام های کوتاه مدت به حداکثر برسد

اینکه شرکت نتواند به موقع آهنا را باز پرداخت کند افزایش 

 .خواهد یافت

 گرفنت وام  ،وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است

های کوتاه مدت به آسانی میسر منی شود و هزینه آهنا باال می 

 .رود
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 :جتزیه و حتلیل نسبت های سرمایه در گردش

 :نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش خالص

                                                   

 دارایی های جاری 

  = نسبت نقدینگی

                                                               

 بدهی های جاری

 

سرمایه در  ،از بدهی های جاری بیشرت شود یاگر دارایی های جار-7

 .گردش خالص مثبت خواهد شد و نسبت جاری بزرگرت از عدد یک می شود

 سرمایه ،اگر دارایی های جاری با بدهی های جاری مساوی شود -2

 .در گردش خالص صفر و نسبت جاری برابر با یک می شود

سرمایه در  ،اگر دارایی های جاری از بدهیهای جاری کمرت شود-8

 .گردش خالص منفی و نسبت جاری از عدد یک کمرت می شود

 

 :       نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها  

                         

                                                                            

 دارایی های جاری

=نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها

 

                                                                                 

 کل دارایی ها 

ابزاری است که می توان  ،دارایی هانسبت دارایی های جاری به کل 

با استفاده ار آن حدود یا میزانی را تعیین کرد که شرکت وجوه 

خود را در اقالم دارایی های جاری و نه دارایی های ثابت سرمایه 

 .گذاری کرده است
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 :نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها

                              

                                                                            

 بدهی های جاری

=نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها

 

                                                                               

 کل دارایی ها

مالی کوتاه  عه منابن دهنده درجه اتکای شرکت باین نسبت نشا

مقدار این نسبت حتت تاثیر  ،برای حتصیل دارایی های شرکت است ،مدت

ثل حقوق صاحبان سهام قرار م ،بدهی های جاری و منابع دائمی وجوه

 .میگیرد

 :نسبت های نقدینگی

مدیریت سرمایه در گردش برا جتزیه و حتلیل سیاست هایی که در مورد 

می دیگر که آهنا ر ا نسبت نقدینگی  نسبت 2می توان از  هاختاذ شد

مقدار این نسبت ها به طریق زیر حماسبه می  ،نامند استفاده کرد

 :شود

 اوراق هبادار قابل فروش+ وجوه نقد                   

       =LR1      

 کل دارایی های جاری                              

                           

 اوراق هبادار قابل فروش + وجوه نقد                          

         =LR2     

 های جاری کل بدهی                          
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اوراق  و  که صندوقنسبت نقدینگی فرض می شود 2ه این در حماسب

اری را تشکیل می خبش بزرگی از دارایی های ج، هبادار قابل فروش

 .دهند

 LR1به قدرت نقدینگی دارایی های جاریمعیاری است برای حماس .

مقدار این نسبت هر قدر بیشرت باشد موید این است که وجوه نقد و 

 .اوراق هبادار قابل فروش منابع اصلی وجوه اند

  LR2دهی های جاری اندازه گیری توانایی شرکت را در باز پرداخت ب

ر این نسبت هر قدر بزرگرت باشد به این معنی است که مقدا .می کند

می توان برای بازپرداخت جاری از وجوه نقد یا اوراق هبادار قابل 

 . فروش استفاده کرد

 :خالص سرمایه در گردش

خالص سرمایه در =های جاری دارایی –( پرداختنی ها +  معوقات)

 گردش

ود خباید در تامین دارایی های جاری  این عدد مبلغی است که شرکت

 . از منابع غیر رایگان بدست آورد

 : سیاستهای سرمایه در گردش وثروت سهامداران

در مورد سرمایه در گردش، سیاستی مطلوب است که ثروت سهامداران را 

به حداکثربرساند، ولی در مرحله عمل اجرای این سیاست و تبدیل آن به 

نقدینگی، نسبتهای جاری و سرمایه در گردش خالص صورهتای؛ نسبتهای 

مطلوب، کار چندان ساده ای نیست به این دلیل که باید متغییرهای 

متعددی، از مجله حمیط عملیاتی شرکت را مهزمان حتت کنرتل در آورد و بر 

وقتی مدیران میخواهند نوعی سیاست در خصوص . آهنا  اعمال نفوذ کند

ند یا اسرتاتژی خاصی درباره ساختار دارایی و سرمایه در گردش، اختاذ ک

بدهی های جاری شرکت به اجرا درآورند، ناگزیرند به سلیقه شخصی خود 

  .عمل کنند و قضاوهتایشان ذهنی خواهد بود

 : مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل

در این خبش از داده ها و حمتویات ترازنامه ها، صورحتساب سود و 

فاده مي كنیم تا سیاست هاي كنوني شركتها را در زیان مايل است

گردش نشان دهیم و با استفاده از نسبتهاي مايل درمورد سرمایه 

چندین شركت مي توان از ویژگي هاي ریسك و بازده سیاستهایي كه 
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 ،در خصوص سرمایه در گردش اجرا مي كنند ،شركتها در مرحله عمل

 .آگاه شومي

 :گردش شرکتها مقایسه سیاست هاي سرمایه در

ریسك و بازده شركتها را  ،با استفاده از نسبتهاي مايل مي توان

نشان داد و سیاستهایي را كه شركتها درخصوص سرمایه در گردش 

آن نسبتهاي مايل هریك از  ، اعمال مي كنند با هم مقایسه كرد،خود

است كه در خصوص داراییهاي جاري و  ها نشان دهنده نوع اسرتاتژي

د و مي توان گفت آیا مدیریت سرمایه نجاري اعمال مي كن بدهیهاي

  .جسورانه یا حمافظه كارانه است ،در گردش آن ها

 سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش

سیاستی که یک مدیر مالی در مورد اداره امور سرمایه در گردش در 

ممکن .استپیش می گیرد با توجه به داراییهای جاری و بدهی های جاری 

است مدیری هم در مورد بدهی ها و هم داراییهای جاری حمافظه کارانه 

عمل کند و شرکت دیگر در مورد هر دو،سیاست جسورانه در پیش گیرد 

ولی اکثر شرکتها سیاستهایی را اختاذ می کنند که از نظر ریسک و 

  .متعادل قرار می گیرند"بازده در وضعی نسبتا

:وصیات زیر استسیاست متعادل دارای خص   

.حجم دارایی های جاری و بدهی های جاری در حد متعارف است-7  

اقدامات جسورانه در زمینه دارایی جاری در سایه سیاستهای حمافظه -2

. کارانه در زمینه بدهی جاری خنثی میشود  
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دراین منوداراسرتاتژیهای جسورانه وحمافظه کارانه حد هنایی اقداماتی 

است  که میتوان به اجرا در آید بنابراین میتوان در دامنه معقول 

هدف از .ودرحمدوده اقدامات امکانپذیر حدود ریسک وبازده را تعین کند 

وه ترکیب دو نوع اسرتاتژی در مورد بدهی رسم این منودار این است که حن

های جاری ودارایی های جاری ورسیدن به یک سیاست مطلوب در خصوص 

  .سرمایه در گردش را نشان دهیم 

 

  

ه بدهی جاری اقدامات جسورانه در زمینه دارایی جاری در سایه سیاست های محافظه کارانه در زمین( 2

 خنثی می شود

استرا
تژی 
های 
بدهی 
های 
 جاری

ریسک و 
 بازده زیاد

محاف
ظه 
کاران
 ه

جسو
 رانه

محافظه 
 کارانه

 جسورانه

ریسک و 
 بازده معتدل

ریسک و 
 بازده معتدل

ریسک و 
 بازده کم

استراتژی های دارایی 
 های جاری
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  :مقدمه

ساختار سرمایه و بازده سهام موضوعاتی هستند که بیشرتین توجه را 

از وظایف در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده اند یکی 

اصلی مدیران مالی در شرکت ها تعیین هبرتین ترکیب منابع ملی 

تصمیمات در خصوص ساختار . شرکت، بعبارت دیگر ساختار سرمایه است

سرمایه با سیستمی در راستای افزایش ارزش شرکت باشد برای 

حداکثرسازی ارزش شرکت باید در مورد هبرتین سرمایه گذاری ها و 

تأمین مالی . ه ی تأمین مالی تصمیم گیری شودترکیب آن ها و حنو

می تواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم یا از آورده 

وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها از یک . های سهامداران باشد

سو بدلیل اثرات مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن 

ر بدلیل وجود هزینه های افزایش بازده سهام می شود و از سوی دیگ

هبره و احتمال عدم پرداخت بدهی ها در سررسید موجب افزایش ریسک 

مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام شده که به تبع آن نیز 

 .بازده سهام بررسی می شود

  :تعریف ساختار سرمایه
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هر یک از . تعاریف خمتلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است

از ساختار سرمایه جنبه ای از روش های تأمین مالی تعاریف خمتلف 

یکی از پیچیده ترین مسائلی . را به ساختار سرمایه اطالق می کنند

اء تشکیل رابطه بین اجز ،ه دامنگیر مدیران مالی کنونی استک

 : و آن عبارتست از میباشددهنده ساختار سرمایه 

قیمت سهام  آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تأمین مالی و

شرکت، تئوری ساختار سرمایه بیانگر آنست که هر شرکت یک ساختار 

سرمایه مطلوب دارد ساختاری که می تواند ارزش شرکت را به 

ذبیح  ).حداکثر و هزینه سرمایه را به کم ترین مقدار ممکن برساند

 (اهلل خانی

 

ر به عبارتی ساختا. مهان سیاست تقسیم سود و نگهداشت وجه نقد است

بدهی و حقوق سرمایه، تامین مالی دائمی شرکت است که به وسیله ی 

 ( . 7002وستون و کپلند، ) نشان داده می شود  صاحبان سهام

 

 

که واحد جتاری جهت ساختار سرمایه ترکیبی از عوامل زیر است 

 .تامین مالی خود ازآهنا استفاده میکند

 (مشایخ، شهناز و سیده مسانه شاهرخی )

 

 سهام ممتاز

 زیر مجموعه 

 سهام ممتاز 

 وسهام عادی

 سود انباشته
 بدهی های 

 بلند مد ت

 سهام عادی
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یین             از  باره ی تع یری در صمیم گ مالی، ت مدیران  صلی  ظایف ا له و مج

شرکت         مالی  نابع  سبی از م یب منا صاحبان      ) ترک قوق  ها و ح بدهی 

، یا به عبارتی تصمیم گیری درباره ی ساختار سرمایه است          (سهام  

به عبارتی مدیران به عنوان مناینددگان صداحبان   ( . 7002کوهر، ) 

سرمایه ی      ساختار  یب  می         سهام، ترک ظیم  نه ای تن به گو شرکت را 

ثروت                  فزایش  نا ا که مها شرکت  فزایش ارزش  ند ا تا در رو ند  کن

هزینه  ) سهامداران است تاثیر مثبتی بگذارد و هزینه تامین مالی 

لذا، تعیین یک ساختار هبینه ی سرمایه و  . را حداقل کند( سرمایه 

 0930ی، ندوروز ) تامین مالی در شرکتها دارای امهیت ویژه ای است 

. ) 

 :هزینه سرمایه

حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید بدست آورد تا بازده سرمایه  

بدون               شود،  برآورده  شرکت  سرمایه ی  ندگان  تامین کن گذاران و 

ارزش کل شرکت را می توان به این       . اینکه ارزش شرکت تغییر کند     

 :    صورت نوشت 

Vکل شرکت=Vبدهی +Vحقوق صاحبان سهام 

بنابراین، به ساختار سرمایه ای که بتواند ارزش شرکت را به 

" حداکثر ممکن، یا هزینه ی کل سرمایه را به حداقل ممکن برساند،

( . 0930انصاری، ) می گویند " ساختار هبینه ی سرمایه   

را  بکازده و  ریسکک عامدل   7برای تعیین ساختار سرمایه ی مطلدوب  

 .مدنظر قرار می دهیم 

ساختار سرمایه ای مطلوب است که سود هر سهم را          ،بازده  از نظر  

 افزایش دهد،

نیز ساختار سرمایه ای مطلوب است که ریسک را          ،ریسک  و از نظر  

 ( 0931عزیزیان، ) کاهش دهد 

 :تامین مالی 

در کل، منابع تامین مالی شرکت بر اساس سیاست های تامین مالی              

 تقسیم می شود؛ بیرونیو  درونیآن ها به دو خبش 
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مالی   نابع  نی  در م به          درو قدام  شده ا سب  سودهای ک حمل  شرکت از   ،

یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران،         . تامین مالی می کند      

سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی برای کسب بازده بیشرت به             

 .کار می گیرد

 بدست می آیند؛ دو طریقاز  بیرونیمنابع مالی 

طریق آورده ی سهامداران که مالکان شرکت حمسوب می شوند  از  (الف 

ظار بازدهی دارند، مثل،      و در مقابل تامین سرمایه ی شرکت، انت     

 .سود سهام

استفاده از بدهی و وام، که بستانکاران نیز در مقابل تامین   (ب 

خت       ظار بازپردا شرکت، انت لغ وام را      سرمایه ی  هبره ی مب صل و  ا

 (  0939مهرانی، )  .دارند

 :تامین مالی از طریق بدهی ی مزایا 

ی هبره ی بدهی مالیات کاه است، بده عبدارتی اسدتفاده از بدده     -0

 .باعث صرفه جویی مالیاتی می شود

 .ان تورم، ارزان تر متام خواهد شدبازپرداخت بدهی در دور -7

از طریق بددهی، کداهش خنواهدد     کنرتل شرکت بواسطه ی تامین مالی-9

 .یافت

 .آتی شرکت را حفظ کندبدهی بلند مدت می تواند ثبات مالی  -4

 

 :تامین مالی از طریق بدهی  معایب

 .هزینه های هبره باید پرداخت شوندصرف نظر از سود یا زیان،  -0

 .باید در تاریخ سررسید پرداخت شوداصل بدهی  -7

استفاده ی بیش از حد از بددهی، ریسدک سداختار سدرمایه و در      -9

نتیجه هزینه ی سرمایه ی شرکت را افزایش می دهد، و باعث ایجاد           

 .می شود... ل احتمال ورشکستگی و مسائلی مث

 

 :تامین مالی از طریق انتشار سهام ی مزایا 
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 .ی به پرداخت سود سهام وجود نداردالزام -0

 .بازپرداخت وجود ندارد مشخصی برایتاریخ  -7

در مقایسه با بدهی، انتشار سهام عادی، رتبه بنددی اعتبداری    -9

 .هببود می خبشدشرکت را 

 

 :تامین مالی از طریق انتشار سهام معایب 

 .سود سهام عادی مالیات کاه نیست -0

 .ا انتشار سهام عادی کاهش می یابدمیزان مالکیت، ب -7

سهام عادی در مقابل سایر اوراق هباداری که شدرکت منتشدر مدی     -9

 .کند، دارای باالترین هزینه ی سرمایه هستند

 . از هزینه های انتشار بدهی استهزینه های انتشار سهام بیشرت -4

  ( 0937پارسائیان، ) 

 

 

با توحه به امهیت ساختار سرمایه، مطالعات متعددی در این زمینه            

که به برخی از     نظریات متعددی هم ارائه شده است،      صورت گرفته و   

 :آنان می پردازیم

 :نظریه سنتی 

 نظریه های ساختار سرمایه

نظریه های مرتبط با 
گزینش بین بدهی و  

 سهام 

نظریه سلسله  
 مراتبی

نظریه  
 موازنه ایستا 

نظریه میلر  
 و مودیلیانی  

 نظریه سنتی

نظریه های مرتبط با گزینش  
بین بدهی های عمومی و 

 خصوصی

هزینه های  
نمایندگی  

 بدهی
 مذاکره مجدد

عدم تقارن 
 اطالعاتی

صالحدید  
 مدیریتی
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اساس این تئوری بر این است که، ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد  

) و می توان ارزش شرکت را از طریق استفاده ی فزاینده از اهرم         

 لی دل به این تئوری بیان می کند که،        نیمهچن .افزایش داد  ( بدهی  

سهام  یبده  اوراق سک یر که  نی ا ست  کمرتاز قع  مورد  بازده  ا  تو

خواهددد  سددهامداران موردتوقددع زکمرتازبددازدهین اعتباردهندددگان

سقف  جه یدرنتبود، چه  ین یمع تا ستفاده  زانی م هر بده  ا  یبرا  یاز

شد  شرت یب یمال  نیتأم  مرت  شرکت  کل  هیسرما  نهیهز،با . شود  یم  ک

ی مطلوب نقطه ای است     بنابراین، طبق این نظریه، ساختار سرمایه      

 .زینه ی سرمایه ی شرکت حداقل گرددکه در آن ه

 سکی،ریبده شیباافزااما باید به این نکته هم توجه داشت که، 

 نرخ اعتباردهندگان سکیر شیافزا وبا ابدی  یم شیافزا شرکت یمال

 شرکت کل هیسرما نهیهز تیوضع نیکننددرا یم رامطالبه یباالتر هبره

بنابراین باید سعی شود که ترکیب مناسبی از  .ابدی یم شیافزا

کردستانی، )  .بدهی و سهام برای تامین مالی شرکت استفاده شود

0932 ) 

 :ظریه مودیلیانی و میلر ن

اجندام دادندد، حتدت     0331مودیلیانی و میلر در پژوهشی که در سال 

ذیل   شرح به   مفروضات . یکسری از مفروضات خاص، به نتایجی رسیدند       

 ؛میباشند

ست        مل ا بت کا مد،        / بازار در رقا بر درآ یات  نه ی مال هیچ هزی

متامی شرکت   / هزینه ی منایندگی و هزینه ی ورشکستگی وجود ندارد        

سک     ظر ری ند        ،ها از ن قرار دار سطح  یک  بازار     / در  عاالن  بین ف

 / تقارن اطالعاتی وجود دارد  ،سرمایه

مدیران منی توانند صرفا بواسطه      آن ها به این نتیجه رسیدند که،       

ی ایجاد تغییر در ترکیب منابع تامین مالی، ارزش شرکت را تغییر  

به عبارتی ارزش شرکت، مستقل از ساختار سرمایه ی آن است  . دهند 

 :در کل، نظریه اول آن ها عبارتست از . 

) با فرض عدم وجود مالیات بر درآمد، ارزش یک شرکت بدهی دار            " 

. برابر است  ( غیر اهرمی )  دهیا ارزش یک شرکت فاقد بب( اهرمی 

" 
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اما با توجه به اینکه این مفروضات در دنیای واقعی اتفاق منی                

افتند، مودیلیانی و میلر با حلاظ منودن عامل مالیات بر درآمد،             

در نظریات اولیه ی خود جتدید نظر منودند و نظریه جدیدی را ارائه  

 ...دادند 

تدالل کردند که، با توجه به اینکه استقراض برای          آن ها چنین اس   

شرکت مزیت مالیاتی ایجاد می کند، انتظار داریم که شرکت ها از             

. بین منابع خمتلف تامین مالی، ترجیحا از استقراض استفاده کنند  

زیرا به این ترتیب بدهی مالیاتی شرکت کمرت شده و جریان نقدی پس  

ر هنایت موجب افزایش ارزش شرکت      از مالیات افزایش می یابد، و د     

 (  0930انصاری، .              ) خواهد شد

 :نظریه سلسله مراتبی 

بین مدیریت و    عدم تقارن اطالعاتی   نظریه سلسله مراتبی مبتنی بر      

ست         سازمانی ا برون  که     .سرمایهگذاران  جا  مدیریت در  از آن 

مقایسه با سرمایه گذاران برونسازمانی دارای اطالعات بیشرتی راجع  

سعی می کند   است،به وضعیت مالی و نتای  عملکردجاری و آتی شرکت 

در زمانی که شرکت دارای عملکردضعیفی است به بدهی روی نیاورد           

ست          یاد ا شرکت ز کول و ورشکستگی مال ن که احت ستانی و  ) . چرا  کرد

 (  0932مهکاران، 

طبق این نظریه، تأمین مالی ازحمل سود انباشته، مطلوبرت از 

 طریق از مالی تأمین از مطلوبرت وام، دریافت دریافت وام و

برای  شرکت ه عبارتی،ب (  0334مایرز، . ) است سهام انتشار

 آورد یم یرو یداخل منابع به ابتداتامین وجوه مورد نیاز خود، 

 یهایبده سراغ به انکرد ر شرکت یمال یازهاین اگرکفافسپس، و

کردستانی و )           .رودیم زیناچ سکیر با ای سکیر از یعار

 (  0932مهکاران، 

 :نظریه توازی ایستا 

در این مدل فرض بر این است که واحد جتاری دارای یک هدف از قبل              

تعیین شده در ساختار سرمایه است که از ایجاد توازن میان منافع  

براساس این نظریه می     . و هزینه های تأمین مالی حاصل شده است         

) توان از طریق برقراري موازنه بین منافع مالی از طریق بدهی            

مانند  ) و هزینه هاي مرتبط با بدهی ( اتی مانند صرفه جویی مالی
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به ساختار سرمایه ای رسید که ارزش       ( هزینه های منایندگی بدهی     

  ( 0932 کردستانی و مهکاران،)  .کند حداکثرشرکت را 

 

 :شکل فرعی زیر است 4ریه موازنه ایستا دارای نظ

 

 

 :عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه

انتشار اوراق هباداری مانند سهام جدید  ؛حقوق مالکانه -7

مسأله گسرتش مالکیت و اعطای حقوق مالکانه به سهمانداران 

جدید شرکت را در پی خواهد داشت اما گرفنت وام و تأمین 

مالی از راه قرض گرفنت موجب دادن حق کنرتل عملیات شرکت به 

 . وام دهندگان خنواهد شد

سید است و باید براساس بدهی دارای سرر؛ الزامات بازپرداخت -2

اما سهام ممتاز . قرارداد و تاریخ معین بازپرداخت شود

سررسید مشخصی ندارد و سهام عادی نیز شامل الزامات 

 . بازپرداخت منی شود

وام دهندگان و طلبکاران در هنگام ؛ بر دارایی ها  ادعا -8

احنالل و ورشکستگی شرکت نسبت به سهامداران ممتاز و 

 . در اولویت می باشند سهامداران عادی

 

 نظریه نمایندگی 

 کنترل شرکت 

زمان بندی بازار 
سرمایه و 

 ساختار سرمایه 
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هبره وام و اوراق قرضه باید صرف نظر از  ؛ادعا بر سود -4

میزان وسود بدست آمده در هر دوره مالی از سوی شرکت 

 . پرداخت شود

یکی از مهمرتین مالحظاتی که در انتخاب ؛ قابلیت سودآوری -5

شیوه های ممکن تأمین مالی در شرکت ها باید مورد توجه قرار 

گیرد توجه به اثرات اهرم مالی بر بازده حقوق سهامداران و 

 . نیز التزام طرح های مالی تأمین مالی بر سود هر سهم است

  :حفظ ساختار سرمایه

ود شرکت، میزان و درصد س معمواًل در زمان تدوین سیاست تقسیم

اجزای تشکیل دهنده سرمایه شرکت تعیین می شود در این رابطه به 

 : باید توجه خاص شود عاملچهار 

  ؛انعطاف پذیری در تأمین مالی -1

اینکه شرکت سرمایه خود را از طریق انتشار سهام عادی بدست می 

مقصود . آورد به مسأله انعطاف پذیری در تأمین مالی بستگی دارد

از انعطاف پذیری این است که شرکت ها تا حد معینی می توانند از 

طریق استقراض تأمین مالی کنند در غیراینصورت بر اثر باالرفنت 

شرکت به میزان قابل توجهی افزایش خواهد  نسبت بدهی، ریسک مالی

یافت و شرکت قادر خنواهد بود که در سال های بعد از طریق 

 . استقراض تأمین مالی کند

 ؛سیاست تقسیم سود باقی مانده -2

شرکت ها معمواًل سعی می کنند متام طرح های سرمایه گذاری را که 

به اجرا در  نرخ بازده آن ها از هزینه هنایی سرمایه بیشرت است

اگر ساختار سرمایه شرکت بگونه ای تعیین گردد که از . آورند

دیدگاه به حداکثر رساندن ارزش شرکت مطلوب باشد و اگر نرخ 

تنزیلی که براساس آن ارزش قبلی خالص پروژه حماسبه می شود مهان 

هزینه هنایی سرمایه باشد باید پروژه هایی را به اجرا در آورد 

ارزش ذاتی که . فعلی خالص آن ها حداکثر ممکن باشدکه جمموع ارزش 

سهام عادی برابر است با ارزش فعالی سودهای آتی که سهامدار 

 . دریافت می کند

  ؛نیاز سهامداران -3
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سومین عاملی که باید در تدوین سیاست تقسیم سود مورد توجه قرار 

 هدف این نیست که نشان داده. گیرد نیاز صاحبان سهام عادی است

شود سهامداران بدنبال سود کمرت یا بیشرت هستند بلکه نشان می 

دهیم که سهامداران عالقه مند به یک سیاست با ثبات تقسیم سود 

  .هستند

  ؛حمدودیت های قانونی -4

چهارمین عاملی که در سیاست تقسیم سود حائز امهیت است وجود 

اقدامات  حمدویت های قانونی است که تا حد زیادی مانع بسیاری از

حمدودیت هایی از قبیل قید و بندهای قراردادهای . شرکت می شود

دام و یا شرایط مربوط به سهام ممتاز به مدیریت شرکت اجازه منی 

 دهد که در تعیین و پرداخت سود سهام هر طور که خبواهد عمل کند

 :نتیجه گیری

مهانطور که بررسی شد نسبت بدهی در ارتباط با بازده سهام مهچون 

یک مششیر دولبه عمل می کند از طرفی وجود بدهی منجر به استفاده 

شرکت از حتقیقات مالیاتی می شود زیرا هزینه هبره، هزینه قابل 

قبول مالیاتی است که این امر منجر به افزایش بازده می شود اما 

بدهی بیش از حد منجر به افزایش ریسک مالی از طرف دیگر وجود 

شرمت و هزینه های آشفتگی مالی و ورشکستگی است که این امر منجر 

بدین ترتیب ساختار سرمایه و بازده سهام . به کاهش بازده می شود

ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، در این ارتباط برای ساختار 

ر حالی که ساختار د. سرمایه و بازده سهام بصورت متقابل است

سرمایه براساس رابطه مستقیم ریسک و بازده، اثر مثبتی بر بازده 

اما بازده سهام طبق نظریه زمان سنجی بازار، اثر . سهام دارد

 . منفی بر ساختار سرمایه دارد
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  :مقدمه

یكي از موضوعاتي است كه از دیرباز مورد توجه سودتقسیمي 

مايل قرار داشته است و با وجود تالش هاي سهامداران و پژوهشگران 

بسیار در این زمینه هنوز یكي از مسائل حل نشده در حوزه مايل 

 (دکرت ناصر ایزدی نیا و مهکاران .)باقیمانده است

هرچه بیشرت به مسئله تقسیم سود دقت می کنیم فیشر بلک معتقد است 

 .می رسیم که قطعاتش با هم جور منی شوند بیشرت به پازلی

:تعریف تقسیم سود   

سود   سیم  که            ؛تق ست  ند شرکتها مدت وبل تاه  های کو سرتاتژی  له ا از مج

آثار آن در هر سال مالی در جمامع عمومی شرکت آشکار میشود و بر            

 .پایه آن عملکرد شرکت ارزیابی می شود

 

خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی ،            ؛سیاست تقسیم سود   

حنوه              خت ،  مان پردا مدیره ، ز ئت  پاداش هی شته و  سود انبا یزان  م

توب به جممع عمومی               مرتبط مدون ومک تامین مالی و دیگر موضوعات 

 . سهامداران ارائه می شود

 (0931رهنما و مهکاران،)

سیم؛      بل تق شرک          سود قا مالی  سال  خالص  سود  ست از  نهای  عبارت ت م

ماده             مذکور در قانونی  ته  بل واندوخ مالی ق ساهلای  هنای وارده  زیا

قانون جتارت وسایر اندوخته های اختیاری به عالوه سدود قابدل    793

 (قانون جتارت 793ماده .)تقسیم ساهلای قبل که تقسیم نشده است

 :تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل حبث است

از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی  

چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش . شرکتهاست

 .نیاز به منابع خارجی می شود

از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی  

د هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت مهواره بای

بین عالیق خمتلف آنان و فرصتهای سودآور سرمایه گذاری تعادل 

بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران . برقرار کنند

 .استشرکتها اختاذ می شود بسیار حساس و دارای امهیت 
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گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری            صواًل سرمایه  می   ا

ه های زیر یا ترکیبی از آهنا می  این بازدهی به یکی از شیو. کنند

 : تواند حاصل شود

 کسب بازدهی از طریق سود نقدی.  

 کسب بازدهی از طریق افزایش قیمت سهام در بازار.  

 سهام از حمل اندوخته ها.   

 حق تقدم خرید سهام جدید.  

 .در ایران سود نقدی معمول ترین روش توزیع سود است

می        یومن  کارا ن گز و  سکو رودری ند   فرنسی سرمایه     : گوی یک  برای 

گذار حرفه ای بسیار مهم است که تاثیر بالقوه سیاست تقسیم سود              

های             صوص در بازار ند خب لی آن بدا شرایط داخ بر ارزش و  شرکت را 

آهنایی کده بیشدرت بده فکدر کسدب       ,جزء ,حساس فعلی ،سرمایه گذاران

که                 حالی  ند در  یل دار سود متا خت  به پردا سبت  ستند ن قدینگی ه ن

نگر آهنایی که بیشرت به فکر رشد شرکت و ایجاد   کالن رمایه گذارانس

. ارزش افزوده هستند متمایل به افزایش قیمت سهام هستند تا سود           

 (90بورس ؛ ملک حممدی ،نشریه)

 :دالیل توزیع سود بني سهامداران

سهامداران میتوانند هزینه زندگی خود بر اساس سود سهام            -0

 .تنظیم کنند

 خریداران سهام به گزارشها و اخبار سود ساالنه سهامتوجه  -7

سرمایه               -9 برای  یدی  عات مف حاوی اطال سهام  سود  یر در  تغی

 .گذاران  می باشد

شته              -4 سهام دا سود  فت  به دریا عادت  شرکتی  سهامداران  گر  ا

 .باشند مشکل است به یکباره سود سهام را متوقف کرد

ظار دریا         -1 یا انت سود  فت  یق دریا سود   سهامداران از طر فت 

بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا این شانس را             

باالتری                   مت  با قی خود را  سهام  که  ند  می آور ست  به د

 .بفروشند

شرکت                -1 یه  با عل هتامجی رق غات  عث تبلی سود با خت  عدم پردا

 .میشود

پرداخت سود باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به              -2

 .دریافت بازده سرمایه شان می شود
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 (0931رهنما و مهکاران،) 

  :دالیل امهیت تقسیم سود

   .ابزار عالمت دهی است  -الف  

. مفدداهیم مالیدداتی و نقدددینگی بددرای سددهامداران دارد  -ب  

 (0931رهنما و مهکاران،)

 :جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی

سیاست تقسیم سود از مجله تصمیمات مهم مالی است که بر عهده مدیر  

 .است مالی

سیاست تقسیم سود از مجله اسرتاتژی های کوتاه مدت موثر بر توزیع             

نی                سهامداران یع ثروت  بر  موثر  مدت  ند  سرتاتژی بل قدی و ا سود ن

 .ارزش شرکت تلقی می شود

 :عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود

هر چه فرصت های سرمایه گذاری بیشرت باشد      ؛ فرصت های سرمایه گذاری -0

 . تقسیم سود کمرت اجنام می شود

چه درآمدها با ثبات تر باشند تقسیم سود           هر ؛ ثبات در درآمدها   -7

 . بیشرت اجنام می شود

چه منابع جایگزین سرمایه بیشرت باشند         هر ؛ منبع جایگزین سرمایه    -9

 . تقسیم سود بیشرتی اجنام میشود

هر چه حمدودیتهای اعمال شده از سوی سهامداران و قرض       ؛حمدودیتها -4

 . دهندگان بیشرت باشد تقسیم سود کمرت می شود

ها            -1 یزه  برانگیخنت انگ یا  سیگنالینگ  های  شوق  های        ؛م نه  چه گزی هر 

بیشرتی برای عرضه اطالعات مالی بازارها وجود داشته باشد نیاز           

  .کمرتی است به پرداخت سود سهام به عنوان سیگنال

هرچه سهامداران مسن تر و فقیر تر  باشند  ؛خصوصیات  سهامداران -1

 .تقسیم سود بیشرت است

(AswathDamodaran) 

 :روشهای تقسیم سود

جتمیدع   -4، جتزیه سدهام  -9 ه،سهام جایز -7، تقسیم سود نقدی-0

 -2 ،سود سهام به صدورت دارایدی   -1، از خرید سهام ب-1 ،سهام

 .قرضهسود سهام به صورت اوراق 
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((property Dividend  

 :سود نقدی هر سهم 

اگر سهام قبل از جممع خریداری شودسود نقدی توسط خریدار دریافت            

می شود اما اگر بعد از جممع خریداری شود سود نقدی به آن تعلق               

کرده                  فت  لی دریا سهام دار قب قدی را  سود ن چون  فت  هد گر خنوا

 (0931رهنما ومهکاران،.)است

 

 :تقسیم سود نقدیروشهای 

 .تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران -0

 (سیاست تقسیم سود متغیر) .تقسیم در صدی ثابتی از سود -7

 .سیاست تقسیم سود ثابت به عالوه حاشیه متغیر -9

 (0931رهنما و مهکاران،) .سیاست تقسیم سود مازاد -4

 ؛تقسیم مبلغ ثابت ومعینی بني سهام داران-1

تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و هر ساله  طبق این سیاست ، سود 

بین سهامداران تقسیم میشود چنانچه شرکت سود دهی داشته باشد هر  

چند سال یکبار سود تقسیمی افزایش پیدا می کند واگر شرکت سود               

 .دهی نزولی داشته باشد سود تقسیمی را کاهش می دهند

سودآوری آهنا   سیاست تقسیم سود ثابت برای شرکت هایی خوب است که           

در این نوع سیاست تقسیم سود با        .از نوسانات کمی برخوردار است    

بدون             شود و  خورد می تاز بر سهامداران مم ند  عادی  مان سهامداران 

هنا                  بین آ ثابتی  لغ  شرکت مب گذاری  سرمایه  های  ست  به سیا جه  تو

 .دتقسیم میشو

 

 ؛ثابت  ایرادات تقسیم سود حسن ها و

 :این روش این است که  حسن

 .یسک سهام را پایین می آوردچون  سود نقدی ثابت استر -0

سهامداران می توانند با افزایش سود نقدی در مورد هببود و            -7

ست                به د می را  نده  عالی به آی سبت  مدیران ن بودن  شبین  خو

 .آورند



 

 

- 43 - 

این روش این است که درساهلایی که شرکت نیاز به پول دارد            ایراد 

به علت تقسیم سود ثابت جمبور است از منابع مالی خارجی تامین              

 .مالی مناید

 (سیاست تقسیم سود متغري)؛ تقسیم درصد ثابتی از سود-2

این سیاست باعث می شود که سود پرداختی به سهامداران مهراه با               

 .تغییر منایدنوسانات سود خالص 

این روش به دلیل اینکه میزان سود دریافتی متغیر و نا معلوم              

ستند روش                   سود ه فت  به دریا کی  که مت سهامدارانی  برای  ست  ا

 .خوشایندی نیست

 

 ؛سیاست تقسیم سود ثابت به عالوه حاشیه متغري-9

به                  ئم  طور دا پایین را ب مواٌل  لغ مع یک مب شرکت  ست  ین سیا در ا

می کندو با افزایش یا کاهش سود در صدی را به  سهامداران پرداخت 

 .آن اضافه می کند

خت و              ضافه را پردا لغ ا شرکت مب ست  خوب ا سودآوری  که  ساهلایی  در 

ساهلایی که سود آوری خوب نیست و یا شرکت به منابع مالی نیاز                

 .دارد مبلغ اضافه را پرداخت منی کند

 

 ؛سیاست تقسیم سود مازاد-4

شرکت ابتدا کلیه نیازهای سرمایه گذاری ومالی  در این نوع سیاست 

خود را کسر می مناید هر قدر سود باقی ماند بین سهامداران عادی              

 .تقسیم میشود

به سود مازادی که در شرکت باقی می ماند جریانات نقدی آزاد می             

 .گویند

گذارد              تاثیر ب سهامداران  ثروت  بر روی  ید  قدی نبا سود ن خت  پردا

 . میزان سود نقدی پرداخت شده کاهش می یابد زیرا قیمت سهام به

 

 قیمت تئوریک سهام بعد از جممع = قیمت سهام قبل از جممع  

 

 

 :سهام جایزه
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شکل دیگر تقسیم سود،توزیع سهام جدید به عنوان سود است که به               

 .می گویند (جایزه )سود سهمی آن 

ومی شرکت سود سال را به حساب سود انباشته می برد و در جممع عم             

فوق العاده از حمل سود انباشته افزایش سرمایه میدهد یعنی سهام            

لی               سهامداران فع یار  جمانی در اخت صورت  به  کرده و  شر  ید منت جد

 .شرکت قرار می دهد

تعداد سهام جایزه به مقدار افزایش سرمایه و قیمتی که بر روی             

 .هر سهم در نظر گرفته می شود بستگی دارد

سهام و                عداد  جایزه ت سهام  یع  یق توز سرمایه از طر فزایش  با ا

مبلغ سرمایه شرکت افزایش و سود انباشته کاهش می یابد اما حقوق  

 (0931رهنما و مهکاران،.)صاحبان سهام بدون تغییر باقی می ماند

 :مزیت انتشار سهام جایزه

لف  سهامداران               -ا بین  سود  حال  عین  شرکت ودر  قدینگی  فظ ن ح

 .میشود تقسیم

پایین                - ب یات  قدی  مال سود ن فت  عدم دریا لت  به ع سهامداران 

 .تری می پردازند

سهامداران               - ج یک از  هر  سهام  عداد  جایزه ت سهام  فت  با دریا

 .افزایش می یابدولی درصد مالکیت آهنا تغییر منی کند

با اضافه شدن سهام جدید قیمت سهام آنقدر پایین میآید تا               - د

عداد        شدن ت ضافه  گر        جربان ا بارت دی یا بع ید  سهام را بنما

 .سهام جایزه تاثیری بر ثروت سهامداران ندارد

 :جتمیع سهام

زمانی که قیمت بازار سهام به شدت کاهش  . یعنی کاهش تعداد سهام 

 .یافته باشد بااین روش قیمت باال میرود

 

 :باز خرید سهام

آهنا  یعنی تعدادی از سهام شرکت را از بازار خریداری می کنند و         

این روش برای کنرتل بیشرت بر قیمت        .را در شرکت نگهداری می کنند    

شود       می  مال  بد          .بازار اع کاهش یا بازار  سهام در  مت  گاه قی هر 

 .،باز خرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود

 

 :سود سهام به صورت دارایی
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بین                 هایش را  یی  قداری از دارا قدی ،م سود ن یع  جبای توز شرکت 

 .وزیع می منایدسهامداران ت

دلیل عمده توزیع سود از این طریق ،ضعف نقدینگی شرکت در پرداخت  

 .سود نقدی است

رهنمددا . )در ایددن روش حقددوق صدداحبان سددهام کدداهش مددی یابددد  

 (0931ومهکاران،

 

 :سود سهام به صورت اوراق قرضه

گاهی شرکتها برای اجتناب از پرداخت مالیات به سود سنواتی ،خبشی  

مدهای   جاری           از درآ های  بدهی  ساب  خود را ح شته  سود انبا جاری و 

انتقال می دهند و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه یا            

 .سهام ممتاز برای پرداخت سود می منایند

شود                  می  شرکت  های  بدهی  جم  فزایش ح عث ا مل با ین ع ما  .)ا رهن

 (0931ومهکاران،

 :خط مشی تقسیم سود

 ؛سیاست با ثبات در تقسیم سود -7

ثبات سود نقدی    . م به نفع شرکت است هم به نفع سهامداران          ه 

هدف سهامدار را درمورد حمتوای اطالعاتی ، در آمد شرکت و کاهش         

یک حتقیق نشانی می دهد نوسان در         . عدم اطمینان حتقق می یابد      

هنا               سود آ سان  مرت از نو مان ک طول ز نادا در  شور کا قدی ک سود ن

 .ست

 ؛سیاست تقسیم سود نامنظم -2

در این سیاست، شركت روش مشخصي در پرداخت سود ساالنه ندارد و از  

هیچ قاعده اي استفاده مني كندبنابراین، پرداخت سود رابطه مشخصي  

شركت ممكن است به منظور اجتناب       . با درآمدهاي ساالنه شركت ندارد     

از جرامي ناشي از وجود اندوخت ههاي زیاد و سود سنواتي، مقداري           

را توزیع كند یا با وجود درآمدهاي قابل توجه از           از سود خود   

 .دتوزیع آن خودداري منای

 

 ؛سیاست تقسیم سود باقیمانده- 8
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تقسیم سود به عنوان یك متغري فعال در جهت افزایش قیمت ؛ اول

 سهام و در نتیجه حداكثركردن ثروت سهامداران است 

است و  دسرتسي شركت ها به بازارهاي اوراق هبادار حمدود دوم؛ 

 شركت هاي براي تأمني نیازهاي مايل خود با مشكالتي مواجه

 (  7891جهاخنانی و شوری ، . ) هستند

 

ی   ظار دار ند           ،مانت یادی دار گذاری ز سرمایه  صت  که فر  شرکتهایی 

صد  ند  در برعکس،       ا ند و  سیم کن خود را تق سود  که   کی از  شرکتهایی 

به   سود را  ازه گذاری کمی دارند درصد باالیی       ایموقعیت های سرم   

سود   نوان  ند   ع قدی بپرداز صد   .ن موال در سود   مع سیم  شرکتهای   در تق

ند،            باالیی دار شد  سرعت ر که  سیس  ست،    تازه تا ما   پایین ترا ا

درصد باالتری    شرکتهای دارای رشد کندتر که درمرحله بلوغ هستند،       

 ( 7891، جهاخنانی وشوری) .تقسیم می کنند از سود خود را

 :مثال

به گونه ای است که هیچ گونه   ،شرکت مایکروسافتسیاست تقسیم سود 

ند          منی ک سیم  سهامداران تق بین  سرمایه     . سودی را  هر  نابراین  ب

گذاری که سهم این شرکت را میخرد، بر طبق روال موجود فقط باید             

در انتظار باال رفنت قیمت سهام و کسب سود سرمایه را داشته باشد            

تو       می  شرکت را  ین  کرد        که ا ساب  شد ح حال ر شرکتهای در  جزء  . ان 

لی را              نابع داخ ستفاده از م حی ا ئوری ترجی ساس ت بر ا نابراین  ب

 . ترجیح داده و از سود انباشته استفاده می کند

برعکس مایکروسافت بیشرت سود خود را تقسیم می   ،شرکت جنرال موتور

بر ارزش و                 ند  که بتوا ندارد  صی  سعه خا های تو طرح  یرا  ند، ز ک

افرادی که در پی عایدی     . عیت شرکت در عرصه رقابت اضافه کند      موق

می                 تور  نرال مو چون ج سهامی  بال  به دن شرت  ند بی می گرد سالیانه 

این گونه  . گردند که بتوانند روی سود باالی تقسیمی آن حساب کنند

شرکتها چون منی توانند سود سرمایه ای ایجاد کنند به ناچار جمبور  

مت       فظ قی برای ح ستند  باالیی         ه سیمی  سود تق بازار،  خود در  سهام 

 .روداشته باشند

 

 :تئوری های تقسیم سود
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 : وجود دارد دو دیدگاهتٌاثیر سود بر ارزش شرکت جهت 

 Irrelevance   of Dividendنظریه عدم ارتباط تقسیم سود  -الف      

رهنمدا  ( )Relevance of Dividend)نظریه مربوط بودن تقسیم سدود  -ب

 (0931ومهکاران،

 

بعضي از این صاحب نظران كوشدیده اندد بدا توسدل بده ریاضدیات        

فرضیات خدود دربداره عددم      پیچیده و حتت شرایط بازارسرمایه كامل

پريوان ایدن   .ارتباط تقسیم سود و ارزش سهام را به اثبات برسانند

  .معروف هستند  "پريوان بازار كامل"مكتب به 

نواقص در بازارهاي واقعي اشاره مي كنند و  عده اي دیگر به وجود 

سود، ارزش                سیم  ست تق نواقص سیا ین  جود ا یل و به دل ستند  مدعي ه

پکريوان  " طرفدداران ایدن مكتدب بده     .سهام را حتت تأثري قرارمي دهد

 .مشهورند  "بازار ناقص

 ؛نظریه عدم ارتباط تقسیم سود -الف

مدعی شدند که خط مشی تقسیم سود  (7967) مودلر و مودیلیانی در 

اثری بر قیمت سهام شرکت یا هزینه سرمایه آن ندارد آنان مدعی 

اند که ارزش شرکت فقط به توانایی کسب سود و خطر جتاری آن بستگی 

دارد ، فقط به عایداتی بستگی دارد که داراییها  ایجاد میم 

تقسیم کنند نه اینکه چگونه این عایدات بین سود سهام و سود 

 .نشده تقسیم می شود

 M_Mفرضیات نظریه 

گذار            -0 سرمایه  جود دارد و  سرمایه و مل  بت کا بازار، رقا در 

تار           قانونی در رف صادی و  های اقت شته و متغیر مل دا عات کا اطال

گذارد     منی  تٌاثیری  سهام         . او  شار  کارگزاری و انت های  نه  هزی

 .وجود ندارد

شرکت ا          -7 تی  سود آوری آ مورد  گذار در  مل    سرمایه  نان کا طمی

  .دارد

  .متامی شرکتها از نظر ریسک در یک طبقه قرار دارند -9

  .مالیات بر درآمد شخصی و شرکت وجود ندارد -4

با             -1 حمدودیت  بدون  خود را  های  بدهی  ند  فراد قادر شرکتها و ا

  .نرخ هبره ثابتی افزایش دهند
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فاوت                 -1 بی ت مالی  هرم  صی و ا هرم شخ مورد ا سهامداران در 

 (0931کاران،رهنما ومه.)هستند

M_M      به مدیران پیشنهاد می کنندد کده از کداهش سدود خدودداری

گذاران را              سرمایه  ظارات  سود، انت فزایش در  یرا ا ند ز منای

 .درباره وضعیت درآمدهای آتی شرکت هببود می خبشد

 )0931رهنما ومهکاران،)

نظریات غري مرتبط بودن سیاست تقسیم سود سهام در بازارهای -ب

 ؛ناقص

  ؛اثر متقاضینظریه 

باال              سهام  سود  عدادی  ست، ت فاوت ا گذاران مت سرمایه  حات  ترجی

نافع                 پایین و م سهام  سود  گر  خی دی ند و بر می ده ترجیح  را

 .  سرمایه ای بیشرت را ترجیح می دهند

شوند             می  گذاران  سرمایه  حات  ختالف در ترجی عث ا که با لی  :  دالی

 -ود سهام ج تفاوت در درآمد س    -تفاوت در نرخ مالیات  ب    -الف 

 . منافع سرمایه 

در نتیجه در بازارهای کارآی ناقص، افزایش ارزش شرکت فقط به         

وسیله تغییرات نسبت پرداخت سود سهام امکان ندارد و می توان           

در نظریه متقاضی   .  گفت که سیاست  سود سهام غیر مرتبط است          

-رهنمددا و. )نیدداز سددرمایه گددذار و شناسددایی آن امهیددت دارد

 (0931مهکاران،

  نظریه پرنده در دست 

گددوردون و لینتنددر معتقدنددد کدده نددرخ بددازده مددورد انتظددار 

سهامدران هم زمان با افزایش نسبت پرداخت سود کاهش می یابد              

نان             قدی اطمی سود ن فت  با دریا سه  گذاران در مقای سرمایه  چون 

ید از              که با ند  سرمایه ای دار یدات  فت عا به دریا سبت  مرتی ن ک

 یدیم نشده بدست آسود تقس

 :ینه منایندگی و سیاست تقسیم سودتئوری هز

هزینه های منایندگی ناشی ازتضاد بالقوه ای است که میان منافع             

ست        گذاران ا سرمایه  شی        . مدیران و  لک خب مدیران ما که  گامی  هن

ند               شی ندار مدیریت نق که در گذارانی  سرمایه  به  خود را  سهام  از

 .منایندگی افزایش پیدا می کند ی بفروشند این هزینه ها
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پرداخت درصد قابل توجهی سود یک مکانیزم کنرتلی سرمایه گذاران             

 زیرا؛. ن تضاد منافع سرمایه گذاران استجهت تعدیل ای

سود سهام نقدی مدیران راوادار می سازد تا بدرای پرداخدت    -0

 . سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد کند

ند برای تامین مالی پروژه ها یخدود  مدیریت را وادار می ک -7

یار            شرتی را در اخت عات بی ند و اطال عه ک سرمایه مراج بازار  به 

 .بازار قرار دهد

باعث کاهش وجه نقد مدازادی مدی شدود کده بده دلیدل عددم         -9

استفاده مدیریت در پروژه های سرمایه گذاری سود آور هدر می           

عوامل تعیین کننده    جهاخنانی ،قربانی ، شناسایی و تبیین     .)رود

 (سیاست تقسیم سود،

 

 

 

 :نتیجه گیری

 

یک شرکت بایدسعی درپرداخت سودسهام داشته باشد لیکن مهزمان آن 

باید سود کافی برای اجتناب از افزایش نیاز مالی جدید نگهداری 

مهچنانکه نباید باقرض گرفنت پول وبدتر شدن نسبت بدهی به . مناید

 .توزیع سود باال را بدهدحقوق صاحبان سهام ، اجازه 

در نتیجه شرکت باید یک خط مشی سود سهام  سودمند  وابسته به 

 .ثبات وآینده جتارت شرکت تعیین مناید
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سود از اساسي ترین عناصر مورد توجه مدیران بوده و معیاري براي 

كه یكي از اهداف گزارشگري سود د تداوم فعالیت و كارآیي مي باش

 .پیش بیين جریانات نقدي آتي است و

 .برداشت حسابداري وحتلیل گران مايل از واژه سود متفاوت است 

را متفاوت (سود حسابداري)حتلیل گران مايل عموما سود گزارش شده 

یكي از دالیل این تفاوت از دیدگاه حتلیل .از سود واقعي مي دانند 

دیران دستكاري گران مايل این است كه سود مي تواند به وسیله م

حتلیل گران مايل تالش مي كنند تا چشم انداز سود شركتها را .شود

ارزیابي كنند چشم انداز سود به تركیب ویژگي هاي مطلوب سود 

خالص اشاره دارد ،براي منونه شركت داراي عناصر واقالم ثبات در 

صورت سود وزیان خود نسبت به شركت فاقد این اقالم وعناصر ،كیفیت 

مهني امر به حتلیل گران اجازه مي دهد سود آتي .االتري دارد سود ب

امساعیلي )شركت را با قابلیت اطمینان بیشرتي پیش بیين منایند

،7836) 

 :هدفهاى مشخص گزارش سود شامل موارد زیراست

استفاده از سود به عنوان معیارى براى اندازه گريى كاراىي  -0

 .مدیریت

استفاده از مبالغ تارخيى سود براى پیش بیىن آینده واحد   -7

 .انتفاعى و توزیع آتى سود سهام

استفاده از سود به عنوان معیارى براى اندازه گريى   -9

 .دستاوردها و مهچنني نشانه اى از تصمیمات آتى مدیریت

سایر هدفها شامل استفاده ازسود به عنوان مبناىي براى تشخیص 

ى قیمت حمصوالت واحدهاىي كه مشمول قیمت گذارى مى مالیات، بررس

 .باشند و باالخره ارزیاىب ختصیص منابع توسط اقتصاددانان مى باشد

:سود كیفیت مفهوم  

 وكارگزاران مايل گران حتلیل توسط بار اولني براي سود كیفیت نظریه

 قدرت شده گزارس سود كردند مي احساس آهنا ،زیرا شد مطرح بورس

.كنند مي جمسم ذهن در كه دهد مني نشان آنچنان را شركت سود  

 نقاط  دلیل به شركتها مايل صورهتاي وحتلیل جتزیه كه دریافتند آهنا

 است مشكلي كار حسابداري اطالعات گريي اندازه در متعدد ضعف
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 خود ارزیابي در مايل گران حتلیل چرا كه است این اساسي سئوال.

 بدون) شركت هرسهم سود ویا شده گزارش خالص سود از سئوال

 مي رعایت را احتیاط وجانب.كنند مني استفاده( تعدیل

 كمیت به تنها نه شركت ارزش تعیني در كه است این پاسخ.منایند

 كیفیت از منظور. شود توجه نیز آن كیفیت به باید  ،بلكه سود

 آتي سودهاي احتمال حتقق ومیزان سود رشد بالقوه ،زمینه سود

 در شركت سهم هر سود تنهابه سهم یك ارزش دیگر عبارت به. است

 آینده از ما انتظارات به  نداردبلكه بستگي شركت جاري سال

 سودهاي به نسبت اطمینان وضریب آتي سودساهلاي ت وقدر شركت

.دارد بستگي آتي  

 

:شود مي اشاره ویژگي دو به سود كيفيت تعيين براي  

گريي تصمیم در سودمندي -الف  

.اقتصادي سود و سود كیفیت بني ارتباط -ب  

 سود صادقانه بیان ؛از است عبارت سود دیگر،كیفیت عبارت به

 اطالعات بودن مفید دهنده نشان باال سود كیفیت یعين. شده گزارش

 بیشرتي مطابقت مهچنني و است كنندگان استفاده گريي تصمیم براي سود

.دارد اقتصادي سود با  

زیر را دارا باشد کیفیت سود آن باال اگر شرکتی ویژگی های 

.خواهد بود  

.روش های باثبات حمافظه کارانه حسابداری -1  

جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیت های عملیاتی -2

.تکرارپذیری  و  

کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد مستقل از مالحظات -8

مالیاتی مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت ) .مالیاتی

  (می شود

  .داشنت سطح مناسبی از بدهی-4

.داشنت ساختار سرمایه مناسب -5  
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د نسودهاي متورم مكن است ورشكستگي ناگهاني شركت را پنهان كن 

 و باعث اعتبار دهي نادرست از سوي اعتبار دهندگان باشند

. (دسود شرکت ناشی از تورم نباش)  

شود در تصمیمات اقتصادی سودی که اصطالحا سود کیفی نامیده می 

نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از آن در شرایط کنونی 

.حائز امهیت فراوان است ایران  

 :دمعیار ها و ساختارهاي كیفیت سو

 ؛ساختارهاي كیفیت سود ناشي  ازخواص  سریهاي زماني-0

از نظر سرمایه گذاران ، سودهاي با  ؛(ثبات)پایداري  -الف

هرچه این  .داشته و با دوام تلقي مي شوندي ثبات امهیت زیاد

پایدار یبیشرت باشد ، شركت توان بیشرتي بر حفظ سودهاي جاري 

 .داشته و فرض مي شود كیفیت سود باالتر است 

توانایي استفاده كنندگان را در پیش بیين  ؛تواناي پیش بیين -ب

از حمققان معموال .باال مي برد است را مورد عالقه شان  هكی اقالم

این ویژگي به عنوان  .پیش بیين هاي یكساله استفاده مي كند 

توانایي سود در پیش بیين خود تعریف مي شود،قابلیت پیش بیين یكي 

از عناصر مربوط بودن است وبنا براین ،از دید استاندارد گذاران 

مهچنني این ویژگي از دید حتلیلگران با امهیت .ویژگي مطلوبي است 

این بعد از كیفیت سود بیان مي .ارزش گذاري است بوده جز  ضروري 

ريات در سود سال جاري قابل پیش غیكند كه سود سال آتي بر اساس ت

 (8002فرانسیس ،).بیين است

یك روش در ارزیابي كیفیت  ؛ (نوسان پذیري )تغیري پذیري -ج 

سود ، بررسي یكنواخيت سود است زیرا یكنواخيت یا عدم تغیري پذیري 

 .به معناي وجود سود با كیفیت است 

بني سود ، اقالم مفهوم كیفیت سود بر اساس رابطه  -7

 ؛تعهدي و وجه نقد

  .نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتي به سود -الف

   .تغیري در كل اقالم تعهدي -ب 
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پیش بیين اجزاء اختیاري اقالم تعهدي به كمك متغريهاي حسابدار  -ج

  .ي

  .پیش بیين روابط بني اقالم تعهدي جریانات نقدي -د

چوب نظري مفهوم كیفیت سود بر اساس ویژگیهاي كیفي چا -9

  .قابلیت اتكاو مربوط بودن ؛ ي مايلهیات استاندارد حسابدار

یعين بني ؛ مفهوم كیفیت سود بر اساس تاثري حسابدار ي -4

میزان منفعيت كه هتیه كندگان اطالعات از قضاوت و پیش بیين خواهند 

 .برد و كیفیت سود رابطه معكوسي وجود دارد 

 

كیفیت سود را بدین منظور ارزیابي مي كنند كه یك  يلحتلیل گران ما

ي را پیش بیين كند و در سطح مربوط ا زسود را تعیني و سود خالص آت

كند از طريف این حتلیل گران در  نتیجه ، قیمت سهام شركت را تعیني

و در ك صحیح كیفیت سود ، یك خبش .هستند ري پردازش و تفسري اطالعاتگ

 .اساسي مي باشد 

 

های مدیران و حسابداران بین اصول ارقام سود از طریق انتخاب

های شخصی مدیران در مورد رویههای پذیرفته شده حسابداری و قضاوت

-به کارگرفته شده برای ثبت اطالعات حسابداری حتت تاثیر قرار می

های حسابداری گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب. گیرد

افزون . گیردبرای دستکاری سودها و گمراه کردن  کاربران هبره می

رت از واقع نشان بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای هب

دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت 

رسانند، زیرا کسانی که برای سود گزارش شده را به حداقل می

کنند، دچار اشتباه های خود به سودهای مزبور اتکا میگیریتصمیم

بینی صحیحی از توان توانند پیشگران مالی نیز  منیشده و حتلیل

) ارقام سود باید.وری بنگاه اقتصادی در آینده اجنام دهند سودآ

صداقت (. بینی داشته باشندصداقت، قابلیت اطمینان و قابلیت پیش

ریزی داوری و دستکاری برنامهیعنی باید به دور از هر گونه پیش

شده برای مطلوب نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی باشند و قابلیت 

ه ارقام سودهای گزارش شده باید ارزیابی اطمینان نیز یعنی اینک
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درستی از قدرت سودآوری شرکت ارایه دهند و نیز بتوان از طریق 

 (7919سیگال،). بینی منودآهنا روند سود آوری آینده را پیش

 

 

  :عناصر کیفیت سود 

كیفیت سود داراي مفهوم چند بعدي است كه عناصر آن را مي توان 

گروه كیفي مربوط به آن . تفكیك كرد به دو گروه كیفي وكمي 

اندازه گريي  عناصري هستند كه در سیستم حسابداري موجود ،قابلیت

ويل عناصر كمي  توان وقابلیت كمي شدن را ، وكمي شدن را ندارند

داشته ،مي توان آهنا را درسیستم حسابداري ثبت كرد به طوركلي 

 .كرد ،عناصر كیفیت سود را مي توان به صورت زیر تشریح

كیفیت اصول حسابداري شبیه :روش هاي مورد استفاده در حسابداري 

به هم مرتبطند ،چون انتخاب وكاربرد "كیفیت سود نیست ،ويل ذاتا

 (7936لیپي ،)اصول مستقیما بر كیفیت سود اثر گذار است 

به طور کلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به شرح زیر مطرح 

 :است 

 ؛مربوط بودن با ارزش سهامنی بر روش مبت -7

در این روش ارتباط بین مقادیر خمتلف سود و قیمت سهام  

هر چه میزان ضریب . شودگیری میبه کمک رگرسیون اندازه( بازار)

تری با ارزش د متغیر مرتبط تر باشد، سومهبستگی تعدیل شده  بیش

 (2117بارس و مهکاران،.)است

 ؛روش مبتنی بر حمتوای اطالعاتی -2

این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح  در

ی مقادیر خمتلف سود به کمک رگرسیون یا تغییرات غیرمنتظره

هر چه میزان ضریب مهبستگی تعدیل شده به یک . شودگیری میاندازه

 .تری استی بار اطالعاتی بیشتر باشد، نشان دهندهنزدیک

  ؛روش مبتنی بر توانایی پیش بینی -8
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در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر 

هر چه میزان قدر مطلق میانگین خطای . آینده را پیش بینی کند

 .تری داردبینی بیشپیش بینی کمرت باشد، آن مقدار توانایی پیش

 

 ؛روش مبتنی بر سود اقتصادی -4

سرمایه  ی بینی هزینهتر معیارهای مبتنی بر پیشدر این روش بیش 

استنباط این است که این ارقام کیفیت . گیردمدنظر قرار می

معیار ارزش افزوده . باالتری نسبت به سود حسابداری دارند

اقتصادی از مجله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد 

 (2118کارنل والندمسن،)

 :كیفیت گزارشگري 

ت در تصمیم  یعين میزان مفید بودن وقابلیت استفاده از اطالعا

ریبال یكي از .سازي كه دیدگاه هاي خمتلفي را نیز به دنبال دارد 

ویژ گیهاي مهم آن را شناسائي به موقع زیان مي داندوبه موقع 

(2114ریبال ،) .بودن را از عناصر كیفیت سود مي داند  

حتقیقات نشان داده است كه سرمایه گذاران به سود ، بیشرت از هر 

مجله سود تقسیمي و جریان هاي نقدي تكیه مي معیاري دیگري از 

مهچنني نتای  حتقیقات نشان مي دهد كه مدیران سود را به . كنند

عنوان معیار كلیدي مورد توجه سرمایه گذاران و حتلیل گران در 

(2114فرانسیس و دیگران،)نظر مي گريند   

از سوي دیگرهزینه سرمایه یكي از مفاهیم اساسي در حوزه ادبیات 

هزینه سرمایه در تصمیمات تامني مايل و سرمایه گذاري نقش .يل استما

مدیریت شركت در راستاي تعیني منابع مايل .اساسي بازي مي كند

مناسب ، باید هزینه تامني منابع مايل را مشخص و آثاري كه این 

هدف شركت باید به . منابع بر ریسك و بازده شركت دارند،معني كند

ازآجنا . باشد( پس از كسر مالیات)تامني مايل حداقل رساندن هزینه 

كه هزینه سرمایه مبتين بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذارن 

نیكومرام )است، با میزان ریسك پذیرفته شده توسط آهنا مرتبط است

(7891وامیين ،  

:مدیریت سود  
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فاقد تعریفي پذیرفته شده از مدیریت . ادبیات حتقیق مدیریت سود

آرتورلویت،رئیس پیشني كمیسیون بورس واوراق هبادار .سود است 

مدیریت سود عملي "امریكا،مدیریت سود را این گونه تعریف مي كند 

است كه موجب مي شود ،سود گزارش شده بیشرت منعكس كننده خواسته 

"لكرد مايل بنیادي شركت هاي مدیریت باشد تا عم  

مدیریت سود را به عنوان مداخله هدفمند در فرایند (7939)اسكیپر"

شخصي تعریف مي  گزارش گري مايل با قصد حتصیل برخي منافع

(7939یپر،کاس)كند  

این دو تعریف برجنبه فرصت طلبانه مدیریت متركز دارند ،یعين 

یت سود مي كند مدیریت با انگیزه هاي سود جویانه اقدام به مدیر

وبه طور ضمين بیان مي كنند كه مدیریت سود موجب كاهش حمتواي 

از سوي دیگر ،برخي حمققان .اطالعاتي اعداد حسابداري خواهد شد 

نگاهي اگاهي دهنده به مدیریت سود دارند و آن را به عنوان 

دستكاري اعداد سود توسط مدیران تعریف مي كنند كه به واسطه آن 

ي وحمرمانه مدیریت در مورد عملكرد آتي شركت به اطالعات خصوص

سرمایه گذاران منتقل مي شود با پذیرش این تعریف ،باید انتظار 

داشت مدیریت سود نه تنها موجب كاهش حمتواي اطالعاتي سود خنواهد 

شد ،بلكه این عمل ،سرمایه گذاران را در تفسري هبرت ارقام گزارش 

رصت طلبانه بودن مدیریت سود از به هر حال ف.شده یاري مي رساند 

(2113جرياپورن ،)ي بر خوردار استمقبولیشت بیشرت  

 :حتلیل بنیادی کیفیت سود

با استفاده از نسبتها و دیگر ابزارهای حتلیدل   Gradientموسسه 

ند             سود بود پایین  یت  شواهدی از کیف سب  بال ک به دن یادی  . بن

در  Gradientبرخددی از مهمرتیددن فاکتورهددایی کدده گددروه حتلیلددی 

ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار دادند به قرار ذیل می              

 : باشند
 تولید جریان نقدی؛ -الف

ید             قدی تول یان ن سطح جر یت سود، های کیف شاخص  ین  کی از مهمرت ی

به زبان ساده، با اینکه می توان         . شده توسط شرکت می باشد      

ن نقدی  سود را دستکاری منود اما غیر ممکن است که بتوان جریا           

یک روش درک امهیت جریان نقدی،جتزیه سود خالص        . را دستکار منود  

 :یعنی.باشد به جریان نقدی عملیاتی و اقالم تعهدی می

 سود خالص=جریان وجوه نقد عملیاتی+اقالم تعهدی 
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می              شان  شگاهی ن شد،حتقیقات دان ته  یز گف باال ن که در  مهانطور 

من             هدی  قالم تع سطح ا به  سود  یت  که کیف ند  سود   ده شده در  عکس 

 .بستگی دارد

جوه               یان و صورت جر شده در  گزارش  یاتی  قد عمل جوه ن یان و جر

 . نقد، یک شاخص عالی برای کیفیت سود می باشد

 

 

 

 :برخی معیارهای مهم جهت بررسی جریان وجوه نقد عبارتند از

 سطح جریان وجوه نقد عملیاتی به سود عملیاتی(.OCF/OI ) 

 به سود خالص سطح جریان وجوه نقد شناور. 

 کیفیت حساهبای دریافتنی؛ -ب

شنی در             ید رو شرکت د مد  یافتنی و درآ ساهبای در یت ح یل کیف حتل

مدها              یت درآ نی کیف سود یع یت  صلی کیف جزاء ا کی ا ز ا مورد ی

ید     می منا ئه  ساس          . ارا بر ا که  شده  سایی  مد شنا بطورکلی،درآ

اهد   حمافظه کاری شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود باال خو          

سورانه              . شد  سابداری ج ساس ح بر ا که  مدی  که درآ در حالی

برخی   . شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود پایین خواهد شد          

ند             یافتنی عبارت ساهبا در یت ح یابی کیف موارد ارز ین  از مهمرت

 :از

 سطح و تغییر در حساهبای دریافتنی نسبت به فروش. 

  شدهسطح و تغییر ذخیره ای برای مطالبات سوخت. 

            روش برآورد بدهی های سوخت شده و اینکه چگونه می تواند

 .سود گزارش شده را حتت تاثیر قرار دهد

             سه مد در مقای سایی درآ برای شنا شرکت  شده  یان  شهای ب رو

 .با دیگر شرکتهای صنعت

 موجودی کاال؛ ]اندازه گیری [کیفیت  -ج

ظ              به حماف ستقیمًا  شرکت م کاالی  جودی  یری مو ندازه گ یت ا ه کیف

ته                 فروش رف کاالی  شده  متام  هبای  سبه  فی در حما بی طر کاری و 

بویژه، اگر هبای متام شده کاالی فروش رفته شرکتی          . بستگی دارد 

باالتر از             شرکت  سودآوری  گاه  شد آن شده با ئه  قع ارا مرتاز وا ک

بالعکس         شود و  می  گزارش  قع  یت      . وا یابی کیف گام ارز در هن

ین         کاال، مهمرت جودی  یری مو ندازه گ مورد      ا ستی  که بای مواردی 

 و بررسی قرار گیرند، عبارتند از؛ توجه

ند                 فروش، رو به  سبت  کاال ن های  کل موجودی یر در  سطح و تغی

حاشیه فروش، روش ارزیابی موجودیهای کاالو چگونگی تاثیر آن          
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بر سود گزارش شده، رابطه بین انواع خمتلف حساهبای موجودیهای           

کاالی در        خام،  مواد  یل  ساخته      کاال از قب کاالی  ساخت و  یان  جر

شددده، روش مددورد عمددل شددرکت بددرای اندددازه گیددری و ارائدده 

 .موجودیهای کاال در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت

 

 

 

 

 کیفیت حساب دارایی های ثابت؛ -د

می               شرکت  بت  های ثا یی  ساب دارا فی در ح بی طر کاری و  ظه  حماف

برای مثال، در   . تواند بر سود گزارش شده تاثیر داشته باشد         

نظر گرفنت عمر مفید باال برای دارایی های ثابت می تواند سود             

خالص را افزایش دهد بدون اینکه سود آوری واقعی شرکت هببود            

یت ح          سی کیف گام برر شد در هن ته با بت،      یاف یی ثا ساب دارا

ند                  قرار گیر سی  مورد برر ستی  که بای هایی  نه  ین زمی مهمرت

 : عبارتند از

کفایت هزینه های استهالک، تغییر در روشهای استهالک،شواهدی           

از داراییهای معیوب، عمر مفید داراییهای ثابت شرکت،ظرفیت          

 .مورد استفاده

  
 کیفیت بدهیهاو افشاء؛  -ه

برای درک کیفیت سود حیاتی و مهم می        کیفیت حساهبای بدهی نیز    

شند  به دور از          .با نه و  بی طرفا طور  ستی ب بدهیها بای بویژه، 

شوند      گزارش  بداری  نه جان سود      . هرگو یت  صورت، کیف یر این در غ

 .خدشه دار می شود

که               سائلی  ین م خی از مهمرت بدهیها، بر یت  یابی کیف در ارز

ند از         ند عبارت قرار گیر جه  مورد تو ستی  ض : بای کار  مفرو ات ب

می از              شده، عالئ بت ن ته و ث قق یاف های حت بدهی  مورد  ته در  رف

که             بدهیهایی  صل  شاء مف مه ، اف خارج از ترازنا مالی  تامین 

حتقق یافته اما ثبت نشده اند، رویه های مورد عمل در ارتباط             

 .با خمارج سرمایه ای، عالئمی از دعاوی حقوقی

 ارزیابی فعالیتهای مدیریت سود؛  -و

گ  سود،برخی از          در هن مدیریت  تهای  یت فعالی یابی امه ام ارز

ند،                 قرار گیر سی  مورد برر ستی  که بای هایی  یه  ین زمن مهمرت

تغییر در رابطه بین درآمدهای حتقق یافته و حتقق         : عبارتند از 

نیافته، کثرت و زمانبندی معامله سهام با تضمین خرید توسط            
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ود هر سهم شود، که ممکن است منجر به افزایش س( buy  back)شرکت 

به منظور   ( زیان )انتقال هزینه ها به دیگر خبش های صورت سود          

 .افزایش سود عملیاتی یا حاشیه فروش

 حمیط رقابتی؛  -ز

حمیطی که شرکت در آن فعالیت می کند می تواند بطور بالقوه             

برای مثال،   . ای اثر مثبت یامنفی بر کیفیت سود داشته باشد         

صنع       لوژی در  سریع تکنو شد  به        ر جر  ند من می توا کامپیوتر  ت 

گردد         ستفاده   بال ا باب و های نا فزایش کاال یر   . ا بل، تغی درمقا

شد              می با ندتر  تر و ک سته  لی آه صنعتی خی خبش  لوژی در  . تکنو

فاکتور             یک  لوژی  یر تکنو صنایع تغی یل  ین قب برای ا نابراین  ب

بدین ترتیب، شرکت هایی     . مهم در ارزیابی کیفیت سود منی باشد      

ایع با رشد تکنولوژی با الفعالیت می کنند نسبت به           که در صن  

شرکتهایی که در صنابع با رشد تکنولوژی تقریبًا ثابت فعالت            

می                 سود  یت  سائل کیف با م یارویی  ستعد رو شرت م ند، بی می کن

برخی از مهمرتین مسائلی که بایستی در ارتباط با حمیط         .باشند  

وقعیت رقابتی   م: رقابتی مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از       

کن            که مم لوژی  یر در تکنو سرعت تغی صادی ،  شرایط اقت صنایع ، 

 .است بر حمصوالت شرکت تاثیر بگذارد

 دیگر فاکتورهای خاص شرکت؛   -ن

بر                 ند  می توا که  ند  جود دار یادی و شرکت ز خاص  های  فاکتور

ند       تاثیر بگذار سود  یت  سود        . کیف یت  یابی کیف گام ارز در هن

خاص شرکت که بایستی مورد توجه قرار          برخی از مهمرتین مسائل   

ند از    ند، عبارت یدادها،       : گیر ساهبا و رو یابی ح یدگی ارز پیچ

وسعت و عمق شرکتهای مشرتی مدار، سطح و تغییر در هزینه های            

قانونی،ماهیت هر قرارداد بدهی، معیارهای ارزیابی نقدینگی          

و توان از پرداخت بدهی،زمانبندی انتشار صورهتای مالی، نرخ          

 .رشد شرکت

  (.5821.امساعیلی )

 

:نتیجه گريي  

تعریف جامعی از کیفیت سود وجود ندارد، تعریف عام مورد قبول 

گران مالی این است که آنان کیفیت سود را به عنوان بیشرت حتلیل

های نقدی حاصل سود عادی مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان

کیفیت سود رقمی بین سود خالص آنان معتقدند . داننداز عملیات می

های نقدی حاصل از عملیات منهای اقالم گزارش شده و جریان
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اند به یک حماسبه تاکنون، متخصصان مالی نتوانسته. غیرتکراری است

. مستقل از سود دست یابند که کیفیت مورد نظر آنان را تامین کند

، به مناسب توانند با اجنام تعدیالتدر این حالت، متخصصان مالی می

ای دست یابند که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود خالص دامنه

بنابراین، مفهوم کیفیت سود، یک موضوع تعریف . گزارش شده باشد

شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی نسبی است 

برای . های فکری بستگی داردها و نگرشکه به ارتباط آن با دیدگاه

بی کیفیت سود چهار معیار روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزیا

ارزش، روش مبتنی بر حمتوای اطالعاتی،  روش مبتنی بر توانایی پیش 

 .بینی و روش مبتنی بر سود اقتصادی وجوددارد
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:مقدمه    

تئوري سرمایه گذاري در چند دهه اخري از پیشرفتهاي شایاني 

بطوریكه حجم جتارت و ،برخوردار بوده سرمایه گذاري در قرن بیستم  

 ،بیستم از گسرتش خاصي پريوي مي كند و خبصوص در ساهلاي پایاني قرن

این تغیريات موجب  .سرعت سرمایه گذاري  و جتارت فزوني گرفته است

معیارهاي متفاوتي براي اخذ تصمیمات سرمایه  شده و خواهد شد تا

.گذار به كار گرفته شود “ اجنام”و “ انتخاب”عوامل موثر در از  

“ ریسك”و “ بازده”سرمایه گذاري ، توجه سرمایه گذار به رابطه 

.سرمایه گذاري است  

:تعریف پورتفوی  

portfolioپرتفوی یا سبد سهام به فرانسوی  یعنی ترکیبی مناسب از  

سهام یا دارایی ها است که یک سرمایه گذار آهنا را خریداری کرده 

.است  

معنی وان به صورت عام و خاص به کاربرد؛ را می ت ،پرتفویواژه 

سبد دارایی های واقعی و مالی می باشد و معنی خاص  ،عام پرتفوی

. سبد اوراق هبادار است ،آن  
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دارایی هایی برای تولید کاالها یا ارائه خدمات  دارایی های واقعی؛

در اقتصاد به کار می روند مانند انواع ماشین آالت و جتهیزات و 

دارایی های مالی نیز، ادعا نسبت به سود ایجاد شده توسط دارایی 

. های واقعی می باشند  

(سبد سرمایه گذاری) ؛پرتفوی  

یا اوراق )ای خمتلف جمموعه ای از دارائی ه ،پرتفوی عبارت است از

که هر کدام دارای ریسک و بازده متفاوتی هستند که تشکیل ( هبادار

.ک سرمایه گذار اجنام می گیردآن با هدف کاهش ریس  

هدف از تشکیل سبد سهام ،تقسیم کردن ریسک سرمایه گذاری بین چند 

سهم است بدین ترتیب ،سود یک سهم می تواند ضرر سهام دیگر را 

مهه ختم مرغها را در یک )؛ ضرب املثل معروف می گوید کند یکجربان 

چرا که ریسک باالیی دارد و شکسنت سبد باعث نابودی  (سبد نگذارید

 مهه ختم مرغها خواهد شد 

 

 

 

:مدیریت پورتفوی   

به فرایند ترکیب اوراق هبادار در یک سبد سرمایه گذاری سازگار 

وارزیابی عملکرد سبد با ترجیحات ونیازهای سرمایه گذار ونظارت 

سرمایه گذاری، مدیریت پورتفوی می گویند مدیریت پورتفوی شامل 

جتزیه حتلیل ترکیب سرمایه گذاریها ومدیریت نگه داری جمموعه ای از 

سرمایه گذاری هاست هدف از تشکیل پورتفوی ،به حداکثر رساندن 

 بازده ازطریق ترکیب اوراق هبادار متفاوت است

:ارزش پورتفوی   

به ارزش مالی و نقدی پرتفوی هر شخص حقیقی یا حقوقی، ارزش 

های سرمایه گذاری پذیرفته  برای قیمت گذاری شرکت. پرتفوی گویند

ترین عامل ارزش پرتفوی این شرکت  شده در بورس اوراق هبادار، مهم

. هاست   

:سبد هبینه پورتفوی  

ز انتخاب هبرتین ترکیب ا ؛رتفوی عبارت است ازهبینه سازی پ

داراییهای مالی به حنوی که باعث شود ،تاحد ممکن بازده پورتفوی 

سرمایه گذاری  حداکثر وریسک پورتفوی حداقل شود ایده اساسی 
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نظریه مدرن پورتفوی این است  که اگر در دارایی هایی که بطور 

کامل با هم مهبستگی ندارند سرمایه گذاری شود ،ریسک ان داراییها 

ده ثابت را  با ،بنابراین می تواند یک باز یکدیگر را خنثی کرده

.ریسک کمرت  بدست آورد  

:پن  فاکتور مهم در انتخاب پورتفوی  

سرمایه گذاران خواستار بازده مورد : بازده مورد انتظار -7

انتظار باال و ریسک پایین می باشد پورتفوی سهامی که به 

ازای ریسک معینی ، باالترین بازده مورد انتظار را داشته 

 .باشد اصطالحا پورتفوی کارا نامیده میشود
 

سرمایه گذاران حمافظه : میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران  -2

کار قسمتی از سرمایه خود را در پورتفوی کارا و قسمتی 

دیگررا در دارایی هایی که بازده ای برابر با نرخ بازده 

 .سک دارند سرمایه گذاری می منایدبدون ری
 

: مالی وامکان دسرتسی یکسان به اطالعات شفاف بودن اطالعات -8

شفاف بودن اطالعات مالی و امکان دسرتسی کلیه سرمایه گذاران 

به این اطالعات بطوریکسان درحنوه ی انتخاب پورتفوی کارا 

 .موثر می باشد
 

باید ریسک پورتفوی سهام : تاکید بر ریسک پورتفوی سهام  -4

تک سهام در موردتوجه قرارگیرد این ریسک به حساسیت تک 

 .مقابل تغییرات ارزش پورتفوی سهام بستگی دارد 
نسبت هنایی حساسیت ریسک یک سهم در مقابل : ضریب بتا  -5

 .سک پورتفوی سهام دربازار می باشدتغییرات ری
 

:انواع ریسک  

ریسکی است که غیرقابل اجتناب بوده ودرصورت  ؛ریسک سیستماتیک-1

وقوع قابل کنرتل منی باشد برکل  اوراق هبادار تاثیر میگذارد 

.نیز گفته می شود که به آن ریسک بازار  

وقتی شخصی پرتفوی خود را متنوع می کند ریسک غیر سیستماتیک  

می          از بین می رود و تنها ریسک سیستماتیک باقی 

.  ماند  

معیاری است جهت اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک اوراق  ،بتا

به طور . هبادار،که بازده سهام را با بازده بازار مرتبط می سازد
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یعنی در صورت تغییر هر یک . می باشد 0خالصه بتای معمولی بازار 

درصد در بازده بازار، به طور متوسط، بازده این اوراق هبادار یک 

.رددرصد تغییر خواهد ک   

B>1  یعنی ریسک سهم بیشرت از ریسک بازار بوده و به این معنی است

که میزان تغییر قیمت این سهم بیشرت از تغییر شاخص قیمت سهام کل 

زمانی که بازار در رونق است خرید این گونه سهام مناسب . است

.است  

B <1    یعنی ریسک سهم کمرت از ریسک بازار بوده و به این معنی

یزان تغییر قیمت این سهام کمرت از تغییر شاخص قیمت کل است که م

زمانی که بازار در رکود است می توان این دسته از . سهام است

.سهام ها را خریداری کرد  

B = 1  یعنی ریسک سهم برابر با ریسک بازار است وسرمایه گذار، 

 .برای سرمایه گذاری در این سهم بی تفاوت است

B = 0 .دون ریسک استیعنی دارایی ب     

 

 

 

 

ریسکی است که قابل اجتناب بوده وبطور  ؛ریسک غیرسیستماتیک-2

بالقوه میتواند از طریق ایجاد سبدسهام به حداقل برسد 

ودرزمان وقوع برتعدادمعینی از اوراق هبادار موجود دربازار 

  .تاثیر میگذارد ونه برکل بازار
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:ریسک پورتفوی  

 حماسبه می شود و ،احنراف معیار واریانس یا ریسک پورتفوی با

برابر با میانگین موزون ریسک تک تک سهام موجود  درسبد سهام 

.نسیت  

؛بستگی دارد سه عاملریسک پورتفوی به   

.واریانس هر یک از اوراق هبادار-7  

درصد وجوه قابل سرمایه )کوواریانس میان اوراق هبادار وزن-2

.هبادارداده شده به هر یک از اوراق (گذاری  

 نتیجه به ریسک موزون تک تک  در ،اگر کوواریانس مثبت باشد

 .مقداری اضافه خواهد شد ،سهام موجود درپورتفوی
 ریسک تک تک  با ،ریسک پورتفوی ،اگرکوواریانس صفر باشد

 .سهام موجود در پرتفوی برابر خواهد شد
 ریسک  کمرت از ،ریسک پورتفوی ،اگرکوواریانس منفی باشد

 .شد ک سهام موجود در پورتفوی خواهدموزون تک ت

 

 

  .ضریب مهبستگی-8

 

 

ریسک  یر 

 سیستماتیک

ریسک 

 سیستماتیک

ریسک 

  ورت وی

 تعداد اورا   ورت وی

σ(𝑅𝑃2) 

σ(𝑅𝑃1) 
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وقتی  ؛این روابط را برای دو اوراق هبادار نشان می دهد 3 -7شکل 

بازده ها رابطه خطی کامال مستقیمی با  ،مهبستگی کامال مثبت باشد

در این حالت فهمیدن رفتار بازده یک اوراق  .یکدیگر خواهند داشت

هبادار به سرمایه گذار اجازه می دهد رفتار اوراق هبادار را کامال 

.پیش بینی کند  

بازده اوراق هبادار دارای رابطه ی  ،وقتی مهبستگی کامال منفی باشد

بنابراین در این حالت  .خطی کامال معکوسی با یکدیگر می باشند

می توانیم اطالعات کاملی  ،ق هبادار را بدانیماگر بازده یک اورا

به عبارت دیگر وقتی  ،در مورد بازده اوارق هبادار دوم کسب کنیم

.دیگری کاهش می یابد  بد بازدهبازده یک اوراق هبادار افزایش یا  

هیچ رابطه ای میان  ،وقتی مهبستگی بین دو اوراق هبادار صفر باشد

و دانسنت بازده یکی از  .اهد داشتبازده دو اوراق هبادار وجود خنو

ازده اوراق هبادار دوم اوراق هبادار هیچ کمکی به پیش بینی ب

.خنواهد کرد  

 ،ترکیب اوراق هباداری که مهگی دارای هم بستگی کامال مثبت هستند

هیچ تاثیری در کاهش ریسک پرتفلیو ندارد برای اینکه ریسک این 

ک هر یک از اوراق هبادار گونه پرتفلیویی شامل میانگین وزنی ریس

.است  

و در حالت هم بستگی کامال مثبت هر چه تعداد اوراق هبادار به  

پرتفلیو اضافه شود باز هم ریسک پرتفلیو شامل میانگین وزنی 
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کلیه اوراق هبادار تشکیل دهنده خواهد بود و هیچ کاهشی درمیزان 

.ریسک وجود خنواهد داشت   

باعث  ،رای هم بستگی صفر باشندترکیب دو اوراق هباداری که دا

کاهش ریسک پرتفوی می شود وقتی اوراق هبادار زیادی که دارای عدم 

مهبستگی میان بازده باشند به پرتفوی اضافه شوند ریسک پرتفلیو 

می تواند کاهش قابل مالحظه ای داشته باشد  با این حال در این 

.حالت کامال حذف منی شود   

اینکه ترکیب دو اوراق هبادار که دارای هم بستگی کامال  ،هنایتا

.د باعث حذف کامل ریسک پرتفوی شودمنفی باشند می توان  

دردنیای واقعی هم بستگی کامل به ندت وجود دارد تقریبا اوراق 

هبادار معوال با یکدیگر رابطه مثبتی دارند اگر چه می توان ریسک 

  .مال حذف کردرا کاهش داد ولی منی توان آن را کا

 پرتفوی کارآ

سبد سرمایه گذاری کارا سبدی است که در یک سطح معین 

 ریسک،بیشرتین بازدهی را کسب

 مناید و یا در یک سطح معین از بازده دارای کمرتین ریسک ممکن باشد

:منودار جمموعه سبدهای سهام کارآ به شرح زیر است   

 

ده می شود که ناحیه سایه خورده ،ناحیه قابل دستیابی نامی

ومنحنی سرمایه گذاری ممکن است  بیانگر مهان جمموعه سبدهای سهام

AB مرز کارا را نشان می دهد یعنی ، یک سبد سهام در سطح مشخصی
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از ریسک که دارای بیشرتین بازدهی نسبت به سایر سبدهای سهام در 

 σ جای می گیرد بنابراین ،درABمهان سطح از ریسک است ،در منحنی 

دارای بیشرتین بازدهی نسبت به سایر سبدهای سهام واقع Xسبد  0.5=

سبد سهام )در مهان سطح از ریسک  Y است ،پس سبد ( X قسمتی از مرز

منحنی )کارا  AB را تشکیل می دهد این کار در مورد سایر سبدهای (

سهام موجود نیز صورت می گیرد و پس از استخراج سبدهای سهام 

ه پورتفوی کارا گفته می شود که مهان کارا ،به جمموعه اهنا ،جمموع

.مرز کارا را تشکیل می دهند   

 سبد هبینه پورتفوی

برای انتخاب یک پرتفوی هبینه بر روی مرز کارا برای سهامدار می 

بطوریکه نقطه . بایست از مفهوم منحنی بی تفاوتی استفاده شود 

 هبینه برای هر سرمایه گذار عبارت است از نقطه مماس باالترین

 منحنی بی تفاوتی وی بر روی مرز کارا

برای انتخاب سبد هبینه ازبین سبدهای سهام کارا توسط سرمایه 

گذار باید ترجیحات سرمایه گذار را مد نظر قرارداد هبرتین طریق 

انعکاس ترجیحات سرمایه گذار ،منحنی های بی تفاوت است بنابراین 

انتخاب می کند که سرمایه گذارسبدی را ازمیان سبدهای سهام کارا 

 مرز کارا مماس با منحنی بی تفاوت وی باشد 

مماس بریکی ABپرتفوی هبینه برای سرمایه گذار سبدی است که منحنی 

از منحنی های بی تفاوت سرمایه گذارباشد این پرتفوی 

Zبانقطه .برای سرمایه گذار مشخص شده است   

ر ،ریسک ترجیحات سرمایه گذاران را می توان در قالب ریسک پذی

گریزوبی تفاوت به ریسک بیان کرد هرچقدر یک سرمایه گذار ریسک 

 ABاز منحنی Bپذیرباشد، پرتفوی هبینه انتخابی توسط وی به نقطه 

نزدیک تر میشود و هرچقدر سرمایه گذار ریسک گریز (مرزکارا)

از مرز کارا نزدیک Aباشد،پرتفوی هبینه انتخابی توسط وی به نقطه 

  تر میشود

:ه قیمت گذاری اربیرتاژنظری   

این مدل امکان استفاده بیش از یک عامل ریسک سیستماتیک را 

، تابعی یه بازده واقعی  اوراق هبادار رااین نظر ،فراهم می کند

از متغیرهای اقتصادی می داند بطور کلی ،اعتقاد بر این است که 
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قیمتهای سهام توسط برخی از متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ 

هبره ،نرخ ارز و نرخهای تورم تعیین می شوند رول وراس معتقد 

عامل اقتصادی هنفته است و سهام خمتلف دارای  5بودند که قیمت در 

عامل سیستماتیک هستند واین عوامل خبش 5اوت به این حساسیتهای متف

عمده ای از منشا ریسک سبد سهام را تشکیل می دهند از نظر انان 

تغییرات در نرخ تورم پیش بینی شده :عامل عبارتند از  5، این 

،تغییرات غیر منتظره در تورم ،تغییرات غیر منتظره در تولیدات 

ه تا سر رسید تفاضلی بین صنعتی ،تغییرات غیرمنتظره در بازد

اوراق قرضه ،اوراق بنجل واوراق ممتاز ،وتغییرات غیر منتظره در 

بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه بلندمدت وکوتاه مدت که 

سه عامل اول بر جریاهنای نقدی بنگاه اقتصادی ودر هنایت بر سود 

خ تنزیل دو عامل بعدی نیز بر نر سهام ورشد ان تاثیر میگذارند و

.دتاثیر میگذارن  

:نظریه بازار سرمایه   

نظریه بازار سرمایه مبتنی بر مدل مارکویتز و متنوع سازی بوده 

را بیان می کندو این CAPMو مدل قیمت گذاری دارای سرمایه ای 

 نظریه رویکرد اثباتی دارد

تصمیم گیری در مسائل مالی دکرت وکیلی فرد :منبع   

:مدیریت فعال وغیر فعال   

)مدیریت غیر فعال  passive management فرض این مدل این است که (:

بازار کارامد است مدیران سرمایه گذاری غیر فعال به این علت 

نام گذاری شده اند زیرا اوراق هبادار را میخرند ونگه می دارند 

 در این حالت تالش برای شناسایی اوراق هبادار کم ارزش ،بی مثر است 

)مدیریت فعال Active management مدیران سرمایه گذاری فعال ،به (:

خرید وفروش مکرر اوراق هبادار می پردازند وبه این علت نام 

گذاری شده اند  بازار دارای نوسان است قیمت اوراق هبادار به 

طور مناسب قیمت گذاری نشده اند وبه دنبال اوراق هباداری هستند 

فرض اولیه مدیریت فعال  که قیمتی کمرت از ارزش واقعیشان دارند

،ناکارامد بودن بازار است  واوراق هبادار به شیوه ای نادرست 

 قیمت گذاری شده اند

References:Active portfolio management  
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:مدل مارکویتز  

مدل اساسی پرتفلیو را ارائه کرد که  ،کویتزرهري ما 7951در سال 

یتز اولین کسی مارکو .مبنایی براي تئوري مدل پرتفلیو قرار گرفت

بود که مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش علمی بیان 

چرا و چگونه تنوع سازي  :او به صورت کمی نشان داد که. کرد

 پرتفلیو می تواند باعث کاهش ریسک پرتفلیو یک سرمایه گذار شود؟

تز درصدد برآمد تا روشها و ایده هاي موجود را در قالب یمارکو

.ده و به این سوال اساسی پاسخ دهدرچوب رمسی سازماندهی کریک چا  

یتز با ارائه روش اندازه گیري ریسک پرتفلیو به حماسبه مارکو

.ریسک و بازده مورد انتظار پرتفلیو پرداخت  

تز با در نظر گرفنت مفهوم مهبستگی ثابت کرد با تغییر یمارکو

در نظر گرفنت میزان دارایی هاي موجود در یک پرتفوي و هم چنین 

ضریب مهبستگی بین بازده آهنا می توان ریسک را براي میزان معینی 

از بازده تا حداقل ممکن کاهش داد مارکوئیتز این پرتفوي را 

پرتفوي کارا یا برتر نامید،پرتقوي کارا پرتفوي است که داراي 

.باالترین بازده ممکن براي درجه معینی از ریسک باشد  

:تزمفروضات مدل مارکوی  

 

سرمایه گذاران به بازده عالقمند و به ریسک بی عالقه  -7 

.هستند  

.سرمایه گذاران در تصمیم گیریها رفتار عقالیی دارند -2   

سرمایه گذاران بر مبنای حداکثر کردن بازده مورد  -8 

.انتظارشان تصمیم گیری می کنند  

ه سرمایه گذاران افق زمانی یک دوره ای داشته و این برای مه -4

.سرمایه گذاران مشابه است  

.هزینه سرمایه گذاری تا بی هنایت قابل تقسیم است-5        

:معایب مدل مارکویتز  

 

در مدل پایه مارکویتز باید کوواریانس های دو به دو سهام  -7

موجود پورتفوی را حماسبه منود تا بتوان ریسک پورتفوی را 
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بدرستی اندازه گیری کرد که در این صورت در یک پورتفوی با 

  .کوواریانس حماسبه کردn(n-1)/2سهم باید به تعدادnتعداد 
دارد خود فرض می مارکویتز درمسئله  انتخاب پورتفوی استان -2

کند که مهه سرمایه گذاران ، انتخاهبای خود را بر اساس 

دومعیار بازدهی وریسک اجنام می دهند این در حالتی است که 

حتقیقات زیاد ،مهگی نادیده گرفنت سایر ترجیحات سرمایه 

  .گذاران را در این مدل مورد انتقاد قرار داده اند

 : کارا بازار یهایژگیو

 است یرقابت بازار*

 مشارکت به متیق حداقل با ای ارزان و سرعت به دیبا اطالعات *

 .برسد بازار در کنندگان

 .باشد کینزد آهنا یذات ارزش به هبادار اوراق متیق

 .است فروشندگان و دارانیخر نیب اطالعات هیدوسو معرض در بازار

 دارند که یاطالعات لیحتل و هیجتز با که هستند بازار در یافراد

 .رسانندیم ییکارا به را بازار

 ریسا اعالن از مستقل و ندیآ یم وجود به یتصادف صورت به اطالعات

  )7834،یبتیه. .)باشد یم اطالعات

 : کارا بازار انواع

 : کارا بازار فیضع شکل

 هبادار اوراق متیق که است نیا بر فرض کارا بازار فیضع شکل در

 .است یخیتار اطالعات مهه از یانعکاس

 : کارا بازار یقو مهین شکل

 مهه از یانعکاس هبادار اوراق متیق کارا بازار یقو مهین شکل در

 اطالعات هیکل شامل دسرتس در واطالعات باشد یم دسرتس در اطالعات

 .باشدیم عموم دسرتس وقابل موجود شده منتشر

 :کارا بازار یقو شکل

 اطالعات یمتام از یانعکاس هبادار اوراق یمتهایق بازار یقو شکل در

 و حمرمانه اطالعات یمتام است سازمان درون افراد و عموم دسرتس در

 7834،یبتیه. .)شودیم منعکس متهایق در یخصوص

www.irhesabdaran.ir



 

 

- 73 - 

:ارزیابی عملکرد پورتفوی  

عملکرد پورتفوی برای سرمایه گذاران مهم است اگر نتای  ارزیابی 

ن روشن شود دلیل آ تفوی رضایت خبش نباشد بایدارزیابی عملکرد پور

تا تغییرات الزم در سیاستهای سرمایه گذاری صورت گیردارزیابی 

پورتفوی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پورتفوی خود 

،رابررسی کند  

یا اینکه به صورتی غیر مستقیم در شرکت سرمایه گذاری ،  و 

ری ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذا سرمایه گذاری کرده باشد

هنا از این جهت قابل امهیت است تا معامله گران این رتبه بندی آ و

سهام بتوانند درباره نگه داری ، فروش ویا خرید سهام این 

شرکتها در زمان مقتضی تصمیمات الزم را اختاذ کنند بسیار طبیعی 

است که سرمایه گذاران بالقوه به دنبال سهامی از شرکتهای 

ملکرد هبرتی از سایر شرکتهای سرمایه سرمایه گذاری باشند که ع

.گذاری ونیز از عملکرد بازار داشته باشند   

:معیارهای ارزیابی عملکرد پورتفوی   

 

از طریق تقسیم میانگین بازده اضافی پورتفوی در یک  معیار شارپ؛

در مهان ( ریسک پورتفوی ) دوره مشخص بر احنراف معیار بازده ها 

آن نسبت پاداش تغییر پذیر نیز می دوره حماسبه می شود که به 

.گویند  

این مقیاس که مقیاسی نسبی می باشد نتای  حاصله برای پورتفوی 

های خمتلف را به ترتیب نزولی طبقه بندی می کند و پورتفویی که 

مقدار بیشرتی به خود اختصاص بدهد نسبت به بقیه عملکرد هبرتی 

.داشته است    

 

هر واحد ریسک  افی به ازایبیانگر بازده اض معیار ترینر؛

.سیستماتیک می باشد   

هر پورتفویی که مقدار بیشرتی را به خود اختصاص دهد عملکرد هبرتی 

.نسبت به سایرین خواهد داشت    

هنا آ تفاوت اصلیمعیار شارپ وترینر تاحدود زیادی با هم مشاهبند و 

ریسک در معیار ریسکی است که برای حماسبه بازدهی تعدیل شده با 

در نظر می گیرند شارپ از ریسک کل وترینر از شاخص ریسک 

سیستماتیک استفاده می کنند از این دومعیار جهت رتبه بندی 

  .عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استفاده می شود
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در مدل ترینر فرض بر این است که پورتفوی تشکیل شده به خوبی 

برای سنجش ریسک متنوع شده است لذا از معیار ریسک سیستماتیک 

.استفاده می شود  

مدلی را ارائه کرد که عملکرد شرکتهای سرمایه 7963جنسن در سال 

گذاری را به صورت مطلق اندازه می گرفت شاخص مورد استفاده وی 

الفا نام داشت ومبتنی بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بود 

ی دهد که چه این مدل عالوه بر رتبه بندی عملکرد شرکتها ،نشان م

تعداد از شرکتها دارای بازده اضافه ای نسبت به بازار می باشند 

معیاری است جهت ارزیابی عملکرد مدیر پورتفوی ، تفاوت بین )

آنچه کسب آن بر اساس سطح مشخص  آنچه پورتفوی واقعا کسب منوده و
.(سیستماتیک مورد انتظار بوده استریسک    

M2معیار دیگری به نام  رد که توسط مودیلیانی ومولر وجود دا 

طراحی شده است این معیار از احنراف معیار به عنوان ریسک 

استفاده می کند و مشخص می سازد که اگر پورتفوی ،درجه مشاهبی از 

ریسک کل پورتفوی بازار را داشته باشد  ،متوسط بازده چقدرخواهد 

  .بود

:حسابرسی پورتفوی  

ا به گونه ای مدیریت میکنند حسابرسی پورتفوی صاحبکاران خود ر

کمرتین ریسک را داشته باشد موسسه های حسابرسی برای گریز از  ،که

. ریسک پورتفوی خود را مدیریت و تغییراتی در آن ایجاد می کنند 

تصمیمات مدیریت پورتفوی شامل دو دسته تصمیمات است یکی تصمیمات 

ورتفوی مربوط به تداوم ارائه خدمت به شرکت های موجود در پ

موسسه در پایان دوره قبل برای تعیین این که آیا دردوره جاری 

نیز به آهنا ارائه خدمت شود و دوم تصمیمات مربوط به پذیرش صاحب 

. کارانی که به تازگی در خواست دریافت خدمت از موسسه را دارند   

این تصمیمات حتت دو منطق گرفته می شوند منطق جتاری و حرفه ای 

ق معیارهای متفاوتی و در نتیجه نتای  متفاوتی را در این دو منط

پورتفوی یک موسسه حسابرسی به شیوه های دیگری نیز . پی دارد

تغییر می کند زیرا فشارهایی به جز تصمیمات هدفمند بر موسسه 

.وجود دارد  

تصمیمات مدیریت پرتفوی موسسه های حسابرسی مهم است زیرا دارای 

حب کار و موسسه می باشد برای موسسه پتانسیل اقتصادی برای صا

بلند مدت آهنا  های حسابرسی تصمیمات مدیریت پرتفوی در بقای

.تعیین کننده است  
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می توان مدیریت پورتفوی موسسه های حسابرسی را با مدیریت 

هر چند پرتفوی  ،کرد قیاسپورتفوی شرکتهای سرمایه گذاری 

؛متفاوت از پورتفوی سهام است ،مهم صاحبکاران از چندین جنبه  

پرتفوی صاحبکاران ریسک کاهنده را بعد از حسابرسی اولیه مورد 

مالحظه قرار می دهد ولی ریسک کاهنده در پورتفوی سهام در سرمایه 

.گذاری اولیه مد نظر قرار میگیرد  

نگهداری پورتفوی صاحبکاران به وسیله تصمیمات مشرتک صاحبکاران و 

شود ولی پرتفوی سهام در یک بازار ثانویه و موسسات میسر می 

ماورای کنرتل شرکتی که سهامش عرضه شده و مورد معامله قرار 

.میگیرد تعیین میشود  

اگر چه موسسه های حسابرسی می توانند برگشت صاحبکاران را یک 

احنراف از معیار برآورد کنند اما امکان این که برای مهه ی 

.اجنام شود میسر نیستاین برآورد شرکتها پورتفوی   
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 : مقدمه

انتخاب از بین گزینه های متعدد وگاها  اقتصاد علم انتخاب است،

تصمیمات مشخص  خط مش ،توجه به رسالت یک سازمان نامتجانس که با

اصوال در رابطه با اینکه اجاره کنیم یا خبریم حبث بسیار  .میشود

بنا به دالیلی و بنا به دالیلی ممکن است اجاره توصیه شود  ،است

دالیلی  به خبشی ازدر اینجا خنست  .دیگرممکن است خریدپیشنهاد گردد

پرداخته  میشود که موسسات مالی خمتلف ممکن است در ارزیابی راه 

به منظور  .ا استفاده کنندآهنپیش رو دارند از  که حلهای متعددی

رخصوص خرید یا اجاره موسسسه باید اجاره را تصمیم گیری صحیح د

مثل تامین مالی از طریق استقراض یا خرید )با شقوق خرید 

خرید را  –عوامل موثر در تصمیمات اجاره  مقایسه کند و (اقساطی

مشاره  ، پیک نور7832مشکی، مهدی،).در حماسبات مربوط دخالت دهد

4.) 

مرحله تصمیم گريي را به ویژه در شرایط تصمیم گريي پیچیده  5هر مصرف کننده 

 : پشت سر می گذارد

 شناخت مشکل  -1

 حتقیق برای مجع آوری اطالعات -2

 ارزیابی گزینه ها-3

 تصمیم گیری در باره خریدیا اجار-4

 رفتار پس از خرید -5

روشن است فرایند خریدیا اجاره بسیار پیش از زمان خرید واقعی 

می شود و پی آمدهای آن تا زمانی طوالنی پس از خرید ادامه آغاز 

مراحل فوق این مفهوم ضمنی را القاء می کند که مصرف . دارد

گانه را به صورت متوالی طی می 5کنندگان در خرید یک کاال مراحل 

مرحله ای قاعدتًا بیانگر فرایند خرید با اشتغال  5توالی ، کنند

به خصوص در مورد خریدهای با اشتغال اما در عمل و  ،ذهنی باالست

مصرف کنندگان ممکن است بعضی از مراحل را . ذهنی کم چنین نیست

تالش اصلی در این میان . نادیده انگارند یا آن را پس و پیش کنند

که به عنوان موتور حمرکه و از ) برای حفظ وخروج کمرتنقدینگی

مشکی، ) .میباشد( تشاخص بسیاری از شرکت هاس مهم و ابزار

 (.4، پیک نورمشاره 7832مهدی،
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 :تعریف اجاره

اجاره قراردادی است که کنرتل و حق استفاده از یک دارایی را 

بدون انتقال مالکیت آن، برای شرکت فراهم می آورد و چنانچه 

اختیار استفاده از دارایی برای یک دوره زمانی مشخصی، اجاره 

یت به مستاجر منتقل گردد، داده شود و در پایان مدت اجاره مالک

 .اجاره سرمایه ای حمسوب می شود

 :به شرح ذیل میباشدانواع اجاره 

هیچ گونه تعهد بلندمدتی را برای اجاره ای که  :اجاره عملیاتی

آورد و بنا بر توافق میتواند از طرف  بوجودمنیو نه مستاجر  موجر

 .یا مستاجر پس از گذشت زمانی مشخص فسخ گردد موجر

اجاره ایست که به موجب آن تقریبا متامی خماطرات  :اجاره سرمایه ای

منتقل ( مستاجر)ومزایای ناشی ازمالکیت دارایی به اجاره کننده

مالکیت دارایی ممکن است هنایتا انتقال یابد یا انتقال . شود

نیابد و اجاره برای سرمایه ای بودن  معموال باید حداقل حائز 

 :اشدیکی از پن  شرط زیر ب

مالكیت دارایي در پایان مدت اجاره به اجاره كننده منتقل  -1

 .شود 

به اجاره كننده اختیارخرید دارایي با قیميت کمرت از ارزش  -2

 .متعارف داده شود

درصد عمر اقتصادی دارایي را در بر  57دوره اجاره حداقل   -3

 .گیرد 

حداقل برابر با ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره  -4

 .درصد ارزش متعارف دارایی مورد اجاره باشد09

دارایی مورداجاره دارای ماهیت خاصی باشد به گونه ای که تنها -7

اجاره کننده بتواند بدون اجنام تغییرات قابل مالحظه از آن 

 .استفاده کند

طبق این قرارداد اجاره دهنده امکان تامین مالی و  :اجاره خدماتی

 ،بوط به نگهداری از دارایی اجاره ای را طی دوره اجارهخدمات مر

 (1311،محیدرضا، وکیلی فرد) .برای اجاره کننده فراهم می آورد

دارایی های ثابت به مشار می  بلندمدتاجاره  نوعی :اجاره مالی

آیند و معموال توسط هیچ یک از طرفین قرارداد قابل فسخ نیست و 
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یک منبع مهم وجه نقد حمسوب می شوند که یکی از راهکارهای  بعنوان

تامین مالی از طریق بدهی های بلند مدت بشمار می آیند و نقش 

وکیلی ) .مدیران مالی در این نوع قراردادهای اجاره اساسی است

 (1311،محیدرضا، فرد

اگر اجاره فقط مربوط به زمین باشد باید قرارداد از  :اجاره امالک

زیرا عمر مفید زمین ناحمدود .نوع اجاره عملیاتی تنظیم شود

اگر در قرارداد بندی گنجانده شوند که به موجب ان مستاجر .است

داشته باشد و یا انتقال سند تصریح (در زمان خاص)حق خرید زمین 

ع فروش قسطی خواهد بود و در واقع این قرارداد از نو.شده باشد

مورد اجاره را به حساب هزینه  66باید طبق استاندارد مشاره 

 27اگر قرارداد اجاره زمین شامل مبلغی از .سرمایه ای ثبت کرد

درصد ارزش بازار دارایی کمرت باشد باید انرا مهانند سایر 

درصد کل ارزش  27اگر زمین بیش از .قراردادهای اجاره ثبت کرد

تئوری . )را تشکیل دهد باید زمین را جداگانه ثبت کردبازار 

 (حسابداری هندریکسن

در این نوع اجاره، اجاره دهنده خبش اعظم دارایی که  :اجاره اهرمی

به اجاره کننده، اجاره میدهد را از شخص ثالثی استقراض می کند، 

از نظر مقاصد مالیاتی اجاره . استقراضی که بدون حق رجوع است

لک دارایی است و از مزایای مالیاتی استهالک و هبره دهنده ما

 .بدهی، منتفع می شود

در این نوع اجاره مستاجر مهه هزینه های  :فروش و اجاره جمدد

نگهداری، مالیات بر اموال، بیمه و پرداختهای اجاره را اجنام می 

در برخی موارد قرار داد اجاره، اختیار خرید دارایی را در . دهد

نوروش، ایرج و ).اجاره به اجاره کننده می دهد پایان مدت

مروری جامع بر حسابداری ( )5830مهرانی، ساسان وکرمی، غالمرضا

 ( ، چاپ هشتم، انتشارات نگاه دانش5مالی جلد

 :منابع وجوه نقد برای تامین مالی اجاره

بانکهای جتاری می توانند به واسطه شرکت مادر، : بانکها -5

د جتهیزات و اجاره آهنا به مشرتیان قراردادهایی را جهت خری

 .انعقاد منایند

این شرکتها در اجاره های بلند مدت : شرکتهای بیمه عمر  -8

 .اموال منقول معروف می باشند
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موسسات خدمات مالی و : موسسات خدمات مالی و اعتباری -8

شرکتهای لیزینگ، تامین کننده وجوه نقد مورد نیاز در 

تصمیم گیری در . )جتهیزات می باشندتامین مالی ماشین آالت و 

 (مسائل مالی، دکرت محیدرضا وکیلی فر

 :هاى نقدى گذارى و جریان حماسبه مبلغ خالص سرمایه
اى معمواًل مبلغ خالص  هاى سرمایه کردن دارائى در مورد اجاره

اگرچه امکان دارد موجر قسمىت از هباء . گذارى صفر است سرمایه

دریافت مناید،  ،در زمان صفر ،پرداخت اجاره بصورت پیش را آالت ماشني

هاى منظمى که  هاى نقدى فقط پرداخت در حماسبات مربوط به جریان

 .گريد، به حساب خواهد آمد صورت مى( هباء یا قسط اجاره)بابت اجاره 

ذیل حماسبه  جریان نقدى حاصل از یک قلم دارائى استیجارى از راه معادله

 :شود مى

 

سود قبل از پرداخت اجاره هبا  -هبا اجاره  -مالیات 

 جریان نقدینگی=ومالیات

یک  برای خرید)معموالسود قبل از کسر مالیات واستهالک یک طرح

برای اجاره )مالیات مهان طرح و اجاره هبا یا سود قبل از( دستگاه

هزینه  از مجله دالیل این اختالف، برابر نیست، (کردن مهان دستگاه

 اگر یک قلم دارایی خریداری شده باشد، .استنگهداری دستگاهها 

بسیاری از  از طرف دیگر .میپردازد راآن خریدار هزینه نگهداری 

اختیار مصرف  الت خود را به صورت اجاره درآشرکت هایی که ماشین 

بر عهده  ،ن را خودآمسئولیت نگهداری  ،کننده قرار میدهند

ا انتظار دارند اجاره هبا آهنمیگیرند، ولی واقعییت این است که 

، وکیلی فرد).که این نوع هزینه ها را بپوشاندبه گونه ا ی باشد 

 (.7833،محیدرضا

 

 :قواعد تصمیم گیری

مسایل  جریان نقدی، پس از حماسبه مبلغ خالص سرمایه گذاری و

مربوط به خرید یا اجاره دارایی، به صورت طرح های ناسازگار در 

هنگام تصمیم گیری باید واقعیت ناسازگار درنتیجه  مد،آخواهد 

 .بودن طرح را مورد توجه قرارداد

 :معیار تصمیم گیری

 ،اجاره یک قلم دارایی به هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا

 فقط باید آهنا را در قالب ارزش فعلی خالص طرح ارزیابی کرد،

ی آن میزان خالص سرمایه گذار زیرا اگرآن قلم دارایی اجاره شود،
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دوره  در این خصوص منیتوان از نرخ بازده داخلی و .صفر خواهد بود

زیرا مبلغ خالص سرمایه گذاری صفر  ،برگشت سرمایه استفاده کرد

ولی ، فقط جریان نقدی مثبت مورد توجه قرار خواهد گرفت است و

 هنا را با هم مقایسه کرد وآ میتوان بر مبنای ارزش فعلی خالص،

پیک نور، مشاره ( )7832مشکی ، مهدی ،) .م گرفتبر این اساس تصمی

4.) 

 

 

 

 :مزایای استفاده از اجاره
 

 ؛خروج نقدینگی-1

معموال تامین خبش زیادی از قیمت دارایی که موسسات اقتصادی اقدام 

ن آخبش دیگری از . مستلزم خروج نقدینگی است ،کنندمین آبه خرید 

لیکن اجاره  .گرددممکن است از طریق استقراض بلند مدت تامین 

معموال  مستلزم خروج هیچ گونه نقدینگی قابل مالحظه ای نیست و

موسسساتی که دچار کمبود نقدینگی هستند دارایی مورد نظرخودرا 

اینکه  تا ورندآدست  سانرت میتوانند بهآازطریق اجاره سریعرت و

اگرموسسه امکان استقراض از طرفی دیگر  .ن منایندآاقدام به خرید 

با  و داشته باشد ممکن است اقدام به انتشاراوراق قرضه کندرا 

تامین مالی  صد در صد ن به طور کامل وآ وجوه حاصل از انتشار

هیچ گونه مزیت قابل توجهی  هاجار ،بنابراین در این مورد، کند

صحت وسقم این مطلب تاحد زیادی بستگی  .بر استقراض خنواهد داشت

پیک نور، مشاره ( )7832مشکی، مهدی،. )به وضعیت مالی موسسه دارد

4.) 
      

 ؛اثر روی ظرفیت استقراض-2

ن موسسه در افزودن آظرفیت استقراض یک موسسه ممکن است توان 

به  .ن تعریف  شودآبدهیهای بلند مدت اضافی به ساختار سرمایه 

 قیمت بازار و سیب جدی به میزان اعتبارآگونه ای که این عمل 

در صورتیکه موسسه بر حجم بدهیهای خود بیفزاید  .سهام وارد نکند

ظرفیت  حقوق صاحبان سهام ایجاد نکند، ن درآولی افزایش معادل 

بالعکس بازپرداخت بدهی ها باعث  و کاهش خواهد یافت استقراض آن

 افزایش ظرفیت استقراض می شود

توان استقراض موسسه را افزایش  که اجاره ظرفیت ومیتوان گفت 

جنا که تعهدات موسسه بابت اجاره در ترازنامه انعکاس آاز  .میدهد
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اثر نامطلوبی در نسبت بدهی به حقوق  (اجاره عملیاتی) منی یابد

 ( hampton.1983:571 ).صاحبان سهام از خود برجای خنواهد گذاشت

در خصوص اجاره سرمایه ای باید گفت که اگر چه این نوع اجاره 

 استقراض به موسسه حتمیل می کند،تعهداتی نظیر تعهدات ناشی از 

مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاران و حمافل مالی به اما 

تعهدات ناشی از استقراض در مقایسه با تعهدات ناشی از اجاره 

 .آگاه ترند و حساسیت بیشرتی نشان می دهند

یکی از مزایای اجاره در مقایسه با استقراض این است در نتیجه 

ا قادر می سازد تا دارایی های بیشرتی نسبت به آنچه موسسه ر ،که

 .ظرفیت استقراض آن اجازه می دهد، به دست آورد

 که اگر مستاجر یا وام گیرنده، زمانی ورشکست شوند،مزیت دوم این

ن را پس آموجر مالک دارایی است و می تواند در چنین وضعیتی 

اگر مبلغ گیرد، اما اجنام چنین کاری برای وام دهنده، حتی 

پرداختی وی از طریق داراییهای خاصی تضمین شده باشد، مشکلرت و 

 Home,1983:495).)پرهزینه تر خواهد بود
 

 ؛ی و از مدافتادگیبناشی از نابا( ریسک)احتمال خطر-3

هنگامی که موسسه ای اقدام به خرید ماشین آالتی می کند اصوال 

. قبول می کندی و منسوخ شدن آن را نیز بریسک ناشی از نابا

بنابراین اگر زمانی اموال خریداری شده، از مد افتاده و منسوخ 

تشخیص داده شوند باید بالفاصله فروخته شده یا به ارزش قابل 

بازیافت که احتماال متضمن زیان نیز خواهد بود، به بازار عرضه 

 .گردند

از استفاده  ،اجاره احتمال خطر ناشی از نابابی رابطور خالصه، 

یا به عبارت هبرت، از مستاجر به  موجر انتقال می  ،نده به مالککن

اصوال پرداخت  .اما این حبث به ندرت اعتبار پیدا می کند. دهد

هایی که مستاجر اجنام می دهد در قبال خدماتی است که موجر به وی 

حال اگر خود ریسک را نیز بتوان خدمتی فرض کرد . عرضه میکند

ای خود حمفوظ داشته و از این رهگذر خدمتی چون که موجر آن را بر)

پس میتوان ادعا کرد که موجر با آگاهی ( به مستاجر اجنام می دهد

کامل از این ریسک، هبای آن را در حماسبات مربوط  به اجاره تاثیر 

 (.4پیک نور، مشاره ( )7832مشکی ، مهدی ،. )خواهد داد

 ؛فسخ اجارهامکان -4

اقدام به خرید دارایی یا سرمایه گذاری موسسات مالی تنها وقتی 

حال اگر . در آن می کنند که آن را سود آور و کارا تشخیص دهند

موسسه ای متوجه شود که وارد معامله های شده است که به هیچ وجه 
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سود آور نیست، طبعا در این حالت مایل خواهد بود که خود را در 

 .اسرع وقت ازآن کنار بکشد

جازه می دهد تا در صورت عدم موفقیت کافی در به موسسه ااجاره، 

 فرض) کند هبه کار گیری داراییها، اقدام به فسخ قرارداد اجار

متامی خطراتی را که ممکن است  و( که اجاره قابل فسخ باشدبر این

را از خود دور می  دارایی مزبور وجود داشته باشد صورت خرید در

 (.4مشاره پیک نور، ( )7832مشکی ، مهدی ،). مناید

 ؛امکان ختصیص وجوه برای مصارف سود آور-5

برخی از حتلیلگران بر این باورند که بازده داراییهای جاری با 

داراییهای جاری به حلاظ گردش  .بازده داراییهای ثابت یکسان نیست

از طرف . باالیی که دارند دارای نرخ بازده باالیی نیز هستند

دیگر، داراییهای ثابت به حلاظ گردش پایینی که دارند، بازده 

 . حمدود دارند

اجاره این امکان را فراهم می سازد که وجوهی که قبال باید صرف 

اینک  (پایینی دارندکه بازده ) تامین مالی داراییهای ثابت شوند

که بازده باال )صرف سرمایه گذاری در داراییهای جاری شوند 

به این ترتیب اجاره روشی برای به حداکثر رساندن (. دارند

جهت افزایش سود خواهد  ،استفاده از وجوه و منابع مالی موسسه

 (.4پیک نور، مشاره ( )7832مشکی ، مهدی ،).بود

  :هزینه های اجاره

شرکت اجاره دهنده باید بابت مبلغ : دهنده سود اجاره -5

استقراض، هبره پرداخت مناید، سپس صرفی را نیز برای اجاره 

کننده در نظر بگیرد که این صرف مهان سود اجاره دهنده از 

 .بابت قرارداد تامین مالی می باشد

شرکت اجاره دهنده باید کارکنانی داشته : هزینه کارشناسی -8

ز ابعاد متفاوت جتهیزات و اموال باشد که آگاهی کاملی ا

غیرمنقول مورد اجاره داشته باشند، هزینه اظهار نظر 

کارشناسی برای کمک به تنظیم قرارداد اجاره به حساب 

 .پرداختهای اجاره منظور میشود

قرارداد اجاره باید شامل خدمات : خدمات مرتبط با اجاره -8

ل خدمات مستاجر باید این قبی. مربوط به جتهیزات نیز باشد

 .را به حساب هزینه اجاره پرداختی منظور مناید

 

 :اجاره دارایی در مقایسه با خرید آن
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تصمیمات اجاره یا خرید دارایی از دیدگاه مدیریت مالی امهیت 

 .زیادی دارد

مدیران مالی در تصمیمات اجاره یا خرید دارایی، منافع و زیان 

ترین روش را مد نظر حاصل از تصمیم را برآورد و سپس اقتصادی 

 .قرار می دهند

در تصمیمات اجاره یا خرید دارایی، خالص ارزش فعلی گردش نقد 

از  ناشی از خرید دارایی با خالص ارزش فعلی گردش نقد ناشی

و راه حلی انتخاب می شود که اجاره دارایی مقایسه می گردد، 

االتر خالص ارزش فعلی وجوه نقد آن مثبت یا صفر و از حلاظ مبلغ ب

 .باشد

یی قراردادها و توافق هایی که به موجب آهنا اموال یا داراییها

 به طور نسیه خریداری می شوند،

 :ویژگیهای زیر میباشنددارای 

موسسات مالی یا سایر هنادهای  معموال بانک ها، :پیش پرداخت  -7

ذیربط، خریدار را ملزم به پرداخت قسمتی از قیمت دارایی در 

این مبلغ اصطالحا پیش . می کنند( انعقاد قرارداد) تاریخ خرید

 .نامیده می شود( پرداخت-پیش )قسط

داراییهایی که تامین آهنا از طریق : وثیقه گذاری داراییها -2

وام و استقراض اجنام می گیرد، به منظور ایجاد اطمینان در وام 

مادام که کلیه اقساط آهنا از سوی خریدار پرداخت نشده  ،دهنده

در جریان تصفیه و فروش . شد، در رهن طلبکار باقی می مانندبا

مانده طلب خود را  ،داراییها ابتدا الزم است که طلبکار مزبور

 .دریافت کند و سپس طلب سایر طلبکاران پرداخت شود

در این روش، قیمت فروش داراییها به صورت : پرداختهای اقساطی -8

اصل معین زمانی پرداخت می در فو( شامل اصل و هبره)منظم و اقساطی

 .شود

به این معنی که  : دفاترتشخیص و انعکاس دارایی و بدهی در  -4

در سرفصل مربوط به داراییهای ثابت ترازنامه، هبای متام شده 

داراییهایی که به طور اقساطی خریداری شده اند منعکس می شود و 

تعهدات  تعهد ناشی از آن نیز در خبش بدهی ها به عنوان قسمتی از

 .موسسه نشان داده می شود

در طی دوره ای که پرداخت اقساط اجنام : حتت تصرف بودن دارایی -1

می گیرد خریدار دارایی را درتصرف و اختیار خود دارد، اگر چه 
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در معامالت اقساطی، داراییها با ، ضرورتا مالک آن حمسوب منی شود

پرداخت آخرین قسط حتت مالکیت خریدار قرار می 

 (Hompton,1983:527).یرندگ

 

 :قرارداد فروش مشروط

به این . فروش مشروط است ،یکی از معمولرتین اشکال معامالت اقساطی

صورت است که ابتدا یک قرارداد بین تولیدکننده و خریدار منعقد 

می شود که به موجب آن مالکیت دارایی خریداری شده تا زمانی که 

 انتقال پیدا رهبای آن به صورت کامل پرداخت نشده باشد به خریدا

ای خرید درصد از هب 81تا  21در این مرحله خریدار معموال . منی کند

 .را در قالب پیش پرداخت به تولیدکننده پرداخت می کند

 ،در مرحله بعد دارایی مربوطه حتویل خریدار می شود و تولیدکننده

 11قرارداد فروش را به بانک یا موسسات مالی به منظور دریافت 

بنابراین، . واگذار می کند ،درصد قیمت خرید باقی مانده 31تا 

ار به جای اینکه اقساط دارایی را به از این به بعد، خرید

تولیدکننده بپردازد به بانک یا موسسه مالی که پرداخت طلب 

 .تولید کننده را تقبل کرده، پرداخت خواهد کرد

به این ترتیب بعد از آنکه متامی اقساط پرداخت شدند بانک یا 

اجازه خواهد داد تا مالکیت دارایی  ،موسسه مالی به تولید کننده

پیک نور، مشاره ( )7832مشکی ، مهدی ،. )خریدار انتقال دهد را به

4.) 

 (:اجاره به شرط متلیک) رهن اموال شخصی

این نوع .  رهن اموال شخصی است ،مالت اقساطیایکی از اشکال مع

معامله در مقایسه با قرارداد فروش مشروط کمرت شامل تامین مالی 

جز دو تفاوت مهم که رهن اموال شخصی به . داراییهای ثابت می شود

 دو تفاوتاین . با فروش مشروط دارد از بقیه جهات شبیه آن است

 :عبارتند از

در این روش مالکیت دارایی به حمض اینکه  ؛انتقال فوری مالکیت -الف

در روش اما  ،ی شودمفروخته شد از تولیدکننده به خریدار منتقل 

مالکیت دارایی تا پرداخت آخرین قسط و تسویه هنایی  ،فروش مشروط

 .قابل انتقال نیست

در  ؛پرداخت کلیه وجه از سوی بانک یا موسسات مالی به تولید کننده -ب

به این حالت ابتدا خریدار مبلغ پیش قسط را به جای اینکه 

تولیدکننده بپردازد به بانک یا موسسه مالی مربوط پرداخت می کند 
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کل قیمت دارایی را مستقیما و یکجا به  ،هنادهای مالی مزبورو سپس 

پیک نور، مشاره ( )7832مشکی، مهدی،). تولیدکننده پرداخت می کنند

4.) 

 :خرید -عوامل موثر در تصمیمات اجاره

به طور کلی، عوامل کلیدی که ممکن است در تعیین هزینه اجاره یا 

:خرید دخالت داشته باشند، عبارتند از  

؛گردش وجوه -1  

مقایسه صحیح بین اجاره و خرید مستلزم بررسی جریانات ورودی و 

در . خروجی وجه نقد به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری است

حتت تاثیر اجاره دارایی قرار  ،مواردی که قیمت بازار سهام موسسه

گیرد، باید عالوه بر جتزیه و حتلیل جریانات ورودی و خروجی وجه 

.و حتلیل سود سهام آتی هر سهم نیز اجنام گیردنقد، جتزیه   

 ؛خرید  –عامل مالیات در تصمیمات اجاره  -2

از نقطه نظر مقاصد مالیاتی، مبالغ اجاره باید مهانند هزینه های 

مهچنین اگر موسسه اقدام به . عملیاتی از درآمد موسسه کسر شوند

هبره متعلق خرید دارایی از طریق استقراض کند، الزم است که هزینه 

از آجنا که . به آن حماسبه و در فصل هزینه های موسسه منظور شود

مبالغ پرداختی بابت مالیات مستقیما در ارتباط با تصمیمات 

خرید هستند و بر گردش وجوه نقد تاثیر می گذارند، در  -اجاره

 .روند حماسبات باید عامل مالیات دخالت داده شود

؛حذف هزینه های عملیاتی -3  

در تصمیمات مربوط به اجاره یا خرید، احتساب هزینه های عملیاتی 

که ما زمانی .در تصمیم گیری ها، فریبنده و غلط انداز خواهد بود

در بررسی های خود صرفا هزینه های هنایی را جتزیه و حتلیل می کنیم 

باید متامی هزینه هایی را که مناسبت و ارتباط مهمی با دارایی 

تاثیری در میزان آهنا  ،د و اجاره یا خرید داراییمورد نظر ندارن

 .حذف کنیم ،خنواهد داشت

؛(ارزش اسقاط -ارزش باقیمانده)ارزش هنایی -4  

ای اقدام به خرید دارایی یا اموالی می کند طبعا  وقتی موسسه

اصوال گاهی . ن نیز می داندآخود را مالک و ذی حق در ارزش هنایی 

، خمصوصا در مورد داراییهایی نظیر اوقات ممکن است ارزش هنایی

اموال غیر منقول یا بعضی انواع ماشین آالت، رقم قابل توجهی را 

باید  ،خرید -بنابراین، در تصمیم گیری های اجاره، تشکیل دهد
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هرگونه ارزش هنایی به عنوان یک عامل مهم در حماسبات دخالت داده 

 . شود

؛مقایسه ارزش فعلی -5  

 ،الزم است که جریان گردش وجوه ،خرید -جارهدر تصمیم گیریهای ا

در هر دو حالت با هم مقایسه گردد، ولی اجنام این کار به این 

حلاظ که ممکن است سودمندی یا جریانات نقدی دو حالت در طی ساهلای 

طبعا برای اینکه چنین . خمتلف با هم متفاوت باشند، مقدور نیست

ارزش » اخص مشرتکی مثل مقایسه ای امکان پذیر باشد الزم است ش

 .پول بکار گرفته شود« زمانی 

 دو نوع ارزش زمانی پولخرید از  -در جتزیه و حتلیل های اجاره

 :استفاده می شود

 ،در واقع نرخ بازده مورد انتظار موسسه ؛نرخ بازده بدون ریسک -الف

 .نسبت به داراییها، بدون احتمال وجود هرگونه خطر است

این نرخ رابطه مستقیم با احتمال خطر  ؛انتظارنرخ بازده مورد  -ب

بدین معنی که هرقدر احتمال خطر در اجنام عملی . دارد( ریسک)

بیشرت باشد به مهان نسبت نیز نرخ بازده مورد انتظار باال خواهد 

 .بود

؛صرفه جویی مالیاتی ناشی از استهالک -6  

از هبای  فرایند استهالک به موسسه اجازه می دهد تا هر ساله خبشی

این  ،متام شده دارایی را به حساب هزینه های جاری  دوره برده

عمل را تا زمانی که عمر مفید دارایی به امتام نرسیده، اجنام 

و یک  محایت مالیاتی»از آجنا که استهالک به صورت یک عامل . دهد

به موسسه اجازه می دهد  ،عمل می کند« هزینه غیرنقدی کاهنده سود

در  و از خروج نقدینگی جلوگیری کند ،نرخ مالیاتتا به نسبت 

 .شودمیخرید عامل مهمی حمسوب  -هنایت در تصمیم گیریهای اجاره

؛تشویق مالیاتی -7  

دولت امریکا به منظور تشویق سرمایه گذاری در داراییهای معین، 

قانونی به تصویب رساند که به موجب آن موسساتی که در داراییهای 

از یک رشته تشویق های مالیاتی ، گذاری می کنندمزبور سرمایه 

به منظور افزایش سرمایه گذاری این تشویقات )برخوردار خواهند شد

در هنایت منجر به افزایش  که(در داراییهای ثابت وضع شده بودند

 .شوندمیحجم فعالیت های اقتصادی 

؛برگشت مالیاتی -8  

این اصطالح به اسرتداد معافیت مالیاتی ناشی از استهالک یا تشویق 

مالیاتی هنگامی که موسسه اقدام به فروش داراییهای خود می کند، 

 ؛برگشت مالیاتی در دو حالت ممکن است اتفاق افتد. اطالق می شود
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 ؛مازاد قیمت فروش بر ارزش دفرتی دارایی -الف

 از ارزش دفرتی آن باشد، در آن اگر ارزش دارایی فروخته شده بیشرت

مبلغ مازاد . صورت برگشت مالیاتی ناشی از استهالک خواهیم داشت

آن سال حمسوب می شود « درآمد عادی»قیمت فروش بر ارزش دفرتی معموال

 .و مشمول حماسبه مالیات خواهد شد

بازپرداخت تشویق مالیاتی در نتیجه فروش زودتر از موعد  -ب

 ؛دارایی

یی در طی پن  سال پس از خرید آن فروخته شود ممکن است اگر دارا

خبشی از معافیت مالیاتی ناشی از تشویق مالیاتی به دولت عودت 

ن صورت با برگشت تشویق مالیاتی مواجه خواهیم آکه در  ،داده شود

.بود  

مهدی، عوامل اقتصادی موثر بر تصمیم گیری درباره اجاره  مشکی،)

 (.یا خرید و مزایای هر یک

  

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir



 

 

- 90 - 

 

 

   

 

www.irhesabdaran.ir



 

 

- 91 - 

 

 :مقدمه

این موضوع سبب  ،ه رقابت هستیمدر دنیای امروز شاهد تنگ شدن عرص

شده برخي شركت ها جمبور به ترك بازار شوند یا اینكه براي 

در چنني حمیطي، . رویارویي با شرایط جدید به طور اساسي تغیري كنند

برخي شركتها راه چاره را در تركیب عملیات خود با سایر شركت ها 

عمومًا تركیب جتاري، واحدهاي جتاري مستقل قبلي را به . یافته اند

تصاحب و )هدف هنایي از اجنام تركیب جتاري . كدیگر متصل مي كندی

معمواًل افزایش سودآوري، خلق ارزش و افزایش ثروت ( ادغام شركتها

شرکتها با استفاده از ابزارهای ترکیب .  صاحبان سهام مي باشد

 .از جنبه های مشرتک قابل هبره برداری یکدیگر استفاده می کنند

مالی واسرتاتژی ، اسرتاتژی ادغام وتصاحب  علم اقتصاد و مدیریت

شرکت ها را مطلوب می داند زیرا ادغام وتصاحب شرکت ها ، جریان 

آزاد سرمایه است که در رأستای اهداف مدیران عالی مبنی بر 

 ))استفاده هبینه از مندابع ودارایی ها بکار گدرفته می شود

Hubbard,N. 1999 

معامالت مذکور عامل  ،تصاحب بر اساس دیدگاه خمالفان ادغام و

می                 نابودی ثروت صاحبان سهام شرکت خریدار 

از طریق توسعه داخلی، راه  ،خمالفان ادعا می کنند که رشد. باشد

مطلوبیت بیشرتی  ،اندازی پروژه های جدید و شرکتهای تازه تاسیس

 .نسبت به ادغام و تصاحب شرکت ها دارد

 :تصاحبتفاوت ادغام و 

شرکت بر اساس توافق داوطلبانه  2یکی شدن و یکپارچه شدن  ادغام

خرید اجباری یک شرکت  ،یا قبضه مالکیت تصاحباست در صورتی که 

 .است( غالبا شرکت بزرگرت)توسط شرکت دیگر 

 

به طور کلی دو هدف اصلی و اولیه برای هر فعالیت جتاری وجود دارد که 

 : عبارتند از

  در جهت حداکثر ارزش شرکترشد سود آوری. 
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 برای کاهش ریسک ،اجياد تنوع در فعالیت ها. 
 

 : روش های دستیابی به اهداف اصلی هر فعالیت

که مستلزم سرمایه گذاری در داخل درون سازمانی بوده،  ؛روش اول

 .شرکت و گسرتش فعالیتهای آن جهت حتصیل سود بیشرت می باشد

که از طریق متلک داراییها وتاسیسات  ،برون سازمانی است ؛روش دوم

 .می گیرد       مولد و ابزار بازاریابی شرکتهای دیگر صورت

 (شیوه های قبضه مالکیت): انواع رفتار تصاحب کنندگان

هنگامی که مدیران شرکت هدف در مقابل تصاحب  ؛(خصمانه)هتامجی 

مدیران شرکت خریدار مستقیمًا با سهامداران شرکت . مقاومت کنند

 .هدف وارد مذاکره می شوند

هنگامی که مدیران شرکت هدف با مدیران شرکت خریدار  ؛دوستانه

مهکاری کنند این نوع تصاحب به وسیله تبادل سهام تامین مالی می 

 .گردد

 :هریداران تصاحب کنندانواع خ

شرکت را به منظور سرمایه گذاری مالی واستفاده  خریداران مالی؛

 .از فرصتهای سرمایه گذاری تصاحب کرده

شرکت هدف را برای توسعه وبقای عملیات کسب  ؛خریداران اسرتاتژیک

 .ندوکار خود تصاحب می کن

 :اشکال خمتلف  ترکیب شرکتها

 تلفیق -7
 ادغام -2
 شرکت های هلدینگ -8

 تلفیق؛

،ترکیب دو یا تعداد بیشرتی از شرکتها است که هنایتا شرکت تلفیق

شرکت جدید با جذب کلیه داراییها و . جدیدی را ایجاد می مناید

بدهیهای شرکت ترکیب شونده، شخصیت حقوقی جدیدی را با ترکیب 

مبنای قانونی و . می دهد       سهامداران شرکتهای اصلی تشکیل 

شکل زیر تلفیق یا جذب . ق مهانند ادغام می باشدمشخصات مالی تلفی

 رکتش y+شرکت X=zشرکت             .را هبرت نشان می دهد

 ؛ادغام 
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، ترکیب دو یا تعداد بیشرتی از شرکتها می باشد که در آن ادغام

فقط یکی از شرکتها باقی مانده و شرکتهای دیگر حذف می 

ذف شده توسط شرکت داراییها و احتماال بدهیها شرکتهای ح.شوند

و  xبه عنوان مثال، در ادغام شرکتهای . باقیمانده تصاحب می شود

y  ممکن است شرکتx به فعالیت خود ادامه دهد در حالی که شرکتy 
اتفاق  چهار صورتادغام ممکن است به . از فعالیت خود بازمانده است

 : بیفتد که عبارتند از 

 مبادله سهام در قبال سهام 
  سهام درقبال داراییهامبادله 

 خرید سهام عادی 

 خرید داراییها 

( ترکیب و ادغام) امروزه در بازارهای رقابتی به هم پیوسنت 

لذا مدیران . شرکتها می تواند مزایای متعددی در برداشته باشد

مالی برای حصول موفقیت باید نسبت به خرید و ادغام ، مذاکرات 

 .کافی داشته باشندمربوطه و شرایط جذاب هریک ،اطالعات 

 :انواع ادغام

 ادغام افقی -7
 ادغام عمودی -2

 (جمتمددع)ادغام چند جانبه  -8

 

 ؛ادغام افقی

در این نوع ادغام ،متام داراییهای دو یا چند شرکت که در یک 

صنعت مشابه فعالیت می کنند، ادغام و ترکیب می شود مانند ادغام 

شرکت تولید دو شرکت تولید کننده در صنعت اسباب بازی یا دو 

 .کننده در صنعت اتومبیل

 

 

 

 ؛ادغام عمودی

این نوع ادغام زمانی صورت می گیرد که شرکتی با شرکتهای 

در واقع شرکت با این عمل . فروشنده مواد اولیه آن ترکیب شود

خود، منابع عرضه مواد اولیه یا دیگر عواملی را که برای تولید، 

ادغام شرکت زغال سنگ با مانند . الزم دارد را به دست می آورد
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شرکت راه  آهنی که زغال سنگ را جابه جا می کند یا ادغام شرکت 

در . تولیدکننده تایر اتومبیل با شرکت تولید کننده اتومبیل

واقع در این نوع ادغام، فعالیتهای شرکتهای ادغام شده، مکمل هم 

ت ادغام عمودی نیز مثل ادغام افقی دارای انگیزه به دس. می باشد

 .آوردن قدرت بازار بیشرت و حذف رقبا است

 ؛ادغام چند جانبه

شرکتهایی که فعالیتهای اقتصادی آهنا نسبت به هم تقریبا نامربوط 

اغلب، این قبیل ادغام ها برای . هستند با مهدیگر ادغام می شوند

تنوع خبشیدن به فعالیتها در راستای کاهش ریسک صورت می گیرد و 

یی های ناشی از هدف اولیه آهنا می باشد مثل استفاده از صرفه جو

 ادغام شرکت اتومبیل سازی دوو با شرکت تولید کننده لوازم خانگی

 :ارد زیر تلفیق بر ادغام برتری دارددر مو

 ؛برای شرکتهایی با اندازه برابر -الف

وقتی که یک شرکت بزرگ و یک شرکت کوچک با مهدیگر ادغام  می 

در . کوچک با شرکت بزرگ ادغام شده استشوند، در واقع شرکت 

ترکیب شرکتهایی که دارای اندازه یکسان هستند،هرچند به دست 

آوردن موافقت هیات مدیره هر دو طرف برای احنالل هریک از آهنا و 

ادغام در شرکتهای دیگر مشکل است اما ایجاد شرکت جدید راه هبرت و 

 .انتخاب خوبی است

 ؛یدی مورد نیاز استزمانی که اساسنامه جد  -ب

معموال ،بندهای اساسنامه شرکتها در بدو تاسیس آهنا تعیین می 

در بسیاری از موارد که اساسنامه دارای موارد وبندهای . گردد

نامطلوب است که شرکت را از رسیدن به رشد باز می دارد، تلفیق 

به شرکت این امکان را می دهد که به شرکتی با یک اساسنامه جدید 

 .ویژگیهای هبرتی نسبت به ویژگیهای شرکت موجود ، تبدیل شودوبا 

 ؛شرکتهای هلدینگ -ج

شرکت هلدینگ ، شرکتی است که مالک تعداد کافی از سهام عادی یک   

در . یا چند شرکت است به حنوی که قادر به کنرتل آهنا می باشد

از سهام یک شرکت % 75یا % 71بسیاری از موارد درصد کمرتی مهچون 

ممکن است برای اعمال مالکیت در جهت کنرتل شرکت فرعی کافی  فرعی

 .باشد، آنچه در اینجا حائز امهیت است، کنرتل شرکت فرعی می باشد

 :حنوه عمل شرکتهای هلدینگ

شرکت هلدینگی که تشکیل می شود ومتام یا قسمتی از سهام شرکتهای 

آهنا  کنرتل( بدون اینکه آن شرکتها منحل شوند) دیگر را  می خرد
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در این موارد ، شرکت دارنده هیچ گونه عمل . را به دست  می آورد

 .بازرگانی اجنام  منی دهد

در حالی که . یکی از شرکتها به صورت شرکت هلدینگ در می آید

عملیات بازرگانی و فعالیت معمولی خود را ادامه می دهد ومتام یا 

آهنا را در قسمتی از شرکتهای دیگر را به دست می آورد و کنرتل 

 . اختیار  می گیرد

 . (7892محیدرضا  وكیلي فرد،)

 :از مجله مزایای شرکتهای هلدینگ عبارتند از 

 ؛سهولت مالکیت -7 

شرکت هلدینگ می تواند سهام عادی سایر شرکتهای جتاری را بدون  

خریداری مناید، بدون ( در بازار ثانویه) هیچ مشکلی از عموم

تأیید رمسی توسط جممع عمومی صاحبان اینکه نیازی به تصویب یا 

 .سهام واحد جتاری مورد نظر را داشته باشد

 ؛حتصیل به هبای کمرت -2 

اگر سهام سایر شرکتها در یک دوره های زمانی خاص به صورت جزء  

به جزء و در دفعات متعدد حتصیل شود، قیمت سهام شرکت حتصیل شده 

شرکت اصلی خبواهد سهام اما اگر . حتت تاثیر این امر قرار منی گیرد

شرکت فرعی را به صورت یکجا خریداری کند ، سهامداران شرکت فرعی 

 .قیمت سهام خود را افزایش خواهند داد

 نفوذوکنرتل؛-3 

از آجنایی که در بسیاری از موارد ، کنرتل شرکتها با حتصیل حتی 

البته با فرض ) از سهام با حدق رأی آهنا هم صورت می گیرد،% 71

تقسیم سهام شرکت حتصیل شده در دست تعداد زیادی از مردم  اینکه

شدرکت هلددینگ تدوانایی کنرتل بدر مقادیر زیادی از ( باشد 

داراییهای شدرکت حتت کنرتل را بدا اجنام یک سدرمایه گذاری کدوچک 

در حالی که در ادغام ، شرکت حتصیل کننده ،باید . به دست می آورد

اندازه دارایی ، مبلغ بسیارزیادی را  برای کنرتل تقریبًا مهان

 .سرمایه گذاری مناید

 ؛ع سازیمتنو-4

شرکت هلدینگ می تواند با حتصیل سهام شرکتهای فرعی خمتلف تنوع 

زیادی را در سرمایه گذاریهای خود به وجود آورد و با اجنام این 

 .کار ریسک سرمایه گذاری کاسته می شود
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 ؛جلوگريي از وجود شركت خارجي-5  

یك شركت سهامي داخلي براساس مقررات حمیطي كه درآن فعالیت مي   

كند ، تأسیس مي شود ویك شركت خارجي بر مبناي قوانني خارج از آن 

از آجنا كه بسیاري از دولتها از . حمیط سازماندهي مي شود 

شركتهاي داخلي با اخذ مالیات كمرت واعطاي دیگر امتیازات محایت 

ممكن است قادر باشد ، یك شركت هلدینگ  مي كنند ، یك شركت بزرگ

داخلي براي هدایت عملیاتش درچنني حمیطهایي به وجود آورد 

مستقیمًا در این كشور اداره بشود ، ( اصلي ) واگرشركت مادر 

وكیلي فرد ، ). منافع ناشي از شركتهاي داخلي را از دست مي دهد

 (7892.محیدرضا 

   

 :معایب شرکتهای هلدینگ  

در سطح سازمان برای کمک به  ماهرو  نیروی متخصصکمبود  -الف  

 .فعالیتهای مستقل

 .یپیچیدگی و مشکل بودن فرآیندهای کنرتل مرکز   -ب  

 :تفاوت هلدینگ و ادغام

حتصیل مستقیم داراییهای خالص یک یا چند شرکت از طریق  ؛در ادغام

ضمن  ،شرکت دیگر مطرح است و در اینجا موجودیت شرکت ادغام شونده

از بین می رود و شخصیت حقوقی خود را از دست می دهد و عمال  جذب

حتی اگر صد در  ؛اما در هلدینگ . شرکت ادغام شونده منحل می شود

موجودیت شرکت فرعی  ،صد سهام شرکت فرعی در متلک شرکت اصلی باشد

از بین منی رود و کماکان  شخصیت حقوقی سابق خود را حفظ می 

 .آن از بین می رود اما استقالل مالی ،مناید

 

 

 :اهداف و انگیزه های ادغام و تصاحب

 .سرعت دادن به بازار -7

 ؛موانع تولید حمصول جدید -الف

 بیشرت نوآوری ها ناموفقند. 
 تولید حمصول جدید پر هزینه و زمان بر است. 
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 هزینه فرصت تولید حمصول جدید زیاد است. 

 

 ؛قبضه شدهمزایای تولید حمصول جدید از طریق شرکت  -ب

 قبضه مالکیت سریعرت از تولید حمصول جدید است. 

 قبضه مالکیت جایگزینی برای نوآوری است. 

 .افزایش قدرت بازار–8

 .با ادغام و تصاحب کنرتل بازار و رهربی قیمت حمصول فراهم می شود

 .استفاده از مزیت مالیاتی– 8

از ادغام یک شرکت سود ده با شرکتهای زیان ده موجب استفاده 

 .معافیت مالیاتی توسط شرکت سود ده می شود

 .حذف مدیریت ناکارا– 4

شرکتهای با توان مدیریتی ناکارا کاندیدای تصاحب شرکتهای با 

توان مدیریتی باال می باشند، تیم های جدید مدیریتی با جتدید 

 .ساختار و به کارگیری دارایی های جدید ارزش جدید خلق می کنند

 .شرکتها بین املللی شدن– 5

ادغام و تصاحب سریعرتین روش برای ورود به بازارها و کسب و 

کارهای جدید در عرصه جهانی است، شرکتهای بزرگبه منظور دستیابی 

 .سریع به بازارهای کشورهای خمتلف به این کار روی می آورند

 

 .کاهش ریسک–6

با ورود به بازار جدید و تنوع خبشی در فعالیت های شرکت ریسک 

 .کاهش می یابد

 .کاهش رقابت– 1

تصاحب شرکتها صرفا باعث تغییر مالکیت می شود در حالی که توسعه 

داخلی منجر به افزایش ظرفیت شده و عکس العمل رقبا را در پی 

بنابراین تصاحب رقابت را کاهش داده و قدرت احنصاری ایجاد . دارد

 .و یا قدرت احنصاری را افزایش می دهد

 .تکربغرور و – 3
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. غرور مدیران شرکتهای خریدار است ،یکی از عوامل اجنام معامالت

بر اساس حتقیقات اجنام شده در خصوص فرضیه غرور و تکرب مدیران 

شرکتها توسط پروفسور رول، مدیران شرکتها خلق ارزش برای صاحبان 

 .سهام را فراموش کرده و انگیزه های شخصی را پیگیری می کنند

 :تصاحبمعایب ادغام و 

 .عدم حتقق نتای  مالی مورد انتظار– 7

 .ایجاد تضاد بین مدیریت دو شرکت– 2

 ..امکان بروز مشکالت به دلیل اختالف عقیده سهامداران اقلیت– 8

امکان تعارض با قوانین ضداحنصار دولتی و نتیجتاراکد شدن – 4

 .مفعالیتهای ادغا

 :دالیل شکست ادغام و تصاحب شرکتها

 ؛ارزیابی خوشبینانه از پتانسیل بازار –1

 ؛مدیران شرکتهای خریدار دو پیش فرض خطرناک را در نظر می گیرند

 توانایی هببود عملکرد ضعیف شرکت هدف. 
 روند رشد گذشته شرکت هدف ادامه خواهد داشت. 

 

 ؛برآورد باال از هم افزایی –2

شرکتهای به منظور توجیه پرداخت صرف قیمت سهام باال، مدیران 

اغلب هم افزایی مالی و عملیاتی غیر واقعی را فرض می  ،خریدار

 .کنند

 ؛غرور مدیران –3

هنگامی که مدیران شرکتهای خریدار به وجود هم افزایی اعتقاد 

دارند قضاوت آهنا بوسیله تکرب و غرور پوشیده می شود و منجر به 

 .پرداخت باال  برای خرید شرکت هدف می گردد

 ؛خرید دارایی ارزان قیمت – 4

در دنیای واقعی ارزش دارایی های قدیمی ارزانرت از ارزش 

جایگزینی است، این اختالف قیمت منی تواند تضمین کننده موفقیت 

زیرا ارزش یک دارایی ارزش فعلی جریان نقدی آن . تصاحب باشد

دارایی مذکور است، در صورت عدم به کارگیری دارایی ها ارزش 
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برخی اوقات شرکتهای . ی توان برای دارایی مذکور قائل شدزیادی من

خریدار شرکت هدف را به قیمت ارزانرت از قیمت خرید به فروش می 

 .رسانند

 ؛خوش بینی در انسجام – 5

دستیابی به انسجام و ترکیب مطلوب یک از دشوارترین مراحل ادغام 

متفاوت، روشهای شرکتهای خریدار و هدف فرهنگ . و تصاحب شرکتهاست

. گوناگون و فاصله جغرافیایی دارند که مانع ترکیب مطلوب می شود

خوش بینی در دستیابی به انسجام پیش بینی شده از مجله دالیل شکست 

 .معامالت است

 ؛جنگ قیمت – 6

در جریان رقابت برای تصاحب شرکت هدف، جنگ قیمت و پرداخت صرف 

در جنگ قیمت ها مدیران  .قیمتی باال امری عادی تلقی می گردد

عالی شرکتها اهداف دنیای عقالنی اقتصاد را رها کرده و وارد 

جنگ قیمت منجر به پرداخت باال و . اهداف روانی و احساسی می شوند

انتقال ثروت از سهامداران شرکت خریدار به سهامداران شرکت هدف 

 .می گردد

ی، ارزشیابی موضوع حبث انگیز حسابداری در ترکیب واحدهای  جتار

داراییها و بدهی های شرکتها، روش جداگانه ای است که برای 

در گذشته  سه روش حسابداری . مقاصد گزارشگری ترکیب می شوند

. برای این ارزشیابی ها مطرح و توصیه شده است

 (7832.شباهنگ،رضا)

 :سه روش حسابداری برای این ارزشیابی ها مطرح و توصیه شده است

بکارگیری ارزشهای دفرتی شرکتهای ترکیب شونده است که  ؛روش اول

نامیده  شده اما  اخیرًا استفاده از آن توسط  روش احتاد منافع

 .برخی جمامع حرفه ای متوقف و غیر جماز شناخته شده است

شرکتی ( شرکت اصلی)فرض بر این است که یک شرکت  ؛روش دوم

وش داراییها و دراین ر. را خریداری می کند( شرکت فرعی)دیگر

بدهیهای شرکت فرعی بر مبنای ارزشهای بازار در تاریخ خرید و 

داراییها و بدهیهای شرکت اصلی بر مبنای ارزشهای دفرتی مربوط 

 .نامیده میشود روش خریداین روش اصطالحًا . ارزشیابی می گردد

رویکرد شخصیت حسابداری که در برخی موارد با اصطالح  ؛روش سوم

جدید مورد اشاره قرار می گیرد، در تاریخ اجنام ترکیب متامی 

داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب شونده بر مبنای ارزشهای 

 .می شودبازار ارزشیابی 
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 :مقدمه

 ]آمریکا[ورشکستگی یک عنوان کلی برای یکی از دادگاههای فدرال

است که به افراد و شرکتها کمک می کند از دسِت بدهی ها خالص 

اگر مشا بتوانید ثابت کنید که استحقاق آن را دارید  .شوند

 .دادگاه از مشا در زمان ورشکستگی محایت می کند

 http://bankruptcy.findlaw.com 

و نیز  ،ورشکستگی به عنوان پایان راه و فعالیت بنگاه اقتصادی

. که تقریبا مقوله ای باستانی است،سقوط تلقی می شودبه منزله 

 (448: 7835رهنمای رودپشتی، )

 :تعاریف ورشکستگی

یا از هم پاشیدگی یک سازمان جتاری در نتیجه ناتوانی در  ،نابودی

مهچنین ورشکستگی هنگامی رخ می دهد که بدهی  و ،پرداخت به طلب

.اوز کندهای شرکت از ارزش دارایی های موجود در شرکت جت  

 ( Max Safley, 2013: 2) 
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باشد و  به معنای درماندگی در كسب و جتارت می ،لغتورشكستگی در 

در جتارت زیان دیده و بدهی او بیش از  ،حالت بازرگانی است كه

 .باشد اش می دارائی
 

حالت تاجری است كه از پرداخت  ،اصطالح حقوق جتارتورشكستگی در  

یعنی نتواند تعهدات جتاری خود را عملی  ،دیون خود متوقف شود

 .كند

. اند متفاوتدرماندگی مالی و ورشگستگی دو عبارت نزدیک ولی 

درماندگی مالی را اینگونه تعریف می ( 2116)آلتمن و هاتچیکس 

که هرگاه نرخ بازده حتقق یافته سرمایه بکار رفته در  ؛کنند

زده درخواست شده بنگاه به صورت معنادار و مداوم کمرت از نرخ با

باشد، درماندگی مالی روی داده است؛ درحالی که ورشکستگی وضعیتی 

. حقوقی و قانونی است که برای بنگاه درمانده مالی روی می دهد

ممکن است شرکتی برای مدت طوالنی درمانده باشد؛ ولی چون منع 

. قانونی وجود ندارد، آن شرکت با ورشکستگی مواجه منی شود

 (8: 7897حممدزاده، )
 
 

 :شرایط حتقق ورشکستگی

 ط را برای ورشکستگی ذکر کرده است؛دو شر 472ماده 

 .تاجر بودن -7

 .توقف در پرداخت بدهی -2

چون قوانین ورشکستگی از بدهکار محایت می کند و ممکن است افراد 

ابتدا باید شرط تاجر بودن  ،غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند

 (6: 7891خیری، ). احراز شود

 :به شرح ذیل می باشند اقسام ورشکستگی

 ورشکستگی عادی؛ -الف

ورشکستگی تاجر یا شرکت جتارتی در نتیجه توقف از تأدیه  -472ماده

حکم ورشکستگی تاجری را . وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود

که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده تا یک سال بعد از مرگ او 

 .(796: 7819صغیری، )     نیز می توان صادر منود

 ورشکستگی به تقصیر؛ -ب
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 : تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعالن می شود -547ماده

  در صورتی که حمقق شود خمارج شخصی یا خمارج افراد حتت تکفل تاجر

 .در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده بوده است

  زیادی از سرمایه خود را در صورتی که حمقق شود که تاجر، مبالغ

صرف معامالتی کند که در عرف جتاری موهوم بوده یا سودآوری 

 .معامالت منوط به اتفاق حمض باشد

  اگر به قصد تأخیر انداخنت ورشکستگی خود، خریدی باالتر یا فروشی

که دور از صرفه است، بکار برده تا حتصیل وجهی مناید اعم از 

 .برات یا بطریق دیگر باشد اینکه از راه استقراض یا صدور

  تاجر پس از توقف ادای دین وقروضی که به عهده دارد یکی از

 .طلبکاران خود را به سایرین ترجیح دهد و طلب او را بپردازد

 ( 281: 7819صغیری، )

  ورشکستگی به تقلب؛ -ج

قانون جتارت اگر تاجر دفاتر جتاری خودرا از روی عمد  -549ماده

منایدیا قسمتی از دارایی خود را مفقود کند به وسوءنیت مفقود 

طریق معاوضه و معامالت صوری آن را از بین بربدوباالخره اگر به 

وسیله اسناد و به وسیله صورت داراییها وقروض میزانی که در 

واقع مدیون منیباشد خود را مدیون قلمداد مناید ورشکسته به تقلب 

 (78144221ناصرزاده،) .ب ومطابق قانون جزا جمازات میشودحمسو

 :دالیل ورشکستگی

مشکالت مالی و  ،دالیل اصلی ورشکستگی ،طبق حتقیق دان و براد اسرتیت

در برخی موارد دالیل ورشکستگی با آزمون صورت های . اقتصادی است

 . مالی و ثبت ها مشخص می شود

دالیل  دو دستهدالیل ورشکستگی را به طور کلی به ( 7993)نیوتن

  و برون سازمانی تقسیم کرده است؛ مانیدرون ساز

 (445: 7835رهنمای رودپشتی،)      

 :به شرح ذیل میباشد ورشکستگی دالیل برون سازمانی

 ویژگی های سیستم اقتصادی؛ -1

  مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در سیستم اقتصادی رخ می

دهد بپذیرد، وی منی تواند تفییری در آن ها ایجاد کند بلکه 
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باید تعدیالت الزم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم 

 .پیاده سازد

 داری آزادی جتارت  یکی از ویژگی های سیستم اقتصادی سرمایه

بدین معنی که هر فردی کامال جماز است صرف نظر از .است

 .توانایی هایش  مشغول هر نوع فعالیت جتاری شود

 وامل ورشکستگی یکی از مواردی که کرارا به عنوان یکی از ع

 .ذکر می شود، شدت رقابت است

  نوسانات جتاری و شغلی نیز یکی دیگراز ویژگی های سیستم

 .اقتصادی آزاد است

 .(445-446: 7835رهنمای رودپشتی، )

 رقابت؛ -2

  یکی از دالیل ورشکستگی رقابت است اما مدیریت کارا نقطه

 .مقابل این دلیل است

 

 وانتقاالت در تقاضای عمومی؛تغییرات در جتارت و هببود ها  -3

  اگر شرکت ها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و به

موقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند، شکست می 

 .خورند

 نوسانات جتاری؛ -4

  ،مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف

... و عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمت ها

به هر حال . باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است

 .نبودآرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است

 (441: 7835رهنمای رودپشتی، )

 تأمین مالی؛ -5

 پروفسور ناماکی(Namaki ) با استفاده از داده های بانک

مرتبط با عنوان کردکه مشکالت  7991 -7931جهانی برای دوره 

تأمین مالی بیشرت از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی 

 .شرکتهای کوچک می شود

 تصادفات؛ -6

  برخی عوامل بسیار فراتر از کنرتل شرکت هستند مانندرویداد

. به نام اعمال خداوند معروفندهای طبیعی، برخی از آن ها 

 (441: 7835رهنمای رود پشتی، )
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 :شرح ذیل میباشد دالیل درون سازمانی ورشکستگی به

 ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار؛ -1

  اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشرتیان را بیش از اندازه

توسعه خبشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می 

گردد، توزیع کننده ها در صورت فروش کاال به مصرف کننده 

عطا قادر به پرداخت بدهی هایشان  هستند، پس اعتبارات ا

شده از تولید کننده به توزیع کننده و هنایتا به مصرف 

 . کننده توسعه داده می شود

  در این حالت یک زجنیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه

 .در این زجنیره ورشکست شود خطر سقوط مهه  زجنیره وجود دارد

  راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و حمدود کردن حتی

 .فروش های نسیه است االمکان

 (441: 7835رهنمای رودپشتی، )           

 مدیریت ناکارا؛ -2

  مدیریت ناکارآمد، به عنوان علت اصلی ورشکستگی های جتاری

 . شناخته شده است

  فقدان آموزش، جتربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد جتاری

را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می 

 .سازد

 سرمایه ناکافی؛ -3

  در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به

و تعهدات اعتباری در سررسید پرداخت هزینه های عملیاتی 

با این حال دلیل اصلی مشکل، معموالسرمایه . نگردد

ناکافینیست و ناتوانی در مدیریت اثرخبش سرمایه، مسئله 

 .(458: 7835رهنمای رودپشتی، )اصلی است

 خیانت و تقلب؛ -4

  در حقیقت عدم صداقت که نتیجه بکارگیری افراد غیر صدیق

 .است از دالیل رای  ورشکستگی است

  تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ریزی ساختگی و بر

 (454: 7835رهنمای رودپشتی، ). اثر تقلب می باشد

 :دهنده ورشکستگی شاخص های نشان
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وضع )شاخص های نشان دهنده ورشکستگی ( Jonah Aiyabei)جونا آیابئی 

 :به صورت زیر تقسیم کرده است ،شرکت را( وخیم مالی

 .کاهش سود نقدی -7

 .بسنت کارخانه ها یا شعبه های شرکت -2

 .زیان ها -8

 .زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات -4

 استعفای مدیران ارشد -5

 (455: 7835رهنمای رودپشتی، ). افت قیمت سهام -6

 :تعیین ورشکستگیمعیار 

به منظور دسته بندی شرکت ها به دو گروه ورشکسته و سامل، از 

قانون جتارت استفاده شده است؛طبق ماده مزبور اگر  747مفاد ماده 

بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان 

برودهیات مدیره مکلف است بالفاصله جممع عمومی فوق العاده   

ا دعوت مناید تا موضوع احنالل یا بقاء شرکت مورد صاحبان سهام ر

 .شور و رأی واقع شود

هر گاه جممع مزبور رأی به احنالل شرکت ندهد باید در مهان جلسه و 

این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ  5با رعایت مقررات ماده 

در صورتی که هیات مدیره بر خالف این . سرمایه موجود کاهش دهد

جممع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ویا جممعی که ماده به دعوت 

دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گرددهر ذینفع 

 می تواند احنالل شرکت را از دادگاه صالحیت دار درخواست کند

 .(213: 7833قدیری مقدم، )

 :مراحل ورشکستگی

مراحل مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت رابه  ( 7993)نیوتن

 :زیرتقسیم کرده است

 .هنفتگی -7

 .کسری وجه نقد -2
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 .عدم قدرت پرداخت دیون مالی یا جتاری -8

 .عدم قدرت پرداخت دیون کامل -4

 (455: 7835پشتی، رهنمای رود ). ورشکستگی -5

 مرحله هنفتگی؛

  در مرحله هنفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به طور

د بدون اینکه فورا پنهانی برای واحد جتاری وجود داشته باش

 .قابل شناسایی باشد

  اغلب در دوره هنفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد و

 .بازده دارایی ها سقوط می کند

 

 مرحله کسری وجه نقد؛

  مرحله کسری وجه نقد وقتی شروع می شود که برای اولین بار

 یک واحد جتاری برای ایفای

تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسرتسی به وجه نقد نداشته        

 گرچه چند برابر نیازش ممکن ،باشد

رهنمای رودپشتی، ). است دارایی های فیزیکی داشته باشد       

7835 :451-456) 

 

 درت پرداخت دیون مالی یا اقتصادی؛عدم ق

 در این مرحله شرکت هنوز قادر به حتصیل وجه کافی از کانال 

 .های مصرفی هست

 

 عدم قدرت پرداخت دیون کامل؛

 کل بدهی ها از . در این مرحله شرکت رو به نابودی رفته است

ارزش دارایی های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر منی تواند 

. از ورشکستگی کامل خود اجتناب کندو در هنایت ورشکستگی

 (451-453: 7835رود پشتی، )
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 :به شرح ذیل میباشد ورشکستگیابزارهای شناسایی عوامل 

 

 حتلیل روند؛ -1

حتلیل  ،یکی از رای  ترین روش های بررسی اطالعات در درون شرکت

تا بدینوسیله  ،گزارشات مالی در طی چند سال مالی می باشد

روندهای ترازنامه اصوال متایالت  .حتلیل روند امور، ملموس شود

 گی را به صورت زیر آشکار می سازد؛ورشکست

 .نقدینگی رو به ضعف -الف

 .سرمایه جاری غیر مکفی -ب

سرمایه گذاری بیش از حد روی موجودی کاال یا حساب های  -ج

 .دریافتنی

 .گسرتش بیش از حد دارائی های ثابت-د

 .افزایش وامهای بانکی و سایر بدهی های جاری -و

( بدهی های)بدهی های درازمدت دارای پشتوانه و تعهدات -ه

 .ز حدثابت بیش ا

 .سرمایه گذاری بیش از حد روی دارائی های ثابت -ی

. وابستگی وام های شرکت به بانک ها و اعتبار دهندگان -ز

 (453-459: 7835رهنمای رودپشتی، )

 :حتلیل عملیات حسابداری

  نسبت های جاری و نقدینگی  برای ترسیم توانایی شرکت در

کارایی در . اجنام تعهدات جاریش به کار برده می شوند

استفاده از دارائی ها اغلب از طریق گردش دارایی های 

ثابت، گردش موجودی کاال و گردش حساب های دریافتنی تعیین 

 .می شوند

  هر چه میزان گردش باال تر باشد عملکرد هبرتاست زیرا که

مدیریت می تواند با درگیر منودن میزان کمی از وجوه، 

 .(459: 7835مای رودپشتی، رهن)فعالیت  شرکت را تنظیم کنند

 :حتلیل مدیریت
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کسانی که به فکر ادامه فعالیت شرکت هستند بایستی آماده باشند 

تا چنانچه مشخص شد که مدیریت در زمینه های فعالیت شرکت از 

قبیل تفسیر اطالعات مالی، مدیریت وجوه نقد، برنامه ریزی تولید 

سایر عملکردهای مدیریت و حتویل، مهاهنگی فعالیت خبش های خمتلف و 

فاقد آموزش و جتربه الزم می باشد به موقع اقدام الزم را بعمل 

 (467: 7835رهنمای رودپشتی، ). آورند

 :متغیرهای مؤثردر پیش بینی ورشکستگی

 .نسبت های مالی  -الف

 (7847891فدایی نژاد، ). داده های بازار  -ب

 نسبت های مالی؛ -الف

نشان میدهد که نسبتهاي مالی مطرح شده  ،شدهبررسی حتقیقات اجنام 

که در  ،قرار میگیرند چهار گروهپیشبینی ورشکستگی در  در زمینه

وهها به شرح در این گر ،نسبتهاي ذکر شده ق از مهمرتین،این حتقی

 زیر استفاده شده است؛

 سود قبل از هبره و مالیات به فروش، بازده  ؛نسبتهاي سود آوري

 .حقوق صاحبان سهام، بازده دارائیها، پوشش هزینه هبره

 نسبت جاري، نسبت آنی، نسبت سرمایه در گردش  ؛نسبتهاي نقدینگی

 .به کل دارائی ها

 بدهی به دارایی، بدهی به حقوق صاحبان سهام ؛نسبتهاي بدهی. 

 سهام، گردش کل دارائیهاردش حقوق صاحبان گ ؛لیتبتهای فعانس. 

 (7447891فدایی نژاد، )

 داده های بازار؛ -ب

صرف نظر از موفقیت مدهلاي مبتنی بر نسبت هاي مالی، مبناي نظري 

زیرا  ،براي توجیه انتخاب نسبتها مورد انتقاد قرارگرفته است

نسبتهاي مالی ماهیتا تاریخی بوده و ممکن است در معرض دستکاري و 

یافته هاي بیور و مهکاران حاکی . ظاهر آرایی قرار گرفته باشند

از آن بود که متغیرهاي بازار فاکتور مهمی در پیش بینی 

بر این اساس و با توجه به بررسی . ورشکستگی حمسوب میگردند

زیر براي پیشبینی ورشکستگی انتخاب  متغیرهايحتقیقات پیشین 

 :گردیدند
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 ریسک. 

 بازده بازار سهام. 

 ارزش روز نسبی سهم. 

 صنعت. 

 (7547891فدایی نژاد،) .عمر شرکت 

 

 

 :مدل های پیش بینی ورشکستگی

 ؛(1966)مدل ویلیام بیور

بیور . این مدل از نوع حتلیل تک متغیره برای ورشکستگی شرکت است

نسبت مالیکه به نظر او هبرتین  81شامل یک جمموعه  7966در سال 

سپس . نسبت ها برای ارزیابی سالمت یک شرکت است را انتخاب کرد

نسبت ها را بر اساس چگونگی ارزیابی سازماهنا، در شش گروه طبقه 

 .بندی کرد

نسبت های -8  ،نسبتهای درآمد خالص-2  ،نسبتهای جریان نقد-7

-5  ،نقدی به درآمد کل نسبت های درآمد-4  ،بدهی به درآمد کل

نسبت های بازده حاصل  -6 ،نسبتهای درآمد نقدی به بدهی موجود

 . از فروش

 .(572: 7835رهنمای رودپشتی، )

 : تنظیم کرد چهار اصلبیور مدل خود را بر اساس 

 . در آمد نقد خالص یك شركت ، احتمال ورشكستگي را كاهش دهد -7
جریان نقد خالص باال كه ناشي از فعالیت شركت در بازار مي  -2

 . باشد نیز احتمال ورشكستگريا پایني مي آورد
میزان بدهي باال براي هرشركت، احتمال ورشكستگي آهنار اباال  -8

 . میربد
نرخ باالي در آمد نقد مورد نیاز به هزینه هاي عملیاتي  -4

 .د سرمایه، احتمال ورشكستگي را باال خواهد  بر

از مجله تك متغريه  ،پس از اینكه مشخص شد كه مدل بیور به دالیلي

، حمققان از سيب براي پیش بیين ورشكستگي نیستبودن آن معیار منا
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براي پیش بیين ورشكستگي و تعیني تداوم یا  ،مدل هاي چند متغريه

 .عدم تداوم فعالیت استفاده كردند

 (578: 7835رهنمای رودپشتی، ) 

 ؛(1968)مدل آلتمن 

از مهمرتین مدل هاي ارائه شده براي ارزیابي تداوم فعالیت پیش 

از طریق  7963آلتمن در سال . بیين ورشكستگي مدل آلتمن مي باشد

نسبت مايل كه به نظر وي  22جتزیه و حتلیل ممیزي چندگانه و از میان 

نسبت  5هبرتین پیش بیين كننده ها براي پیش بیين ورشكستگي بودند ، 

به صورت تركیيب به عنوان هبرتین پیش بیين كننده ورشكستگي را 

تسویه ، سود آوري : نسبت تركیيب عبارت بودند از  5. انتخاب كرد

 (574: 7835رهنمای رودپشتی، ) .اهرمي ، انعطاف پذیري و فعالیت

 

 :مدلی که آلتمن تدوین کرد به شرح زیر است

z=1.1 X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.99X5 

 X  7 =  سرمایه در گردش/ دارایي كل 

 X2= سود انباشته / كل دارایي 

 X8 =در آمد قبل از هبره و مالیات/ كل دارایي 

 X4=   ارزش بازار حقوق صاحبان سهام / ارزش دفرتي بدهي 

 X5=  كل فروش/ كل دارایي 

باشد ، آن 7/37حماسبه شده براي شركيت كوچكرت از  zدر این مدل اگر 

باشد،شرکت در ناحیه  2/615و 7/37شركت ورشكسته و اگر بني 

باشداحتمال ورشکستگی آن  27615 ورشکستگی قرارداردواگربزرگرتاز

 (574: 7835رهنمای رودپشتی، . )خیلی کم است
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:تعریف مالی رفتاری  

 .مدیریت مالی وسرمایه گذاری است ،روانشناسیتلفیقی از دانشهای 

. در واقع مالی رفتاری بعنوان دانش مالی تعبیر میشود  

مالی بوجود  مکتب ودیدگاه مالی رفتاری که از تلفیق روانشناسی و

که روانشناسی در تصمیم گیری مالی نقش  ،اظهار میدارد ،مده استآ

ظریات ن بر ،رافاتاحن از آجنا که خطاهای شناختی و .ایفا مینماید

بنابراین بر گزینه های مالی اثر سرمایه گذاری اثر می گذارد، 

.گذار است  

 

:کشف مالی رفتاری ازطریق نشانه های آن  

کار بیهوده ای  به  ،شبیه سازی رفتار وی ،به علت پیچیدگی انسان

با نشانه های   دانش مذکور را ،مدیران مالی رفتاری .نظر میآید

؛اندکه در ذیل اهم آهنا ذکر میگرددخمتلفی یافته   

.احنرافات رفتاری -الف  

.جتربه اعتماد به نفس کاذب به پشتوانه کسب مهارت و -ب  
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.دیدگاه حمدود -ج  

(  شاخص یا تعمیم دهی). خطای فرافکنی -د  

:را به چالش کشید فرض اساسی مالی استاندارد مالی رفتاری دو  

حبث  ،مالی کالن در و ،اقتصادی است، حبث انسان عاقل ،در مالی خرد 

اسالمی ) .و بازار کارا را به چالش کشید یبازاهای عقالی

(33،کردلوئی،بیدگلی      

:تصمیم گیری و انتخاب  

که منجر به انتخاب از میان گزینه های خاصی فرایندی است  ،تصمیم

تصمیم گیری می تواند از کوچکرتین و شخصی ترین موضوعات . می شود

.به پیچیده ترین موضوعات ختم شود آغاز و  

 

  :طبقه بندی تصمیمات

 ،تصمیمات از نظر جنس تصمیم گیری و از نظر مکانیسم تصمیم گیری

؛تقسیم شده اند پنج دستهبه   

این تصمیمات تنها به وسیله یک نفر اخذ  ؛تصمیمات فرمانده وار -7

 .مانند تصمیمات رئیس شرکت برای فعالیت های شرکت. می شوند

که می تواند به وسیله هر کسی و به هر  ؛تصمیمات به اختیار -2

و پیامد این تصمیم گیری برای مجع امهیت  شکلی اخذ شوند

 .چندانی ندارد

که پیامدهای انتخاب نادرست در آن بسیار  ؛تصمیمات احرتازی -8

مانند عبور از چراغ . ناگوار است و باید از آن دوری منود

 .گ شودقرمز که می تواند منجربه مر

تصمیماتی که بسیار مشهود است که تنها یک راه  ؛تصمیمات واضح -4

 .عاقالنه وجود دارد

هم به عملکرد تکنیسین  مانند سالمت پرواز که ؛تصمیم مشارکتی -5

هم به خلبان و هم به  ،، هم به برج مراقبتهای پرواز

)  .ران صنعت هوایی بستگی داردبسیاری از دست اندر کا

 ( سعیدي، فرهانیان
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در طبقه بندی نوع تصمیم گیری از نظر میزان  ،از سوی دیگر

تصمیم گیری  سه نوع، می توان به نتای  حاصل از تصمیم ،اطمینان

:معرفی منود  

زمانیکه تصمیم گیرنده با  ؛تصمیم گیری حتت شرایط اطمینان کامل -7

 ،اطمینان کامل می داند که نتیجه یا نتای  حاصل از هر شقوق ممکن

.چیست و در چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد  

وقتی که تصمیم گیرنده با اطمینان  ؛تصمیم گیری در شرایط ریسک -2

اما از احتمال ، چیست کامل منی داند که نتای  حاصل از هر شقوق

.وقوع آهنا آگاه است  

، حتی هنگامی که تصمیم گیرنده ؛تصمیم گیری در شرایط نا مطمئن -8

)  .نیز منی داند را ،ی  حاصل از شقوق ممکناحتمال وقوع نتا

( سعیدي، فرهانیان  

 

 

  :تورش های شناختی

تورش های شناختی در تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری اختالل 

جمموعه تورش های شناختی باعث اختالل در شناخت  .ایجاد می کنند

جب د که این امر مونشده و از واقعیت تصویری نادرست ایجاد می کن

 .خطا در تصمیم گیری می شود ،بروز خطا در ادراک و در هنایت

یکی از مباحثی است که در قرن اخیر مورد توجه  ،موضوع شناخت

حمققین زیادی قرار گرفته و در شاخه های علمی خمتلف نیز بر حسب 

  .نیاز مورد توجه بوده است

حتقیقات حمققین روانشناسی نشان می دهد به علل خمتلف، فرایند 

به مهین علت جمموعه ای از تورش های . شناخت به درستی اجنام منی شود

. مورد بررسی قرار می گیرند ،شناختی که منبع شناخت نادرست است

(سعیدي، فرهانیان)   

:تورش های رفتاری عبارتند از  

 

 ،در مورد توانایی های خود افراد ؛تورش خود فریبی و بیش اطمینانی

از مجله قدرت پیش بینی و ادراک اطالعاتی و دانش خود اغراق می 

( سعیدي، فرهانیان)  .کنند  

 

شناختی در مورد وضعیت حال است که افراد تصور  ؛تورش وضعیت کنونی
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  سعیدي، فرهانیان)  .می ماند  می کنند وضعیت به مهین صورت باقی

) 

 

به طور کلی بر حمیط اطراف خود اثرگذار  ،انسان ؛تورش توهم کنرتل

(سعیدي، فرهانیان . ) است  

 

مسئولیت موفقیت های خود را به عهده می  ،افراد ؛تورش خود خدمتی

سعیدي، )  .گیرند و شکست های خود را به دیگران نسبت می دهند

(فرهانیان  

 

افراد تناوب حتقق موفقیت های خودرا بیشرت از واقع  ؛تورش خوش خیالی

)  .ختمین زده و تناوب شکست خود را کمرت از واقع ختمین می زنند

(سعیدي، فرهانیان  

 

متایل دارند ایده های مطابق با  ،افراد یا باورگرایی؛ تورش تایید

و ایده هایی را  باورشان را از البه الی ایده های خمتلف بپذیرند

 .کنندکه با اعتقاد آهنا در تضاد است را کم یا بی ارزش قلمداد 

( سعیدي، فرهانیان)   

 

افراد متایل دارندپس از روی دادن  ،پس از وقوع ؛تورش خود تاییدی

سعیدي، )  .موضوعی ، خود را در پیش بینی آن موفق اعالم کنند

( فرهانیان  

 

برای آنچه که حتت متلک آنان است  ،افراد ؛تورش خود داشته بیش نگری

ارزش بیشرتی قائل اند تا آنچه با مهان خصوصیات که حتت متلک آنان 

( سعیدي، فرهانیان) . .نیست   

 

برای به روز رسانی  ،به سختی افراد این تورش ؛تورش دیر پذیری

( سعیدي، فرهانیان)  .باورهای خود اشاره دارد  

:اساسی است دو حوزهمالی رفتاری شامل   

 روانشناسی شناختی. 

 حمدودیت در آربیرتاژ. 

این عنصر به بررسی طرز تفکر سرمایه گذاران می  روانشناسی شناختی؛

ات و سوگیریهای شناختی متاثر از ترجیه ،افراد که تفکر ،پردازد

(                                14:سعیدي، فرهانیان) . آهناست
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قانون وجود یک  ،مفهوم اساسی در آربیرتاژ  حمدودیت های آربیرتاژ؛  

که در ریسک و بازدهی ( سهمی ) یعنی دو  دارایی   .قیمت است

با این . دمنیتوانند در قیمتهای  متفاوت فروخته شون ،مشاهبند

ورقه هبادار به طریقی که سود بدون نادرست ، قیمت گذاری تعریف

به خاطر   آربیرتاژ. ریسک ایجاد کند، آربیرتاژنامیده می شود

ش پایه و حفظ کارایی اینکه اثر آن موجب بازگشت قیمتها به ارز

بازارهای اوراق هبادار ، نقش مهمی در جتزیه و حتلیل بازار میشود

.می کند  ایفا   

(  727:   سعیدي،فرهانیان )    

 

 

 

راحتی منی سرمایه گذاران عقالیی ب ،این حمدودیتها عنوان می کند که

زیرا مستلزم پذیرفنت  ،توانند از فرصتهای آربیرتاژ استفاده کنند

.است ریسک هایی  

؛ریسک بنیادی -الف  

. با آن روبرو است ،بدیهی ترین ریسکی است که آربیرتاژ کننده

 ،یک خرب منفی در مورد متغیر های بنیادی یک سهام ،ریسکی است که

.از چیزی که هست نیز پایین تر رودباعث شود که قیمت آن   

؛ریسک معامله گران اختالل زا -ب  

 به غالبا ،سرمایه گذاران غیر عقالیی ی،در فرهنگ اصطالحات مال

.معروف هستند( پر خطر )معامله گران اختالل زا   

؛هزینه های اجرا -ج  

اجرای اسرتاتژی ها برای استفاده از قیمت گذاری نادرست و غیر 

. ینه ها و مشکالت زیادی مهراه استدر اغلب موارد با هز ،واقعی
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با فروش استقراضی سهام مشکالت و حمدودیت های زیادی در ارتباط 

.وجود دارد  

؛ریسک مدل  -د  

یمت حتی در صورت وجود ق ،یکی از دالیلی است که آربیرتاژ کننده

 .مئن به غیر واقعی بودن قیمت نیستواقعا مط ،گذاری اشتباه

( 78؛ فروردین  191ماهنامه تدبیر ؛ مشاره )  

  :چارچوب شناختی

 

بیان تاثیر شرایطی است که  ،هدف از مطرح کردن چارچوب شناختی

در حقیقت چارچوبی که . فرد در زمان تصمیم گیری در آن قرار دارد

. د، در تصمیم گیری افراد موثر استپدیده ها در آن منایان میشون

افسوس گریزی و زیان گریزی پایه های چارچوبی را تشکیل می دهند 

  843 :  ن سعیدي،فرهانیا) . راد بر آن اساس تصمیم می گیرندکه اف

) 

 

 

 

 ؛افسوس گریزی

 

هنگامی که فردی بین دو  ،مبنای اصلی این تئوری این است که

دی گزینه انتخاب شده فکر منی گزینه انتخاب می کند، فقط به عای

، بلکه به عایدی از دست رفته بابت انتخاب نکردن گزینه دیگر کند

 ( سعیدي، فرهانیان) .نیز فکر می کند

 

 ؛زیان گریزی

 

جایگزین ریسک  ،متایل گریز از زیان ،ادبیات مالی رفتاریدر 

بلکه  ،یعنی افراد مهیشه ریسک گریز نیستند. گریزی شده است

 .زیان گریزی است احساسی که مهیشه و به صورت ثابت وجود دارد،

ان اشاره داردکه زیان به نوعی از رفتار انس ،خاصیت زیان گریزی

متایل  ،یک می کند و به مهین علت، حساسیت افراد را حتربیش از سود

) . متایل به کسب سود بیشرت است به پرهیز از زیان از
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 ( 854:  سعیدي،فرهانیان 
 

 :واکنش های رفتاری در بازار اوراق هبادار

 

چگونگی واکنش سرمایه گذاران در مقابل اطالعات دریافتی، نقش 

 .اصلی در تعیین میزان کارایی بازار اوراق هبادار دارد

 

اگر واکنش سرمایه گذاران صحیح و سریع باشد، بازار اوراق هبادار 

وجود هر با در غیر این صورت، یعنی  به مست کارایی میل می کند،

له از گونه تاخیر و یا اختالل در واکنش سرمایه گذاران، فاص

 .بازار کارا بیشرت می شود

 ( 896 : سعیدي، فرهانیان ) 

نظریه های اقتصادی را که بیانگر نوعی چند منونه از معروف ترین 

 :تند عبارتند ازواکنش ناقص هس

 متناسب در نظریه های اقتصادی واکنش نا.  

 فتاری و قیمت گذاری دارایی هاواکنش ر. 

 بیش واکنشی و کم واکنشی. 

  :رفتار توده وار

 

چشم می یکی از انواع تورش های رفتاری که در بازار های مالی به 

رفتار توده وار عبارت است از الگوی . توده وار استخورد، رفتار 

در تعریفی دیگر، توده واری عبارت است . رفتاری مهبسته بین افراد

از پذیرش ریسک زیاد بدون اطالعات کافی که می توان آن را قصد و 

نیت آشکار سرمایه گذاران جهت کپی کردن رفتار سرمایه گذاران و 

تار گروهی در حباب بازار سهام رف .تبعیت از آنان تعریف منود

 هنگامی رخ می دهد که سرمایه گذاران سعی می کنند

در این . سیاست های معامالتی خود را شبیه دیگران ترسیم کنند 

شرایط حتی اگر افراد بدانند در حباب قرار دارند، مادامی که 

 .د دارد، در بازار حضور می یابندحباب وجو

است كه نقش بزرگي را در جهت دهي به  تاثري اجتماعي ،و دلیل دیگر

 (سعیدي، فرهانیان) . بازي مي كندقضاوت افراد 
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 :شاخص های اندازه گیری در بازار

 

منجر به شکل گیری تصمیمات  ،وجود احساسات خاص در بازار سهام

خاص سرمایه گذاری می گردد که بازار را گاه به بازار رو به باال 

 .تبدیل می کند و گاه به بازار رو به پایین

 :از  بعضی از شاخصها عبارتند

  .وضعیت روانی سرمایه گذاران-7

 .حجم معامالت -2

 .معامالت سرمایه گذاران خرد-8

 .نسبت اختیار فروش به اختیار خرید-4

 ...و درصد انتشار سهام جدید-5
 

در پیش بینی ریسک و  ،اندازه گیری شاخص های احساسات بازار

در حقیقت اگر احساس سرمایه . بازده مورد استفاده قرار می گیرند

گذاران اندازه گیری شود، شواهد زیادی وجود دارد که می توان 

ریسک و بازده را اندازه گیری کرد و در نتیجه حرکت آینده قیمت 

   554  :سعیدي،فرهانیان .) ی کردسهام و هنایتا بازده را پیش بین

) 

 :اطمینان بیش از حد

 

بیش از حد خود در  اعتماد ؛دو جزء دارد ،اعتماد بیش از حد

در زمان  ،، و توانایی خود در عمل  به اطالعاتکیفیت اطالعات

مطالعات نشان می دهد که .  برای حداکثر كردن سود است ،مناسب

یدن مناسب  بیشرت به  دنبال تنوع خبش ،معامله گران موفق در جتارت

 . ه پرتفوی خود  هستندب

 

Behavioral Biases And How To Avoid Them -By Tim  

Parker on May 08, 2013) 
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   :مقدمه

بودجه بندی سرمایه؛ فرآیند مستمری است که از آن در اجرای 

حامد . )وظایف خمتلف مدیریت و در سطوح خمتلف استفاده میشود

 (39سرمایهعلیزاده، بودجه بندی 

با پیشرفتهای شگرف تکنولوژیک در زمینه هببود روشهای تولید 

کاالها وخدمات، واحدهای جتاری خمتلف مهه ساله مبالغ هنگفتی را در 

تاسیسات، ماشني آالت، جتهیزات، حفظ حمیط زیست و سایر دارائیهای 

بر خالف دارائیهای جاری، دارائیهای . گذاری میکنند جدید سرمایه

ای نامیده میشوند، در فرایند  دت که دارائیهای سرمایهبلند م

فیزیکی تولید کاالها و خدمات طی چند دوره خمتلف، توسط واحد جتاری 

         (Capital Budgeting Practices   ) .استفاده قرار می گريد  مورد

 :تعریف

ارزی که صرف حتصیل داراییهای  -نظر به اینکه مبالغ ریالی

ای می شود عموما قابل توجه است، واحد های جتاری معموال  سرمایه

این گونه خمارج را قبل از اجنام، به دقت طرح ریزی و ارزیابی 

ای نامیده  کنند، طرح ریزی خمارج مزبور در اصطالح بودجه سرمایه می

به فرآیند تعیني مبلغ خمارج، برای حتصیل داراییهای . می شود
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ای و نوع دارائیهایی که باید حتصیل شود نیز بودجه بندی   سرمایه

 .ای اطالق می گردد سرمایه

حمصوالت  بودجه های سرمایه ای معموال بر مبنای پیش بینی های فروش

و دستیابی به ماشني آالت و جتهیزات الزم برای تولید حمصوالت، جهت 

بسیاری از اقالم منعکس در . فروش پیش بینی شده، هتیه می شود

بودجه سرمایه ای معموال از طریق مدیران تولید و کارخانه 

 (ProjectsCapital Budgeting for Interrelated. )پیشنهاد می گردد

این گونه پروژه های پیشنهادی مهراه با اقالم واطالعات پشتیبان 

به مدیریت سطح باالی واحد جتاری ارائه می شود تا مورد بررسی  آن،

و ارزیابی قرار گريد، اما در برخی موارد و به ویژه هنگام اجنام 

اقدامات اسرتاتژیک، نظري توسعه سریع یا ورود به بازارهای جدید، 

توسط مدیریت سطح باال  ̋ساٲپروژه های سرمایه گذاری ممکن است ر

  .نیز ارائه شود

در بودجه بندی سرمایه ای، از روشهای مربوط به ارزش زمانی پول 

بودجه بندی سرمایه ای شناسایی و  هدفاستفاده خواهیم کرد، 

حامد . )تعیین فرصتهایی است که ارزش آهنا  بیش از هزینه ی آهناست

 (39بودجه بندی سرمایه .علیزاده

لغ سرمایه مدتی که مبا بودجه کوتاه ،اغلب واحدهای جتاری دست کم

را در دوره جاری و دوره آتی نشان  ریزی شده گذاریهای طرح

های  بسیاری از واحدهای جتاری نیز بودجه. کنند هتیه می ،میدهد

 سرمایه ای میان مدت و بلند مدتی را 

را برای سه  نیاز به داراییهای سرمایه ای آتی ،هتیه می کنند که

یا بیشرت پیش بینی و تا پن  سال ودر برخی موارد حتی ده سال 

ودجه بندی حممد امساعیل فدایی نژاد اصل ب) .مینماید منعکس

 (سرمایه

  :عوامل موثر بر بودجه بندی سرمایه

 تعیني از تر پیچیده معموال مدیران هاي گريي تصمیم اینكه به توجه با

 تاكنون كه مقداري ضوابط مبناي بر ها پروژه انتخاب و ها اولویت

 از بسیاري هنایي، گريي تصمیم از قبل مدیران لذا ،باشد مي ،ذكرشده

 شرح به عوامل این از برخي .ددهن مي قرار توجه مورد نیز را دیگر عوامل

 ؛باشد مي ذیل
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شرایط اقتصادی و تغییرات آن بر عملیات جتاری و شرایط اقتصادی؛ -1

مثال اگر مدیریت پیش بینی . حنوه تصمیم گیری مدیران آن موثر است

در قبول پروژه های  ،کند دوره رونق اقتصادی در حال پایان است

میزان و حنوه تاثیر . سرمایه گذاری جدید احتیاط خواهد کرد

تولیدی معموال به ماهیت کار  –تغییرات اقتصادی بر یک واحد جتاری 

 .دارد و جتارت آن بستگی
 

بسیاری از ؛ )ها پروژه اداره توان به توجه با معقول رشد ( رشد سیاستهاي -2

 ،، بیش از توان مدیریتی خودتولیدی در حال پیشرفت-واحدهای جتاری

، در این گونه اختیار دارندای سرمایه گذاری سود آور درهپروژه 

موارد به جای قبول کلیه پروژه های سود آور تنها آن تعداد 

پذیرفته می شود که بتوان آن را با موفقیت اداره کرد  ای پروژه

  .قع به اجرا گذاشتو به مو

در ؛ (بیشرت ریسك بیشرت بازدهو  كمرت ریسك بازده زود هاي پروژه( خماطره ارزیابي-3

بودجه بندی سرمایه ای اصطالح خماطره به معنی نوسانات احتمالی 

دروجوه نقد مورد انتظار پروژهای سرمایه گذاری بکار برده می 

پروژه مورد بررسی نیز شود هرقدر این نوسانات بیشرت باشد خماطره 

  .بیشرت خواهد بود

ارزیابی پروژه  مدهلای؛ )جتربیات از استفاده و شهودي قضاوت ( ادراكي عوامل-4

، الزامًا و در کلیه موارد به اختاذ تصمیمات های سرمایه گذاری

 ،برخی از مدیران معتقدند که ساهلای جتربه. هبینه منجر منی شود

مهراه با درک مسایل جتاری نیز عوامل ارزنده ای در تصمیم گیریهای 

در عمل نیز مدیران موفقی مشاهده .  بودجه بندی سرمایه ای است

، تصمیمات مناسب بودجه که بدون استفاده از مدهلای ریاضیشده اند 

دجه بندی جمتبی مالی، فرآیند بو). سرمایه ای را اختاذ کرده اند بندی 

 (سرمایه

   :نقش مدیریت مالی در بودجه بندی سرمایه ای

در اقتصاد پرچالش كنوني با فشارهاي فزاینده حمیطي و منابع 

خارجي حمدود، دارایي ها و بدهي هاي جاري یعين سرمایه در گردش 

ت هبینه بنگاه هاي اقتصادي از امهیت زیادي برخوردار است و مدیری

مي تواند به عنوان یك مزیت رقابيت ، سرمایه در گردش بنگاه ها

مهچنني تصمیمات بودجه بندي و تامني مايل، كه . براي آهنا حمسوب شود

در حال حاضر از اصلي ترین حوزه هاي تصمیم گريي مدیران مايل شركت 

باید در راستاي حداكثر كردن  هاي سهامي عام به مشار مي روند 



 

 

- 125 - 

آنچه كه در تصمیمات  ارزش شركت براي صاحبان سهام اختاذ شوند و

بودجه بندي سرمایه اي نقش اصلي را ایفا مي كند، هزینه سرمایه 

در نتیجه . است كه در گرو ساختار سرمایه شركت ها ،شركت مي باشد

مدیریت سرمایه در گردش و ساختار سرمایه مي تواند سهم موثري در 

جتزیه و حتلیل حامد علیزاده، ). سودآوري شركت ها داشته باشد

 (39بودجه بندی سرمایه

 :بودجه بندی سرمایه ای و امهیت آن

بودجه بندی سرمایه ای . در حقیقت یک برنامه مالی استبودجه  

شامل جریان کامل برنامه ریزی برای آن دسته از هزینه های 

سرمایه ای است که بازده آهنا از یک سال جتاوز می کند و در حقیقت 

با پیش بینی سود نقدی آینده، که از  ،هزینه کردن وجوه جاری است

 . استفاده می شود ،آن در سطوح خمتلف شرکت

 :هدف بودجه بندی سرمایه ای

و طرح هایی مایه ای شناسایی و تعیین فرصت ها هدف بودجه بندی سر

بودجه بندی          .است که ارزش آهنا بیش از هزینه آهناست

مدیریت مالی موسسه می  سرمایه ای یکی از پر امهیت ترین تصمیمات

تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای به طور جدی بر کلیه . باشد

تاثیر می  ...واحدهای موسسه از قبیل تولید، بازاریابی و غیره

بنابراین مهه مدیران بدون توجه به حوزه مسئولیت اصلی . گذارد

 .باشند آگاه ،باید از تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ،آهنا

 

 :ت بودجه بندی سرمایه ایمفروضا 

 .به حداکثر رساندن سود سهامداران -الف

 .عیین بودن درآمد ها و هزینه هاقطعی و قابل ت -ب

ت ساالنه و حماسبه به صور). نقدی بودن جریاهنای ورودی و خروجی -ج

 (فقط یک بار در سال

  .متعارف بودن الگوی جریاهنای نقدی یک طرح -د

 .هزینه سرمایه ص و ثابت بودن نرخمشخ -ه
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حداقل نرخی است که شرکت باید بدست آورد تا  نرخ هزینه سرمایه

ر مهچنین رقمی معین بوده و د ،اینکه ثروت سهامداران کاهش نیابد

 ( Capital Ratoning . )کل دوره سرمایه گذاری ثابت است

 .عدم وجود وضعیت جیره بندی سرمایه ای -و  

در اختیار را اگر شرکتی وجوه الزم برای اجرای متام طرح های خود 

جیره بندی           می گوییم که آن شرکت با مسئله دنداشته باش

ترمجه دکرت نوو، .مدیریت مالی ریموندپی ) سرمایه گذاری مواجه است

 (علی جهاخنانی و دکرت علی پارساییان

 :مراحل اجرایی بودجه بندی سرمایه ای

 .تشخیص و شناسایی طرح های سرمایه گذاری-7

 .ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک از طرح ها-2

 .گزینش طرح مطلوب-8

 ،در صورتی که وجوه موجود. )طبقه بندی طرح ها و انتخاب هبرتین آهنا-4

 (کافی نباشد، ای از سر مایه گذاری ها برای تامین مالی جمموعه

که در مورد طرح های سرمایه  ،گذشتهجتزیه و حتلیل نتای  تصمیمات  -5

  .گذاری گرفته شده است

 .وجتدیدنظر ارزیابی جمدد -6

اجرای طرح هنگامی متوقف می شود که مدیران شرکت اطمینان  :نکته

افزایش ثروت سهامداران خنواهد  تٌاثیری در ،یابند که ادامه آن

 (33.بودجه بندی سرمایهحامد علیزاده، ) .داشت

 :بندی سرمایه ای تصمیمات بودجه

آهنا حداقل  عبارت است از برنامه ریزی خمارج پروژه ای که عمر

 .بیشرت از یک سال است

 :انواع تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

 (انتخاب دارایی ها یا سرمایه گذاری ها )؛ تصمیمات گزینشی-7

 .نیاز شرکت را تعیین می کنند

 .دارایی قدیم دارایی جدید جایگزین؛ صمیمات جایگزینیت-2



 

 

- 127 - 

ت برای ارائه ظرفی ،هببود دارا یی های موجود؛ تصمیمات بازسازی-8

 .باالتر و انطباق با شرایط جدید

مثل برنامه  ؛تصمیمات غیر منت  به دارایی های ثابت مشهود-4

 .بلند مدت بازاریابی و تاثیر آن در افزایش فروش آهنا

 (آباد کتول دکرت منصور گزگر عضو هیت علمی دانشگاه علی )

 :ویژگیهای تصمیمات خمارج سرمایه ای

 .ختصیص منابع عمده-7

 .ایجاد تعهدات بلند مدت-2

مبتنی بودن  بر تصمیمات کلی تر در مورد هدف ها و سیاست های -8

 .تولیدی –بلند مدت واحد جتاری 

 .اال بودن خطر بازیافت منابعب-4

حسین ترابی ). افزایش ریسک به خاطر افق زمانی بلند مدت-5 

 (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

 

 :جتزیه و حتلیل بودجه بندی سرمایه ایمراحل 

 .جتزیه و حتلیل تصمیم  در مورد شناسایی ساختار  -7

  .انتخاب روش قیمت گذاری برای برقراری ارتباط  با شرایط  -2

. گذاریتنزیل جریانات نقدی به منظور اختاذ تصمیمات سرمایه   -8

 (جمموعه مقاالت و پژوهشهای علمی مدیریت)

 :تکنیکهای ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای

 ؛موردتوجه قرارمنی دهند شاخص هایی که عامل ارزش زمانی پول را -الف

 نرخ بازده حسابداری.  

 دوره بازگشت سرمایه. 

 متوسط دوره بازگشت سرمایه. 
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 ؛توجه قرارمی دهند مورد ص هایی که ارزش زمانی پول راخشا -ب

 خالص ارزش فعلی.  

 نرخ بازدهی داخلی.  

  شاخص سودآوری. 

 دوره بازگشت تنزیل شده.   

 :روشهای منتخب بودجه بندی سرمایه ای

 .حماسبه دوره برگشت سرمایه -7

 .ارزش فعلی خالص -2

 .نرخ بازده داخلی -8

 

 حماسبه دوره برگشت سرمایه؛

به صورت  ،گذاري مدت زماني كه جریاهناي نقدي حاصل از سرمایه

دوره برگشت سرمایه با تقسیم كردن . اقساط مساوي بازیافت مي شود

 .خالص سرمایه گذاري طرح بر مقدار یك قسط حماسبه مي شود

دوره برگشت سرمایه نشان دهنده مدت زماني است كه از حمل جریان 

این . ت مي شودهاي نقدي ورودي، مبلغ خالص سرمایه گذاري برگش

دهنده سودآوری یك طرح سرمایه گذاري نیست؛ زیرا در معیار نشان 

این روش به جریاهناي نقدي ورودي پس از دوره برگشت سرمایه توجهي 

مساله ارزش  ،مني شود؛ بعالوه در فرآیند حماسبه دوره برگشت سرمایه

  ( Capital Budgeting for Interrelate) .مورد توجه قرار مني گريد ،زماني پول

 قوت دوره برگشت سرمایه؛ نقاط ضعف و

 عمده دارد؛ ضعفاین معیار دو 

  با این معیار منی توان سودآوری طرح های خمتلف سرمایه گذاری

 .را مقایسه منود

 در حماسبه این معیار ارزش زمانی پول به حساب منی آید. 

 هاي آن نیز مي توان به؛ مزیتو از  

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir
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  راحت آن اشاره راحيت درك آن، آساني حماسبه آن و تفسريپذیري

 .منود

 :ارزش فعلی خالص

یکی از هبرتین معیارهایی است که بدان وسیله طرح  ،ارزش فعلی خالص

عبارتست « ارزش فعلی خالص». های سرمایه ای را ارزیابی می کنند

جمموع ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی، منهای ارزش فعلی کل  ؛از

 Real Options and Rules) .ودوجوهی که در زمان حال سرمایه گذاری می ش

of Thumb in Capital Budgeting ) 

 تفسیر ارزش فعلی خالص؛

  ،اگر مقدار ارزش فعلی خالص مثبت، یعنی بزرگرت از صفر باشد

مورد نرخ بازده طرح سرمایه گذاری بیش از حداقل نرخ بازده 

 .نظر است

  اگر مقدار ارزش فعلی خالص مساوی با صفر شود، نرخ بازده

طرح سرمایه گذاری با حداقل نرخ بازده مورد نظر برابر 

 .است

  اگر مقدار ارزش فعلی خالص منفی شود، نرخ بازده طرح

 .سرمایه گذاری کمرت از حداقل نرخ بازده مورد نظر است
 

ارزش فعلی خالص  ؛است کهبه این معنی  ارزش فعلی خالص مثبت

از خالص  ،سودهایی که از حمل یک قلم سرمایه گذاری به دست می آید

ولی  .بیشرت است ،مبلغی که در زمان کنونی سرمایه گذاری می شود

ارزش فعلی خالص سودهای  ؛ارزش فعلی خالص منفی بدان معنی است که

زمان از ارزش فعلی خالص که در  ،حاصل از یک قلم سرمایه گذاری

 . کمرت است ،کنونی سرمایه گذاری می شود

 :نقاط ضعف و قدرت ارزش فعلي خالص

به میزان سود توجه مي شود و در  ،اصوال در حماسبه ارزش فعل خالص

در  مي گريد،          حماسبه آن، ارزش زماني پول مورد توجه قرار

نتیجه با استفاده از آن مي توان در مورد طرح ها سرمایه گذاري 

كه هدف از اجراي آهنا حتصیل سود است و براي چندین سال داراي ) 

 .قضاوت كرد( جریان نقدي مي باشد
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( ریال)از آجنا كه ارزش فعلي خالص طرحها را برحسب واحد پول 

 :تفاده كردبیان مي كنند، براي موارد زیر مي توان از آن اس

 رزیابي انواع طرح هاي سرمایه گذاريا. 

 انتخاب مناسبرتین طرح. 

  حماسبه تاثرياتي كه ارقام تشكیل دهنده بودجه سرمایه اي

 .شركت در ثروت سهامداران دارد

 :نرخ بازده داخلي

بنابراین . نرخ تنزیلي كه ارزش فعلي خالص طرح را صفر مي كند

 ،نرخ بازده ساالنه یك طرح ،طنرخ بازده داخلي عبارتست از متوس

 .كه آن را به صورت درصد بیان مي كنند

 :حماسبه نرخ بازده داخلی

با توجه به نوع جریان های نقدی، روش حماسبه نرخ بازده داخلی 

 .فرق می کند

به صورت اقساط  ،اگر جریاهنای نقدی حاصل از یک طرح سرمایه گذاری

. اخلی بسیار ساده استحماسبه نرخ بازده د ،مساوی ساالنه باشد

زمانی که جریاهنای نقدی به صورت اقساط مساوی نباشد، حماسبه نرخ 

برای اینکه حجم حماسبات را به . بازده داخلی مشکلرت خواهد بود

چیز حدود نرخ بازده داخلی حداقل ممکن برسانیم، باید قبل از هر 

ی این کار را م. حدس بزنیم ،با تقریب نزدیک به یقینطرح را، 

 ؛زیر اجنام داد دو روشتوان به یکی از 

مساوی باشند، می توان از روش  ،اگر جریاهنای نقدی مشابه -7

 .مبتنی بر باالترین جریان نقدی استفاده کرد

هیچ شباهتی با الگوی اقساط مساوی  ،اگر جریاهنای نقدی -2

نداشته باشند، می توان از روش میانگین موزون استفاده 

 .کرد

 :نرخ بازده داخلینقاط قوت و ضعف 

در حماسبه نرخ بازده داخلي، ارزش زماني پول در نظر گرفته مي 

متوسط نرخ  ،با این معیار. این معیار است قوتشود و این نقطه 

بازده ساالنه طرح هاي خمتلف سرمایه گذاري را با توجه به جریان 
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بیان نرخ بازده داخلي به صورت درصد . هاي نقدي حماسبه مي كنند

به راحيت مي توانند میزان  بزرگي است، زیرا بیشرت مدیران مزیت

 .یك طرح را با توجه به نرخ بازده داخلي تشخیص دهند مطلوبیت

اما از بني معیارهاي سه گانه ارزیابي طرحها، حماسبه نرخ  :نکته

 .بازده داخلي از مهه مشكلرت است

در برابر متفاوت بودن مبلغ  ،بزرگ این معیار ضعفي است كه عیب

خالص سرمایه گذاري دارد، در نتیجه باید گفت كه معیار نرخ 

كاربرد حمدودي  ،گذاريه داخلي، در انتخاب طرحهاي سرمایه بازد

 .دارد

 

 

 

 :بودجه بندی سرمایه ای عامل تورم در

برارزیابی پروژه های سرمایه  ،پول تورم به معنی کاهش قدرت خرید

  .است، ای موثر

مصرف کننده توسط بانک تغییرات شاخص هبای  مناد با ،شاخص تورم

 .می شود ساالنه گزارش  مرکزی به صورت ماهانه و

تورم هزینه  با ،فروش حمصوالت شرکت حاصل از ممکن است تورم درآمد

 .متفاوت باشد

اطالعات  باید ،درخصوص تغییرات قیمت ساالنه حمصول تولیدی پروژه 

 .باشد هزینه برابر و نرخ تورم درآمدحتی اگر  موثقی بدست آورد

که اطمینان نسبی ،سرمایه گذاری شود پروژه هایی باید در

ساالنه قیمت حمصول تولیدی  پروژه، که نرخ افزایش ،وجودداشته باشد

امکان  ،حداقل قیمت حمصول تولیدی یا و نرخ تورم باشد از برزگرت

 .داشته باشد افزایش قیمت هم سطح تورم را

 :گرفته شود نظر در باید عوامل زیرتورم بر  تاثیر

 جریان درآمدی پروژه.  

 جریان هزینه های پروژه. 

 نیاز گردش خالص مورد سرمایه در. 
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 هزینه سرمایه نرخ تنزیل یا. 

 : نتیجه یک بررسی در ایران

بر  ،بررسی تاثیر ویژگی های فردی ؛در مقاله ای که با عنوان

توسط مدیران مالی  ،انتخاب روش های بودجه بندی سرمایه ای

اجنام شده  ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق هبادار هتران

بني ویژگیهاي فردي و  فته های حتقیق حاکی از آن است که،یا ؛است

این انتخاب روش هاي بودجه بندي سرمایه اي توسط مدیران مايل 

و بیشرت مدیران مايل این  دارد  وجود رابطه معناداري ،شركت ها

 .استفاده مي كردند ،روش خالص ارزش فعلي از ،شركت ها

 

نسبت به پروژه دیگر  ،روشهاي زیادي براي تعیني برتري یك پروژه

بندي  ز آن ها به عنوان معیارهاي روش بودجهوجود دارد كه ا

سنيت  دو دستهاین معیارها را مي توان به . مي شود سرمایه اي یاد

الزم  ،پروژه ها براي قضاوت در مورد . تقسیم بندي كرد ،و مدرن

است مواردي از قبیل جریانات نقدي، نرخ تورم، خمارج سرمایه اي 

  براي هر یك از موارد ؛در روش هاي سنيت. را برآورد كرد... و

هر  ؛یك رقم پیش بیين مي شود، در حايل كه در روش هاي مدرنمذكور، 

 ،با حاالت خمتلف متغري دیگرخمتلف هر یك از متغريها را، حاالت یك از 

 .متام حاالت ممكن بررسي شود ،در نظر گرفته و سعي مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irhesabdaran.ir



 

 

- 133 - 

 

 

:منابع  

،شناسایي وحتلیل عوامل مرتبط با 7814ظریف فرد ،امحد،جهاخناني،علي ، -7

،دانشگاه ارزیابي كیفیت سود بنگاههاي اقتصادي ایران ،پایان نامه دكرتي 

77، 45ص--هتران ،   

25ص -734حسابدار،مشاره  ماهنامهكیفیت سود،،7836امساعیلي، -2   

استفاده از ویژگیهاي كیفي اطالعات مايل در ارزیابي ،7831امحد پور ،امحد،-8

24،ص52،مشاره75حسابداري وحسابرسي ،دوره كیفیت سود ،بررسیهاي   

زینه حقوق صاحبان سهام وویژگي هاي سود ،ه7833ثقفي ،علي ،بلو،قاسم ،

23،ص2،حتقیقات حسابداري ،ش  4-  

،كیفیت سود وهزینه سرمایه،جمله دانش 7891نیكو مرام،هاشم،امیين ،پیمان ،-5

5حتلیل اوراق هبادار،مشاره دهم ،ص  

25-71ص ،734حسابدار،مشاره  ماهنامهكیفیت سود،،7836امساعیلي ،شاهپور ،-6  

دکرت رضا راعی دکرت امحد پویان فر_اری پیشرفتهمدیریت سرمایه گذ-1  

(.2مدیریت مالی )تصمیم گیری در مسائل مالی (. 7833)،محیدرضا، وکیلی فرد-3  

، عوامل اقتصادی موثر بر تصمیم گیری درباره اجاره یا خرید و مشکی،مهدی -9

.مزایای هر یک  

.مهدی مشکی-32زمستان  4مشاره-پیک نور-71  

 

1- Zhang Qingge, 2012, A New Activity-Based Financial Cost Management Method, Elsevier Ltd, China  

2- M. Anderson et al., 2012, Use of precedent and antecedent information in strategic cost management, Elsevier Ltd, Canada 
 

3- J. Ratnatunga et al, 2012, Cost Management in Sri Lanka: A Case Study on Volume, Activity and Time as Cost Drivers, 

Elsevier Ltd, Australia 

4- Sudi Apak et al ,2012,The Use of Contemporary Developments in Cost Accounting in strategic cost management, Elsevier 
Ltd, Turkey 

5- Chandra(1987),prasanna,financialmanagement,theory and pratice. New delhi,McGraw-HillCompany. 

6- Van Horne,Jams C. (1983) , financial management and policy, Sixth Edition, McGraw- Hill Company. 

www.irhesabdaran.ir



 

 

- 134 - 

7- Hampton, John (1983) , financial Decision Making,prentice-Hall  lnc. 

 

8- ECOnomist,2010.Making a success of failure,68.(january9)  

9- journal of bankig & finance, volume 37,lssue 7.july 2013, pages 2490-2500 

10- Frank H. M. Verbeeten, "Do Organizations Adopt Sophisticated Capital udgeting 

Practices to Deal with Uncertainity in the Investment Decision?", Accounting Research, 

  (2005). 

11- C. A. Hawkins and R. A. Adams "A Goal Programming Model for Capital Budgeting", 

Journal of Financial Management, (1974), pp. 23- 46. 

12-J. J. Gonalez and G. R. Reeves and L. S. Franz, "Capital Budgeting Decision Making: An 

Interactive Multiple Objective Linear Integer Programming Search Procedure", Advanced 

Mathematical Programming and Financial Planning, Vol. 1, No. 21, (1987). 

13- R. Santhanam, K. Muradlidhar, and M. Schiederjans, "A Zero- One Goal Programming 

14-Approach for Information System Project Selection", Omega: International Journal Of 

Management Science, Vol. 17, No. 6, (1989), pp. 583-598 

   

 

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir


