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هقذهِ ای بز فْن هذیزیت هبلی : فصل اٍل   

؟هدیریت هالی چیست   

.هذیزیت هبلی عببرت است اس هذیزیت بز هٌببع ٍ هصبرف بِ هٌظَر افشایص ثزٍت سْبهذاراى یک ضزکت   

 

 هدف هدیریت هالی 

  هْوتزیي ّذف در هذیزیت هبلی افشایص ثزٍت سْبهذاراى ضزکت است

 

 شاخه های مدیریت مالی 

بز اسبس راّْبی رسیذى بِ هْوتزیي ّذف هذیزیت هبلی یعٌی افشایص ثزٍت سْبهذاراى یک ضزکت هی 

:                                                                           تَاى هذیزیت هبلی را بِ دٍدستِ تقسین ًوَد   

هذیزیت هبلی عولیبتی -1  

(استزاتژیک )هذیزیت هبلی راّبزدی -2  

هذیزیت هبلی عولیبتی ضبخِ ای اس هذیزیت هبلی است کِ بِ دًببل دستیببی بِ هْوتزیي ّذف هذیزیت 

هبلی یعٌی افشایص ثزٍت سْبهذاراى یک ضزکت در کَتبُ هذت است کِ ایي کبر را اس طزیق افشایص سَد 

.                                                                                                آٍری ضزکت اًجبم هی دّذ   

 

هذیزیت هبلی راّبزدی ضبخِ ای اس هذیزیت هبلی است کِ بِ دًببل دستیببی بِ هْوتزیي ّذف هذیزیت 

هبلی یعٌی افشایص ثزٍت سْبهذاراى یک ضزکت در بلٌذ هذت است کِ ایي کبر را اس طزیق ایجبد ارسش 

.                                                                                 آفزیٌی بزای سْبهذاراى اًجبم هی دّذ   

 

 

 



 

 اصول ههن علن هالی 

:در علن هبلی دٍ اصل هْن بِ ضزح سیز ٍجَد دارد   

.ارسش یک ریبل در سهبى حبل بیطتز اس ارسش یک ریبل در آیٌذُ است : اصل اٍل   

  .ارسش یک ریبل در ضزایط هطوئي بیطتز اس ارسش یک ریبل در ضزایط ًبهطوئي است: اصل دٍم 

 

 وظایف هدیریت هالی 

سزهبیِ گذاری یب هذیزیت بز هصبرف -1  

ادارُ ًقذیٌگی ٍ هذیزیت : بزای هذیزیت بز هصبرف ٍظبیف هتعذدی هطزح هی ضَد کِ اّن آى ّب عببرتٌذ اس 

.                                                                        بز داراییْبی جبری ٍ هذیزیت بز سزهبیِ گذاریْب   

تبهیي هٌببع هبلی -2  

در راستبی تبهیي هبلی ًیش ٍظیفِ هذیزیت هبلی ایي است کِ اٍال هیشاى ٍ درصذ ّز یک اس هٌببع هبلی را 

تعییي ٍ سپس ًسبت بِ هذیزیت تبهیي آًْب بِ گًَِ ای عول کٌذ کِ ًتیجِ آى ایجبد حذاکثز ثزٍت بزای 

.                                                                                                               سْبهذاراى ببضذ   

ٍظبیف هزبَط بِ سَدآٍری -3  

.         تحلیل ریسک ٍ ببسدُ در تصویوبت هبلی– پیص بیٌی سَد – قیوتگذاری –کٌتزل ّشیٌِ ّب : ضبهل   

 تفبٍت هذیزیت هبلی ٍ حسببذاری

هذیزیت هبلی بب پیص بیٌی آیٌذُ سز ٍ کبر دارد  ٍتبکیذ آى بز ارسش فعلی است بِ بیبى دیگز هذیزیت هبلی 

.  آیٌذُ ًگز است اهب حسببذاری گذضتِ ًگز بَدُ ٍ بیطتز بب ارسضْبی تبریخی سزٍ کبر دارد   



مدیزیت سزمایٍ در گزدش : فصل ديم   

 تؼشیف سشهایِ دس گشدش

یؼٌی ّواى داساییْای  )سشهایِ دس گشدش هثالغی است وِ دس داساییْای جاسی سشهایِ گزاسی هی ضَد 

  .(جاسی 

 خالص سشهایِ دس گشدش

 تشاتش است تا داساییْای جاسی هٌْای تذّی ّای جاسی 

 استشاتژی ّای سشهایِ دس گشدش 

ایي استشاتژیْا ًحَُ ًگْذاسی داساییْای جاسی ٍ استفادُ اص تذّی ّای جاسی سا دس ضشوت هطخص هی 

.  وٌٌذ   

ایي استشاتژی ّای ضاهل استشاتژی ّای هشتَط تِ داساییْای جاسی ٍ استشاتژی ّای هشتَط تِ تذّی ّای 

جاسی ّستٌذ ٍ استشاتژی ّای داساییْای جاسی ٍ تذّی ّای جاسی خَد هجذدا تِ استشاتژی ّای هحافظِ 

.لاتل تمسین ّستٌذ  (سیسه پزیش)ٍ جسَساًِ  (سیسه گشیض)واساًِ   

 استزاتژی َای داراییُای جاری 

  (دس هَسد داساییْای جاسی )استشاتژی هحافظِ واساًِ 

هاًٌذ ٍجِ ًمذ ٍ هَجَدی واال  )دس ایي استشاتژی همذاس صیادی داسایی جاسی دس ضشوت ًگْذاسی هی ضَد 

اها دس ایي . ًگْذاسی داسایی جاسی تاػث افضایص ّضیٌِ ّای ضشوت ٍ واّص تاصدُ ضشوت هی ضَد  . (

دس ًتیجِ دس . استشاتژی سیسه اص دست دادى هطتشی تِ ػلت ًذاضتي داسایی ّای جاسی واّص هی یاتذ 

.ایي استشاتژی تاصدُ ون ٍ سیسه ون هی تاضذ   

 

 

 



(دس هَسد داسییْای جاسی  )استشاتژی جسَساًِ   

دس ایي استشاتژی داسایی ّای جاسی ووتش ًگْذاسی هی ضًَذ دس ًتیجِ ّضیٌِ ًگْذاسی داساییْای جاسی 

ووتش ٍ تاصدُ ضشوت تیطتش هی ضَد اها سیسه اص دست دادى هطتشی تِ ػلت ًگْذاسی اًذن دادساییْای 

.دس ًتیجِ هی تَاى گفت دس ایي استشاتژی تاصدُ صیاد ٍ سیسه صیاد است . جاسی تیطتش است   

 

 استزاتژیُای بدَی َای جاری 

(دس هَسد تذّی ّای  جاسی )استشاتژی هحافظِ واساًِ   

. دس ایي استشاتژی تِ جای استفادُ اص تذّی ّای وَتاُ هذت تیطتش اص تذّی ّای تلٌذ هذت استفادُ هی ضَد 

تذّی ّای تلٌذ ّضیٌِ ّای تیطتشی تش ضشوت تحویل هی وٌذ وِ ایي اهش تاػث واّص تاصدُ هی ضَد اها اص 

لزا دس ایي . طشف دیگش سیسه ػذم پشداخت تذّی ّا ًیض تِ ػلت تلٌذ هذت تَدى آى واّص هی یاتذ 

. استشاتژی سیسه ٍ تاصدُ ون ّستٌذ   

(دس هَسد تذّی ّای جاسی  )استشاتژی جسَساًِ   

ّضیٌِ استفادُ اص ایي تذّی ّا ووتش اص تذّی .دس ایي استشاتژی تیطتش اص تذّی وَتاُ هذت استفادُ هی ضَد 

ّای تلٌذ هذت است دس ًتیجِ دس ایي استشاتژی تاصدُ تیطتش است اها سیسه هشتَط تِ ػذم پشداخت تذّی 

.لزا دس ایي استشاتژی سیسه ٍ تاصدُ تاال ّستٌذ . ّا ًیض تِ ػلت وَتاُ هذت تَدى آًْا ًیض تیطتش خَاّذ تَد   

 

 

 

 

 

 



 مدیزیت داراییُای جاری

 مدیزیت مًجًدی کاال

هَجَدی واال ػثاست است اص هَاد اٍلیِ واالی دس جشیاى ساخت ٍ واالی ساختِ ضذُ هذیشیت هَجَدی 

:واال تستگی تِ ػَاهل صیش داسد   

ضٌاخت اًَاع واالی هَسد ًیاص -1  

دسصذ یا ًسثت هَجَدی واال اص ول داساییْای ضشوت ػَاهل تؼییي وٌٌذُ ٍ اصلی سطح هَجَدیْا -2

. هاّیت تىٌیىی جشیاى تَلیذ ٍ دٍام واال – هذت صهاى –هیضاى فشٍش : ػثاستٌذ اص   

 میشان مًجًدی کاال 

تایذ همذاس اص هَجَدی واال ًگْذاسی ضَد وِ اٍال تا ووثَد واال ٍ اص دست دادى هطتشیاى هَاجِ ًطَین ٍ 

. ثاًیا ّضیٌِ ّای ًگْذاسی صیادی اص تاتت واالّای ساوذ هتحول ًطَین   

 َشیىٍ َای مزبًط بٍ مًجًدی کاال 

ّضیٌِ ّای هشتَط تِ هَجَدی واال ضاهل ّضیٌِ ّای ًگْذاسی ٍ ّضیٌِ ّای سفاسش ّستٌذ وِ تِ هجوَع 

.آًْا ّضیٌِ ّای ول هَجَدی واال گفتِ هی ضَد   

ّضیٌِ ًگْذاسی ٍ ّضیٌِ سفاسش تاّن ساتطِ هؼىَس داسًذ یؼٌی تا افضایص یىی اص آًْا دیگشی واّص هی 

. یاتذ   

.ّضیٌِ ًگْذاسی ّضیٌِ ای  است وِ تِ ػلت ًگْذاسی هَجَدی واال هتحول آى هی ضَین  

.ّضیٌِ سفاسش واال ّضیٌِ ای است وِ تشای ّش تاس سفاسش واال هجثَس تِ پشداخت آى ّستین   

. دس هذیشیت صحیح هَجَدی واال سؼی تشآى است وِ ّش دٍ ّضیٌِ تا ّن واّص یاتٌذ   

 

 



 سمان سفارش کاال 

صهاى سفاسش واال تِ تؼذاد واالی هَسد ًیاص سٍصاًِ ضشوت ٍ تؼذاد سٍصّایی تستگی داسد وِ طَل هی وطذ 

تشای تؼییي صهاى سفاسش واال همذاس واالی هَسد ًیاص سٍصاًِ سا دس .تا واال ی سفاسش ضذُ تِ ضشوت تشسذ 

همذاس تذست آهذُ همذاسی است . تؼذاد سٍصّایی وِ طَل هی وطذ تا واال تِ ضشوت تشسذ ضشب  هی وٌین 

حال اگش ضشوت همذاسی . وِ ٍلتی هیضاى واالی ها تِ آى همذاس سسیذ تایذ ّواى واال سا هجذدا سفاسش دّین 

.اص واال سا تِ ػٌَاى رخیشُ احتیاطی ًگْذاسی ًوایذ ایي رخیشُ تِ همذاس تذست آهذُ اضافِ خَاّذ ضذ   

 سٍص طَل تىطذ تا واالی دسخَاست ضذُ تِ ضشوت 4 ٍاحذ تاضذ ٍ 80اگش هتَسط فشٍش سٍصاًِ : هثال 

 ٍاحذ اص وال تِ ػٌَاى رخیشُ احتیاطی ًگْذاسی ضَد 100تشسذ ٍ ّوچٌیي تِ دلیل جلَگیشی اص ووثَد واال 

.هطلَب است تؼییي صهاى سفاسش واال   

  ٍاحذ هی تاضذ 80  ٍاحذ است لزا همذاس واالی هَسد ًیاص دس ّش سٍص 80 هتَسط فشٍش سٍصاًِ –حل 

 ٍاحذ 320 سٍص 4ٍاحذ واال ًیاص داسین یؼٌی دس 80ها دس ّشسٍص  (سٍص4)دس سٍصّایی وِ واال دس ساُ است 

 ٍاحذ رخیشُ تایذ ًگْذاسی وٌین دس ًتیجِ صهاًیىِ هَجَدی واالی ها 100اص طشفی . ًیاص داسین  (4×80)واال 

.سسیذ تایذ واالی هَسد ًظش سا سفاسش دّین  (100+320) ٍاحذ 420تِ   

(:تِ تیاى دیگش هی تَاى صهاى سفاسش واال سا اص طشیك هؼادلِ صیش تؼییي ًوَد   

100(+80×4 )  = 420 

. ٍاحذ سسیذ تایذ واالی هَسد ًظش سفاسش دادُ ضَد 420صهاًیىِ هَجَدی واالتِ   

 

 

 

 

 



 مدیزیت يجًٌ ومد 

:استشاتژیْا ٍ اّذاف هذیشیت ٍجَُ ًمذ تش اساس دٍ هحَس است   

تْیِ ٍ تاهیي ٍجِ ًمذ تشای  پشداختْای ضشوت -1  

تِ حذ الل سساًذى ٍجَُ ًمذ ساوذ دس ضشوت -2  

. ایي دٍ ّذف هوىي است تایىذیگش دس تٌالض تاضٌذ دس ایي حالت تایذ تیي آًْا ّواٌّگی ایجاد ًوَد 

.ّوچٌیي ّذف اٍل هْن تش اص ّذف دٍم هی تاضذ   

 دالیل وگُداری يجٍ ومد در شزکت 

ًگْذاسی ٍجِ ًمذ تشای اًجام هؼاهالت -1  

ًگْذاسی ٍجَُ ًمذ احتیاطی تشای پشداختْای پیص تیٌی ًطذُ -2  

هاًذُ جثشاًی ًضد تاًىْا تشای دسیافت ٍام-3  

 ساّىاس تِ حذالل سساًذى ٍجَُ ًمذ ساوذ 

تِ هٌظَس جلَگیشی اص ساوذ هاًذى ٍجَُ ًمذ هاصاد تش همذاس هَسد ًیاص تایذ آى سا دس اٍساق تْاداس لاتل فشٍش 

سشهایِ گزاسی وٌین تا اص ایي سشهایِ گزاسی اٍال سَد وسة وٌین ٍ ثاًیا ّش صهاى وِ خَاستین اٍساق سا 

.فشٍختِ ٍ پَل خَد سا هجذدا دسیافت وٌین   

 مدیزیت حسابُای دریافتىی 

تشای آًىِ . تطَس هؼوَل آًچِ وِ تاػث ایجاد حساتْای دسیافتٌی دس ضشوتْا هی ضَد فشٍش ًسیِ است 

تتَاًین واالی خَد سا تصَست ًسیِ تفشٍضین تایذ همذاسی ٍجِ ًمذ دس ضشوت داضتِ تاضین صیشا فشٍش ًسیِ 

تشای هحاسثِ ٍجَُ ًمذ الصم . تاػث هی ضَد تا همذاس اص ٍجِ ًمذ تا صهاى هطخصی ًضد هطتشیاى تالی تواًذ 

:ٍ هَسد ًیاص ضشوت تِ هٌظَس فشٍش واال تصَست ًسیِ تایذ تِ صَست صیش ػول وٌین   

 



هحاسثِ گشدش حساتْای دسیافتٌی : گام اٍل   

تمسین تش هذت صهاى پشداخت  (تؼذادسٍصّای سال ) 360گشدش حساتْای دسیافتٌی تشاتش است تا 

 صَستحساب تَسط هطتشیاى 

هحاسثِ هتَسط حساتْای دسیافتٌی : گام دٍم   

 تشاتش است تا فشٍش ًسیِ تمسین تش گشدش حساتْای دسیافتٌی وِ دس گام لثلی هحاسثِ وشدین

هحاسثِ هثلغ هَسد ًیاص جْت اًجام فشٍش ًسیِ واال: گام سَم   

 ایي هثلغ تشاتش است تا هتَسط حساتْای دسیافتٌی ضشتذس دسصذ ّضیٌِ ّای هتغیش تِ فشٍش 

 دسصذ ّضیٌِ ّای هتغیش تِ فشٍش – سٍصُ 60 هذت فشٍش ًسیِ – هیلیاسد سیال 4/2فشٍش ساالًِ : هثال 

هطلَب است هحاسثِ هثلغ هَسد ًیاص تِ هٌظَس اًجام فشٍش ًسیِ % - 80  

–حل   

هحاسثِ گشدش حساتْای دسیافتٌی: گام اٍل   

(یا هذت صهاى فشٍش ًسیِ  )هذت صهاى پشداخت صَستحساب  ÷ 360 = گشدش حساتْای دسیافتٌی  

=  گشدش حساتْای دسیافتٌی   6 = 60 ÷ 360 

هحاسثِ هتَسط حساتْای دسیافتٌی : گام دٍم   

000/000/400/2    = گشدش حساتْای دسیافتٌی ÷ فشٍش ًسیِ   =  هتَسط حساتْای دسیافتٌی ÷ 6 =  

 هتَسط حساتْای دسیافتٌی      400/000/000

هحاسثِ هثلغ هَسد ًیاص جْت اًجام فشٍش ًسیِ واال: گام سَم   

 دسصذ ّضیٌِ ّای هتغیش تِ فشٍش × هتَسط حساتْای دسیافتٌی  =  هثلغ هَسد ًیاص جْت اًجام فشٍش ًسیِ واال

=   400/000/000  × 80 %  ٍجَُ ًمذ الصم تشای اًجام فشٍش ًسیِ       000/000 / 320  = 



 هیلیاسد سیال دس سال فشٍش ًسیِ داضتِ 4/2 سیال تصَست ًمذ  ًیاص داسین تا تتَاًین 320000000یؼٌی هثلغ 

.تاضین   

 مدیزیت بدَی َای جاری 

تَسط  (تاهیي هالی )تذّی ّای جاسی هؼوَال تِ ػلت خشیذ ّای ًسیِ ضشوت ٍ یا دسیافت پَل هَسد ًیاص 

:ضشوت ایجاد هی ضًَذ ٍ ضاهل یىی اص هَاسد صیش ّستٌذ   

تستاًىاساى تجاسی -1  

(اٍساق لشضِ وَتاُ هذت )اٍساق تجاسی -2  

ٍام تاًىی -3  

تْیِ پَل اص طشیك فشٍش حساتْای دسیافتٌی -4  

ٍثیمِ لشاس دادى هَجَدی واال تشای گشفتي ٍام-5  

اص  (پَل هَسد ًیاص )دس هذیشیت تذّی ّای جاسی ّذف اصلی ایي است وِ تشای تاهیي هٌاتغ هالی هَسد ًیاص 

.تِ گًَِ ای استفادُ وٌین وِ ّضیٌِ ّای ضشوت حذ الل ضَد  (تِ ضشح تاال )هجوَػِ تذّی ّای روش ضذُ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تامیه مالی: فصل سًم  

 تعزیف تامیه مالی 

تاهیي هالی تِ هؼٌای فشاّن ًوَدى پَل هَسد ًیاص تِ هٌظَس اًجام فؼالیتْای یه ضشوت است تذیْی است وِ 

.ضشوتْا تذٍى هٌاتغ هالی لادس تِ اًجام فؼالیت ٍ وسة دسآهذ ًیستٌذ   

 ريشُای تامیه مالی 

تِ طَس هؼوَل یه ضشوت تشای تاهیي هٌاتغ هالی خَد یىی اص سٍضْا یا تشویثی اص سٍضْای صیش سا اًتخاب 

:هی وٌذ   

دسیافت ٍام  اص تاًه-1  

اًتطاس ٍ فشٍش اٍساق لشضِ -2  

اًتطاس ٍ فشٍش سْام هوتاص -3  

اًتطاس ٍ فشٍش سْام ػادی-4  

.دس اداهِ تؼاسیف ٍ ٍیژگی ّای ّشیه اص ایي هَاسد سا تشسسی هی وٌین   

 دریافت يام 

دس ایي سٍش یه ضشوت هٌاتغ هالی خَد سا اص تاًه تِ ػٌَاى ٍام دسیافت ًوَدُ ٍ هتؼْذ هی ضَد وِ اصل 

هٌظَس اص اصل هثلغ ّواى ٍام دسیافت . ٍ فشع هثلغ دسیافت ضذُ سا دس صهاى هطخصی تِ تاًه پشداخت وٌذ 

ضذُ است ٍ هٌظَس اص فشع هثلغ دس ٍالغ تْشُ ای است وِ هاصاد تش پَل دسیافت ضذُ تِ ػٌَاى ٍام تایذ تِ 

دس ًتیجِ ّش لسطی وِ پشداخت هی وٌین ضاهل تخطی اص . تاًه دس سشسسیذ ّای هطخصی  پشداخت ضَد 

ٍام تصَست الساط دسیافت هی  (فشع)اصل ٍ فشع هثلغ ٍام هی تَاًذ تاضذ دس تشخی اص وطَسّا اتتذا تْشُ

.ضَد ٍ سپس اصل ٍام تصَست لسطی دسیافت هی ضَد   

ٍام دسیافت ضذُ تِ ػٌَاى تذّی هحسَب هی ضَد ٍ دس سوت چپ تشاصًاهِ دس لسوت تذّی ّا گضاسش 

. هی ضَد   



 اوتشار ي فزيش ايراق لزضٍ

اٍساق لشضِ ًَػی اص اٍساق تْاداس است وِ ضشوت ّا اص آى تِ هٌظَس تاهیي هٌاتغ هالی هَسد ًیاص خَد 

.استفادُ هی وٌٌذ   

ساص ٍ واس ایي اٍساق تذیي صَست است وِ ضشوت آى سا هٌتطش وشدُ ٍ سپس تِ ػوَم هشدم هی فشٍضذ 

ضشوت هَظف است تِ داسًذگاى اٍساق لشضِ  ( هاُ یىثاس 6هاًٌذ ّش  )سپس دس سش سسیذّای هطخص 

هاًٌذ دٍ سال تؼذ )دس ًْایت اٍساق لشضِ دس تاسیخ هطخصی . هثلغی سا تِ ػٌَاى سَد یا تْشُ پشداخت وٌذ 

.اص داسًذگاى آى تاصخشیذ هی ضَد ٍ اصل هثلغ تِ داسًذگاى آى هستشد هی ضَد  (اص اًتطاس   

.اٍساق لشضِ تِ ػلت هاّیت غیش اسالهی ٍ ستایی دس وطَس  ایشاى هَسد استفادُ لشاس ًوی گیشد   

 يیژگی َای ايراق لزضٍ 

تاسیخ سشسسیذ )است وِ دسآى صهاى  (... سالِ ٍ 5هاًٌذ دٍسالِ یا  )اٍساق لشضِ داسای سشسیذ هطخصی -1

.تاصخشیذ هی ضَد  (  

جضء تذّی ّای ضشوت هحسَب هی  (تاسیخ تاصخشیذ )اٍساق لشضِ تؼذ اص فشٍش تا صهاى سشسسیذ -2

. ٍ دس تشاصًاهِ دس لسوت تذّی ّای تلٌذهذت گضاسش هی ضَد . ضَد  

استفادُ اص اٍساق لشضِ تاػث افضایص تذّی ّای ضشوت ٍ افضایص سیسه ٍسضىستگی دس ضشوت هی - 3

.ضَد   

سیسه ٍ تاصدُ اٍساق لشضِ  تشای داسًذگاى آى ًسثت تِ اٍساق تْاداس دیگش هاًٌذ سْام ػادی ٍ هوتاص -4

.پاییي تش  است   

 اوتشار ي فزيش سُام ممتاس 

سْام هوتاص اٍساق تْاداس دیگشی است وِ هی تَاى تِ هٌظَس تاهیي هٌاتغ هالی آى سا هٌتطشًوَدُ ٍ تِ فشٍش 

دس صَستیىِ ضشوت سَدآٍس تاضذ  داسًذگاى سْام هوتاص سَد ثاتت ساالًِ دسیافت هی وٌٌذ اها اص .سساًذ 

یؼٌی ایي سَد ّا هی تَاًذ جوغ ضذُ ٍ ٍ دس یه تاسیخ . تاتت پشداخت  سَد تِ آًْا الضام ٍجَد ًذاسد 

.هطخص تِ آًْا پشداخت ضَد   



 يیژگی َای ايراق لزضٍ 

.سْام هوتاص تذّی ًیست ٍدس تشاصًاهِ ضشوت دس لسوت حمَق صاحثاى سْام گضاسش هی ضَد -1  

. داسًذُ سْام هوتاص  تِ ًَػی داسای حك هالىیت دس ضشوت است -2   

.سْام هوتاص داسای تاسیخ سشسسیذ ًیست ٍ تاصخشیذ ًوی ضَد -3  

.داسًذگاى سْام هوتاص ًسثت تِ داسًذگاى سْام ػادی دس دسیافت سَد اٍلَیت داسًذ -4  

 اوتشار ي فزيش سُام عادی 

تش اساس .سْام ػادی اٍساق تْاداس دیگشی است وِ هی تَاى تِ هٌظَس تاهیي هٌاتغ هالی اص آى استفادُ ًوَد 

تؼشیف لاًَى تجاست اگش تشای یه ٍسلِ تْاداس هضایایی تؼشیف ًطذُ تاضذ آى اٍساق تْاداس سْام ػادی 

.                                                                                                                  خَاّذ تَد   

 ٍیژگی ّای سْام ػادی 

.سْام ػادی تذّی ًیست ٍ دس تشاصًاهِ ضشوت دس لسوت حمَق صاحثاى سْام گضاسش هی ضَد-1  

.سْام ػادی داسای سیسه ٍ تاصدُ تیطتشی ًسثت تِ اٍساق لشضِ ٍ سْام هوتاص تشای داسًذگاى آى است -2  

داسًذگاى سْام ػادی هالىاى اصلی ضشوت ّستٌذ ٍ تِ هیضاى سْن خَد دس سَد یا صیاى ضشوت ضشیىوی -3

.تاضٌذ   

سَد ضشوت تؼذ اص پشداخت تْشُ تِ داسًذگاى اٍساق لشضِ ٍ پشداخت سَد تِ سْاهذاساى هوتاص تِ -4

.سْاهذاساى ػادی تؼلك هی گیشد   

دس ّش صهاى اگش تؼذاد سْام ػادی یه ضشوت سا دس اسصش تاصاس ّش سْن ػادی ضشب وٌین اسصش آى - 5

. ضشوت تذست هی آیذ   

.سْام ػادی داسای سشسسیذ ًیست ٍ دس ایشاى تاصخشیذ ًوی ضَد -6  

 

 

 



  بازارىای مالی ًداراییيای مالی: فصل چيارم 

 دارایی مالی 

داسایی سا هی تَاى تِ دٍ دستِ .داسایی ػثاست است اص آًچِ وِ دس اختیاس وسی است ٍ اسصش هثادلِ داسد 

داسایی هطَْد ًَػی اص داسایی است وِ اسصش آى دس تِ خصَصیات هادی . هطَْد ٍ ًاهطَْد تمسین وشد 

داسایی ًاهطَْد یه ًَع داسایی است وِ ًوایٌذُ حك لاًًَی ًسثت تِ هٌفؼتی دسآیٌذُ . آى تستگی داسد 

داسایی هالی یه ًَع داسایی ًاهطَْد . یؼٌی داسًذُ آى هی تَاًذ دس آیٌذُ هٌافؼی سا تذست آٍسد . است 

. اٍساق لشضِ – سْام هوتاص –سْام ػادی : است هاًٌذ   

 بازار مالی 

تاصاسی است وِ دس آى داسایی هالی هاًٌذ اٍساق تْاداس خشیذ ٍ فشٍش هی ضًَذ ٍ افشاد ٍجَُ خَد سا دس ایي 

.تاصاس دس اٍساق تْاداس هختلف سشهایِ گزاسی هی وٌٌذ   

 طبقو بندب بازار ىای مالی 

:تاصاس ّای هالی سا تاتَجِ تِ ًَع ٍ هاّیت داسایی هالی هی تَاى تِ ضشح صیش طثمِ تٌذی ًوَد   

طبمٍ بىدی بز اساس حك مالی - الف  

 تش ایي اساس تاصاس ّای هالی تِ دٍ دستِ تاصاس تذّی ٍ تاصاس سْام تمسین هی ضًَذ 

طبمٍ بىدی بز اساس سزرسید حك مالی-ب  

.تش ایي اساس تاصاس ّای هالی تِ دٍ دستِ تاصاس پَل ٍ تاصاس سشهایِ تمسین هی ضًَذ   

هاًٌذ اٍساق .تاصاسی است وِ دس آى اٍساق تْاداس تا سشسسیذ ووتش اص یه سال هؼاهلِ هی ضَد : تاصاس پَل 

 تجاسی ضشوتْا ٍ اٍساق خضاًِ

اٍساق : هاًٌذ . تاصاسی است وِ دس آى اٍساق تْاداس تا سشسسیذ تیطتش اص یىسال هؼاهلِ هی ضَد : تاصاس سشهایِ 

.لشضِ تلٌذ هذت ٍ سْام   

 



:طبمٍ بىدی بز اساس مزحلٍ اوتشار -پ  

. تش ایي اساس تاصاس ّای هالی تِ دٍ دستِ تاصاس اٍلیِ ٍ تاصاس ثاًَیِ تمسین هی ضًَذ   

تاصاسی است وِ اٍساق تْاداس تشای تاس اٍل دس آى هؼاهلِ هی ضًَذ ٍ تطىیل سشهایِ دس ایي تاصاس : تاصاس اٍلیِ 

.صَست هی گیشد   

تاصاسی است وِ هؼاهلِ اٍساق تْاداس تشای  تاس دٍم ٍ سَم ٍ دفؼات تؼذی دس آى اًجام هی ضَد: تاصاس ثاًَیِ   

طبمٍ بىدی بز اساس ياگذاری فًری یا آتی - ج   

.تش ایي اساس تاصاسّای هالی تِ دٍ دستِ تاصاس ًمذ ٍ تاصاس آتی تمسین هی ضًَذ   

.تاصاسی است وِ دس آى داسایی هالی تشای ٍاگزاسی فَسی هثادلِ هی ضَد : تاصاس ًمذ   

اٍساق هطتمِ اٍسالی است وِ . تاصاسی است وِ دس آى اٍساق هطتمِ هَسد هؼاهلِ لشاس هی گیشد : تاصاس آتی 

.داسًذُ آى سا هَظف یا هختاس هی وٌذ وِ داسایی هالی هطخصی سا دس آیٌذُ تخشد یا تفشٍضذ   

  طبمٍ بىدی بز اساس ساختار ساسماوی –د 

 (فشاتَسس) تاصاس هثتٌی تش چاًِ صًی – (هضایذُ )تاصاس حشاج :  دستِ ضاهل 4تش ایي اساس تاصاس ّای هالی تِ 

. تاصاس چْاسم تمسین هی ضَد – تاصاس سَم –  

.ایي تاصاس هىاى هطخصی داسد . فشایٌذ هؼاهلِ دس ایي تاصاس تصَست حشاج است  :(هضایذُ )تاصاس حشاج   

ایي . دس ایي تاصاس لیوت هؼاهلِ تصَست چاًِ صًی تؼییي هی ضَد  : (فشا تَسس)تاصاس هثتٌی تش چاًِ صًی 

.تاصاس هىاى هطخصی ًذاسد   

ضاهل توام تاصاس ّای خاسج اص تَسس است وِ اٍساق تْاداس پزیشفتِ ضذُ دس تَسس دس آى هؼاهلِ : تاصاس سَم 

.هی ضَد   

تاصاسی است وِ دس آى هؼاهلِ گشاى تضسي سؼی هی وٌٌذ هؼاهالت تضسي سا تا ووتشیي ّضیٌِ : تاصاس چْاسم 

. اًجام دٌّذ   



اجاره داراییيا : فصل پنجم   

 تعریف اجاره

دارایی خَد را تِ طرف دیگر  (هَجر یا اجارُ دٌّذُ)اجارُ قراردادی است کِ تِ هَجة آى هالک یک دارایی 

اجارُ هی دّذ ٍ هستاجر هتعْذ هی ضَد از تاتت استفادُ از آى دارایی  (اجارُ کٌٌذُ )قرار داد یک هستاجر 

.    تِ اجارُ دٌّذُ تپردازد  (هاًٌذ هاّاًِ )هثالغی ثاتتی را تِ عٌَاى ّسیٌِ اجارُ در زهاى ّای هطخع در قرار داد   

 اوًاع اجارٌ َا 

.طثقِ تٌذی ًوَد سرمایٍ ای  ٍ  اجارٌ عملیاتیاجارُ ّا را هی تَاى تِ دٍ دستِ  

 اجارٌ عملیاتی یا خذماتی

قراردادی است کِ تِ هَجة آى دارایی در اختیار اجارُ کٌٌذُ قرار هی گیرد ٍ اجارُ دٌّذُ هتعْذ تِ پرداخت 

. در ایي ًَع از اجارُ تعویرات ٍ ًگْذاری دارایی هَرد اجارُ تر عْذُ اجارُ دٌّذُ است . هثالغ اجارُ هی گردد 

هعوَال در ارتثاط تا اجارُ هاضیي آالت سٌگیي را ُ سازی ًظیر کاهیَى ٍ غیرُ از ایي ًَع قرار داد اجارُ استفادُ 

.هی ضَد   

 اجارٌ سرمایٍ ای 

:قرار دادی است کِ حذ اقل دارای یکی از ٍیژگی ّای زیر تاضذ   

. در غذ عور هفیذ دارایی هَرد اجارُ تاضذ 75هذت زهاى قرار داد اجارُ حذاقل تراتر تا -1  

.دارایی تاضذ  (هٌػفاًِ)درغذ ارزش هتعارف 90ارزش فعلی هثالغ اجارُ در زهاى قرار حذاقل تراتر تا -2  

.قرار اجارُ از ًَع تِ ضرط تولیک تاضذ -3  

.دارایی هَرد اجارُ دارای هاّیت خاظ تاضذ ٍ فقط اجارُ کٌٌذُ تتَاًذ از آى استفادُ کٌذ -4  

اجارُ کٌٌذُ اختیار خریذ دارایی هَرد اجارُ را پس از اتوام هذت قرار داد تِ هثلغی کوتر از ارزش هٌػفاًِ -5

 دارایی داضتِ تاضذ



شرایطی کٍ در صًرت اثبات آن اجارٌ از وًع سرمایٍ  )شرایط تشخیص وًع قرار داد  اجارٌ

: (ای محسًب می شًد   

اگر یک قرار داد اجارُ دارای حذاق یکی از ضرایط زیر تاضذ آى اجارُ سرهایِ تلقی هی ضَد در غیر ایي 

:غَرت آى اجارُ عولیاتی خَاّذ تَد   

. در غذ عور هفیذ دارایی هَرد اجارُ تاضذ 75هذت زهاى قرار داد اجارُ حذاقل تراتر تا -1  

.دارایی تاضذ  (هٌػفاًِ)درغذ ارزش هتعارف 90ارزش فعلی هثالغ اجارُ در زهاى قرار حذاقل تراتر تا -2  

.قرار اجارُ از ًَع تِ ضرط تولیک تاضذ -3  

.دارایی هَرد اجارُ دارای هاّیت خاظ تاضذ ٍ فقط اجارُ کٌٌذُ تتَاًذ از آى استفادُ کٌذ -4  

اجارُ کٌٌذُ اختیار خریذ دارایی هَرد اجارُ را پس از اتوام هذت قرار داد تِ هثلغی کوتر از ارزش هٌػفاًِ -5

.دارایی داضتِ تاضذ   

(لیسیىگ)اجارٌ بٍ شرط تملیک   

اجارُ تِ ضرط تولیک یا لیسیٌگ قراردادی است کِ تِ هَجة آى اجارُ ّای پرداخت ضذُ در هذت زهاى اجارُ 

از جاًة اجارُ کٌٌذُ تِ اجارُ دٌّذُ در حکن قسط هحسَب ضذُ ٍ هالکیت دارایی هَرد اجارُ پس از پایاى 

.هذت اجارُ ٍ پرداخت توام اقساط تِ اجارُ کٌٌذُ هٌتقل هی ضَد   

در کطَر ها تِ هٌظَر فرٍش خَدرٍ تَسط خَدرٍسازاى  از ایي قرار داد استفادُ هی ضَد کِ فرٌّگ استفادُ از 

.خَدرٍّای ًَ ٍ سالن تِ کوک آى ترٍیج یافتِ است   

 

 

 

 

 

 



 رابطٍ میان تامیه مالی ي اجارٌ 

گفتین کِ تاهیي هالی تِ هعٌای تْیِ  پَل هَرد ًیاز ها هی تاضذ حال اگر تخَاّین از ایي پَل در ارتثاط تا خریذ 

دارایی استفادُ کٌین هی تَاًین دارایی هَرد ًیاز خَد را اجارُ کردُ ٍ از تاهیي هالی تػَرت قرؼ گرفتي پَل 

در ًتیجِ قرار داد اجارُ ًیاز ها را تِ پَل جْت خریذ دارایی کاّص هی . ٍ هردم اجتٌاب کٌین  (ٍام)از تاًکْا 

.از ایي جْت گفتِ هی ضَد کِ اجارُ دارایی خَد تاعث تاهیي هالی هی ضَد . دّذ   

 تامیه مالی خارج از ترازوامٍ 

تِ قرار داد اجارُ عولیاتی تاهیي هالی خارج از تراز ًاهِ گفتِ هی ضَد زیرا تِ هَجة آى یک دارایی اجارُ هی 

ضَد ٍ در اثر استفادُ از آى دارایی سَد آٍری ها افسایص هی یاتذ اها خَد دارایی ٍ تذّی هرتَط تِ آى در 

ترازًاهِ اجارُ کٌٌذُ هٌعکس ًوی ضَد ٍ تِ دلیل عذم اًعکاس در ترازًاهِ ٍ افسایص سَد آٍری ایي ًَع قرار داد 

.                                                                                        اجارُ تِ آى تاهیي هالی خارج از ترازًاهِ هی گَیٌذ   

اها قرارداد اجارُ سرهایِ ایي گًَِ ًیست زیرا خَد دارایی ٍ تذّی هرتَط تِ آى در ترازًاهِ اجارُ کٌٌذُ گسارش 

.                                                                                                                                                     هی ضًَذ   

  


