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 چکیده

 نیتر دهیچیو پ نیاز مهمتر یکیهر مؤسسه  یمال یها یریگ میتصم

 نیتحت کنترل در آوردن ا یبرا جهیامور مربوط به آن است. در نت

 یمال یها اتیتمام عمل دیآن مؤسسه با یمال ریها، مد میتصم

صحیح تمام  یزیبرنامه ر کیمربوط به مؤسسه را بشناسد و با 

 دیبا یمال ریانجام آنها را فراهم آورد. در واقع مد ازیموردن یابزارها

 میشرکت را تنظ یمال یتهایفعال یطور یمنطق یشیدوراند کیبا 

 نیکار آمدتر یشرکت رو ی هیکند که مطمئن باشد اختصاص سرما

است.  نهیشرکت به ی هیشده و سبد سرما میحالت ممکن تنظ

 یها یریگ میمهم در تصم یارهایمع یمقاله معرف نیهدف از ا

 یداده ها برا لیو تحل هیتجز حیشناساندن نقش آنها و توض ،یمال

در  نهیبه یها یریگ میمناسب جهت تصم یمال یانتخاب مدل ها

 ،یکاف یاست. با توجه به عدم وجود منابع فارس یمال تیریمد

و  ایروز دن قاتیبر آن شدند که با استفاده از تحق سندگانینو

گام  ،یمال تیریمد یم هینظر ینه یاطالعات به روز موجود در زم

و کمک به پژوهشگران عالقه مند و  یعلم داخل شیدر افزا یاندک

 یجهان یبه سمت بازارها یداخل یبازار معامله ها یفضا شبردیپ

 .بردارند

 

Abstract 
The financial decisions of any institution are one of the 

most important and complex matters related to it. 

Therefore, in order to control these decisions, the 

financial manager of that institution must know all the 

financial operations related to the institution and provide 

all the necessary tools to perform them with a proper 

planning. In fact, the financial manager should with a 

logical foresight adjust the company's financial activities 

in such a way that he is sure that the allocation of the 

company's capital is set to the most efficient possible 

condition and the company's capital portfolio is optimal. 

The purpose of this article is to introduce the important 

criteria in financial decisions, identify their role and 

explain the analysis of data to select appropriate 

financial models for optimal decisions in financial 

management. Due to the lack of sufficient Persian 

sources, the authors decided that by using up-to-date 

research and up-to-date information in the field of 

financial management theory, a small step in increasing 

domestic science and helping interested researchers and 

advancing the trading market environment. Domestic 

companies to global markets. 
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 مقدمه

 

شود و از  یها شروع م یدو از دوران بابل نیارتباط ا قتیبوده اند. در حق کیهمواره در ارتباط نزد یو امور مال اتیاضیر خ،یدر طول تار
رسد  یم گرید یاریبلک، شولز، مرتون و بس تز،یماركو تو،یبشلیه، ویتر، كولوموگروف، ا ،یپاسکال، قرماء برنول ،یبوناچیتال به ف قیطر

 یم قتیدارند. در حق یو به ویژه ریاضات مال اتیاضیر یدر توسعه  یادیآنهاء سهم ز یبا مدل ساز یحل مسائل مال یكه در تالش برا
كه از دانش  یتالس با توجه به مدل یمیقد یاز داستان ها یکینام برد. بنا بر  یمال یمهندس نیبه عنوان اول  ۴۲0BC-۷07 توان از 

معامله ( توانست  اریاخت یپرس زبون )در قالب امروز یدستگاه ها یاندک رو یگذار هیسرما کیساخته بود، با  دخو یستاره شناس
تواند  یم اتیاضیبوده است كه دانش ر تیواقع نیكار نشان دادن ا نیاز ا یارسطو، هدف تال ریرا به دست آورد. بنا بر تغ یادیز یدیعا
به نام كتاب محاسبات شوشت. به  یمال یكتاب را در مورد مهندس نیاول یبوناچیف ،یالدیم ۱۰1۲باشد. در سال  دیتمام جامعه مف یبرا
و حل  هیسبد سرما یبازده یمدل ساز یكمترش روش عموم ،ینگینقد انیجر یارزش فعل نییكتاب روش تع نیدر ا یوناچبی فی هتگف

آمار  نیقوان ،یاضیر یها یدر مدل ساز میدان یرا ارائه داده است. همانطور كه م همربوط به نرخ بهر یم دهیچیاز مسائل پ یادیتعداد ز
نسبت  یبتوان به زمان دیرا شا یاضیر یها یورود مفهوم احتمال به مدل ساز قتیكنند. در حق یم یرا باز یریو احتمال نقش انکار ناپذ

كه كتاب خود را با  یو در زمان ۱۶۴۷سال  یعنیشد  یقمار و شرط بند یها یباز یوارد مدل ساز " یفرض قدم زدن تصادف "داد كه 
نو فن بعد از كاردا کی بایتقر نیحال، ا نیقمار است، منتشر كرد. در ع یمقدمات ی هیگذار نظر هیكه پا "ها و شانس  یعنوان كتاب باز

احتمال را بنا  ی هینظر یها هیپا نیكاردانو توانستند اول یها دهیاستفاده از ا ایپاسکال و فرما  یبه نام جا یفرانسو دانیاضیبود كه دو ر
را فراهم  یساختن مدل ینهی، زم"تاس کیپرتاب  ۲0جفت شش در  کی تیكردن احتمال حداقل رو دایپ" ی كنند و با حل مسئله

قرن  لیشد. در اواخر قرن هفدهم و اوا ینامگذار ییاروپا دیخر اریدر تعیین ارزش اخت نیروبنشت -راس  -آورند كه بعدها مدل كاكس 
 یبزرگ در اراله یقانون اعداد بزرگ انجام داد و در ضمن گام نیعلم احتمال با اثبات اول شبردیاقدام را در پ نیمهمتر یهجدهم، برنول

 یبرنول تیبا اهم یكارهااز  گرید یکیاست برداشت.  یمال یدر بازارها سکیر یریاندازه گ یها هیاز پا یکیكه امروزه  دیرس یمنظر 
داشت كه در  دیتاك یاست. و یتمیلگار تیتابع مطلوب یمعرف ردیگ یها مورد توجه قرار م یگذار هیسرما لیو تحل هیكه امروزه در تجز

. در ردیمورد توجه قرار گ هیسبد سرما یدیعا یتابع رو نیا ریتاث هیدر ارتش سبد سرما راتییتغ یبه جا دیبا هیسرما دیس لیو تحل هیتجز
بشلیه به عنوان  قتیمدرن شد. در حق یعلم مال دیباعث تول یبه نوع "حدس ز عمان ی هینظر" یلون بشلیه با ارائه  شم،یقرن ب لیاوا
 و شاچرم) ۲11۲شود. بعدهاء در سال  یحركت ارزش سهام در نظر گرفت، شناخته م یمدل ساز یرا برا یكه حركت براون یكس نیاول

دو در  نیدارند. ا یبا هم همخوان یشولز به خوب -به دست آمده توسط مدل بشلیه و بلک ینشان دادند كه ارزش ها( ۲11۲تاچمن 
حال،  نیدهد. در ع یرا از ارزش سهام و تالطم ارائه م یخوب اریبس بیكوتاه مدت تقر یدوره ها یبرا هیضمن نشان دادند كه مدل بال

در نظر  زیبراون ن وتیوا یشناس اسکاتلند اهینقش گ یرا برا یاعتبار خاص دیبشلیه، با ی هیدر نظر یبراون حركت با توجه به نقش مهم
 فیرا به نام خود ثبت كرد و بئله با تعر یبراون حركت ،یکروسکوپیحركت ذرات م یبرا یبار با ارائه مدل نیاول یبراون برا رایگرفت، ز

 نیبدون اطالع از كشف ا زین نیارائه كرد. البته آلبرت انشت یاضیمدل ر کیرا به صورت  یحركت براون ییایآن، پو یبرا یاضیر قیدق
جش گرما و  یرا به صورت جداگانه به دست آورد و در نظر به یمدل توسط بشلیه، خودش معادالت مربوط به حركت براون

را ثابت  یبوده است كه وجود حركت براون یكس نیوبشر اول نوربرت نکهیبا توجه به ا گریمورد استفاده قرار داد. از طرف د کینامیترمود
كنند. با استفاده  یم ینامگذار زیویتر ن ندید را فرآاستاندار یآن را به دست آورده در كاربردها حركت براون ی هیاول یاضیكرد و ساختار ر

با  رگذاریتاث یدر مقاله ا تویداده است، ا مورد استفاده قرار الاحتم ی هیكه گولوموگروف در ارائه نظر ییوینتر و روش ها ندیاز ساختار فرآ
مشهور است و تاكنون به طور  "تویلم ا"را به اثبات رساند كه امروزه به  یا هیقض "یتصادف لیفرانسیدر خصوص معادالت د"عنوان 

شاخص  یاز مدل ها یکیقرار گرفته است.  یمال یها یو مدل ساز یمال یمشتقه ها یارزش گذار یبرا یمال نیتوسط مهندس عیوس
 یمعامله ها اریارزش اخت نیین تعمرتون است كه هدف آ -شولز -ساخته شد، مدل بلک  تویبه كمک حسابان ا ۱۶7۰كه در سال 

كاربران و  یمورد استفاده  عیكنند، اما هنوز به طور وس یشولز وارد م -بر مدل بلک یادیبود. هر چند كه امروزه انتقادات ز ییاروپا
كنند كه با توجه به  یم یاز آن سع دیجد یصورت ها ی با ارائه یمال نیو مهندس نیاز محقق یاریو بس ردیگ یقرار م یگران مال لیتحل
مورد استناد قرار دهند. در  یمال یها لیو تحل هیمختلف مدل را ساخته و در تجز یها میموجود در ساخت آن، تعم یفرض ها رییتغ

 "هیانتخاب سبد سرما"خود را با عنوان  یمقاله  تزیماركو یبود، هر یحسابان تصادف یاه هیدر حال ساختن پا تویهمان زمان كه ا
 یمال اتیاضیگذار بر گسترش ر ریاثر تاث نیعنوان منتشر شد، به عنوان اول نیكه با هم تزیمقاله به همراه كتاب ماركو نیكرد. ا منتشر

 یگذار هیسرما یمدل ارزش گذار تز،یماركو ینشده در مقاله  یمعرف یمدل ها نیاز شاخص تر یکی. دیآ یبه حساب م یمحاسبات
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شولز هنوز مورد  -مانند مدل بلک  یقرار گرفته است ول ادیز اریمورد انتقاد بس زیمدل ن نیكه ا( است. هر چند CAPMكالن ) یها
انتقادات وارد بر آن را  یادیآن دارند كه بتوانند تا حدود ز میبر اصالح و تعم یسع یاریاست و بس یگران مال لیتوجه كاربران و تحل

 یمدل ساز تیسپس اهم میپرداز یم قیتحق یها افتهیدر بخش اول  یمال یها میتصم حیمقاله، ابتدا به توض نیكاهش دهند. در ا
 یمال یساخت مدل ها انیپردازد و در پا یداده ها م لیو تحل هیتجز حی. بخش سوم به توضمیده یرا در بخش دوم شرح م یتوابع مال

 گردد. یم انیدر عمل در بخش چهار ب

  قیتحق یها افتهی

  یمال یها میتصم
به  ای هیهستند كه در ارتباط با ته یمشهور هستند، آن دسته از توابع زین یبه توابع مال یامروز مال یكه در بحث ها یمال یها میتصم

هر كدام  یشوند و برا یداده م حیتوض مهایتصم نیچند مورد مهم از ا نجایباشند. در ا یبلند مدت م ایكوتاه  یدست آوردن منابع مال
 .میكن یم یشود را معرف یبر اساس آنها گرفته م ماتیرا كه تصم یمهم یارهایمع

 یگذار هیسرما

 هیسرما یكه به عنوان بودجه بند تیفعال نیبلند مدت است. ا یها ییدر دارا هیاختصاص هوشمندانه سرما یتوابع مال نیاز مهمتر یکی
حداكثر  ندهیانتخاب كرد كه بتواند در آ یرا به گونه ا یگذار هیسرما دیاست كه با تیاهم یجهت دارا نیشود، از ا یشناخته م زین

 .۱مؤسسه سازد ایشركت  دیرا عا یبازده

 هیاکتساب سرما

 یکیكند،  نیخود را تأم یمنابع مال دیبا یمؤسسه مال کیكه چگونه، از كجا و چه موقع  نیا یو عاقالنه درباره  حیصح یمیتصم اتخاذ
 لیو قرض تشک یشركت از دو بخش موجود کی یرود. معموال منابع مال یمؤسسه به شمار م کی یمال ماتیتصم نیاز مهمتر گرید
كنترل شود كه بدون  یانتخاب و به گونه ا حینسبت صح کیشركت  تیمختلف از فعال یدوره ها طولآنها در  نیب دیشود كه با یم
 .۲شود یم دهیآن شركت نام ییو قرض شركت ساختار دارا یحاصل از موجود یبماند. مجموعه  یباق رییتغ

 پرداخت سود سهام

اتخاذ شود آن  دیكه با یدیكل میتصم ان،یم نیاست. در ا یتجار یمثبت، هدف مشترک تمام شركتها یباز ده ایبه دست آوردن سود 
آن مجدد  ی هیو بقاز سود پرداخت شده  یتنها بخش نکهیا ایشود  میسهامداران تقس نیتمام سود سهام ب یدر حالت سودده ایاست كه آ

از سود  یشود به بخش ینسبت آن بخش از سود سهام كه به سهامداران پرداخت م نهیبه ی. محاسبه ردیگ ردر شركت مورد استفاده قرا
 یامور مال ریمد یكه دانستن آن برا دیآ یبه شمار م یمال یارهایاز مع گرید یکیشود،  یم یگذار هیسهام كه دوباره در شركت سرما

 .۰است تیبا اهم اریبس

 ینگیکنترل نقد

شركت به طور مرتب  ینگینقد تیوضع دیرشد داد، با یكاف یرا به اندازه  ینگیكه نتوان نقد یبا حالت یمال یاجتناب از تنگناها یبرا
 جهیهستند كه در نت یجار یها ییدر دارا یگذار هیشركت در ارتباط با سرما یریپذ سکیو ر ینگینقد ،یسودده میدان یكنترل شود. م

به طور  ،یجار یها ییدر دارا یگذار هیسرما یبرا یاعتبار كاف یاختصاص زانیم دیبا ینگیو نقد یسودده نیب دكنترل داد و ست یبرا
محاسبه با دقت و با در  نیا دیبا ستین سریدر كوتاه مدت م یجار یها ییدارا یبازده نکهیا لیحال، به دل نیمحاسبه شود. در ع نهیبه

 یجار یها ییارزش دارا یگهگاه دیبا ن،یانجام شود. عالوه بر ا یجار یها ییدارا یگذار هیموجود در سرما سکینظر گرفتن ر
 ییشركت حذف و با دارا یها استیآنها را با توجه به س ،یشوند و در صورت عدم بازده یابیارز یمنتخب محاسبه و از نظر سودده

                                                                                                                                                    
 معیارهای مهم در مدیریت مالی و مدل سازی آن ها )محمدتقی جهاندیده، آزاده قاسمی فرد(1 
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 یمورد استفاده قرار م یمواجه شدن با مشکالت مال نهستند كه در زما یجار یها ییدارا نیكرد. در واقع ا نیگزیسودآور جا یها
 .رندیگ

 یتوابع مال یمدل ساز تیاهم
 ه،یسرما یها، ارزش در معرض خطر سبدها یگذار هیسرما سکیها، ر ییبازده دارا یتوجه به آنچه كه در باال گفته شد، مدل ساز با
مورد توجه  یاز توابع مال گرید یاریو بس ینگیسطح نقد نهیبه زانیكل شركت، م ی هیپرداخت سود سهام، ساختار سرما ینهیبه زانیم

باشد و به طور  ایپو دیآنها با یمدل ساز جهیو گذشت زمان هستند و در نت طیشرا رییتغ ریتوابع تحت تاث نیخاص قرار دارند. به وضوح ا
و  یبه مباحث مال یبه تسلط كاف ازین ایپو یاست كه ساختن مدل ها یعی. طبردیقرار گ یگران مال لیتحل ینیمورد رصد و بازب وستهیپ

 دیحال با تأك نیدر ع ست،یها ن یمدل ساز نیمقاله ارائه روش ا نیدارد. هدف ما در ا مارو آ یاضیر ی شرفتهیپ یها لیو تحل هیتجز
چون اكسل و  ییتوان به كمک نرم افزارها یكه چگونه م میده یم حیبر داده ها توض یداده ها و برازش مدل مناسب متک تیاهم یرو

 یقبل گامها یبا مرمت مدل ها دیجد یجهت ساختن مدل ها در یمال یساخته شده  شیاز پ یمتلب ، عالوه بر استفاده از مدل ها
 برداشت. یجد

 داده ها لیو تحل هیتجز -

موردنظر  ی دهیشركت كننده در پد یاساس یو پارامترها رهایمتغ نیب یدیكل یچند رابطه ای کیكردن  دایپ یاضیر یاز مدل ساز هدف
و  ستندین یحیصورت صر یهستند، در عمل دارا یتصادف ای ینیتع رهیچند متغ ای کیروابط كه معموال به صورت توابع  نیباشد. ا یم

 نانهیدر خوشب یشوند. حت یظاهر م یتصادف ایو  ینیتع لیفرانسیبا د یتوابع مجهول در معادالت تفاضل ایو  یغالبا به صورت روابط ضمن
 جهیممکن است. در نت ریغ یدشوار و عمال گاه یلیتحل یكردن جواب ها دایهستند، پ یمعادالت خط نیكه ا یحالت یعنیحالت  نیتر
موجود و  یداده ها دیراستا با نیاست. در ا یساز هیبه استفاده از برازش و شب ازین نه،یبه یبیكردن تقر دایحداقل پ ایآنها  صیتشخ یبرا

الزم را  یبه دست آمده، ابزارها قیبا توجه به سؤاالت و حقا  كرد تا بتوان لیو تحل هیتجز یمربوط به تابع مورد نظر را به طور حرفه ا
 .داد صیمدل تشخ یساز هیشب ایبرازش  یبرا

 داده ها لیو تحل هیدر تجزاهداف مشخص  -

مشخص مثل ارزش  یو اندازه ها ارهامعی اختصاص •. ستندیشركت ن یكه مربوط به اهداف مال یكردن داده ها از اطالعات شیپاال
 یارزش در معرض خطر و ... برا ه،یسبد سرما یبازده ،ییدارا
از  کی هرو روند یهمبستگ ار،یانحراف مع ن،یانگیكردن م دایپ یبرا یاستاندارد آمار یها کیها و استفاده از ابزارها و تکن داده

 شده.  شیپاال یمربوط به داده ها یارهایمع
  شده، انجام یموجود مؤسسه با توجه به برآوردها تیتجسم شفاف از وضع کی یمختصر از داده ها و ارائه  یگزارش ی هتهی •
 مرتبط به دادهها.  یستمهایو س گاههایو حفظ پا دیتول ،طراحی •
 شركت. یو حل آنها با توجه به منافع مال یبند تیصورت مسائل مربوط به داده ها و اولو قدقی كردن مشخص •

 داده ها لیو تحل هیدر تجز ازیموردن یابزار و مهارت ها
گزارش  ی هیته ،یآمار یدادهها، استفاده از روشها شیدادهها عبارتند از مهارت در پاال لیو تحل هیتجز یمهارت ها برا نیمهمتر از
و آمار و  یاضیر یموجود و مورد انتظار، استفاده از نرم افزارها تیتجسم روشن از وضع کی یمختصر و گویا از داده ها، ارائه  یها

در  ایپو یها تمیالگور یخره در طراحو باال یسیو برنامه نو یمرتبط با آنها داده كاو ستمیداده ها و س گاهیپا یاحطر ا،یپو یدستگاهها
پالس  یس رینظ یشرفتهایپ یتوان به نرم افزارها یابزارها م نیباشد. از مهمتر یم یابیو بازار یانباردار ،یعامل اطالعات یها ستمیس

هستند  دهیچیمحاسبات پ یدر اجرا یریچشمگ یها تیقابل ینرم افزارها نه تنها دارا نیكرد. ا رهپالس، اكسل، آر، سس ومتلب اشا
 یساز هیدر شب ،یمورد نظر مال یارهایمع نییمشهور تع یمدل ها یتوانند عالوه بر اجرا یباشند كه م یم ییها تمیبلکه مجهز به الگور

 قبول مؤثر واقع شوند. لبه طور قاب زین یمال یحركات و تحوالت ارزش مشتق ها

 برازش مدل -

مربوط به  یكه داده ها میرا انتخاب كن یچطور مدل"آن است كه  دیآ یم شیپ یتوابع مال یكه در مبحث مدل ساز یسؤال نیمهمتر
. "دهند، سازگار باشد؟ یرخ م تیكه در واقع ییقابل قبول با داده ها یبیدهد و بتواند با تقر حیصورت ممکن توض نیآن تابع را به بهتر
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 هیفور لیروش احتمال معکوس و روش تبد مم،یماكز ییوش درستنماتوان ر یم ییمدل ها نیبرازش چن یامتداول بر یاز روش ها
توان  یم دیآ یبه دست م لیو تحل هیتجز نیكه از ا یتیدادهها و ذهن لیو تحل هیمعکوس را نام برد. با توجه به گزارش مربوط به تجز

با  یتصادف ره،یچند متغ ای کیگسسته،  ای وستهیپ ،یخط ریغ ای یخط یها لاز مد یکینامبرده،  یبه كمک نرم افزارها و روش ها
 شتریاطالعات ب یموجود برازش كرد. برا یمورد نظر انتخاب و با توجه به ابزارها یتابع مال یرا در صورت وجود برا ایپو ای ستایو ا ینیتع

 .دینیرا بب( ۲1۱۰)پروست و فاوست ،

 در عمل یمال یساخت مدل ها -
و  هیو تجز یمورد بررس یمختلف وابسته به تابع مال یپارامترها وستهیبه طور پ دیتکرار است. با ندیفرآ کی یمال یمدل ها ساختن

 یكه برا میده یم حیبخش توض نیآنها، مدل مربوط را ساخت. در ا نیكردن ارتباط ب دایبا پ تیبتوان در نها نکهیتا ا ردیقرار گ لیتحل
مشخص و انجام  یبه مراحل یمدل ساز ندیبا شکستن گام به گام فرآ نیشروع كرد، همچن دیاز كجا با ازین ردمو یساختن مدل مال

 را ساخته و مورد استفاده قرار داد. ییحاصل مدل نها جینتا یمربوط به هر مرحله، در انتها با اتصال منطق اتیعمل

 و مفروضات یتجرب یداده ها -

در  ،یساختن هر مدل مال یبرا قتیشود. در حق یمربوط به آن شركت شروع م یتجرب یبر اساس داده ها یشدن هر مدل مال ساخته
مانند اكسل با  یمال یاز نرم افزارها یکی یورود یآن شركت را انتخاب كرده و به عنوان داده ریمربوط به سال اخ یمال یابتدا صورتها

 یها نهیدوره نرخ رشد درآمد، سود ناخالص، هز یوس برامعک التیكنند. سپس با توجه به مفروضات و استفاده از تبد یم یمتلب معرف
كنند. با توجه به  یمورد نظر را محاسبه م یمال یارهایمع ریروزانه و سا یپرداخت روزانه، موجود یثابت، حساب ها یها نهیهز ر،یمتغ

مناسب را اتخاذ و به صورت  یفرض ها یدوره آن کی یبرا ارهایمع نیا ینیب شیتوان در خصوص پ یبه دست آمده م جینتا نیا
 كرد. لیتبد یمال یقابل استفاده در نرم افزارها یكدها

 صورت حساب در آمد ی هیته -

 یها نهیسود خالص و هز د،یتول نهیدرآمد، هز میتوان یمؤسسه م یوضع مال یها ینیب شیدر دست داشتن مفروضات مربوط به پ با
آالت و ...،  نیماش  ه،یاستهالک سرما یها نهیهز یمحاسبه  ی. البته برامیرا محاسبه كن ندهیآ یدوره  کیشركت در طول  یاتیعمل

 د منتظر ماند.یبا اتیبهره و مال یمحاسبه 

 تراز نامه ی هیته -

و از درآمد، سود ناخالص  یكه هر دو تابع یو موجود یافتیدر یحساب ها یتوان نوشتن ترازنامه را با محاسبد یداشتن درآمد كل م با
از سود ناخالص و پرداخت  یقابل پرداخت را به عنوان تابع یروزانه هستند، شروع كرد. سپس حساب ها یبر موجود یمبتن یفرض ها

 كرد. لیروزانه تکم یها

 بانیپشت یساخت برنامه ها -

 نیو همچن زاتیآالت و تجه نیكل بابت اموال، ماش ییدارا یرا برا یبرنامه ا دیاز كامل كردن صورت حساب درآمد و ترازنامه با قبل
 یسه سال گذشته )یا  دوره  یداده ها یكل از رو ییمربوط به دارا یكرد. برنامه  هیمربوط به آنها ته یو بهردها هایبده یبرا

شده  ینیب شیبلند مدت پ یگذار هیسرما یكه برا ییدارا زانیشود و به آن م یشركت( استخراج م ی ذشتهگ یها تیاز فعال یمشخص
 یداده ها یاز رو زین یمربوط به پرداخت بده یشود. برنامه  یاستهالک از آن كم م ینهیهز گریشود و از طرف د یاست اضافه م

توجه شود كه پرداخت  نیشود. همچن یمربوط از آن كم م یبازپرداخت ها وها به آن اضافه  یشود و بده یهمان دوره قبل استخراج م
 شود. یم یزیبرنامه ر یتر از بده نیانگیبر اساس م ها یمربوط به بده یبهره

 صورت حساب در آمد و ترازنامه لیتکم -

صورت حساب  یكند، اكنون بر رو یصورت حساب درآمد و ترازنامه را كامل م بانیپشت یبرنامه ها یبه دست آمده از رو اطالعات
 یها یدیتوان عا ی. از آنجا مدیها مربوط ساز یبده یبهره را به برنامه  زانیكل و م ییدارا یاستهالک را به برنامه  ی نهیدرآمد هز

 نیترازنامه، تراز اموال، ماش یبر رو بانیپشت یها و درآمد خالص را محاسبه كرد. با استفاده از برنامه ها اتیمال ات،یقبل از پرداخت مال



 آنها سازی مدل بر مروری و مالی مدیریت در مهم های شاخص مهدی میری آغمیونی:

تواند با استخراج تراز  یم زیشود. صورت حساب حقوق صاحبان سهام ن یآخر دوره مربوط م یآخر دوره را به تراز بده زاتیآالت و تجه
شده از مجموع حاصل  دیو كم كردن سود سهام و سهام باز خر هیسرما شیو مقدار افزا خالصآخر سال گذشته، جمع آن با درآمد 

 .۱شود لیتکم

 ینگیصورت حساب گردش نقد ی هیته -

پول  ی. به عبارتدیكن هیرا با روش تلفیق ته ینگیتوان صورت حساب گردش و نقد یمكامل شدن صورت حساب در آمد و ترازنامه،  با
 .۲ندیگو ینگیشود را گردش نقد یپرداخت م یجار یها نهیهز یكه برا یشده از فروش و پول یجمع آور یواقع

 ینگینقد انیجر لیتنز لیو تحل هیتجز -

 یتوسط مدل یابیارز نیرسد. ا یم ینگینقد انیو تحلیل تنزیل جر هیكه در باال ذكر شد، نوبت به تجز یسه صورت حساب ی هیاز ته بعد
 ینگینقد انیروش ابتدا جر نیشود. در ا یپول محاسبه م یشركت با استفاده از مفهوم ارزش زمان ییشود كه در آن ارزش دارا یانجام م

 .دیآنها به دست آ یدهند تا ارزش فعل یم لیآن را تنز هیشود و سپس با استفاده از ارزش سرما یم زده نیتخم ندهیدر آ

 تیحساس زانیم لیو تحل هیانجام تجز
 تیحساس زانیها را مدنظر قرار داد و م نهیوجود نوسانات در درآمدها و هز دی، با7و  ۴مراحل  ژهیمحض اتمام مراحل قبل، به و به

 یمال یاز روش ها یکی تیحساس لیتحل ،یمال یها لیو تحل هیكرد. در انجام تجز ینوسانات را بررس نینسبت به ا یمال یشاخص ها
 لیباشد. در تحل یم نانیعدم اطم طیآن در شرا یمال یشاخص ها یو بررس یگذار هیسرما سکیر زانیم یبررس یمهم برا اریبس

بر اساس  ینرخ بازده داخل راتییبه دست آمد، نمودار تغ هیو مفروضات اول یبر اساس مبان یمال یپس از آن كه شاخص ها تیحساس
نسبتا  یبازه  کیفروش محصول در  متیگردد. به عنوان مثال ق یم میو مفروضات به صورت جداگانه ترس یاز مبان کیهر  راتییتغ

شود.  یم میمختلف ترس یها متیها محاسبه و نمودار آن در ق متیاز ق کیدر هر  یشود و نرخ بازده داخل یداده م رییكوچک تغ
فروش محصول  متیبه ق یادیز یستگیو ا یآن است كه نرخ بازده داخل یباشد، نشان دهنده  یتندتر بیش ینمودار دارا نیهرچه ا

كرد و  نانیحاسبه شده اطمم یتوان به شاخص مال یانجام نگرفته باشد، نم یفروش محصول به درست متیق ینیب شیدارد. پس اگر پ
 تیقابل یادار رند،یگ یمورد استفاده قرار م یكه امروزه در امور مال ییاز نرم افزارها یاریقرار داد. بس یمال لیو تحل هیتجز یآن را مبنا

 .دیمشاهده كنرا ( ۲11۲، سی)ر شتریاطالعات ب یكنند. برا فایا ینقش مهم تیحساس زانیم لیتوانند در تحل یهستند كه م ییها

 یرسم نمودار توابع مال
 نیگردد. مؤثرتر یحاصل م یمال قیدق لیو تحل هیتجز کیاست كه از  یا جهینت یمال یرهایمتغ نیروشن و واضح ارتباطات ب حیتوض

دقت و ابتکار  تینها نمودارها نیدر خصوص رسم ا دیبا نیرسم نمودار است، بنابرا قیاز طر یمدل مال کی جینشان دادن نتا یروش برا
ارائه شده  حیتوض یبه بررس یمال اتینمودارها و پرداختن به جزئ لیصرف وقت در تحل یبه جا ییاجرا رانیاكثر مد رایرا به كار گرفت ز

 كنند. یمدلها بسنده م یاز رو

 ی( و مدل حسابرسی)ثبات سنج ییایآزمون پا
 یا نهیمدل ساز در هر زم کی قتیاست. در حق افتهین انیمدل هنوز پا یاز همه نظر كامل شد، كار سازنده  یكه ساخت مدل مال یوقت

 یمدل خود بپردازد و با در نظر گرفتن حاالت بحران یرو ییایو پا یثبات سنج یشروع به انجام آزمون ها دیدهد با یرا ارئه م یكه مدل
با استفاده از  نی. همچنریخ ایكند  یرود رفتار م یكه م یمدل مطابق با انتظار ایكه آ دینما یبررس ،یساز هیشب کیکنو با استفاده از ت

هستند  قیدق یمدل در حد قابل قبول یبه دست آمده از اجرا جیحاصل كند كه نتا نانیاطم دیمدل ساز با ،یحسابرس یابزارها و مدل ها
 كنند؟ یم كار یته شده به خوبمدل ساخ یاجرا یبرا یمال یافزارها مكه به كمک نر ییفرمول ها ایو آ

 یریگ جهیبحث و نت

 ییاجرا رانی. مدردیگ یشركت مورد استفاده قرار م یمال یها لیو تحل هیو انجام تجز یریگ میتصم یبرا یمدل مال کی یخروج 
و  ییكسب و كار در شركت، كسب در آمد، فروش دارا شیافزا ه،یسرما شیافزا یبرا یریگ میرا در موارد تصم یشركت مدل مال
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 هیسرما یو سودآور دیمف یپروژه ها یبرا هیسرما صیتخص نده،یآ یسال ها یبرا یزیمربوط به شركت، برنامه ر یتجار یواحدها
 لیتبد یاست. برا نیتمر یمال یمدلساز یریادگی یروش برا نیبرند. بهتر یشركت به كار م یمال یابزارها یو ارزش گزار یگذار

سهام  قیتحق یاست. خواندن گزارش ها ازیمختلف ن یمدل ها یمطالعه رو وبه سالها تجربه  یمدل ساز ماهر در امور مال کیشدن به 
 نیتمر یروش ها نیاز بهتر یکیشود. در واقع،  یبا آن فراهم م جینتا ی سهیامکان مقا رایباشد، ز نیتمر یبرا دیمف یتواند راه یم

فوق به صورت  یمراحل ده گانه  یكار و اجرا وشركت با سابقه و خوشنام در كسب  کیمربوط به  یانتخاب داده ها یمال یمدل ساز
 .باشد یم یعمل
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