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 سرمایه در گردش

سشهبیِ گزاسی حبثت اًجبم ضذُ  سشهبیِ دس گشدش فجبست اص هجوَفِ اهىبًبت الصم جْت ثىبسگیشی ٍ ثْشُ ثشداسی اص

 :جْت تَلیذ ٍ حفؼ تذاٍم ٍ استوشاس فقبلیت هی ثبضذ. الالم فوذُ تطىیل دٌّذُ سشهبیِ دس گشدش ثِ ضشح صیش است

 هَجَدی هَاد اٍلیِ

 هَجَدی لغقبت یذوی

 سفبسضبت ٍ وبالی دس ساُ

 هَجَدی وبالی دس جشیبى سبخت ٍ سبختِ ضذُ

 هغبلجبت تجبسی

 هَجَدی ًمذ

 ثذّی ّبی جبسی .  اص ًؾش حسبثذاسی سشهبیِ دس گشدش خبلع فجبستست اص داسائی ّبی جبسی هٌْبی

س ایٌػَست چٌبًچِ سشهبیِ دس گشدش خبلع هجلغ ثبالیی ساتطىیل دّذ ٍضقیت ضشوت هٌبست خَاّذ ثَد چَى د

ثذّیْبی غیش پشداختی ) ثذّی هَسسِ ثِ غبحجبى خَد( ثخص هْوی اص داسائیْبی جبسی سا تبهیي هی ًوبیذ. دس غَستیىِ 

سشهبیِ دس گشدش خبلع ًضدیه ثِ غفش ثبضذ ٍضـ ضشوت هتضلضل است ٍاگش هٌفی ثبضذ هی تَاًذ ثیبًگش ٍجَد سیسه 

  .فذم ثبصپشداخت ثذّیْبی وَتبُ هذت ثبضذ
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 رمایه در گردش دوره ای و دائمیس

ٍاحذّبی التػبدی ثِ ّش دٍ ًَؿ سشهبیِ دس گشدش دائوی ٍ دٍسُ ای ًیبص داسًذ. سشهبیِ دس گشدش دائوی آى هجلغی 

است وِ هٌجش ثِ هخجت ضذى سشهبیِ دس گشدش ٍ یب ایجبد سشهبیِ دس گشدش خبلع هی گشدد ٍ ثِ هقٌبی هیضاًی اص 

 . اص ثذّی جبسی استداسایی جبسی است وِ ثیطتش 

سشهبیِ دس گـشدش خبلع ٍجـَّی است وـِ ثبفـج فـقبلیت ٍاحـذ التػـبدی ثب آسـبیص حبضیِ اهٌیت هبلی هی گشدد ٍ 

ثِ ٍاحذ التػبدی اعویٌبى خبعش هی ثخطذ وِ دس پشداخت ّضیٌِ حمَق ٍ دستوضد پشسٌل، فشٍضٌذگبى هَاد ٍ یب 

 . ثستبًىبساى ثب هطىلی سٍثشٍ ًخَاّذ ضذ

سشهبیِ دس گشدش خبلع ثِ ایي هفَْم است وِ ثخطی اص سشهبیِ دس گشدش اص هحل ثذّی ّبی ثلٌذهذت ٍ یب سشهبیِ 

 .ٍاحذ التػبدی تبهیي گشدیذُ است

  سر قطه سربهن

سشی اغغالحی است وِ ثشای ثشسسی استجبط هیضاى تَلیذ یه ثٌگبُ التػبدی ثب هیضاى سَدآٍسی آى ثِ وبس  یب ًمغِ سشثِ

ّب ثب هیضاى دسآهذّب ثشاثش  دّذ وِ دس آى هیضاى ّضیٌِ سش، هیضاًی اص تَلیذ ثٌگبُ التػبدی سا ًطبى هی ًمغِ سشثِ .سٍد هی

سش ثبضذ، ثٌگبُ سَد خَاّذ  وٌذ ٍ ًِ صیبى. اگش تَلیذ، ثیطتش اص ًمغِ سشثِ ضَد ٍ ثٌگبُ دس ایي سغح اص تَلیذ ًِ سَد هی هی

 .یذثشد ٍ اگش ووتش ثبضذ، صیبى خَاّذ د

 .وبسثشد داسد ذاسیحسبثٍ  هٌْذسی غٌبیـ، هذیشیتّبی  ایي اغغالح دس سضتِ

 

    

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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پبیِ ٍ اسبس تجضیِ ٍ تحلیل ّبی هبلی دسن هفَْم ایي جولِ است وِ ّش سلن پیص ثیٌی ضذُ ثشای :  رخ تنسیلن

جشیبًبت ًمذی دس سبل ّبی آتی ثشاثش یه سشهبیِ گزاسی ثب ًشخ سَد سبالًِ دس صهبى حبل هی ثبضذ. هغبثك آًچِ دس 

بهل صهبى دس هحبسجبت، اسصش جشیبًبتی ثحج اسصش صهبًی پَل اسائِ گشدیذ دس تجضیِ ٍ تحلیل ّبی هبلی ثشای حزف ف

ثِ اسصش سٍص تجذیل هی ًوبیٌذ. دس n-(i+1) ًمذی سا وِ دس سبل ّبی آتی وست هی گشدد ثب استفبدُ اص ضشیت تٌضیل 

وِ دس هحبسجبت ثقٌَاى ًشخ سَد سشهبیِ گزاسی دس یه ثبصاس ثذٍى سیسه هی ثبضذ سا  iایي حبلت ًشخ سَد سبالًِ 

دس ًؾش هی گیشًذ. دس هحبسجبت هشثَط ثِ تحلیل هبلی عشح ّب ثوٌؾَس پیص ثیٌی ًشخ تٌضیل ثغَس ثقٌَاى ًشخ تٌضیل 

هقوَل ثذیي غَست الذام هی گشدد وِ سشهبیِ گزاسی دس عشح ثب سشهبیِ گزاسی دس یه سٍش ثذٍى سیسه هبًٌذ 

است وِ اگش سشهبیِ گزاس دس عشح سشهبیِ گزاسی دس ثبًه وِ سَد سبالًِ حبثتی داسد همبیسِ گشدد ٍ ایي ثذاى هفَْم 

( دس یه سٍش ثَدى سیسه وِ ثبفج افضایص Opportunity Costسشهبیِ گزاسی ًوبیذ، فشغت سشهبیِ گزاسی )

 اسصش داسایی خَاّذ ضذ سا اص دست هی دّذ.

ق هطبسوت ٍ ثقٌَاى هخبل اگش غبحت سشهبیِ دس احذاث ٍ ساُ اًذاصی عشح سشهبیِ گزاسی ًٌوبیذ هی تَاًذ ثب خشیذ اٍسا

یب سشهبیِ گزاسی دس حسبة ّبی وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ثبًىی سبلیبًِ هجلغی سا ثػَست حبثت ٍ ثذٍى ّیچ سیسىی اص 

هحل ایي سشهبیِ گزاسی ثذست آٍسد. ثشایي اسبس سشهبیِ گزاسی دس عشح ثبیستی دس حبلت حذالل ثیص اص ایي سپشدُ 

 ِ سشهبیِ گزاسی دس عشح تشغیت ضَد.گزاسی سَد دّی داضتِ ثبضذ تب سشهبیِ گزاس ث

ثغَس هقوَل ًشخ تٌضیل دس یه عشح سشهبیِ گزاسی وِ ثشای هحبسجِ اسصش فقلی ّضیٌِ ّب ٍ دسآهذ ّبی پیص ثیٌی ضذُ 

ثشای سبل ّبی آتی عشح هَسد استفبدُ لشاس هی گیشد هقبدل حذاوخش ًشخ سَد ثذٍى سیسه )ًشخ سَد سپشدُ ثلٌذ هذت 

طبسوت( ثبضبفِ چٌذ دسغذ ثشای پَضص سیسه سشهبیِ گزاسی هی ثبضذ. ثقٌَاى هخبل اگش حذاوخش ثبًىی ٍ یب اٍساق ه

دسغذ ثبضذ، ًشخ تٌضیل هٌبست ثشای اًجبم هحبسجبت عشح ٍ ثشآٍسد ضبخع ّبی هبلی آى ثب  02سَد ثبًىی دس وطَس 

ِ ّضیٌِ ّب ٍ دس آهذّبیی وِ دسغذ خَاّذ ثَد. ایي ثذاى هفَْم است و 05تَجِ ثِ سیسه سشهبیِ گزاسی دس حذٍد 

دسغذ سبلیبًِ  05خَاّذ ثَد ثشاسبس ًشخ تٌضیل  FVثشای عشح دس عی سبل ّبی آتی پیص ثیٌی هی ضَد ٍ تحت فٌَاى 
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تجذیل هی گشدد تب هسئلِ اسصش صهبًی پَل دس هحبسجِ ضبخع ّبی هبلی لحبػ گشدد. دس ایي  PVوبّص یبفتِ ٍ ثِ 

دسغذ هی ثبضذ همبیسِ هی  05پشدُ گزاسی دس ثبًه وِ داسای ًشخ سَد سبلیبًِ حبلت سشهبیِ گزاسی دس عشح ثب س

 گشدد.

ًشخ تٌضیل وِ اص آى هی تَاى ثقٌَاى یه استبًذاسد ضبخع هبلی ًبم ثشد ، تبثقی اص صهبى، هىبى ٍ غٌقت هَسد ثشسسی هی 

 س هحبسجبت استفبدُ هی گشدد.ثبضذ ٍ دس ضشایظ هختلف ثب دسًؾش گشفتي جویـ هَاسد تأحیشگزاس ثشآى تقییي ٍ د

هقبدل ًشخ سَدی است وِ سشهبیِ گزاس هی تَاًذ ثب  (IRR) عجك تقشیف ًشخ ثبصدُ داخلی  :IRRنرخ بازده داخلی

سشهبیِ گزاسی دس یه عشح ثذست آٍسد. دس ٍالـ عشح هطبثِ یه ثبًه فول ًوَدُ ٍ ثِ سشهبیِ گزاسی وِ دس آى 

 است اص هحل دسآهذ سبلیبًِ سَد اسائِ هی ًوبیذ. ضبخع IRR سَد وِ ّوبىسپشدُ گزاسی هی ًوبیذ، ثب یه ًشخ 

IRR  ِاص جولِ پشوبسثشدتشیي ضبخع ّبی هبلی است وِ هی تَاى ثب استفبدُ اص آى تَجیِ پزیشی هبلی عشح سا دس همبیس

عشح دس ثشای یه  IRR ثب ضشایظ هقوَل سشهبیِ گزاسی دس وطَس ٍ آى غٌقت خبظ ثذست آٍسد. هحبسجِ ضبخع

ًسجت ثِ ًشخ تٌضیل، ضبخع ًشخ  NPV هی ثبضذ. ثشاسبس ًوَداس NPV استجبط تٌگبتٌگ ثب فشهَل هحبسجِ ضبخع

ًشخ تٌضیلی است وِ ثِ اصاء آى ًشخ تٌضیل،  IRR هحَس افمی هی ثبضذ. لزا ضبخع ثب ًوَداس تاللی هحل ثبصدُ داخلی

 .عشح هقبدل غفش گشدد NPV ضبخع

( سشهبیِ گزاسی حذاوخش سَدی است وِ یه سشهبیِ Opportunity Costّضیٌِ فشغت ):   ارزش زمانی پول

گزاس هی تَاًذ دس یه ثبصاس هغوئي ٍ ثذٍى هتحول ضذى ّیچ سیسىی ٍ ثب استفبدُ اص سشهبیِ خَد وست ًوبیذ. سپشدُ 

ص جولِ چٌیي ثبصاسّبیی گزاسی دس ثبًه ٍ یب خشیذ اٍساق لشضِ وِ داسای سَد حبثت سبالًِ ٍ تضویي ضذُ هی ثبضذ ا

 تضویي سبلیبًِ سَد ًشخ فشؼ ثب ثبضذ، PVاست. ثشایي اسبس دسغَستی وِ سشهبیِ ای دس حبل حبضش ثِ اسصش فقلی 

 ساثغِ وِ ًوَد تجذیل  FVام اسصش ایي سشهبیِ سا ثِ سلن  nدسغذ، هی تَاى دس ضشایظ ثذٍى سیسه ٍ دس سبل  i ضذُ

 .ضذثب هی ثشلشاس سلن دٍ ایي ثیي صیش
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 FV = PV × (1+i) n 

FV:       آتی اسصش 

PV:       فقلی اسصش 

i:           سَد ًشخ 

n:          سبل 

 هسینه های تولیدی

دس جذٍل ریل استبًذاسد . دگشدهی % ؽشفیت فولی عشح هحبسجِ 122ّضیٌِ ّبی تَلیذ ثش اسبس پیص ثیٌی تَلیذ دس 

 ضذُ است.ًطبى دادُ تَلیذی فوَهی تفىیه ّضیٌِ ّبی 

 ضشح سدیف

 ّضیٌِ دس ؽشفیت اسوی

 اسصی سیبلی )هیلیَى سیبل(

     هَاد اٍلیِ )ووىی ٍ ثستِ ثٌذی( 1

     اًشطی )آة، ثشق، سَخت، استجبعبت( 0

     لغقبت یذوی هػشف ضذُ 3

     تقویشات ٍ ًگْذاسی 4

     حمَق ٍ دستوضد )پشسٌل تَلیذی( 5

     )اصجولِ ثیوِ( ّضیٌِ ّبی سشثبس وبسخبًِ 6

     ّضیٌِ ّبی اداسی 7

     ّضیٌِ ّبی ثبصاسیبثی هستمین 8
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