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  ناشر گفتارپيش
ترين عامل  اصلي است. خدمات مطلوب ةارائ بخشي و كيفيت در زمينةرقابت  ةعرصمعاصر جهان 

تحقيق و پژوهش كه جز با است  و خدمات محصوالتنهايي مطلوبيت  موفقيت در اين رقابت،
نيازهاي بازار كار و بخشي،  هاي استانداردسازي،كيفيت هلفؤمو توجه خاص به كاربردي  علمي

  شود. ميسر نميپاسخگويي به مطالبات عمومي 
هاي علمي كاربردي و اعتالي امر آموزش و  ي و كيفي نظام آموزشكم ياز آنجا كه ارتقا

به شمار كشور  علمي ةآموزش عالي در توسع نظام اهداف اساسييكي از مهارتي، پژوهش 
در  اصالح هرم شغلي و تربيت نيروي انساني ماهربا هدف  كاربرديدانشگاه جامع علمي ،رود مي

مبني بر آموزش و  ،اين دانشگاهبا توجه به رسالت  .شدمشغول فعاليت و سيس أختلف تهاي م بخش
آموختگاني  دانش الزمكارگيري استانداردهاي  هبا ب پژوهش در مرزهاي فناوري و ايجاد اشتغال،

   .باشندخالق و توانمند  در كارآفريني نيز ،نياز بازار كار مينتأ عالوه بر كه دنشو ميتربيت 
يس ئدر اين زمينه و نيز تأكيد ر درسي فقر منابع مشترك، هاي مخاطبان دروس مهارت ةگستر

هاي عالي  كيفيت آموزش يهاي ارتقا اجراي برنامه مبني بركاربردي جامع علمي محترم دانشگاه
عنوان  هب ،بر آن داشت تا با همكاري مركز نشر دانشگاهي راكاربردي، انتشارات دانشگاه  علمي

اين  منابع مورد نيازبه توليد و نشر  علمي،مين محتواي أو ت نشر علم ةيكي از مراكز مهم در عرص
همت  هايي است كه با ياري خداوند متعال و حاصل اين تعامل، مجموعه كتاب اقدام كند.دروس 
هاي دروس  مطابق با سرفصلاين دو مجموعه  اندركاران و دست ،لفانؤممدرسان،  استادان،
ترديد، انتقادها و  بي. گيردقرار  جوياندر دسترس دانش و ودهاي مشترك آماده ش مهارت
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  هشت

 يكاربردي در ارتقا هاي علمي نظام آموزش ةمدرسان در راستاي توسع نظران و صاحب پيشنهادهاي
ل يتوانيد نظرات خود را از طريق ايمبه همين منظور مي .تأثيرگذار خواهد بود ها اين كتابيت فكي

daftaretamin1397@gmail.com .با ما در ميان بگذاريد  
ديگر عزيزاني كه زحمات بي دريغ  از مؤلفان محترم كتاب و اني خود رادمراتب قدر در پايان،

  م.كني اند، اعالم مي هگيري و چاپ اين مجموعه داشت آنها نقش مهم و اساسي در شكل
          

  
  كاربردي انتشارات دانشگاه جامع علمياسناد و  مركز                                                         

  و مركز نشر دانشگاهي                                                                              
  1397زمستان                                                                                   
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	شگفتاريپ

ترين و امروزه قيمت محصوالت و خدمات در كنار كيفيت آنها به يكي از مهم
هايي هاي مختلف تبديل شده است. شركتبراي شركتهاي رقابتي ترين زمينه اساسي

ها تري را ارائه كنند، ميدان رقابت را به ساير شركت  كه نتوانند محصوالت با قيمت پايين
واگذار كرده و به راحتي از عرصة رقابتي حذف خواهند شد. بنابراين مديريت 

ي براي بقا در ضروري يك نياز حياتهاي غيرهاي كل توليد و كاهش هزينه هزينه
گذاري مناسب ها، قيمتشود. عالوه بر مديريت هزينهبازارهاي رقابتي محسوب مي

شود. هاي رقابتي محسوب ميمحصوالت نيز عامل اساسي براي موفقيت در محيط
  دهي شركت بينجامد. تواند به شكست رقابت و يا ضررگذاري نامناسب ميفرايند قيمت

محور صورت پروژههاي اقتصادي امروزي بهفعاليتاز سوي ديگر، بسياري از 
محور ههاي پروژهاي امروزي نيز تبديل به سازمانگيرد. بسياري از سازمان صورت مي

محور و هاي اقتصادي پروژهگذاري در فعاليتاند. با توجه به لزوم سرمايهشده
هاي بررسي تمامي جنبهمنفعت با ـ  درنظرگرفتن محدوديت منابع، تجزيه و تحليل هزينه

هايش، از اهميت پروژه و ارزيابي منافع حاصل از پروژه در مقابل هزينه ةفعلي و آيند
توجهي به اين موضوع اساسي، موجب شكست پروژه و اي برخوردار است. بيويژه

  نفعان خواهد شد.هاي فراواني براي ذي ها و خسارتتحميل هزينه
هاي اقتصادي و وزمره توليدي و چه در اجراي پروژهچه در فرايندهاي ر ،بنابراين
ترين و  شده در مقابل منافع حاصله، يكي از مهمهاي صرف ها، تحليل هزينه ساير پروژه

هزينه ـ منفعت  هاي تجزيه و تحليل شود. تكنيكترين عوامل موفقيت محسوب مي اساسي
سازد تا  آنها را قادر مي گيرندگان را در اين زمينه توانمند كرده ومديران و تصميم
  تري بگيرند. تصميمات درست
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دانشگاه جامع علمي «هاي مصوب  بدين منظور كتاب حاضر با درنظرگرفتن سرفصل
تجزيه و تحليل «و براي درس  پيوستدر پنج فصل اصلي به همراه دو » ـ كاربردي

هاي مشترك آن دانشگاه به ارزش دو واحد  كه جزء دروس مهارت» هزينه ـ منفعت
  نظري است، تهيه و تدوين شده است.

شوند. همچنين  اي آن تشريح مي در فصل اول، اصول حسابداري و مفاهيم پايه
سر بررسي ربهموضوعات اساسي از قبيل استهالك سرمايه و تجزيه و تحليل نقطة س

شوند. مفاهيم و تعاريف ذكرشده در اين فصل، در فصول بعدي كتاب استفاده مي
  خواهند شد.

هاي مديريت و هاي برآورد هزينه به همراه روشيابي و روشدر فصل دوم، هزينه
  شوند. شدة محصوالت ارائه ميريزي بهاي تمامبرنامه

زش و فرايند اجرايي آن براي كارگيري مهندسي اردر فصل سوم نيز ضرورت به
  شوند.ها بيان ميكاهش هزينه

گذاري محصوالت به همراه عوامل هاي قيمتها و استراتژِي در فصل چهارم، روش
  شوند. گذاري محصوالت تحليل ميمؤثر بر قيمت

هاي ارزيابي و تحليل سود و زيان تشريح شده و موضوعاتي از قبيل در فصل پنجم روش
  شوند. ها بررسي ميپول، نرخ بهره، نرخ بازگشت سرمايه و مقايسة اقتصادي پروژهارزش زماني 

هايي براي مرور و تمرين بيشتر و نيز موضوعاتي براي تحقيق در پايان هر فصل، تمرين
  مند درنظر گرفته شده است.شده براي دانشجويان عالقهبيشتر مفاهيم ارائه و پژوهش

 گذاري سرمايه هايمالي و اقتصادي پروژهافزار كامفار براي ارزيابي ، نرم1 پيوستدر 
هاي اقتصادي براي استفاده در ، فهرست جدول2 پيوستشود. همچنين در معرفي مي

  شود.ها ارائه ميمحاسبات ارزيابي اقتصادي پروژه
تدوين اين عزيزاني كه به هر نحوي در تهيه و دانم از زحمات در پايان الزم مي

ترديد ارائة نظرات و پيشنهادات اساتيد، اند تشكر و قدرداني كنم. بيام كردهكتاب ياري
همكاران و دانشجويان گرامي پيرامون كتاب حاضر باعث بهبود كار و موجب تشكر و 

  امتنان خواهد بود.
  غالمرضا بداقي

Bodaghi@ut.ac.ir  
  1397بهار 
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1  
  يحسابدار اصول
  آموزشي اهداف

 حسابداري تاريخچةو  يفبا تعر ييآشنا 
 يبا اصول و مفروضات حسابدار آشنايي 
 يمال يها ها و صورت با انواع گزارش اشنايي  
 هزينه انواع و درآمد مفهوم با آشنايي 
 يانز ياسود  رابطة با آشنايي 
 سرسربه ةنقط محاسبة و تعريف 
 آن محاسبة تلفمخ هاي شيوه و استهالك مفهوم با آشنايي  

  مقدمه
ها ها و اطالعات مالي سازمانداده ةكنندمينأترين تكنيك تاصلي منزلةحسابداري به

سسات و ؤتالش دارد كه با استفاده از استانداردهاي حسابداري، نيازهاي روزافزون م
يند اكارگيري در فربه برايهنگام، ها و اطالعات صحيح و بهها به گزارششركت
ي پاسخ دهد. بدين اساسموضوعي  مثابةبه گيرندگان رايري مديران و تصميمگتصميم
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 منفعتو تحليل هزينه   2

 
 

لفه از سيستم اطالعات ؤترين ممهم منزلةمنظور، سيستم اطالعات حسابداري به
كنندگان اين نوع را در اختيار استفادهختلفي اطالعات مالي مها و گزارشمديريت، 

  د.دهقرار مي شركتمديران هر  اًاطالعات، خصوص
اقتصادي  ةيند رشد و توسعااز سوي ديگر، يكي از موارد ضروري و اساسي در فر

منابع كنند تا حد امكان تالش ميگذاران رمايه. بنابراين، ساستگذاري ، سرمايهكشورها
داشته را يسك و بيشترين بازده ركه كمترين  گذاري كنندسرمايهدر جايي مالي خود را 

. استگذاري برآورد بازده و ريسك سرمايهگذاران سرمايه به عبارت ديگر، هدفباشد. 
 ةحاسبميكي از مباني اساسي براي سيستم حسابداري،  بنابراين، استفاده از اطالعات
  .استهبازده و ريسك بازار شركت

  حسابداري تعريف
ها ها و بانكهاي اقتصادي افراد، شركتحسابداري يك فن ضروري براي فعاليت

. استهاي مالي ها و صورتد كه محصول نهايي آن گزارششومحسوب مي
اند. در ذيل برخي از اين تعاريف از حسابداري كرده گوناگونيصاحبنظران تعاريف 

  ارائه شده است:
 كردنفراهم  شود كه از طريقمحسوب ميحسابداري يك سيستم اطالعاتي ) 1

، آنها را قادر ، مديران و دولتدهندگانگذاران، اعتبارسرمايهمورد نياز براي اطالعات 
عنوان ه. ببگيرندات بهتري مسائل اقتصادي واحد اقتصادي تصميم برايد تا بتوانند كنمي
گذاري كند، وضعيت مالي و يا در شركتي سرمايهخواهد كه ميشخصي براي  ،مثال

هاي مالي زارشدر قالب گ گذشته،هاي نتايج عمليات آن شركت در طي سال
  شود.اساسي محسوب مي يزا، نيحسابداران

هاي خام مالي را دريافت دادهي است كه ردازش اطالعاتپحسابداري يك نظام ) 2
هاي ها و صورتگزارشاين نظام، محصول نهايي  ؛آوردميآنها را به نظم در كرده و 

  گيرد.ميقرار  اننفعذيريزي مديران و و برنامهگيري ه مبناي تصميمك استمالي 
تحليل، ثبت، وآوري، تجزيهجمعهدف آن بداري دانش و فني است كه حسا) 3
اطالعات مربوط به معامالت و عمليات مالي و  ، تجميع، تلخيص و گزارشبندي طبقه

   .استسسات مالي ؤمي اثرگذار بر رويدادها
بندي، ثبت، آوري، طبقهجمععمليات است كه در آن  يحسابداري سيستم) 4
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به صورت هاي حسابداري هاي مالي و صورتگزارش ةن اطالعات و تهيخالصه كرد
مديران و  انندسازماني (مدرون اننفعتا ذيپذيرد ي صورت ميهاي خاصل و مدلاشكا

از اين اطالعات قادر باشند ها و دولت) بانك انندسازماني (مسهامداران) و يا برون
  استفاده كنند.

  يحسابدار تاريخچة
تاريخ تمدن بشر درنظر گرفت. نخستين مدارك  ةاندازتوان به ري را ميبداساحقدمت 
سال  3600ها در بابل و در حدود حسابداري در جهان را به تمدن سومري ةشدكشف

دهند كه شده از سومريان نشان ميهاي سفالي كشفدهند. لوحنسبت مي قبل از ميالد
ها، درآمد و مخارج و حتي بمحاسبه و نگهداري حسا ةدر آن زمان كاهنان وظيف
هاي ديگر ها و امالك حكومتي را بر عهده داشتند. در تمدنموجودي غالت، تعداد دام

وجود كنترل حسابداري محاسبه و هاي ايران، روم و يونان نيز به نوعي مانند تمدن
هاي حكومتي در فواصل زماني مقرر حساب ةدر آن زمان نمايند داشته است.

دو  ويكار،  ينا دادن انجام برايداد. والن حكومتي ارائه ميئخود را به مسوخرج  دخل
 تهيه ،... و نقرهو  طال پول، وزن حسببر را هاپرداخت و هايافتاز در يليفهرست تفص

تا  ينوع روش حسابدار ين. اشدمي مساوي بايستيكه مجموع آن دو فهرست  كردمي
  .شدمياستفاده  يقرون وسط

سال پيش و به زمان تشكيل  2500داري در ايران به بيش از بپيشينه و قدمت حسا
-گردد كه در ايران باستان تشكيل شده بودند. اكثر مدارك بههايي باز مياولين تمدن

هايي از حسابداري در احداث بناهاي آمده در اين زمينه حاكي از كاربرد روشدست
 ةآمده از كاخ تخت جمشيد مربوط به دوردستاند. حدود سي هزار لوح بهساختماني

هخامنشيان بيانگر آن است كه در آن دوران نظام مالي و پولي جامع و منسجمي وجود 
شده است. در داشته و ريز حساب درآمدها و مخارج حكومتي محاسبه و نگهداري مي

براي  »ستكد«تري به نام ااز دفتاجران و بازرگانان  دوران ساسانيان و سلجوقيان نيز
  كردند.ها و معامالت خود استفاده ميهاي فعاليتمحاسبه و كنترل درآمدها و هزينه
يك كشيش ايتاليايي به نام لوكا پانصد سال پيش و به علم حسابداري نوين را به 

كرد، كه در دانشگاه ناپل و فلورانس رياضيات تدريس ميميالدي)  1495(پاچيولي 
نتشار كتاب رياضيات وي كه در آن از حساب و جبر براي دليل ابهنسبت مي دهند. 

وي ه بود، كردتجارت، دفترداري دوطرفه، پول و مبادله استفاده هايي در تكنيك ةتوسع
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 همچوناي عات گستردهوموض . كتاب پاچيولينامندرا پدر علم حسابداري مي
ري دوطرفه، گيرد. در حسابداتا حسابداري هزينه دربر ميو اخالقيات حسابداري 

ها و دفاتر براي استفاده بازرگانان و تجار ارائه شده بود. هاي نگهداري حسابروش
پذيري، قابليت ثبت، انتقال و گزارش اطالعات، دليل سادگي، انعطافامروزه نيز به

فن  ،»گوته«نخورده باقي مانده است. حسابداري دوطرفه دست ةدهندهاي تشكيللفهؤم
  را يكي از ابداعات بزرگ بشري و شاهكار توصيف كرده است.دفترداري دوطرفه 

  حسابداري هايشاخه
فن هاي مختلف و تخصصي شدن امور، هاي كاري سازمانبا درنظرگرفتن حوزه

  د:كربندي هاي زير طبقهشاخهتوان به زيرحسابداري را مي
 حسابداري مالي )1

 حسابداري صنعتي  )2

 حسابداري دولتي )3

 حسابداري مالياتي )4

 سابداري مديريتح )5

 حسابرسي )6

  حسابداري مراحل
زير مرحلة توان به طور كلي فن حسابداري را به چهار شده، ميبا توجه به تعاريف ارائه

  د:كربندي طبقه
  هاي ماليآوري و ثبت فعاليت) جمع1
  شدهبندي اقالم ثبت) طبقه2
  ) تلخيص اقالم3
  شدهصه) تفسير نتايج حاصله از بررسي اقالم خال4

  حسابداري مفروضات
اصول  و زيربناي يانكه بن شوند يگفته م اي يهاول يها به فرض يمفروضات حسابدار

 يهو ته دهنديم يلرا تشك يحسابدار يها روش و يحسابدار ياستانداردها ي،حسابدار
  ز:اند ا عبارتمفروضات  ين. ادگيربرمبناي آنها صورت مي يمال يهاصورت يمو تنظ
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  اقتصادي موجوديت تفكيك فرض) 1
 يزمالكان آن و ن ياواحد مستقل از مالك  يك منزلةبه يفرض، هر واحد اقتصاد ينا براساس
 ينهو هز يده، بدهكر يلتحص ييدارا تواند يكه م شود يگرفته م درنظر يگرسسات دؤجدا از م

واحد  مالكان يشخص ايهبستانكاري و هابدهي بنابراين،. دكن يلتحص يزتعهد و درآمد ن
  .دشو يمحسوب نم يبه اشخاص ثالث، جزء منابع تعهدات واحد تجار يتجار

  يمال دورة فرض) 2
را تنها در زمان  يواحد تجار يك ياتعمل يواقع يجنتامالي و هاي  گزارشاز آنجايي كه 

هندگان و بستانكاران، اعتباردو  كرد يينتع توان يآن م ياتخاتمه عمل يعني ،سويهت
عمر واحد رو،  از اين، باشند خبر يآن ب يجانحالل، از نتا يختا تار توانند ينم نفعان يذ

 ةكه هر دوره را اصطالحاً (دور شود يم يمتقس يمساو يزمان يها به دوره يتجار
 سالهيك ياماهه  ماهه، شش سهماهه، يكممكن است  يمال ة. دوريندگو مي) يحسابدار

  .يندگومي يسال مال اصطالحاًيك سال شمسي درنظر گرفته و را  يمال ةدور معموالًباشد. 
  فعاليت تداوم فرض) 3

سسه بوده و ؤبنا بر تداوم فعاليت يك مگزارش  ةبراي انتخاب روش محاسبه و تهي
اي و در ابتدادامه خواهد داشت بيني پيشقابل ةهاي آن تا آيندفعاليتشود كه فرض مي

  امر هيچ قصدي بر انحالل شركت وجود ندارد. 
  گيرياندازه واحد فرض) 4
پول در . استمورد نياز  يريگ اندازه ياسمق يك ،ايمشخصههر  يريگ اندازه يبرا

. درنتيجه تمام مقادير شودفرض ميمالي مبادالت تمامي گيري اندازهحسابداري، واحد 
(مانند  استارز رايج كشور  ه معموالًكتبديل شود ثبت به واحد پولي  ةاز مرحلبايد 

و فاقد جنبه  شوند ينم يريگ كه با پول اندازههايي بنابراين، مشخصه ريال در ايران).
 ييكاركنان، كارا يهروح انند. مندشودرج نميها حسابدر دفاتر و صورت ندايمال
  غيره. بازار و يهارقابت يريت،مد

  يحسابدار دةشيرفتهو پذ يعموم اصول
گيري، ثبت، اي هستند كه بر اندازهشدهپذيرفته اصول عمومي حسابداري قواعد

  ند از:ان اصول اساسي عبارتحاكم هستند. ايهاي مالي حسابداري و گزارشبندي  طبقه
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  شدهتمام بهاي) اصل 1
  .داراييبراي تحصيل يك دارايي در زمان تحصيل آن  شدهتمامبهاي عبارت است از 

  درآمد تحقق اصل) 2
 يينرا تع يمال يهاها و صورتدرآمد و ثبت آن در حساب يي، زمان شناسااصلاين 

  برقرار باشد: يركه دو شرط ز دشويم ييشناسا ياصل، درآمد زمان ين. طبق ادكن يم
  صورت گرفته باشد. يدادوستد يامبادله  
 كسب سود، كامل شده باشد. يندفرا  
  درآمد با هزينه تطابق اصل) 3

مالي  ةورآن دشده در هاي ثبتهزينهمالي، بايستي  ةزيان يك دور وسود محاسبة براي 
  د. شوكسر شده در آن دوره درآمدهاي ثبتاز 
  كامل افشاي اصل) 4

 يمربوط به واحد تجار يتبااهم يمال يعو وقا يدادهارو يهكل ،اصلبه موجب اين 
جوانب تمامي بر كامل  يافشا. اصل شودكامل افشا مناسب و صورت به بايستي 
 يبرا يازاطالعات مورد ن يهرا ملزم به ته يواحد تجارثر بوده و ؤم يمال يگزارشگر

در متن  دنتوان يممورد نياز اطالعات  ين. ادكن يبستانكاران و اعتباردهندگان م
  ند.شوشا ها، افصورت ينهمراه ا هاي ياداشتدر  يا يمال يها صورت

  حسابداري در مالي هايگزارش انواع
 هاي ماليصورت )1

  ) ترازنامه1ـ1
  زيان و) صورت سود 2ـ1
  زيان جامع و) سورت سود 3ـ1
  هاي نقد) صورت جريان4ـ1
 هاي ماليصورت ةهاي ضميم) يادداشت5ـ1

 اظهارنامه مالياتي )2

 هاي خاص مديريتگزارش )3

 هاي دولتيهاي خاص به سازمانگزارش )4
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  مالي هايصورت اهداف
اطالعات  ةارائعبارت است از،  يمال يها گزارش يا يمال يها هدف صورت

 ي،واحد تجارپذيري مالي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف ةدربارشده  بندي طبقه
در اتخاذ  يمال يها صورت كنندگانِ از استفاده  گسترده يفيط يكه برا يا به گونه

هاي صورتعالوه بر اين، يكي ديگر از وظايف . سودمند باشد ياقتصاد اتيمتصم
  . استسسه ؤماقتصادي ان پيرامون موضعات مالي و مدير ه بهورامشة ارائمالي 

آن تواند ظرفيت ميشركت يك پذيري مالي عملكرد مالي و انعطاف ،وضعيت مالي
كنندگان مينأد پرداختني به تها از قبيل حقوق و دستمزانجام پرداخت برايرا سسه ؤم

كنندگان منابع مالي و بازپرداخت تسهيالت مالي و مينأكاال و قطعات، پرداخت به ت
منافع  ةدربرگيرندشركت د. وضعيت مالي يك كنها تعيين گذاريانجام سريع سرمايه

ها و ظرفيت ميزان نقدينگي و توان بازپرداخت بدهي شركت، نآدر اختيار اقتصادي 
از طريق ترازنامه و  اري آن با تغييرات محيط عملياتي و اقتصادي است كه عمدتاًسازگ

  شود. يا صورت وضعيت مالي ارائه مي
است.  يحاصل از منافع تحت كنترل واحد تجار ةبازد ةيرنددربرگ يعملكرد مال

جامع  يانز وو صورت سود  يانز ودر صورت سود  ياطالعات مربوط به عملكرد مال
 ةاستفاد ي،اثربخش يزانم ةاطالعات درخصوص قضاوت دربار ينشود. ايارائه م
اطالعات در مورد عملكرد  ،عالوهبهاست.  يتوسط واحد تجار ياز منافع اضاف ياحتمال

ثر از ؤاستفاده م منظور به يواحد تجار يتظرف ينيبيشپ يآن برا ييرپذيريو تغ يمال
  منافع موجود است.

شده و در قالب  يريگخاص اندازه يزمان ةباز يكشركت در  يمال عملكرد
 ين. در ادشو يمارائه  شود يگفته م يانز وحساب سود كه صورت يحساب صورت

 يقها از طرشركت هاي ينهكسب درآمدها و هز ةاز نحو يا ها، خالصهصورت حساب
ها حساب صورت ينا ينوند. همچنش يم محاسبه و ارائه يرعملياتي،و غ ياتيعمل هاي يتفعال

فصل  يك(معموالً  ينمع يحسابدار ةدور يكشركت در  ةشديجادخالص ا سود و زيان
  .دكنني) را ارائه ميسال مال يك يا

 برايثر ؤاقدام م سسه درؤمعبارت است از توانايي يك شركت  پذيري ماليانعطاف
اي كه واحد تجاري بتواند در قبال گونهن بهآهاي نقدي تغيير ميزان و زمان جريان

  منتظره واكنش نشان دهد.رهاي غيرويدادها و فرصت
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ر ساي نسبت به هاي مالي اطالعاتي متفاوتظاهر هريك از صورت دراگرچه 
هاي مالي با يكديگر ارتباط ؛ با اين حال، اجزاي صورتكنندمالي ارائه ميهاي  صورت

اند. بنابراين، معامالت يا ساير رويدادهاي يكسان گوناگوناي هدارند و بيانگر جنبه
تمامي و به تنهايي مستقل نبوده هاي مالي تنها در خدمت يك هدف از صورتكدام هيچ

توانند مبنايي اما در مجموع مي ندكنكنندگان فراهم نمياطالعات الزم را براي استفاده
مستلزم  اقتصادي معموالً تاين تصميما .كنند را فراهمبراي اتخاذ تصميمات اقتصادي 

  د.هستننقد و زمان و قطعيت ابعاد آن ايجاد وجه  درارزيابي توان واحد تجاري 

  ها حساب بنديطبقه
، با توجه به نوع گوناگون سساتؤها و مهاي شركتبراي ثبت عملكرد مالي و حساب

ساير  در مقايسه بااوتي فعاليت، بزرگي و كوچكي آن واحد اقتصادي، اطالعات متف
دسته حساب كلي زير را در سيستم  توان پنجد. با اين حال، ميشوميها استفاده شركت

  د:كرحسابداري يك واحد اقتصادي مشاهده 
 دارايي )1

 بدهي )2

 سرمايه )3

 درآمد )4

 هزينه )5

  دارايي) 1
ش پولي اموال و حقوقي كه داراي ارز تماميدارايي در علم حسابداري عبارت است از 

هاي عيني و مشهود باشند. مثل زمين، هاي يك واحد ممكن است پديدهباشند. دارايي
ساختمان، موجودي نقدي و موجودي كاال يا به صورت حقوق مالي و امتيازات غيرقابل 

هاي يك واحد منابع درواقع دارايي يت، مثل سرقفلي و مطالبات از اشخاص.ؤر
  در آينده براي آن واحد انتفاع داشته باشند. روداقتصادي هستند كه انتظار مي

  هاي زير را داشته باشد؛براي اينكه يك قلم بتواند دارايي محسوب شود بايد ويژگي
  تي داشته باشد؛آمنبع اقتصادي باشد؛ يعني براي واحد تجاري منافع 

  واحد تجاري باشد؛ ةمالكاندر تسلط 

 .قابل تبديل شدن به پول باشد  
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هاي دريافتني، اسناد دريافتني، موجودي ه با اين تعريف، وجوه نقد، حساببا توج
  شوند.سسه محسوب ميؤهاي يك معنوان داراييكاال و ... به

 بنديطبقه يرز ةدست دوبه  توانمي حسابداري ديدگاه از را سسهؤم يك هايدارايي
  : كرد

Iهاي جاري) دارايي  
II( هاي غيرجاريدارايي  
I (جاري هايدارايي  

عملياتي  ةيا يك دور شود كه در طي يك ساله نقد و اقالمي از دارايي گفته ميوبه وج
به وجه نقد تبديل، مصرف و يا  تر باشد)(هر كدام كه طوالني از تاريخ تنظيم ترازنامه

  ند از:اسسه عبارتؤهاي جاري عمده يك مدارايي .فروخته شوند
 وجوه نقد  
 هاي دريافتنيحساب  
 د دريافتنياسنا 

 ملزومات  
 پرداختپيش 

 موجودي مواد و كاال  
  نقد وجوه
 سسهؤم يبانك گوناگون هايحساب ياو  هاگاوصندوقكه در  شوديم ينقد هايپول شامل

  .كند ميخود از آنها استفاده  يجار هايپرداخت براي شركت و شوندمي نگهداري
  دريافتني هايحساب
 بدهكارند سسهؤمبه  مشتريانشركت،  ةگذشت يمبادالت تجار ةجنتي در كه هستند مطالباتي

 دريافت آنها بابت از برات و سفته چك، نظير بدهي تأييد مدرك و سند هيچ مؤسسه ولي
  .شوندمي ايجاد خدمات و كاال نسيه فروش طريق از معموالً مطالبات اين. باشد نكرده
  دريافتني اسناد

الت تجاري گذشتة شركت، مشتريان به مؤسسه مطالباتي هستند كه در نتيجة مباد
بدهكارند و مؤسسه سند و مدرك تأييد بدهي نظير چك، سفته و برات از بابت آنها 

  دريافت كرده باشد.
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  ملزومات
اي نزديك (كمتر  كه به قصد استفاده و مصرف در آيندهلوازم و كاالهاي مصرفي هستند 

التحرير اداري (مانند كاغذ، خودكار،  شوند. لوازم از يك سال) خريداري و نگهداري مي
  شوند. سسه محسوب ميؤماژيك و غيره) از جمله ملزومات يك م

  پرداخت پيش
كاال و خدمات  يافتاز در كه قبل ستها ينههز يشاپيشها، پرداخت پ ينهپرداخت هز يشپ

  .يمهپرداخت ب يشپرداخت اجاره و پ يش. مانند پيردپذ يصورت م
 كاال و مواد موجودي

 جريان در كه هستند اي شده يلمحصوالت تكم و ساخته نيمه محصوالت خام، مواد
  .دارد وجود آنها فروش قصد ادامه در يا شده انبار محصول، توليد رايب شركت فعاليت

II (غيرجاري هاي دارايي   
سسه قصد نگهداري و استفاده از آنها را براي ؤشود كه م به اقالمي از دارايي گفته مي

مالي به وجه  ةسسه انتظار ندارند در طي يك دورؤهاي متمادي دارد و مديران م سال
هاي  غيره. به طور كلي دارايي وآالت  نقد تبديل شود. مانند زمين، سرقفلي، ماشين

  ند از:ا سسه عبارتؤغيرجاري عمده يك م
  ) دارايي ثابتالف
  دارايي نامشهود ب)
  ها ساير دارايي ج)
  ثابت دارايي) الف
 ياتعمل يانجر دركه  شودمي گفته يطوالن يمشهود با عمر اقالمي به هادارايي نوع اين
 هايسال براي را آن از استفاده و نگهداري قصد سسهؤم و دشو مياستفاده  سسهؤم

مكرر، فرسوده شده  ةاستفاد ةنتيج در و زمان مرور به اقالم اين حال، اين بادارد.  يمتوال
 يك ثابت هايدارايي هاينمونه. شودمي گرفته درنظر استهالك آنها براي ،ينو بنابرا

 و تجهيزات و آالتماشين نقليه، ايلوس ساختمان، زمين، اثاثيه،از:  ندا عبارت سسهؤم
  .غيره
  نامشهود راييدا) ب

فاقد ماهيت عيني بيانگر حقوق قانوني يا ارتباط خاصي هستند كه  ها دارايياين دسته از 
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اند.  كسب شدهبراي شركت مالي،  ةبيش از يك دور ةاستفاد هدفبا  وو فيزيكي هستند 
و حق اشتراك كسب  ةپرواننشر،  و  سرقفلي، حق امتياز، حق اختراع، حق چاپ

  هاي نامشهودند. دارايي هايي از انواع مثال
  ها دارايي ساير) ج

هاي فوق  نتوان آنها را در يكي از گروهداشته باشد كه هايي  داراييسسه ؤاگر يك م
  شود. ها استفاده مي از عنوان ساير داراييبراي آنها  د،كربندي  طبقه

  بدهي) 2
سسه ؤهاي م اراييد ازها  بدهي، حقوق و مطالباتي هستند كه ساير اشخاص و شركت

سسات ديگر بپردازد. ؤسسه مبالغي را در آينده به افراد و مؤدارند و براساس آنها بايد م
  شده، بدهي داراي سه ويژگي اصلي است: تعريف ارائه اين با توجه به

الف) بدهي، تعهدي است كه در حال حاضر وجود دارد و بايد در آينده از طريق انتقال 
  شود. منافع اقتصادي تسويه

تواند از خروج  ناپذير است، يعني اينكه واحد تجاري نمي ب) بدهي يك تعهد اجتناب
  منافع اقتصادي جلوگيري كند.

  .است داده رخ گذشته در كه باشد رويدادهايي ساير يا معامالت از ناشي بايد بدهي) ج
، وام هاي پرداختني، اسناد پرداختني، حقوق پرداختني اين تعريف، حساب هبا توجه ب

  شوند. سسه محسوب ميؤهاي يك م عنوان بدهي و... به
  بندي كرد:  زير طبقه ةدستتوان به دو  سسه را از ديدگاه حسابداري ميؤهاي يك م بدهي

I (مدت كوتاههاي  بدهي )جاري(  
II(غيرجاري) هاي بلندمدت ) بدهي  
I (جار مدت كوتاه هاي بدهي)ي(  
 يا سال يك طي در روديهستند كه انتظار م مطالباتي و تعهدات ،هابدهي نوع ينا

 ندشو تسويه ي،جار هايييترازنامه از محل دارا يمتنظ يخاز تار ياتيعمل ةدور يك
 جاري هايبدهي از هايينمونه. شوند تبديل ديگري جاري هايبدهي به يا و

  : از ندا عبارت
 هاي پرداختني  حساب  
 تني اسناد پرداخ  
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 پرداختني  حقوق  
  پرداختني هاي حساب
ها يا  دارايياموال و  ةكه در اثر خريد نسيهاي پرداختني نوعي بدهي هستند  حساب

و  خدمات ايجاد شده باشد و در قبال آن سند تجاري تسليم نشده باشد ةدريافت نسي
  در سررسيد معين پرداخت شوند. دباي

  پرداختني اسناد
در قبال آنها اسناد تجاري نظير سفته و برات دهي هستند كه اسناد پرداختني نوعي ب

  تسليم طلبكار شده باشد.
  پرداختني حقوق

اند اما  كه كار كرده استو دستمزد كاركناني  حقوقحقوق پرداختني، نوعي بدهي بابت 
  هنوز مبلغي به آنها پرداخت نشده است و بايد در سررسيد معين پرداخت شود.

II (غ بلندمدت هاي بدهي)يرجاري(  
رود در طي يك سال يا يك  ها، تعهدات و مطالباتي هستند كه انتظار نمي اين نوع بدهي

ند و يا به شوسسه، تسويه ؤهاي م عملياتي از تاريخ تنظيم ترازنامه از محل دارايي ةدور
  ند از: اهاي بلندمدت عبارت هايي از بدهي ديگري تبديل شوند. نمونههاي  بدهي

  بلندمدت هاي پرداختني لف) حسابا
  بلندمدت ب) اسناد پرداختني

  ج) وام بانكي بلندمدت

  سرمايه) 3
 غيرنقد يا نقد صورتبه سسهؤم يك صاحبان (شركا) ةآورد ،حسابداري در سرمايه

 يهسرما يگر،به عبارت د .است سسهؤم آن تشكيل براي...) و آالتماشين اثاثيه،(اموال، 
دارند. مقدار  شركت آن هايدارايي به نسبت شركتصاحبان  يااست كه صاحب  يحق

آن  هايدارايي مجموع از سسهؤم هايبدهي مجموع نكرداز كسر  سسهؤم يك ةيسرما
  .شودمي حاصل سسهؤم

 منفعتكسب  ةوسيلين تر مهمرين عوامل تجارت و ت از مهميك شركت  ةسرماي
عمليات تجاري خود،  ةتيجمندي از ن ي براي بهرههر شركت .است براي آن شركت

آن  ةسرماي به حجمشركت تجاري هر اهميت نيازمند سرمايه است. ميزان قدرت و 
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 ،هاي سهامي در شركتبراي نشان دادن حقوق مالي مالكان يا سهامداران . استوابسته 
  شود. استفاده مي »حقوق صاحبان سهام« ةاز واژ ،»سرمايه« ةبه جاي واژ

  يحسابدار ياصل معادلة
كه براساس آن در هر  استحسابداري دوبل يا دوطرفه يكي از اصول مهم حسابداري، 

اين اصل در . تساوي برقرار شود ها حساب بين بدهكار و بستانكار دعملياتي باي ةدور
عروف است بيان اصلي حسابداري م ةاي كه به معادل معادلهصورت  بهحسابداري، 

  :استبه شرح زير شود كه  مي
  

حسابداري الزم است  ةدر قالب معادليك شركت ي نمايش رويدادهاي مالي راب
  .ندشوهاي آن شركت مشخص  و سرمايه ها ، بدهيها دارايي
ريال باشد،  500,000ريال و بدهي آن  5,000,000هاي يك شركت  اگر دارايي مثال.

 سرمايه اين شركت چقدر است؟

  اصلي حسابداري داريم: ةبراساس معادل :حل
  رايي = بدهي + سرمايهدا

  هاي شركت در اين معادله خواهيم داشت: ها و بدهي با جاگذاري مقادير دارايي
  + سرمايه 500,000 = 5,000,000

  شركت برابر خواهد بود با: ةسرماي نبنابراي
  سرمايه = 5,000,000  - 500,000  = 4500,000ريال 

 مبلغدين منظور، ندازي كند. با راه شركت تجاريتصميم دارد يك يك بازرگان  .مثال
واريز و شركت نزد بانك  ، به حسابعنوان سرمايه را به ريال وجه نقد 2,000,000

و با صورت نقد  ريال به 200,000يك ساختمان را به مبلغ كند.  گذاري مي سرمايه
اداري به مبلغ  ملزوماتكند. تعدادي مبلمان و  خريداري ميبرداشت از حساب شركت 

  حسابداري آن را بنويسيد. ةمعادل كند. صورت نسيه خريداري مي ريال به 100,000

 بدهي + سرمايه = دارايي
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  :حل
  دارايي   =   بدهي   + سرمايه

200,000 + 100,000 + 1800,000   =100,000  +2,000,000  
  + سرمايه حساب پرداختني = وجه نقد در حساب بانكي + ملزومات اداري + ساختمان

شركت نزد  ياز حساب نقد يالر 200,000بلغ ساختمان، م يدخر ياست كه برا گفتني
كرده و  ييرشركت تغ يينوع دارا ،ينشود. بنابرايبه ساختمان م يلبانك برداشت شده و تبد

  ماند.يم ي) باق2,000,000بت (اجمع آنها ث يشود وليم يلاز وجه نقد به ساختمان تبد
ت با هم كارآفريني كرده با همكاري و مشاركگيرند تا  تصميم مينفر كارآفرين سه  .مثال

ريال و  70,000ريال، نفر دوم  20,000نفر اول ند. كنتوليدي را احداث  ةو يك كارخان
ريال وام  480,000كنند. همچنين در مجموع  گذاري مي سرمايه ريال 40,000نفر سوم 

 240,000به قيمت  CNCدستگاه ، يك فعاليتكنند. براي شروع  بانكي دريافت مي
ريال در  50,000و  دهكرريال خريداري  320,000به مبلغ  اوليه داكيلو مو 300ريال و 
  مطلوب است محاسبه:گذارند.  بانك مي

  الف) دارايي، ب) بدهي، ج) سرمايه، د) معادله اصلي حسابداري.
  الف) دارايي شركت برابر است با: :حل

(مواد ريال  320,000 + )CNCريال ( 240,000) + در بانك ريال (وجه نقد 50,000
  ريال (دارايي)  610,000 = اوليه)

  ب) بدهي شركت برابر است با:
  ريال (وام بانكي) 480,000

  شركت برابر است با: ةسرمايج) 
 40,000 نقدي نفر دوم) ةريال (آورد 70,000 + نقدي نفر اول) ةريال (آورد 20,000

  ريال (سرمايه شركت) 130,000=  نقدي نفر سوم) ةريال (آورد
  ) معادله اصلي حسابداري:د

  دارايي = بدهي + سرمايه
610,000  =480,000  +130,000  

 ترازنامه  

كه به  است يصورت مال ياگزارش  يك مالي، وضعيت صورت يا بيالن يا ترازنامه
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در  را يهو سرما هايو بده هاييدارا ينمربوطه، ارتباط ب يحيتوض هاييادداشت همراه
صاحبان مؤسسه،  يكه برا شود يگزارش م يبيرتبه ت معين يمقطع زمان يك

 به ترازنامهباشد.  يدمؤسسه مف يمند به امور مال اشخاص عالقه يربستانكاران و سا
) شباهت كامل دارد. ترازنامه يه+ سرما ي= بده يي: دارايعني( يحسابدار ةمعادل

 و راست سمت در هادارايي آن در و دشو يم يهته يمال ةدور يك يانمعموالً در پا
 راشركت  يك ةترازنام ةنمون 1ـ1در سمت چپ قرار دارند. شكل  يهو سرما هابدهي
  .دهدمي نشان
  ترازنامه بايد به موارد زير توجه كرد: ةدر تهي
  معادله حسابداري رعايت شود؛ الف)

  ها تهاتر كرد؛ها را با بدهيتوان داراييب) در ترازنامه نمي
، نام مؤسسهنام : رعايت شود اين ترتيبترازنامه بايد به ج) ترتيب عنوان يا سرفصل 

  ؛صورت مالي ةصورت مالي كه همان ترازنامه است، تاريخ تهي
  كنيم (واحد پولي و به مقياس)؛گيري ميد) واحدي كه ترازنامه را با آن اندازه

در  ها وحسابداري، در سمت راست دارايي 1 ة) در ايران و طبق استاندارد شمارھ
  شوند. سمت چپ بدهي و سرمايه نشان داده مي

  درآمد) 4
هاي ديگري كه يك شركت در قبال درآمد عبارت است از كلية وجوه نقد و دارايي

كند و يا در آينده دريافت فروش محصوالت يا ارائة خدمات به مشتريان دريافت مي
از آنها خواهد شد. هاي شركت و يا تركيبي خواهد كرد و يا اينكه موجب كاهش بدهي

هاي ييدارا يشافزا نايو شده شركت  ييداراسرمايه و  يشموارد موجب افزا ينتمام ا
  .شود يممحسوب درآمد  ،شركت

هايي نظير توليد، توزيع و فروش محصوالت، پيمانكاري ساخت و ارائه فعاليت
از و... هاي ديگر، واگذاري حق امتيگذاري در مؤسسهخدمات، اجارة اموال، سرمايه

از  يوام نقد يافترشوند. ولي مواردي مانند دموجب كسب درآمد براي شركت مي
 مبلغ به بانك ينا يافتشركت معادل در يراز كند؛كسب نميدرآمد  براي شركتبانك 

همچنين  .دنابييم يشدر ترازنامه افزا يو بده ييداراهر دو مقدار و  دشو يبدهكار م
اقدام، ينانتيجة در  يرازشود؛  يدرآمد محسوب نميز نوصول مطالبات از بدهكاران 
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  نمونة ترازنامة يك شركت 1ـ1 شكل
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 تبديلب صندوق) (حسا يياز دارا يگري(حساب بدهكاران) به نوع د يياز دارا ينوع
  .شودمي

درآمد يك شركت آن است كه درآمد هر دوره  ةيكي از نكات اساسي در محاسب
سسه در همان دوره باشد و مبالغي كه بابت خدماتي كه در ؤبايد مربوط به فعاليت م

آن دوره به  ، درآمدشودميخواهد شد و يا كااليي كه در آينده تحويل  رائهآينده ا
  آيد.حساب نمي

  :كردطور كلي درآمد يك شركت را مي توان به دو دسته زير تقسيم  به
  عملياتي درآمد) الف

صورت هاي اصلي شركت و بهدرآمد عملياتي عبارت است از درآمدي كه از فعاليت
الزحمه، سود شود. مانند درآمد ناشي از فروش، حقمستمر و مداوم حاصل مي

  از.، سود سهام و حق امتيشده تضمين
  غيرعملياتي درآمد) ب

هاي اصلي و مستمر شركت درآمد غير عملياتي عبارت است از درآمدي كه از فعاليت
و از يك يا چند فعاليت جانبي و غيرمستمر  استحاصل نشده و ماهيت آنها غيرعادي 

  آيد. مانند درآمد ناشي از فروش يك قطعه زمين مازاد شركت.دست ميبه
  د:كربندي صورت زير نيز طبقهشركت را به توان درآمدهمچنين مي

  نقدي درآمد) الف
خدمات به مشتريان وجه آن  ةدرآمد نقدي، درآمدي است كه در زمان فروش كاال يا ارائ

ة شركت در معادل ةها و نيز سرمايدريافت شود. درآمد نقدي موجب افزايش دارايي نقداً
يابد و چون بدهي ركت افزايش ميشود. زيرا دارايي (نقد و بانكي) شحسابداري مي

  يابد.كند بنابراين سرمايه شركت نيز افزايش ميتغيير نمي
  )يه(نس غيرنقدي درآمد) ب

خدمات به مشتريان وجه  ةدرآمد غيرنقدي، درآمدي است كه در زمان فروش كاال يا ارائ
ين الزحمه اشود حقرا بالفاصله دريافت نكند، در اين صورت مشتري متعهد مي آن

هاي شركت خدمات را در آينده بپردازد. درآمدهاي غيرنقدي موجب افزايش دارايي
حسابداري موجب  ةهاي دريافتني و يا اسناد دريافتني) و درنتيجه در معادل(حساب

  ند.شوافزايش سرمايه شركت مي
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  شود:درآمد شركت از فرمول زير استفاده مي ةبراي محاسب
  (P)هر واحد كاال  يمتق  (Q) رفتهفروش ي= تعداد كاال (TR)كل  درآمد

ريال به  100,000شامپو توليد و با قيمت  500يك شركت توليد شامپو روزانه  اگر .مثال
  شود؟ چقدر ميروزانه اين شركت درآمد كل فروش رساند، 

  :حل
  (P)هر واحد كاال  يمتق  (Q) رفتهفروش ي= تعداد كاال (TR)كل  درآمد

   100,000 500 = 50,000,000(درآمد كل) ريال 

  هزينه) 5
ها، يا ها، يا استهالك داراييهزينه عبارت است از مصرف كليه وجوه نقد يا ساير دارايي

هاي اصلي يا جانبي شركت فعاليت ةها و يا تركيبي از آنها در نتيجافزايش بدهي
مبالغي را كه توليدكنندگان  گفت توانطور كلي مي. بنابراين، بهكسب درآمدمنظور  به

طور كه درآمد يك شود. همانكنند هزينه توليد محسوب ميبراي توليد صرف مي
 ها نيز موجب كاهش سرمايهشود، هزينهشركت موجب افزايش سرمايه آن شركت مي

شود و بيشتر از هزينه باشد، سود شركت ناميده مي كه درآمدشوند. درصورتيشركت مي
شرگت درنظر گرفته هاي شركت از درآمد آن بيشتر باشند، زيان كه هزينهدرصورتي

  .شود مي
ة هزينبرق، آب، تلفن و  ة، پرداخت هزيننپرداخت حقوق كاركناهايي مانند فعاليت
يك شركت محسوب هاي معمول هزينههايي از نمونه الت و ساختمانآماشين استهالك

با اين حال، هر كاهشي در حساب يا صندوق شركت هزينه محسوب . شوندمي
عنوان مثال، خريد بسياري از اقالم دارايي مانند خريد ساختمان و اثاثيه، . بهشود نمي

  شوند. واريز بدهي و پرداخت وجه به طلبكاران، هزينه محسوب نمي
هاي هر دوره بايد هزينهشركت آن است كه  ةهزين ةر محاسبيكي از نكات اساسي د

ترين اصول براساس يكي از مهم نكته اين .از درآمدهاي همان دوره كسر شود
 ،عنوان مثالبه. استهاي يك دوره از درآمد همان دوره) حسابداري (اصل وضع هزينه

 ةاگر در پايان دور مالي فعلي كسر شود و ةبايد از درآمد دور ساختمانة اجار نةهزي
  .دشومحسوب آتي  ةعنوان هزينه در دورد، نبايد بهشومالي پرداخت ن

هاي نقدي و غيرنقدي (نسيه) توان به هزينههاي شركت را نيز ميطور كلي هزينهبه
كه درآمدهاي نقدي موجب افزايش حساب وجوه نقد طوريد. همانكربندي تقسيم
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 درآمد -+ هزينه  بدهي + سرمايه = دارايي

يز موجب كاهش حساب وجوه نقد شركت هاي نقدي نشوند، هزينهشركت مي
هاي هاي غيرنقدي (نسيه) نيز موجب افزايش حساب. همچنين، هزينهشوند مي

ها موجب كاهش سرمايه شوند. درنتيجه، هزينهپرداختني و يا اسناد پرداختني شركت مي
  مالي خواهند شد. ةيك شركت در پايان دور

    وه  تقسيم كرد:توان به دو گري شركت را ميهازينهه
  (عملياتي) هاي توليديهزينه )1
 (غيرعملياتي) هاي غيرتوليديهزينه )2

  )ياتي(عمل توليدي هايهزينه) 1
  د:كراصلي تقسيم  ةتوان به سه دستها را مياين نوع هزينه

 ؛هزينه الزم براي خريد مواد اوليه يا مواد خام توليدي :مواد هزينه) الف

مستقيم حقوق و دستمزد كاركنان توليدي كه  ةمانند هزين :انيانس نيروي يا كار هزينه) ب
 ؛در توليد دخيل هستند

هاي غيرمستقيم مواد و نيروي انساني ها به هزينهاين نوع هزينه :يدسربار تول هزينة) ج
 كند.شوند كه مقدار آنها با تغيير مقدار توليد تغيير چنداني نميتقسيم مي

  )يرعملياتي(غ غيرتوليدي هايهزينه) 2
  د:كراصلي تقسيم  ةتوان به سه دستها را مياين نوع هزينه

  هاي توزيع و فروش؛هاي تبليغاتي، هزينهمانند هزينه :بازاريابي هايهزينه) الف
  اداري؛ بخش در خدماتي مديريتي، هايهزينه مانند :تشكيالتي و اداري هايهزينه) ب
  و برق و غيره.مانند ماليات، آب  :سربار هايهزينه) ج

هاي يك شركت در افزايش و كاهش سرمايه با درنظرگرفتن نقش درآمدها و هزينه
صورت زير ها بهلفهؤاصلي حسابداري را با درنظرگرفتن اين م ةتوان معادلشركت، مي
  توسعه داد:

  

خود  ياقتصاد يتفعال برايبوده و  يالر 20,000شركت  ةياول ةسرماي .مثال
 يالر 30,000به مبلغ  يديجد آالتينو ماش گيرديز بانك وام ما يالر 10,000
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 = سود درآمد – ينههز

خود  اقتصادي فعاليت بابت از شركت .كندمي خريداري جديد محصول توليد براي
 يبرا يحسابدار ياصل ةمعادل است مطلوب. كندمي كسبدرآمد  يالر 70,000

  شركت. ينا
  :حل

  درآمد –ينه+ هز يهسرما + يبده =  ييدارا
70,000 + 30,000  =10,000  +20,000  +0-70,000  

ريال سود كرده و  70,000فعاليت اقتصادي، شركت  ةاست كه در نتيجالزم توضيح  اين
  شود.هاي شركت افزوده مياين سود به دارايي

ريال هزينه كرده 30,000در مثال فوق اگر شركت بابت فعاليت اقتصادي خود  .مثال
  صلي حسابداري براي اين شركت.ا ةباشد، مطلوب است معادل

  :حل
  درآمد  – ينه+ هز يهسرما  + ي= بده ييدارا

40,000+30,000  =10,000  +20,000  +30,000 - 70,000  
ريال سود كرده و اين  70,000-30,000=40,000درنتيجه فعاليت اقتصادي، شركت 

  شود.هاي شركت افزوده ميسود به دارايي

  يانسود و ز رابطة
 ياسود برده مالي  ةهاي خود در طول دورفعاليت ةنتيج درممكن است شركت يك 

براي درآمد و  شدهارائهدر اين بخش براساس تعاريف . ه باشدشد يانمتحمل ز
  د.شوشركت، سود و زيان آن  بررسي ميهاي  هزينه

  سود) 1
هاي فعاليت ةشده در نتيجدر حسابداري، سود عبارت است از مازاد درآمد كسب

مالي، كه نشانگر افزايش خالص در حقوق  ةهاي واقع در يك دورشركت بر هزينه
  توان نوشت:سادگي ميبه. بر اين اساس استصاحبان سهام 
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  سود انواع
تواند انواع مختلفي داشته باشد. برخي از انواع سود شركت مية شدسود كسب

  :ازاند  عبارت
 :يمرتبط با موضوع خود سود هاي يتاز محل فعال ينانچه شركتچ سود عملياتي 

 .نامند يم ياتيآن سود را سود عمل يدر علم حسابدار د،كنكسب 

 :مرتبط با موضوع خود يرغ هاي يتاز محل فعال يچنانچه شركت سود غيرعملياتي
 .نامند يم ياتيعمليرآن سود را سود غ يدر علم حسابدار د،كنكسب  يسود

 مقداراز  شركت ةشدي فروختههاشده كاالاز تفاضل مقدار بهاي تمام :ناخالص سود 
 آيد.دست مي، سود ناخالص بهشركتآن كل فروش 

 در آن شركت  يشركت را از درآمدها ياتو مال ياتيعمل هاي ينهاگر هز :خالص سود
 .استآمده، نشانگر سود خالص آن شركت دستهعدد ب يم،كنكسر  يمال ةطول دور

 گذاري  سرمايه، در جهت خاصي مثل شركت مجمعطبق تصويب  :ختهاندو سود
 تجهيزات اندوخته شود. ةمجدد و توسع

 بخشي از سود خالص شركت كه ميان سهامداران توزيع نشده باشد و  :انباشته سود
نشده (انباشته) سود توزيع ،هاي شركت انباشته شوددارايي مجموعِدر ممكن است 

  .شودناميده مي

  زيان) 2
ة در يك دورهاي شركت فعاليت ةدر نتيجشده هاي واقعچنانچه هزينهدر حسابداري، 

كه نشانگر كاهش ، شركت زيان كرده است شده آن دوره باشدمالي بيش از درآمد كسب
  .نيز هستحقوق صاحبان سهام 

  زيان انواع
باشد. برخي از انواع  داشته گوناگونيتواند انواع ركت ميشده به شتحميلهاي زيان
  ند از:اعبارتها زيان
 يزيانمرتبط با موضوع خود  هاي يتاز محل فعال يچنانچه شركت :عملياتي زيان 

 .نامند يم ياتيعمل زيانرا  آن يدر علم حسابدار ،متحمل شود

 مرتبط با موضوع خود يرغ هاي يتاز محل فعال يچنانچه شركت :غيرعملياتي زيان
 .نامند يم ياتيعمليرغ زيانرا  آن يدر علم حسابدار ،متحمل شود زياني
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  هاي اقتصادي خود مبلغدر طول سال مالي مربوط به فعاليت اگر شركتي .مثال
صرف انواع ريال  300,000كسب كرده باشد و در عوض مبلغ درآمد ريال  1،000،000

مالي  ةدورهاي آن شده باشد، مطلوب است تعيين اينكه اين شركت در طول اين هزينه
  .ده بوده استسودده بوده يا زيان

  :حل
  درآمد = سود –هزينه 

  سود = 1,000,000 – 300,000=  700,000 < 0
ده سودمالي خود  ةدورشركت در طي پس عددي مثبت شد، حاصل با توجه به اينكه 

  .ريال سود كرده است 700,000بوده و مبلغ 
هاي اقتصادي خود مبلغ فعاليتدر طول سال مالي مربوط به  اگر شركتي مثال.

صرف انواع ريال  300,000كسب كرده باشد و در عوض مبلغ درآمد ريال  100,000
مالي  ةهاي آن شده باشد، مطلوب است تعيين اينكه اين شركت در طول اين دورهزينه

  .ده بوده استسودده بوده يا زيان
  :حل

  درآمد = سود –هزينه 
  سود = 100,000 – 300,000=  - 200,000 > 0

ده مالي خود زيان ةدورشركت در طي پس شد،  نفيعددي مبا توجه به اينكه حاصل 
  .ريال زيان كرده است 200,000بوده و مبلغ 

  زيان و سود صورت
ها و فعاليت ةحسابي كه چگونگي و نتيجصورت سود و زيان، عبارت است از صورت

صورت دهد. هدف اين ارائه مي مالي ةرويدادهاي مالي يك شركت را در طي يك دور
 ةدور يك يبرا ها ينهاز درآمدها و هز يا و خالصهشركت بوده  سود و زيان يينتعمالي، 
حساب يا سود خالص است يا زيان خالص كه اين صورت ةنتيج .كندارائه ميرا مالي 

شود و عامل ارتباط بين اين منتقل مي شركتبه ترازنامه در بخش حقوق صاحبان 
  هاي مالي است.صورت

هاي  صورت تريناساسي و ترينمهم از يكي شركت، يك زيان و سود حسابصورت
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و مبناي  دهد ينشان م يمال ةدور يرا ط ركتش يك يعملكرد مال ةيجكه نت استمالي 
ترين و ، مهميانصورت سود و زگيرد. هاي مالي قرار ميگريبسياري از تحليل

شركت آتي هاي كند كه فعاليتاطالعات مالي يك شركت را گزارش ميين تر اساسي
بستگي  شركت ةبيني دقيق سودآوري آيندپيشدرنتيجه به بررسي دقيق اين اطالعات و 

عملكرد  ةحساب بيانگر نحوشده در اين صورتدارد. همچنين، سود و زيان ارائه
   .استمالي  ةمديريت شركت در طول دور

تشكيل شده  گوناگونيهاي لفهؤيان شركت نيز مانند ترازنامه از مصورت سود و ز
هاي گري صورتتحليلنخستين گام اساسي در  هالفهؤاست. شناخت و بررسي اين م

  ند از:اهاي اصلي صورت سود و زيان عبارتلفهؤ. ماست شركت مالي
 درآمد (فروش) )1

 هزينه )2

 سود و زيان )3

 دهد.نشان مي راپتروشيمي  شركتصورت سود و زيان يك  ةنمون 2ـ1شكل 
  :شود يم يهمعموالً به دو روش ته شركت زيان سود وحساب  صورت

 يا مرحله تك  
 يا دومرحله  

  اي مرحله تك روش به يانصورت سود و ز
شوند. سپس در زير اين ارائه مي يكجا ي شركتدرآمدها يهروش ابتدا كل ينا در

 يابه سود ها از درآمدها هزينهاز تفاضل شوند. درنتيجه  يم ارائه ها ينههز يهكل درآمدها،
كه مؤسسه سود داشته يصورت(در ياتبا كسر مالرسيم.  يم ياتقبل از كسر مال يانز

شركت به دست  خالص يانز ياهمان سود  يا ياتبعد از كسر مال يانز ياباشد) سود 
  آيد.مي

  اي دومرحله روش به يانصورت سود و ز
 ياتيعمل هاي ينهادامه هزشده و در  ذكر ياتيعمل يدرآمدها، روش ينال او مرحلة در

دست شركت به ياتيعمل يانز ياسود  مقادير، يناز تفاضل ا و شوند يم شركت ارائه
 هاي ينهادامه هزشده و در  ذكر ياتيعملغير يدرآمدها، روش ينادوم  ةدر مرحل آيد.مي
ياتيعملغير يانز ياسود  مقادير، ينضل ااز تفا و شوند يم شركت ارائه ياتيعملغير
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  .1395زيان يك شركت پتروشيمي در سال  صورت سود و ةنمون 2ـ1شكل 

 حلامر عملياتي حاصل ازبراساس سود و زيان عملياتي و غير آيد.دست ميشركت به
سود  ياتكه با كسر مالشود حاصل مي ياتكسر مال ازقبل كل  يانسود و ز و دوم،اول 
  .آيددست ميشركت به خالص يانهمان سود و ز يا ياتبعد از كسر ماليان كل و ز
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قسمت كه در  استشركت  يانبخش صورت سود و ز ينترمهم ،خالص يانز ياسود 
ده بودن آن شركت و سودآور يا زيان يتفعال ةيجنتشود و بيانگر ارائه ميآن  يانيپا

  است. يتشفعال يمال ةدر طول دورشركت 

  سربهسر نقطة
با  ي شركتها هزينه ،دهد كه در آن را نشان ميشركت از توليد  قداريم ،سرسربه ةنقط

كند و نه  شود و بنگاه در اين سطح از توليد نه سود مي برابر مي ي آنميزان درآمدها
 شركتتوليد  قدارارتباط ماصطالحي است كه براي بررسي  توليد،سر  سربه ةقطنزيان. 
 .رود كار ميسودآوري آن بهقدار با م

ها گيرياست كه در تصميم ريزي سودهاي برنامهيكي از راهسر سربه ةنقط روش تحليل
هاي كل توليد را در شركت نشان بين سطح توليد و هزينه ةكاربرد زيادي دارد و رابط

تا تعيين كند كه در  دهداين امكان را ميمدير شركت به سر سربه ةنقط حليلدهد. تمي
چگونه با تغيير برخي از ها با هم برابرند و چه سطحي از توليد، درآمدها و هزينه

 كند.سسه تغيير ميؤنظير هزينه، حجم فروش و قيمت فروش، سود عملياتي مها  لفهؤم
  :كه دهدن مينشاسر به مديريت سربهة نقط
  و چه بايد بكند؟ چه وضعيتي قرار دارد  درشركت از لحاظ سود و زيان  
 شركت چه زماني سودده است و چه زماني ضررده؟  
  يا خير؟  دهدپوشش ميها را زينهشركت هآيا درآمد  

هاي يك رو هستيم. هزينهسر با پارامترهاي درآمد و هزينه روبهسربه ةدر مدل نقط
  هاي ثابت و متغير تقسيم كرد:توان به دو دسته هزينهمي »نوع رفتار«اظ شركت را از لح

  ثابت هزينة) الف
بلكه  يستندكاال و خدمات وابسته ن يدهستند كه به مقدار تول ييهاينهثابت هز يهاينههز

مثل  ييهاينهمانند. هزيم يشركت ثابت باق يتفعال زمانِ به زمان وابسته بوده و در طولِ
كه حقوق ثابت  يو افراد يرانحقوق مد يمه،ب ةينشركت، هز نساختما ةاجار ةينهز
  مانند.يمقدار آنها ثابت م يد،در مقدار تول ييرند و با تغاثابت يهاينهجز هزرند يگ يم

  يرمتغ هزينة) ب
كاال و خدمات وابسته بوده و با  يدهستند كه به مقدار تول ييها ينههز متغير يهاينههز
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برق  يم،دستمزد مستق يه،مواد اول يها ينههزكنند. مثل  يم ييرتغ يد،در مقدار تول ييرغت
  .يرهو غ يسوخت مصرف يدي،آالت تول ينماش يمصرف

  كل هزينة
هاي متغير يك شركت، هزينه كل شركت ناميده هاي ثابت و هزينهمجموع هزينه

  .شود مي

  كل درآمد
رفته در قيمت فروش يك ضرب تعداد كاالهاي فروشاصلدرآمد كل يك شركت از ح

  شود:كاال حاصل مي
  شده = درآمد كلتعداد كاالي فروخته× قيمت فروش يك كاال 

  سربهسر نقطة ترسيمي مدل
ازاي آن است كه بهفروش سر، پيدا كردن مقداري از سربه ةهدف مدل ترسيمي نقط

سطوح  كردنهمچنين اين مدل به دنبال مشخص شود. ها برابر ميها با هزينهدرآمد
ضررده  ياها) و ازاي آنها شركت سودده (درآمدها بيشتر از هزينهكه به است توليدي
 ةتحليل مدل ترسيمي نقطو. مدير شركت با تجزيهاستها بيشتر از درآمدها) (هزينه
 ،گوناگونالهايي تواند نسبت به ميزان توليد يك كاالي خاص و يا توليد كاسر، ميسربه

  د.كنگيري تصميم
 ةسر ذكر شد، محل تقاطع درآمد كل و هزينسربه ةكه در تعريف نقططوريهمان

و دهد پوشش ميها را هزينه شركت آن درآمد كه درشود ناميده ميسر سربه ةنقطكل، 
  .خواهد شدتوليد منجر به سود  ،پس از آن

. استكل شركت تابع مقدار فروش  ةهزينشده، درآمد كل و با توجه به تعايف ارائه
:  اولين نمودار بيانگر تابع درآمد كل استسر تالقي دو نمودار سربه ةدرواقع نمودار نقط

و دومين نمودار بيانگر تابع هزينه برمبناي مقدار است  برمبناي مقدار فروش شركت
ا مقدار فروش سر، محور افقي نمودار رفروش شركت. بنابراين در ترسيم نمودار سربه

بيانگر گيريم. محور عمودي يكبار بيانگر نمودار درآمد كل و يكبار شركت درنظر مي
  . استشركت  ةهزين

 اين در كهطوريهمان. دهدمي نشان سرسربه نقطة براي را ساده خطي مدل 3ـ1 شكل
فروش  يمتفروش و ق رمقدا ضربحاصل از شركت يك درآمد شود،مي مشاهده شكل
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  .سرسربه ةترسيمي نقطمدل  3ـ1شكل 

 رابطة و يابدمي يشدرآمد كل افزا كاالفروش  يشبا افزا ين،. بنابراآيدمي دستبه كاال واحد
 هزينة. آيدمي دستبه يرثابت و متغ هايينهكل، از مجموع هز ينةهم دارند. هز با يميمستق

 تابعِ متغير ينةهز ي. ولمانديم يابت باقو فروش شركت ث يدتول يرتمام مقاد يثابت برا
 هزينة مقدار افزودن با. يابدمي يش) افزايدفروش (تول مقدار يشو با افزا است فروش مقدار
 تابع نمودار ديگر، عبارت به. شودمي حاصل شركت كل هزينة نمودار متغير، هزينة به ثابت
  . رودمي باال سمت به ثابت هزينة اندازة به يرمتغ هزينة

سر، اين دو تابع درآمد كل و هزينة كل را در يك نمودار براي پيدا كردن نقطة سربه
ها با هم اي است كه در آن درآمدها و هزينهكنيم. محل تقاطع اين دو خط، نقطهرسم مي

شود. برد و نه زياني متحمل ميسر) شركت نه سودي ميبرابر شده و در اين نقطه (سربه
قادير فروش كمتر از اين مقدار، نمودار هزينة كل باالتر از نمودار درآمد كل ازاي مبه

عبارت ديگر مقدار هزينة كل بيشتر از درآمد كل بوده و شركت در قرار گرفته و به
رود، سر فراتر ميگيرد. وقتي مقدار فروش از نقطة سربهوضعيت ضرردهي قرار مي

عبارت ديگر مقدار درآمد نة كل قرار گرفته و بهنمودار درآمد كل باالتر از نمودار هزي
  گيرد.كل بيشتر از هزينة كل بوده و شركت در وضعيت سوددهي قرار مي
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خواهد محصول جديد را توليد ست كه وقتي شركت ميا يانگر آنسر بسربه ةنقط
آالت، خريد يا هاي ثابت مانند خريد تجهيزات و ماشيندليل هزينهكند، در ابتدا به
انتظار سوددهي داشته باشد. بعد از رسيدن به مقدار  بايد، ن...ها واحداث ساختمان

  شود.خاصي از توليد، سوددهي شركت شروع مي

  سربهسر ةنقط ياضير محاسبة
سر، متغيرها و پارامترهاي زير را سربه ةمقدار رياضي تعداد كاال در نقط ةبراي محاسب
  گيريم:درنظر مي

BQ: سرسربه ةنقط در كاال تعداد  
F: يدثابت تول ةهزين  
R: كاال حدوا يك فروش از حاصل درآمد  
CV: يدتول يرمتغ ةهزين  

TC: كل ةهزين  
TR: كل درآمد  
P: كاال واحد يك فروش قيمت  
V :واحد كاال يك يدتول ةهزين  
Q: كاال هر توليد مقدار  
متغير حاصل  ةثابت توليد و هزين ةكل براساس تعريف آن از مجموع هزين ةهزين
  خواهيم داشت: ،. بنابراينشود مي

CVFTC   
توليد يك واحد كاال در تعداد  ةضرب هزينمتغير توليد از حاصل ةاز سوي ديگر، هزين

  شود:كل كاالي توليد شده حاصل مي
QVVC   

  كل برابر خواهد با: ةبنابراين مقدار هزين
)( QVFVFTC C   

ضرب قيمت واحد كاال در تعداد كل كاالي همچنين، مقدار درآمد كل از حاصل
  شود:توليدشده حاصل مي

QPTR .  
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م برابر كل شركت با ه ةسر درآمد كل و هزينسربه ةگفته شد، در نقط گونه كه قبالًهمان
  شوند و خواهيم داشت:مي

TCTR   
  داريم: فوق ديربنابراين با جاگذاري مقا

).(. QVFQP   
  و يا:

FQVQP  ).().(  
  و:

FQVP  ))((  
)(سر سربه ةپس مقدار توليد در نقط BQ :برابر است با  

هزينه توليد واحد  Vقيمت فروش واحد كاال و  Pثابت توليد،  ةدار هزينمق Fكه در آن 
  .ستكاال
ريال و قيمت  7000كااليي برابر توليد ثابت هاي هزينهبراي يك شركت توليدي،  .مثال

مطلوب . استريال  20 كاال متغير آن ةريال و هزين 30كاال  آناز فروش يك واحد 
  .سرسربه ةطكاال در نقتوليد است تعيين مقدار 

  :حل

B

F
Q

P V
 


7000 = 70030-20  

ة عدد كاال توليد و به فروش برساند در ناحي 700شركت اگر بيشتر از  ،بنابراين
ده ولي اگر كمتر از اين تعداد فروش داشته باشد، شركت زيانگيرد سودآوري قرار مي

  .است
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 8,000,000 يگذاري نقدرمايهسسيس يك شركت توليد روغن موتور، أبراي ت .مثال
ريال و قيمت فروش آن در  40توليد هر گالن روغن موتور  ةريال مورد نياز است. هزين

 سر خواهد رسيد؟سربه ةسطحي به نقط. مقدار توليد شركت در چه استريال  60بازار 
گالن روغن موتور توليد و فروخته  300,000و  500,000در اين شركت اگر به ترتيب  

  د.كني، هزينه و سودآوري را محاسبه شود، مقادير درآمد

  :حل

B

F
Q

P V
 


8000000 = 40000060-40  

 ناحيه در برساند فروش به و توليد موتور روغن گالن 400,000 از بيشتر اگر شركت بنابراين
  .است دهزيان شركت باشد، داشته فروش تعداد اين از كمتر اگر ولي گيردمي قرار سودآوري

  روغن موتور خواهيم داشت: گالن 500,000به ازاي فروش 
  درآمد = 6 0× 500,000 = 30,000,000

  كل هزينة=  يرمتغ ينةثابت + هز هزينة
28,000,000= 8,000,000 ) +500,000 × 40( =  

سود = 30,000,000 - 28,000,000 = 2,000,000  
گالن روغن  500,000مد، شركت براي توليد آدستبا توجه به اينكه مقدار سود مثبت به

  موتور سودده خواهد بود.
  گالن روغن موتور خواهيم داشت: 300,000ازاي فروش به

  درآمد =60×  300,000 = 18,000,000
  كل هزينة= هزينة ثابت + هزينة متغير

20,000,000 = 8,000,000 ) +300,000 × 40( =  
  سود = 18,000,000 - 20,000,000 = -2,000,000

گالن روغن  300,000آمد، شركت براي توليد دستبا توجه به اينكه مقدار سود منفي به
  ده خواهد بود.موتور زيان

  سربهسر نقطة غيرخطي تحليل و تجزيه
مد تابع درآ ةدر بخش قبل، فرض بر اين بود كه رابط سرسربه ةرياضي نقط ةمحاسب در
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صورت خطي بين تابع هزينه برمبناي مقدار توليد به ةكل برمبناي توليد و نيز رابط
صورت خطي نبوده و به هستند. اما توابع توليد و هزينه در شرايط جهان واقعي معموالً

عنوان مثال، در هنگام خريد مواد اوليه براي توليد هاي غيرخطي هستند. بهمنحني
گيرد. بدين معني كه با خريد بيشتر مقداري درنظر ميمحصوالت، فروشنده تخفيف 

دهد تا خريدار را كند و قيمت فروش خود را كاهش ميهاي بيشتري ارائه ميتخفيف
صورت منحني خريد مواد اوليه به ةد. بنابراين نمودار تابع هزينكنتشويق به خريد بيشتر 
  غيرخطي خواهد بود. 

ابه و براي افزايش فروش و درآمد خود، به طريق مش دتوانخود شركت نيز مي
صورت ديگر مقدار  هاي مقداري را به خريداران خود پيشنهاد دهد. در اينتخفيف

و با  استقيمت فروش واحد كاال مثل حالت قبل نبوده و به مقدار فروش وابسته 
يابد. بنابراين نمودار تابع درآمد ميكاهش قيمت واحد كاال افزايش مقدار فروش 

  صورت منحني غيرخطي خواهد بود.كت ناشي از فروش كاالهايش بهشر

ت ممكن است در روزها، كتوليد محصوالت شر ةهمچنين قيمت فروش و يا هزين
خريد و  ةعنوان مثال، هزينهاي محتلف در طول سال متفاوت باشد. به ها يا ماه هفته

راوان است با فصل ميوه ف ةميوه و كمپوت ميوه در فصل تابستان كه عرضتوليد آب
زمستان متفاوت است. در چنين شرايطي نيز نمودار تابع هزينه و درآمد شركت 

  صورت منحني غيرخطي خواهد بود.  به
 باشد غيرخطي هشرايطي كه نمودار درآمد و هزينسر در  سربه ةنقطرياضي  ةمحاسب

شود با اين  حاصل ميهاي درآمد و هزينه  محل تالقي منحنياز مانند حالت خطي هنيز 
  . حاصل شودسر  سربه ةدر حالت غيرخطي ممكن است بيش از يك نقطتفاوت كه 

 مستقيم به جاي اينكه رابطه خطي يك شركت توليدي ةفرض كنيم تابع هزين .مثال
با مقدار توليد داشته باشد. به عنوان مثال فرض كنيم داشته دوم  ةرابطه غير خطي درج

  :باشيم
TC Q 2 32  

خطي با مقدار فروش داشته باشد.  ةهمچنين فرض كنيم مقدار درآمد شركت رابط
فروش هر واحد از كاالي توليدي اين شركت ثابت و  كنيم قيمتفرض عنوان مثال  به

ضرب  از حاصل بوده وي اين شركت خط كل درآمد ةمعادلريال باشد. درنتيجه  12برابر 
  :دشخواهد زير حاصل  رتصو بهقيمت فروش در مقدار فروش 
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TR = Q12  
  دهيم: برابر قرار ميهم  باسر، معادالت هزينه و درآمد را  سربه ةدست آوردن نقط براي به

TC=TR  
  دست خواهد آمد: صورت زير به سر توليد به سربه ةدرنتيجه دو نقط

,

Q Q

Q Q

  
 

2

1 2

12 32
4 8

0  

هزينه و ، Q2 و Q1 سر سربه ر نقاطنيز مشخص است، د 4ـ1كه از شكل  طوري همان
نيز حداكثر ميزان سود . و بين اين دو نقطه، توليد سودآور استبا هم برابر شده درآمد 

Q* نقطهدر و  Q2 و Q1بين دو نقطه   در  آيد. دست مي بهريال  4و به مقدار  6
عبارت ديگر حتي با افزايش مقدار  . بهاستده  ، شركت زيانQ2 و Q1فواصل خارج از 

Qفروش به بيشتر از مقدار 2 حداكثر سود تنها در سطح ده است و  ، شركت زيان6
Q* توليد    شود. حاصل مي 6

  .سرسربه ةنقط غيرخطي مدل 4ـ1 شكل
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  سربهسر نقطة كاهش هايروش
  شود كه: مشخص مي به آن سر و شكل مربوط سربه ةبا بررسي تعريف نقط

 خواهد بود. سر نيز باالتر سربه ةهاي ثابت باالتر باشد، نقط هر قدر هزينه 

 ةهاي عملياتي متغير بيشتر باشد، نقط هر قدر تفاوت بين قيمت فروش واحد و هزينه 
هاي ثابت از طريق تفاوت بين  تر خواهد بود و در اين حالت هزينه سر پايين سربه

 شود. جذب مي رت هاي متغير واحد سريع قيمت فروش واحد و هزينه

 را شركت را در مقابل تغييرات سطح توليد است؛ زي نامطلوب ،سر باال سربه ةيك نقط
 د.كن پذير مي (فروش) آسيب

، لذا به دنبال آن است استسر توليد ضررده  سربه ةبا توجه به اينكه شركت تا نقط
كه تا حد ممكن اين نقطه را كاهش دهد و سودآوري شركت شروع شود. بدين منظور 

  تواند در نظر بگيرد: هاي زير را مي روش
  قيمت افزايش) 1

سر را كاهش داد و زودتر به سودآوري  سربه ةتوان با آن نقط نخستين راهكاري كه مي
دست يافت، افزايش قيمت محصوالت توليدي است. ولي روشن است كه با توجه به 

آنها، افزايش قيمت ممكن است به  ةشد هاي ارائه وجود رقبا در بازار و قيمت
حداكثر ميزان افزايش قيمت نيز تا حد  رفتن فروش منجر شود. بنابراين، ازدست
  تواند صورت بگيرد. هاي آنها مي قيمت

  سيستم از ثابت هايهزينه حذف) 2
خصوص در  سر توليد داشته و به سربه ةاي در افزايش نقط هاي ثابت نقش عمده هزينه

 ةهاي كاهش نقط ترين روش ند. بنابراين، يكي از مناسبا مقادير توليد كم قابل توجه
  . استهاي ثابت توليد  خصوص هزينه ها و به سر، كاهش هزينه بهسر

سپاري  سپاري شود. برون تواند برون هاي ثابت و غيرضروري مي بسياري از هزينه
هاي ثابت غيرضروري عالوه بر اينكه موجب  افزوده و هزينه هاي غيرارزش فعاليت

هاي  كه بر روي فعاليتآورد  شود اين امكان را فراهم مي كاهش هزينه كل توليد مي
سپاري  گذاري كرده و ميزان فروش را افزايش داد. با برون افزوده سرمايه داراي ارزش

هاي ثابت خود را كاهش داده و آنها  تواند هزينه افزوده، شركت مي هاي غيرارزش فعاليت
  ند.كهاي متغير تبديل  را به هزينه
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هايي است كه  ن ازجمله فعاليتوذهاب كاركنا به عنوان مثال، خدمات سرويس اياب
هايي را با  صورت، شركت بايد اتوبوس سپاري شود. در غير اين تواند برون مي
سوخت، بيمه،  ةهاي ديگري را نيز از قبيل هزين و هزينه كندهاي گزاف خريدار  ههزين

د. اين در حالي شومتحمل  ...استهالك، تعميرات و نگهداري، حقوق و مزاياي راننده و
وذهاب كاركنان شركت  كه در ايام تعطيل و نيز در ساعاتي كه نيازي به اياباست 

ة كه با قرارداد بستن و اجار  حالي ها بالاستفاده خواهند بود. در نيست، اين اتوبوس
  ها حدف خواهند شود. اتوبوس از بيرون شركت، بسياري از اين هزينه

  فروش و درآمد  يش) افزا3
 ترين عوامل مورد توجه مشتريان در خريد كاال ز مهمهرچند قيمت محصول يكي ا

ا عوامل ديگري مانند افزايش كيفيت محصول، تبليغات، بشود، با اين حال  محسوب مي
توان بدون تغيير قابل  مداري مي هاي مشتري خدمات پس از فروش و انواع تكنيك

سر  ربهس ةمالحظه در قيمت محصول، فروش و درآمد شركت را افزايش داد و نقط
  توليد را كاهش داد.

  هالكتاس
 ،»فرسودگي«مانند  يعوامل ةيجدر نت معموالً كه را زمان طول در ييدارا يك ارزش كاهش

. نامند مي يياستهالك آن دارا گيرد،مي صورت غيره و »شدن فاسد« يا »شدن منسوخ«
بات در محاس ديكه با شود مي محسوب شركت يك فعاليت هايهزينه از يكي استهالك

 ي،. در حسابداردشوآن شركت لحاظ  يمال هايصورت يرو سا يانمربوط به سود و ز
  ارائه شده است: آن از يفاست كه چند تعر ياريبس يمعان يدارا ييدارا يكاستهالك 

 هاي عمر مفيد آن را  دارايي ثابت به ساليك  ةشد يند تخصيص بهاي تمامافر
 استهالك نامند. 

  بيني و  يك دارايي منهاي ارزش اسقاطي (اگر قابل پيش ةاوليتوزيع هزينه يا ارزش
 تخمين باشد) در طول عمر مفيد دارايي.

 ًخريداري شده، با يك دارايي فرضي كه  تفاوت ارزش يك دارايي موجود كه قبال
هايي  كار رفته است. اگر با پيشرفت تكنولوژي، پديده عنوان استاندارد مقايسه به به

سسه با آنها ؤآالت) موجود در م ، ارزش دارايي (وسايل و ماشينجديد به وجود آيند
 شود و تفاوت، عبارت از مقدار استهالك دارايي موجود است. سنجيده مي
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شود كه قابليت مستهلك شدن را داشته باشند.  هايي تعريف مي استهالك براي دارايي
  ت زير باشد:يك دارايي زماني قابليت مستهلك شدن را داراست كه داراي خصوصيا

  ده شود يا براي توليد درآمد نگهداري شود.ادر كسب و كار استف )1
  عمر خدمت (عمر مفيد) آن محدود و بيشتر از يك سال باشد. )2
شود يا  شود يا منسوخ مي طور كامل استفاده مي شود يا به چيزي باشد كه فاسد مي )3

 دهد.  دليل اثرات طبيعي ارزش خود را از دست مي به

يك شركت هاي ثابت  دارايي ةشده، كلي و خصوصيات ارائه تعاريفبا توجه به 
محدودي مفيد عمر زيرا زمين پذير نيست؛  پذيرند به جز زمين كه استهالك استهالك

ها و  آالت، تجهيزات، دستگاه ها، ماشين ساختمان ود.شمستهلك كه در طي آن ندارد 
تند كه قابليت مستهلك شدن را هايي هس هايي براي دارايي ، مثالملموسهاي غير دارايي

  .نددار
  ند از:ا هاي يك شركت عبارت برخي از داليل ايجاد استهالك در دارايي

  پيشرفت تكنولوژي )1
 ها الت يا ساختمانآ فرسودگي ماشين )2

  زدگي پوسيدگي و زنگ )3
 اثرات طبيعي و غيرطبيعي  )4

  ها آالت يا ساختمان تغييرات مقررات مربوط به ماشين )5
شده بر طول عمر مفيد است  نه تعيين ارزش  ن كردن بهاي تمامهدف استهالك سرشك

استهالك يك دارايي، ارزش اسقاط  دارايي را از بهاي  ةدارايي. بنابراين، در محاسب
  كنند.  شده آن كسر و بر طول عمر مفيد آن سرشكن مي تمام

  استهالك محاسبة براي الزم پارامترهاي
شده  ك يك دارايي از سرشكن كردن بهاي تماماستهال ةكه ذكر شد، هزين  طوري همان

شود. بنابراين پارامترهاي  (منهاي ارزش اسقاطي) بر طول عمر مفيد دارايي حاصل مي
  ند:ا استهالك هر دوره الزم ةهزين ةزير در محاسب

 شده) دارايي مقدار بهاي (تمام )1

 عمر مفيد داراييبرآورد  )2

  برآورد ارزش اسقاط دارايي )3
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استهالك يك دارايي، نيازمند برآورد دو  ةشود، براي محاسب حظه ميكه مال طوري همان
  يم.هستپارامتر برآوردي (تخميني) و يك مقدار واقعي 

  دارايي مفيد عمر
  د. كنكند) از آن دارايي استفاده  مدت زماني است كه شركت انتظار دارد (برآورد مي

  دفتري ارزش
هاي آن  با تفاضل مجموع استهالك ارزش دفتري يك دارايي در يك دوره برابر است

عبارت ديگر، اگر در يك دوره  (قيمت) اوليه آن دارايي. به دارايي تا آن دوره از ارزش
تصميم به فروش دارايي خود كنيم، قيمت فروش (ارزش) آن دارايي در آن دوره برابر 

  .استارزش دفتري آن دارايي 
آن دارايي  ةخريد يا هزينه اولي ارزش دفتري يك دارايي در زمان خريد برابر قيمت

ها يكسان  دوره ةبراي هم شده (كه لزوماً . در هر دوره به مقدار استهالك مشخصاست
شود و آن دارايي در هر دوره داراي ارزشي است كه  نيست) از ارزش دارايي كاسته مي

در  شود. درنتيجه، ارزش دفتري يك دارايي ارزش دفتري دارايي در آن دوره ناميده مي
  يابد. طول زمان كاهش مي

  اسقاطي ارزش
 آن اسقاطي ارزش آن،) خدمت(عمر  مفيد عمر آخر در دارايي يك دفتري ارزش
 كه است مبلغي دارايي يك اسقاط ارزش ديگر، عبارتبه. شودمي ناميده دارايي
 تعويض يا فروش از) دارايي اسقاط(زمان  دارايي مفيد عمر پايان در شودمي برآورد

 به خودرو يك اسقاط هنگام در كه مبلغي مثال، عنوانبه. بشود شركت نصيب آن
 محسوب آن مفيد عمر پايان در خودرو آن اسقاطي ارزش شود،مي پرداخت آن مالك
 خودرو سوم سال از بعد باشد داشته قصد خودرو مالك است ممكن همچنين. شودمي

 قيمت% 80 سوم سال پايان در نآ اسقاطي ارزش كه كندمي برآورد و بفروشد را خود
  .باشد خودرو اوليه

  انباشته استهالك
معين را  ةشده براي يك دارايي از زمان خريد تا يك دور هاي محاسبه مجموع استهالك

  نامند. استهالك انباشته آن دارايي تا آن دوره مي
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  استهالك ينةهز محاسبة هايروش
هاي  توانند به صورت مي تمتفاوهاي ثابت يك شركت براساس شرايط  دارايي

استهالك  ةهزين ةبراي محاسب متعدديهاي  ند. بنابراين، روششومستهلك گوناگوني 
استهالك يك دارايي، تعيين  ةمحاسب قبل ازمالي، موجود است.  ةيك دارايي در هر دور

شده و عمر مفيد دارايي  نوع مدل مناسب استهالك آن الزم و ضروري است. بهاي تمام
ة هاي محاسب ترين روش شود. عمده ها ثابت و يكسان درنظرگرفته مي م اين روشدر تما
  ند از:ا استهالك عبارت ةهزين

 روش خط مستقيم )1

 روش ميزان توليد )2

  روش مجموع سنوات )3
 نزولي ةروش ماند )4

 نزولي مضاعف ةروش ماند )5

  گيريم. استهالك را ساليانه در نظر مي ةبراي سادگي، دور
  استهالك محاسبة براي استفاده مورد نمادهاي

D استهالك ساليانه ةهزين  
P دارايي (قيمت خريد آن) ةاولي ةهزين  

SV ارزش اسقاطي دارايي  
N عمر مفيد (عمر خدمت يا عمر استهالك) دارايي  

mBV دفتري دارايي در سال  ارزشm ام  
  يماستهالك به روش خط مستق محاسبة) 1

 .استاستهالك يك دارايي  ةترين روش محاسب ترين و متداول روش خط مستقيم، ساده
ة شود. بنابراين، هزين گرفته مي نظر خطي در ،در اين روش، رفتار استهالك دارايي

در اين روش،  شود. ظر گرفته مياستهالك آن دارايي در هر دوره ثابت و يكسان در ن
د تا شو آن دارايي تقسيم مي مفيد شده دارايي بر عمر بهاي تماماز  يارزش اسقاطتفاضل 

  د:شو ه از فرمول زير محاسبه ميهالك ساالنه محاسبه شود كتاس
  

  = استهالك ساالنه دارايي به روش خط مستقيم
 شدهبهاي تمامـارزش اسقاطي

عمر مفيد
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  و يا:

N

SVP
D


  

نقل، و خريد، حمل هاي هزينه ةكلي دارايي شامليك شده  ي تمامبهااست كه گفتني 
  . ... استب و نص

  د:شو ام از فرمول زير محاسبه مي mدر اين روش ارزش دفتري دارايي در پايان دوره 
  m ةبهاي اوليه دارايي = ارزش دفتري دارايي در پايان دور -) m× (استهالك 

  و يا:
m mBV BV D P mD   1  

 ام Nاين روش ارزش اسقاطي دارايي كه همان ارزش دفتري دارايي در پايان سال در 
  د:شو ،  از فرمول زير محاسبه مياست(عمر مفيد دارايي) 

  دارايي = ارزش اسقاطي دارايي ةبهاي اولي -) N× (استهالك 
  و يا:

NDPBVSV N   

 1000نتر با قيمت نستگاه پريهاي خود يك د يك شركت تبليغاتي براي فعاليت .مثال
سال باشد و در  8د اين دستگاه مفيشود كه عمر  بيني مي د. پيشكن ريال خريداري مي

ريال به فروش برساند. مطلوب  200را به قيمت  سال شركت بتواند آن 8پايان اين 
  است ارزش دفتري اين پرينتر در پايان سال پنجم.

  :حل
  خط مستقيم داريم: با توجه به فرمول استهالك به روش

  
  = استهالك ساالنه دارايي به روش خط مستقيم

  
  و يا:

N

SVP
D


  

 شدهبهاي تمام–يارزش اسقاط

عمر مفيد
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  فوق خواهيم داشت: ةبنابراين با جاگذاري در رابط
D 

1000-200 =1008  

ريال از ارزش آن  100و هر سال  استريال  100بنابراين استهالك ساالنه اين پرينتر 
  ارزش دفتري آن خواهيم داشت: ةبراي محاسب شود. كاسته مي

  m رةدارايي = ارزش دفتري دارايي در پايان دو ةبهاي اولي -) m× (استهالك 
  و يا:

m mBV BV D P mD   1  
  

  ) خواهيم داشت:m=5( ارزش دفتري آن در پايان سال پنجم ةبراي محاسب

mBV P mD    1000- 5 100 500  

 500و  است يالر 500سال پنجم برابر  ياندر پا ينترپر نيارزش ا يگر،عبارت د به
 كاسته آن قطعات فرسودگي و دستگاه از استفاده ةيجآن در نت ةياز ارزش اول يالر

  .است شده
توليد محصول خاصي، يك دستگاه تراشكاري به قيمت اي توليدي بريك شركت  .مثال

ده است. براساس برآوردها كرسال از آن استفاده  5ريال خريداري و تا كنون  5000
را اسقاط  سال ديگر آن 3و شركت قصد دارد  استريال  250ارزش فعلي اين دستگاه 

  ارزش اين دستگاه در هنگام اسقاط آن. ةد. مطلوب است محاسبكن
  :حل

  با توجه به فرمول استهالك به روش خط مستقيم داريم:

N

SVP
D


  

  فوق خواهيم داشت: ةطبنابراين با جاگذاري در راب

D 
500-250 = 505  

ريال از  50و هر سال  استريال  50بنابراين استهالك ساالنه اين دستگاه تراشكاري 
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سال عمر  5+3=8ارزش اسقاطي آن با احتساب  ةشود. براي محاسب ارزش آن كاسته مي
  مفيد دستگاه خواهيم داشت:

  ارزش اسقاطي دارايي بهاي اوليه دارايي = -) N ×(استهالك 
  و يا:

NDPBVSV N   
SV P ND    500- 8 50 100  

سال  8رود شركت بتواند در پايان عمر مفيد دستگاه تراش كه  به عبارت ديگر، انتظار مي
ريال به فروش برساند كه ارزش  100را به قيمت  شود، بتوان آن در نظر گرفته مي

  شود.  ياسقاطي آن محسوب م
ريداري در ابتداي فروردين خريال  5000به مبلغ  كاميونيك دستگاه يك كارخانه  .المث
سال و ارزش باقيمانده آن در پايان  10 كاميوناين عمر مفيد  شود ميرد وده است. برآكر

استهالك ساالنه اين  ة% مبلغ اوليه باشد. مطلوب است محاسب10سال دهم به ميزان 
  از دو سال كاركرد.  بعدو ارزش دفتري آن دارايي 

  : حل
% قيمت اوليه آن است، لذا 10سال  10با توجه به اينكه ارزش اسقاطي كاميون بعد از 

  ارزش اسقاطي آن برابر خواهد بود با:
500  =1/0 5000= ياسقاط ارزش  

  استهالك ساالنه خواهيم داشت: ةبراي محاسب
D = ناستهالك ساالنه كاميو  =  5000- 500 5000- 500= = 45010 10  واحد پولي 

  ) برابر خواهد بود با:m=2بنابراين ارزش دفتري اين كاميون در پايان سال دوم (

mBV P mD    5000-2 450 4100  
  يدتول يزان) روش م2

در اين روش استهالك دارايي در طول مدت كار آن به مقدار محصولي كه توليد 
روش مقدار استهالك همراه با تغيير حجم توليد (نوسانات شود بستگي دارد. در اين  مي
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آالت و  استهالك ماشين ةكند. به همين دليل اين روش براي محاسب توليد)، تغيير مي
شود. در اين روش  هاي ديگر محسوب مي تري نسبت به روش تجهيزات روش مناسب

ماند در  اقي مييابد، ثابت ب مبلغي كه بابت استهالك به هر واحد محصول تخصيص مي
صورتي كه در روش خط مستقيم با تغيير ميزان توليد آنچه بابت استهالك به هر 

  شود، متغير است.  محصول سرشكن مي
در اين روش مقدار استهالك هر سال برابر است با نسبت توليد مورد انتظار آن سال 

)mu) به كل توليد مورد انتظار (uشده  )، ضرب در تفاوت ارزش اسقاطي و بهاي تمام
)SVP (.  

u

u
SVPD m

m )(   
هاي مربوط به  آوري داده با اين حال، يكي از معايب اين روش آن است كه جمع

كننده است. استفاده از اين روش زماني مناسب است كه بتوان  آالت زياد و خسته ماشين
گيري و معين كرد. در اين روش نيز ارزش دفتري سال آخر  ان توليد واقعي را اندازهميز

  شود. با ارزش اسقاطي برابر مي
است.  يالر 5,000و ارزش اسقاط آن  يالر 55,000برابر  CNCدستگاه  يك يمتق مثال.

 100.000 ييدر طول عمر دارا يدو برآورد كل تول باشد يدتول يزانم ،اگر روش استهالك
 مطلوب باشد، گرفته صورت ديولتواحد كاال  6000 يو در سال جار بودهواحد كاال 

  ؟دستگاه اين ساالنهاستهالك  ةست محاسبا
  : حل

  ن توليد خواهيم داشت:ابا توجه به رابطه استهالك ميز

u

u
SVPD m

m )(   
  :شود حاسبه ميصورت زير م با جاگذاري در اين رابطه مقدار استهالك ساالنه دستگاه به

( ) ( )m
m

u
D P SV

u
   

600055000- 5000 100000  

  
50000× 6000 300000000 3000100000 100000  

  ) روش مجموع سنوات 3
در اين روش مقدار استهالك ثابت نبوده و در هر دوره متفاوت است. مقدار استهالك 
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تدريج كاهش يافته و در سال آخر كمترين  در سال اول بيشترين مقدار را دارد و به
هاي اوليه  . در اين روش فرض بر اين است كه دارايي در سالاشتخواهد د مقدار را

و درنتيجه استهالك بيشتري  شوند ميعمرشان كارايي بيشتري داشته و بيشتر استفاده 
  :شود از فرمول زير محاسبه مي m ةكنند. مقدار استهالك در دور پيدا مي

( )
( )

...m

N m
D P SV

N

 
 

 
1

1+2  

  د:شو ام از فرمول زير محاسبه مي m ةدر پايان دوردر اين روش ارزش دفتري دارايي 

1

m

m m m j
j

BV BV D P D


   1  

 ام Nدر اين روش ارزش اسقاطي دارايي كه همان ارزش دفتري دارايي در پايان سال 
  د:شو ،  از فرمول زير محاسبه مياست(عمر مفيد دارايي) 





N

j
jN DPBVSV

1

  

   ينزول ة) روش ماند4
استهالك  ةهاي محاسب ترين روش مراه روش خط مستقيم متداولاين روش به ه

شوند. در اين روش نيز مقدار استهالك ثابت نبوده و در سال اول بيشترين  محسوب مي
. فرض ستتدريج كاهش يافته و در سال آخر كمترين مقدار را دارا مقدار را دارد و به

و بيشتر  رندارايي بيشتري داهاي اوليه عمرشان ك ها در سال بر اين است كه دارايي
. در اين روش يك نرخ خواهند داشتو درنتيجه استهالك بيشتري  شوند مياستفاده 

ة كنند تا هزين قبل دارايي ضرب مي ة) را در ارزش دفتري دورثابت استهالك (
محاسبه از فرمول زير  m ةدست آيد. مقدار استهالك در دور استهالك يك دوره به

  :شود مي
( )m

m mD BV P   
   1

1 1  

محاسبه  يرام از فرمول ز m ةدور پايان در دارايي دفتري ارزش روش اين در
  :دشو يم

( )m
m m mBV BV D P    1 1  
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ارزش با  لزوماً(عمر مفيد دارايي)  ام Nدر اين روش ارزش دفتري دارايي در پايان سال 
 برابر نخواهد بود.اسقاطي دارايي 

  مضاعف ينزول ة) روش ماند5
و  نزولي است كه در آن نرخ استهالك دقيقاً ةاين روش حالت خاصي از روش ماند

  همواره برابر است با:

N
 

2  

عمر دارايي  ةهاي اولي ) بيشتر باشد مقادير استهالك در سالهر چقدر نرخ استهالك (
مقدار خود را  نزولي مضاعف، نرخ استهالك بيشترين ةبود. در روش ماند دنبيشتر خواه

هاي اوليه خواهيم داشت.  و بنابراين بيشترين مقدار استهالك دارايي را در سال گيرد مي
  شود. % نيز گفته مي200نزولي  ةبه اين روش، روش ماند

  ها تمرين
كارخانه  يكركت با هم و مشا يتا با همكار گيرندمي تصميم گذارسرمايه سه) 1
 نفر و ريال 80,000 دوم نفر ريال، 20,000 اول نفر. كنندرا احداث  يلاتومب يدتول

 كمبود جبران براي همچنين. كنندمي گذارييهكارخانه سرما در ريال 70,000 سوم
 فعاليت، شروع براي. كنندمي دريافت بانكي وام ريال 150,000 مجموع در مالي،
 مبلغ به آالتآهن كيلو 300 و ريال 180,000 قيمت به كاريتراش دستگاه يك

. گذارندمي بانك درخود را  پول ةيماندباق و كردند يداريخر يالر 100,000
  :محاسبه است مطلوب

  اصلي حسابداري. ةالف) دارايي، ب) بدهي، ج) سرمايه، د) معادل
ل و قيمت فروش هر ريا 8000ثابت توليد برابر  ةدر يك شركت توليدي، اگر هزين) 2

متغير توليد هر واحد محصول توليدي  ةريال و هزين 28واحد از محصوالت توليدي آن 
مقدار سود يا  سر توليد براي اين شركت. سربه ةريال باشد، مطلوب است تعيين نقط 24

واحد محصول توليدي محاسبه و  1500و  2500زيان شركت را براي مقادير توليد 
  تحليل كنيد.

و با فرض عمر  كندريال خريداري  600,000ر يك شركت دستگاهي را با قيمت ) اگ3
% قيمت اوليه باشد، مقدار استهالك ساليانه به 10سال، ارزش اسقاطي آن  15مفيد 

  روش خط مستقيم و ارزش دفتري در پايان سال دهم را حساب كنيد.

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:31:55



 منفعت وتحليل هزينه   44

 
 

  پژوهش و تحقيق
اصلي حسابداري  ةمعادل كنيد وحاسبه يك شركت را م ةميزان دارايي، بدهي و سرماي) 1

  را براي آن شركت تشكيل دهيد.
ده  محاسبه و وضعيت سودده يا زيان ميزان درآمد، انواع هزينه را براي يك شركت) 2

  بودن آن را بررسي كنيد.
  شده براي شركت پتروشيمي را تحليل كنيد. ترازنامه و صورت سود و زيان ارائه) 3
براي طراحي و سر را  سربه ةمحصول جديد، نقط ةي و توسع) با رويكرد كارآفرين4

  يك محصول محاسبه و تحليل كنيد. ةتوسع
) استهالك، ارزش دفتري و ارزش اسقاطي را در مورد يك دارايي مانند اتومبيل، 5

  الت توليدي، ساختمان و غيره محاسبه و تحليل كنيد.آ ماشين

   نامه واژه
 salvage value اسقاطي ارزش
book value دفتري ارزش

 depreciation  استهالك
 dept  بدهي

 balance sheet  ترازنامه
accounting  حسابداري

 asset  دارايي
 income  درآمد
 capital  سرمايه
 income statement زيانوسود صورت
 total revenue  كل فروش
 price  قيمت
Break-Even Point (BEP) سر سربه نقطة

fixed cost ثابت هزينة

 total cost  كل هزينة
 variable cost يرمتغ هزينة
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  يابي هزينه
  آموزشي اهداف

 يابيتعريف هزينه 

 ريزي هزينهمديريت و برنامه 

 هابهايابي و برآورد هزينه  
 هابندي هزينهطبقه 

 يابيهزينه هاييستمس  

  مقدمه
رقابتي  عواملترين در دنياي رقابتي امروزي، قيمت محصوالت و خدمات يكي از مهم

هاي بازرگاني در راستاي كسب سهم بيشتري از بازار و فروش بيشتر است. شركت
مشتريان عالوه بر توجه به كيفيت و سرعت توليد، به فاكتور قيمت محصوالت و 

  يژه دارند. خدمات توجه و
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گذاري مناسب محصوالت و خدمات يكي از وظايف بسيار اساسي و بنابراين، قيمت
شود كه بر بسياري از عملكردها و هاي بازرگاني محسوب ميمهم مديران شركت

گذاري مناسب اهداف ديگر شركت نيز مؤثر است. روشن است كه فرايند قيمت
ه ـ منفعت نيازمند برآورد درست محصوالت و خدمات و نيز فرايند تحليل هزين

هاي شركت است. در بازارهاي رقابتي امروزي، برآوردهاي غلط يا ناديده گرفتن  هزينه
هاي تجاري، منجر به شكست هاي سود عموماً اندك شركتها با توجه به حاشيههزينه

ها ها، از دست دادن بازار فروش و يا ورشكستگي آنها خواهد شد. شركتاين شركت
هايشان را شناسايي كنند و تا گذاري محصوالت خود، هزينهياز دارند تا قبل از قيمتن

هاي شركت، يابي و درك درستي از هزينهحد ممكن كاهش دهند. بدون هزينه
  گذاري محصوالت نيز ميسر نخواهد بود. قيمت

يابي براي محاسبة قيمت قابل اتكا و دقيق يك محصول يا خدمت، درنتيجه، هزينه
ها الزم و ضروري است. بنابراين، اهميت استخراج و محاسبة درست و منطقي هزينه

گذاري مناسب محصوالت و خدمات و تحليل مؤثر ها براي قيمتبرآورد صحيح هزينه
شود. بدين منظور و قبل از پرداختن به موضوعات و كارآمد هزينه ـ منفعت روشن مي

يابي و هزينه هاين فصل مفاهيم مربوط بگذاري و تحليل هزينه ـ منفعت، درقيمت
  شود.هاي مختلف آن بررسي ميروش

  يابيهزينه تعريف
شدة محصوالت و خدمات. به عبارت يابي عبارت است از فرايند تعيين بهاي تمامهزينه

شدة محصوالت و ها و اقداماتي كه جهت تعيين بهاي تمامديگر، مجموعه فعاليت
  شود.يابي ناميده ميزينهپذيرند، هخدمات صورت مي

  هزينه ريزيبرنامه و مديريت
 يك يرانمد يماتو تصم يفوظا تريناساسي از يكي هزينه، ريزيبرنامه و مديريت
 شدهتمام بهاي بر ؤثرعوامل م يرامونپ يهاطالعات پا يةته يازمندكه ن استشركت 

 هزينه، يتمدير اصلي هدف. استخدمت  يامحصول  يك(مواد، دستمزد و سربار) 
شناخت،  يازمندامر، ن ين. ااست يانبه مشتر يرقابت يمتكاال و خدمات با ق ارائة
 گيري تصميم بر مؤثر ايهزينه اطالعات گزارش و بنديطبقه گيري،اندازه آوري،جمع

  . است مديران
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گيرندگان يك شركت را قادر ريزي هزينه، مديران و تصميممديريت و برنامه
هاي شركت را ها و استراتژيصرف كمترين ميزان بودجه و هزينه، سياستسازد تا با  مي

هاي حسابداري و مالي تدوين و اجرا كند. در اين روش، از طريق ابزارها و تكنيك
ها و توانند به كاهش هزينهگيرد كه از طريق آنها مياطالعاتي در اختيار مديران قرار مي

  ند.اصالح الگوي مصرف منابع شركت بپرداز
شده بر تمام يبها يرثأت يلتحل ينه،هز يزيرو برنامه يريتمد يهدف كل ين،بنابرا

منابع  يابيارز يقموجود، از طر يتوضع يلكه در تحل است يريتمد يماتتصم
)، از يندهمطلوب (آ يتوضع يلسازمان و در تحل يهايتشده در انجام فعال مصرف

  .يردگيشده صورت متمام ايها بر بهيتفعال ييرتغ يرثأت يابيارز يقطر
شده ريزي هزينه در بررسي بهاي تمامكلي از اطالعات حاصل از مديريت و برنامهطوربه

  شود:كاال و خدمات در سه بخش عمده زير استفاده مي
شدة كاال و خدمات نخستين كاربرد اطالعات حاصل از تحليل بهاي تمام :ارزيابي) 1

ها و سي وضع موجود محصوالت، فعاليتتوليدي يك شركت، شناخت و برر
هاست. هدف وجودآورنده هزينهاي و ارزيابي علل بهفرايندهاي توليدي با نگاه هزينه

شدة محصوالت و خدمات، شناسايي عوامل اتالف منابع و اصلي ارزيابي بهاي تمام
رد ها و اهداف استراتژيك و نيز درك چگونگي عملكعدم توازن و همسويي بين فعاليت

  فرايندها و اقدامات سازمان در مقايسه با الگوهاست. 
كنترل  شده،تمام بهايهدف استفاده از اطالعات  ترينروشن است كه مهم :كنترل) 2

 يازدر دسترس خود ن بودجة و شدهتعيين اهداف براساس شركت مديران. هاستهزينه
 هايهزينه به نسبت آنها انحراف از جلوگيري و اجرايي هايينهبه كنترل هز

  .دارند شدهريزي برنامه
 يكي اي،هزينه لحاظ از شركت آيندة مطلوب وضعيت براي ريزيبرنامه :ريزيبرنامه) 3

 توليدي خدمات و كاال شدةتمام بهاي تحليل از حاصل اطالعات كاربردهاي از ديگر
 زني و شركت موجود وضعيت از ابتدا است الزم آينده وضعيت طراحي براي. است

 طريق از مرحله، اين در. باشد گرفته صورت دقيق تحليل و ارزيابي سازماني اهداف
 كار ارجاع مانند اساسي تصميمات توانمي آينده، سناريوهاي تحليل مانند هاييتكنيك

 يا و بيشتر، پردازش از پس يا فعلي وضعيت در كاال فروش)، سپاري(برون خارج به
  .كرد خذا خريد يا ساخت مورد در تصميم
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  شدهتمام بهاي ريزيبرنامه و مديريت از كاربردهايي
 شركت، هايسياست و اهداف به توجه با و ايهزينه موجود وضعيت تحليل از بعد

 اين از برخي. كنند اتخاذ اساسي تصميمات آينده براي بايد ريزانبرنامه و مديران
  :از اندعبارت تصميمات

 ؛)سپاري(برون خارج به كار ارجاع 

 بيشتر؛ پردازش از پس يا فعلي وضعيت در كاال فروش 

 خريد؛ يا ساخت مورد در تصميم 

 آن؛ حفظ يا محصول يك حذف مورد در تصميم 

 خاص سفارش مورد در تصميم. 

  )سپاريبرون( خارج به كار ارجاع
كننده در ينمأت يكوكار به كسب يك يداخل هاي يتفعال يا ايندهاانجام فر يبه واگذار

 در. شودمي ناميده سپاريبرون ،سازمان خود با قرارداد مشخص يااز شركت  يرونب
شود  سپاريبرون است قرار كه خدماتي محدودة شركت، يك هايفعاليت سپاريبرون

 شركت به نيز يدو عوامل تول گيري يمحق تصم ،موارد ياريمشخص شود. در بس يدبا
  .شود يطرف قرارداد واگذار م كنندهتأمين

 در ييجوآنها صرفه ترينمهم كه دارد شركت براي زيادي مزاياي سپاريبرون
 اين با. است ينوآور يبرا يتظرف يشسازمان و افزا ياصل يستگيتمركز بر شا ها،هزينه
رفتن كنترل  دستزا به توانمي آنها ترينمهم از كه دارد هم معايبي سپاريبرون حال،
از انتخاب نامناسب  يناش يدهايسازمان و تهدازدست رفتن مشاغل در  يندها،بر فرا

  .كرد اشاره توانيكننده مينمأت
 يراتو تعم يدارند تا واحد نگهدار يمتصم ييمواد غذا يدكارخانه تول يك يرانمد :مثال
 يك. كنند سپاريبرون كارخانه از خارج شركتي به را خود تجهيزات و آالتينماش

 ريال ميليون 8 و مصرفي ملزومات ريال ميليون 15 پيشنهاد منظور بدين متقاضي شركت
 ذيل، جدول در شدهارائه فعلي توليدي هايهزينه به توجه با. است داده الزحمهحق

  .كنيد تحليل را فوق پيشنهاد بودن سودآور
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  موجود وضعيت  هزينه نوع  هزينه شرح
  )ريالميليون(

  سپاريبرون وضعيت
  )ريال ميليون(

  150 150 وطنامرب  مستقيم مواد
  75 75 نامربوط مستقيم دستمزد
  15 6 مربوط مصرفي ملزومات
  15 25 مربوط غيرمستقيم دستمزد
  -- 14 مربوط نگهداري و تعميرات

  8 -- مربوط قرارداد الزحمهحق
  17 17 نامربوط تجهيزات استهالك

  9 9 نامربوط عمومي هايهزينه

 سپاريبرون تصميم بررسي با بوطنامر و مربوط هايينهدر جدول فوق هز :حل
 عوض در ولي يافته كاهش هاهزينه از بعضي سپاريبرون درنتيجه. اندگرديده مشخص
  .شودمي تحميل شركت به اضافي هايهزينه بعضي

  هاهزينه در جوييصرفه) 1
  10   مستقيم غير دستمزد
  14    نگهداري و تعميرات

  24:                     جمع
  اضافي هايهزينه) 2

    9        يمصرف ملزومات
  8      قرارداد الزحمه حق
  17:                     جمع

 در جوييصرفه ريال ميليون 24 سپاريبرون نتيجة در شود،مي مشاهده كه طوريهمان
. شود مي يلبه شركت تحم ياضاف ينههز يالر يليونم 17 كهحالي در شودمي ايجاد هاهزينه

  .شود ميشركت  هايهزينه در جوييصرفه ريال ميليون 7 موجب سپاريبرون بنابراين

  بيشتر پردازش از پس يا فعلي وضعيت در كاال فروش
سود  يانبه مشتر ساختهنيمه محصول فروش با شركت است ممكن موارد برخي در
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 به توانمي مثال عنوان به. آورد دستبه شدهتكميل محصول فروش به نسبت بيشتري
  اشاره كرد.  SKD ياو  CKD يدر قالب قراردادها ساختهنيمه اتومبيل روشف

CKD  :مخفف كلماتComplete Knocked Down ًكه  استمنفصل)  (قطعات كامال
يك خودرو) مورد  كامل قطعاتي است كه براي ساخت يك دستگاه (مثالً ةبه معني بست
 Semi Knocked Downاست كه مخفف كلمات :  SKD يگرفروش د نوعنياز است. 

  . استكامل ) (قطعات نيمه
هاي سنگيني است هدف فرار كردن از دست ماليات بابيشتر  هافروش نوع اين

است   ممكن همچنينشود. كه براي ورود خودرو در برخي كشورها وضع مي
قدري باال باشد كه مونتاژ كردن خودرو هدستمزد كارگران در كشور سازنده ب

كل محصول به  شدةتمام هزينة هانوع فروش يننباشد. در ا يتصاداق ةصرف داراي
 حالت اين درشود. كه در كشور سازنده تمام مي استاي تر از هزينهمراتب ارزان

 شدهتكميل محصول يا و ساختهنيمه محصول فروش بين نفعانذي و مديران
  .كنندمي گيريتصميم

به مبلغ  CKDرا در قالب قرارداد  يلتومبنوع ا يكشركت صادركننده خودرو  يك :مثال
 30 مبلغ به كند نهايي مونتاژ را اتومبيل اين اگر كه حالي در. فروشديم يالر يليونم 25

 متحمل بايد مونتاژ جهت اضافي هزينة ريال ميليون 7 ولي فروخت خواهد ريال ميليون
  .كنيد تحليل را شركت فروش نوع مورد در تصميم. شود
  : حل

  ريال ميليون 30                     نهايي محصول فروش از حاصل درآمد
  ريال ميليون 25              ساختهنيمه محصول فروش از حاصل درآمد
  ريال ميليون 7                           نهايي محصول مونتاژ اضافي هزينه

  ريال ميليون 2) 30ـ25ـ7(        شده تكميل محصول فروش از حاصل ضرر
 ميليون 2 كند يلاتومب ييشركت اقدام به مونتاژ نها اگر شود،مي مالحظه كهطوريهمان
نسبت به حالت  يرا. زكردضرر خواهد  CKD صورتبه اتومبيل فروش به نسبت ريال

CKD، 5 يشتريب ينةهز يالر يليونم 7 ولي كندمي كسب بيشتري درآمد ريال ميليون 
خود را در قالب  هاياتومبيل كه است شركت سود هب بنابراين،. كردصرف خواهد 

  كند و بفروشد. يدتول CKD يقراردادها
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  خريد يا ساخت مورد در تصميم
آنها محصول  مونتاژاز  پسكه  شوندمي استفادهمحصول  يك يددر تول متعددي قطعات

 و ... يمااتوبوس، هواپ يل،محصوالت مانند اتومب يبعض يد. تولشوديساخته م يينها
 در راقطعات  يناز ا ياز موارد شركت بعض ي. در برخاستمونتاژ هزاران قطعه  يازمندن

از  يرونب كنندگانأميناز ت را قطعات ديگر موارد يو در برخ كندمي توليدكارخانه 
كه  هستند روروبه ياساس يمتصم يكشركت با  يرانمد ينهزم ين. در اخردميشركت 
 با. كنند يداريشركت خر يرونرا از ب يو چه قطعات يدرا در شركت تول يچه قطعات

 مونتاژ خط به قطعات تحويل زمان و كيفيت مانند فاكتورهايي درنظرگرفتن لزوم وجود
  . دارد سزاييبه اهميت قطعات خريد هايهزينه يا و توليد هايهزينه درنظرگرفتن اصلي،

 و استخراج را شركت در قطعه يك توليد كلي هايهزينه بايد شركت مالي مديران
 مناسب تصميم اتخاذ امكان تا كنند مقايسه كنندگانتأمين از قطعه آن خريد هزينة با

 يه،مواد اول يرثابت و متغ هايهزينه همة شامل بايد قطعه ساخت هزينة. شود فراهم
  و ... لحاظ شود.  يزاتاستهالك تجه ي،انسان يروين

 يا و كارخانه در ساخت گزينه دو قطعه يك تأمين براي توليدي كارخانة يك :مثال
 600 آن به مربوط هزينة كارخانه در توليد صورت  در. دارد رو پيش را بيرون از خريد
 ريال 500 مبلغ بايد شركت كنندگانتأمين از خريد صورت در ولي شد خواهد ريال

 از نيز لريا 300 بايد شركت كنندگان،تأمين از خريد صورت در براين،عالوه. بپردازد
 تصميم. گردد متحمل... و استهالك بيمه، پرسنل، هزينة مانند ثابت هايهزينه بابت

  .كنيد تحليل را شركت اين خريد يا ساخت مورد در مناسب
 ترارزان ريال 100 كنندگانتأمين از خريد گزينة كه رسدمي نظر به چنين ابتدا در :حل
 بابت كه ريال 500 مبلغ بر عالوه شركت قع،دروا ولي بود، خواهد داخل توليد گزينة از

 كل در و شود متحمل ثابت هايهزينه بابت از هم ريال 300 بايد پردازد،مي قطعه خريد
 از كه كرد خواهد تحميل كارخانه به هزينه ريال 800 كنندگانتأمين از خريد گزينة
 صرفة داراي رخانهكا  در توليد گزينة لذا. است بيشتر) 600( كارخانه در ساخت هزينة

  .است كنندگانتأمين از خريد به نسبت بشتري اقتصادي

  آن حفظ يا محصول يك حذف مورد در تصميم
 يكه ممكن است سودآور كندمي توليد متفاوت محصول چند شركت موارد برخي در
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 چنين در. باشند ضررده آنها از بعضي است ممكن حتي و باشد متفاوت يكديگر با آنها
 نسبت خود محصوالت سودآوري تحليل و تجزيه با تا دارد تمايل شركت مدير حالتي

  .بگيرد تصميم خود توليدي محصوالت از بعضي فعاليت ادامة يا حذف به
 براساس. كنديم يدسه نوع محصول (الف)، (ب) و (ج) را تول يديشركت تول يك :مثال

 ضررده(ب)  محصول توليد شركت، مالي امور مدير طرف از شدهارائه مالي صورت
 تصميم(ب)  محصول توليد توقف يا ادامه مورد در دارند قصد شركت مديران. است

  آن؟ حذف يا است صرفهبه(ب)  محصول توليد ادامة آيا. بگيرند
  مجموع ج  ب الف   

  200 100  60  40  فروشازحاصل درآمد
  104 48  32  24  متغير هايهزينه
  50 16  26 8  مستقيم ثابت هزينة
  20 10  6 4  )يافتهيص(تخصغيرمستقيم ثابت هزينة
  26 26  )4( 4  عملياتيخالص)يان(ز سود
 يبرا يالير يليونم 4 يانموجود ز يتمحصول (ب) در وضع يدكه تول يبا وجود :حل

 كاهش شركت سود آن حذف با كه دهدينشان م يردارد، اما صورت ز يشركت در پ
  .نيست اقتصادي صرفة داراي محصول اين حذف بنابراين و يابدمي
 حفظ وضعيت    

  (ب) محصول
 حذف وضعيت
  (ب) محصول

  140  200  فروشازحاصل درآمد
  72  104  متغير هايهزينه
  24  50  مستقيم ثابت هزينة
  20  20  )يافتهيص(تخصغيرمستقيم ثابت هزينة
  24  26  عملياتيخالص)يان(ز سود

  در مورد سفارش خاص يمتصم
 شرايطي با خاص سفارشي خود، معمول فعاليت حالت در شركت موارد بعضي در

 در. كندمي فراهم خاص مشتري به فروش براي را فرصتي كه كندمي دريافت خاص
سفارش  ينرد ا ياقبول  يرامونپ گيريتصميم نيازمند شركت مدير حالتي چنين
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 تحليل و تجزيه و آوريجمع نيازمند مدير صميماتيت چنين براي. است بخصوص
 براي كافي ظرفيت بايد شركت همچنين است جديد سفارش پيرامون ايهزينه اطالعات

 شرايط و قيمت به نسبت نيز جديد سفارش قيمت معموالً. باشد داشته را آن قبول
  .است متفاوت موجود محصوالت

 حاضر حال در. است روز در صولمح واحد 100 كارخانه يك اسمي ظرفيت :مثال
 واحد هر فروش قيمت. است روز در محصول واحد 70 كارخانه اين توليد سطح

 براي ثابت هزينة. است ريال 3 محصول واحد هر توليد متغير هزينة و ريال 5 محصول
 خريد درخواست مؤسسه يك اگر. است ريال 90 معادل روز در محصول واحد 100
 شركت سود به درخواست اين قبول آيا كند، ريال 4 قيمت با روز در محصول واحد 30

  آن؟ ضرر به يا بود خواهد
  :كنيميموجود محاسبه م يتشركت را در وضع ياتيدر ابتدا صورت سود عمل :حل

  )70 × 5= ( 350                                                             فروش
  )70 × 3= ( 210                                                        متغير هزينة
  )350-210= (140                                                         سود حاشية
  90                                                         ثابت هزينة
  )140-90= ( 50                                             عملياتي خالص سود
واحد محصول  30سفارش خاص، با توجه به اضافه شدن فروش  يافتدر يتوضع در
  داشت:  يمبه مقدار فروش شركت، خواه يدجد

  )70 × 5+  30 × 4= ( 470                                                             فروش
  )100 × 3= ( 300                                                        متغير هزينة
  )470 - 300= ( 170                                                        سود حاشية
  90                                                         ثابت هزينة
  )170 - 90= ( 80                                             عملياتي خالص سود

 80 به 50 از شركت عملياتي خالص سود جديد، سفارش قبول صورت در بنابراين
  .شودمي توصيه و است سودآور سفارش اين قبول بنابراين يافت خواهد افزايش

  هاهزينه برآورد و بهايابي
ساخت  يبها ييناست كه در جهت تع يها و اقداماتيتها، فعالبرنامه ةمجموع يابيبها
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 ييهاها و نظامروش بهايابي، فرايند. يردگيخدمت صورت م يا محصول يك يجادا يا
مواد،  يهاينهكنترل هز امكان ي،حسابدار هايها و ثبتگزارش تهيه با كه هستند

 يبها پيرامونشده حاصل. اطالعات آورندمي فراهم را شركت يكدستمزد و سربار 
دارد.  يتجار يواحدها يتدر موفق اساسينقش  ،شركت توليدي تشده محصوالتمام
شود؟ چه  يد: كدام محصول توليلاز قب ييهاپاسخ به پرسش ياطالعات برا يناز ا
  شود؟ استفاده خواهد شد. يدو چه مقدار تول ؟در نظر گرفته شود يمتيق

 انگاريسهل هرگونه كه دهدمي نشان گوناگون تجاري هايشركت تجارب بررسي
 براي عديده مشكالتي بروز موجب ها،هزينه برآورد دقت و صحت امونپير اغماض و

 نتايج. شد خواهد آنها ورشكستگي به منجر طوركليبه و شودمي بازرگاني هايشركت
 ورشكستگي و ناكامي علت بيشترين و ترينبزرگ كه است آن از حاكي هابررسي اين

 كه هاييشركت مورد در همچنين،. است شدهبينيپيش مقدار از هزينه افزايش ها،شركت
 و شودمي پروژه كل شكست موجب مسئله اين نيز كنندمي فعاليت ايپروژه صورتبه

  دارد. يو كارفرما) در پ يمانكار(پ معامله طرف دو هر براي زيادي خسارات
 منفعت و هزينه تحليل و تجزيه به نياز اقتصادي، فعاليت يا پروژه هر آغاز از قبل
 به نسبت هاهزينه برآورد. است آن از حاصل درآمدهاي و هاهزينه دقيق برآورد براساس
 اشتباه هرگونه و است دشوارتري كار اقتصادي، فعاليت يك هايدرآمد برآورد

 نادرست تصميمات و هاسياست اتخاذ به منجر متعدد هايهزينه برآورد در محاسباتي
  امروز خواهد شد.  يرقابت يايت در دنمنجر به شكس يجهو درنت شودمي شركت مديران
  :كرد بيان زير صورت به توانمي را هاهزينه برآورد اهميت داليل بنابراين

 هايهزينه توانمي آن طريق از كه دهدمي قرار مديران اختيار در را استانداردي 
 مقايسه آن با را اقتصادي فعاليت يا پروژه اجراي دورة طول در شدهتحميل واقعي

 .دكر

 بهبود هايطرح و پروژه سنجيامكان مطالعات ارزيابي اصلي ابزارهاي برآوردها اين 
 را سازمان برآوردي، درآمدهاي با برآوردي هايهزينه مقايسة. انداقتصادي واحدهاي

 خير؟ يا دارد را شدن اجرا ارزش كار ادامه آيا كند تعيين كرد خواهد قادر

 تأمين به راجع گيريتصميم امكان پروژه، زدهيبا محاسبة با همراه برآوردها اين 
 خارجي يا داخلي مالي كنندگانتأمين توسط را پروژه در گذاريسرمايه و مالي

 .كندمي فراهم هاشركت
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 پروژه دورة طول در نقدي جريان كنترل و مديريت منظور به مكانيزمي برآوردها اين 
 .كندمي فراهم را

 هنگامي را محدود منابع تا دهدمي قرار مديران اختيار در را چارچوبي برآوردها، اين 
 دهند.  يصاست، تخص يشرفتپ يتوضع ترينمناسب در فعاليت كه

 كندمي فراهم پروژه فعاليت دورة طول بازنگري جهت را مكانيزمي. 

  هزينه برآورد هاي روش
 پروژه رفتپيش درجة به توجه با اقتصادي، فعاليت يا پروژه يك هايهزينه برآورد براي
 كلي روش سه است، دسترس در پروژه از كه دقيقي اطالعات ميزان و زماني لحاظ از

  :شودمي استفاده
 هايهزينه با قياس و مقايسه طريق از هاهزينه برآورد نوع اين :قياسي برآورد) الف
 از حاصل اطالعات چقدر هر و گيردمي صورت اجراشده مشابه هايپروژه ساير واقعي
باشد، دقت  بيشتر برآوردكننده فرد مهارت همچنينو  باشد تردقيق و بيشتر مشابه هايپروژه

گفته  يزن پايين به باال برآورد ياسي،خواهد بود. به روش برآورد ق يشترب يزنوع برآورد ن ينا
 براي يست،در دسترس ن ياديز يليپروژه كه اطالعات تفص اولية مراحل در بيشتر و شوديم

  دارد.  يرفتنيپذ يدرصد خطا 25روش تا  ينكاربرد دارد. ا هاينههز يبرآورد كل
 ساخت هايهزينه برق، توليد نيروگاه يك ساخت هزينة برآورد براي مثال، عنوان به

 نيروگاه كهدرصورتي و شوندمي تحليل مشابه شرايط و ظرفيت داراي هاينيروگاه
 داراي هاينيروگاه با قياسي يسةمقا ضريب طريق از نشود، پيدا مشابه شرايط داراي

 تقريبي هزينة توانمي مشابه، عوامل ساير و تورم نرخ درنظرگرفتن و ديگر هايظرفيت
  .كرد برآورد را جديد نيروگاه ساخت
 طريق از پروژه يك هايينهروش، برآورد هز يندر ا :پارامتريك سازيمدل) ب

 استفاده  مواردي در و گيرديت مپروژه، صور ي(پارامترها) هامشخصه رياضي پردازش
 هاهزينه كلي هايچارچوب و باشد دسترس در پروژه كلي حجم و ابعاد كه شودمي

 به نسبت كمتري خطاي روش اين. باشند بيان قابل آنها حجم و ابعاد اين براساس
  .دارد پذيرفتني خطاي درصد 12 تا و داشته قياسي روش
 پارامترهاي واحد قيمت برق، نيروگاه يك ساخت هزينة برآورد براي مثال، عنوان به

 هايپروژه از...  و توربين نصب و خريد ديوارها، احداث ريزي،بتن مانند پروژه مختلف
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 پروژه كلي برآوردي هايحجم در و شودمي استخراج روز اطالعات يا ديگر مشابه
 حجم نياز، مورد توربين ظرفيت نياز، مورد ديوار احداث متراژ ريزي،بتن حجم مانند
 دستبه نيروگاه احداث نهايي هزينة طريق بدين و شودمي ضرب...  و برداري،خاك
 و فني طراحي، خدمات در انساني نيروي از استفاده هزينة برآورد براي. آيد مي

 اجراي نياز مورد روز ـ نفر يا ساعت ـ نفر تعداد ضربحاصل از نيز...  و مهندسي
 از حاصل اطالعات براساس)، كارشناسي متداول الزحمه(حق آنها واحد هزينة در پروژه
  .شودمي استفاده قبلي، مشابه هايپروژه
 روش ترينيق) دقيليبه باال (برآورد تفص يينروش برآورد پا :باال به پايين برآورد) ج
 اين در. است يكپارامتر سازيمدل و قياسي هايروش از تركيبي و بوده هاهزينه برآورد
 و فرايندها ئياتمراحل و جز ةهم يلو تحل يهتجز يقكل پروژه از طر هزينة برآورد روش،
تا سطح  اطالعات باالي به رو تلخيصاجزا و عوامل و  يقو تلف يبترك ينهمچن ها،فعاليت

 يو زمان است ينهپرهز ياردقت باال، بس رغمعلي روش اين. شوديكل پروژه، حاصل م
داشته باشد، اطالعات كامل و مفصل،  يتاهم يمدر اخذ تصمكه دقت  شودمياستفاده 

 را كارها اجرايي ضرايب و احجام بتوان و باشد دسترس در تفصيلي هايمطالعات و نقشه
  .استدرصد  1 يرروش ز ينا ياز آنها استخراج كرد. درصد خطا يلو تفص دقتبه

  هاهزينه بنديطبقه
 انواع شناسايي تجاري، هايشركت نمديرا فراروي هايچالش ترينمهم از يكي
 براي اساسي و اول گام هاهزينه بنديطبقه. آنهاست بنديطبقه و متعدد هاي هزينه

 در گيريتصميم و شركت يك در گوناگون هايهزينه وجودآورندةبه علل شناساي
  .آنهاست حذف يا تداوم مورد

 بنديطبقه تواندمي تلفمخ معيارهاي براساس شركت يك متعدد هايهزينه بنابراين،
  :از اندعبارت هابندي طبقه اين از برخي. شود
 زماني دورة برمبناي بنديطبقه 

 كنترل  يتقابل يبرمبنا بنديطبقه 

 رديابي يتقابل يبرمبنا بنديطبقه 

 يعملكرد ةحوز مبنايبر بنديطبقه 

 هزينه رفتار برمبناي بنديطبقه 
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  زماني دورة برمبناي بنديطبقه
  :شوندمي بنديطبقه دسته دو به زماني دورة برمبناي شركت يك هايهزينه

 جاري مالي دورة به محدود آنها منافع كه هستند هاييينههز :جاري هايهزينه) الف
  . يحقوق پرسنل ادار ينة. مانند هزشوندمي گرفته نظر در دوره هزينة عنوانبه و است
 يك از بيش به آنها منافع كه هستند هاييينههز ):اييه(سرما غيرجاري هايهزينه) ب
 در سپس و شوندمي گرفته نظر در دارايي عنوانمربوط است و لذا در ابتدا به يمال دورة
. شونديدوره درنظر گرفته م هزينة عنوانبه يابد،مي تحقق آنها به مربوط منافع كه هاييدوره
 در شركت، ونقلحمل يدرو براخو يك يا CNCدستگاه  يك يدخر هزينة مثال، عنوانبه

 سپس و شودمي محسوب شركت دارايي و شودمي گرفته درنظر اييهسرما هزينة يك ابتداد
  .شودياستهالك آن دوره درنظر گرفته م هزينة آينده، هايدوره طي در استفاده هنگام در

   كنترل قابليت برمبناي بنديطبقه
  :شوندمي بنديطبقه دسته دو به زماني دورة مبنايبر شركت يك هايهزينه

 در مديريت اقدامات و تصميمات كه هستند هاييينههز :كنترل قابل هايهزينه) الف
  .است تأثيرگذار آنها بر مدتكوتاه
 مديريت اقدامات و تصميمات كه هستند هاييهزينه :كنترل غيرقابل هايهزينه) ب

 بيروني، الزامات علت به معموالً هاههزين اين. نيست تأثيرگذار آنها بر مدتكوتاه در
 هايينمونه آالتماشين اجاره و بيمه ماليات، هايهزينه. اندكنترل غيرقابل مديران براي
  .هستند شركت كنترل غيرقابل هايهزينه از

  رديابي قابليت برمبناي بنديطبقه
  :شوندمي بنديطبقه دسته دو به رديابي، قابليت برمبناي شركت يك هايهزينه

 خاص ايهزينه هدف يك به مربوط كه هستند هاييينههز :مستقيم هايهزينه) الف
 مثالً. است صرفهبهمقرون اقتصادي لحاظ از اي،هزينه هدف لحاظ از آنها رديابي و بوده
. است مستقيم هزينة يك چوبي، صندلي يك ساخت براي كاررفتهبه چوب هزينة
 دارد ويژگي سه تعريف اين در اقتصادي لحاظ از ايهزينه هدف بودن صرفهبهمقرون

  :از اندعبارت كه
 باشد آن مخارج از بيشتر آن از حاصل منافع و باشد صرفهبهمقرون يابيدادن رد انجام.  
 باشد داشته را رديابي ارزش و باشد اهميت داراي بررسي مورد مستقيم هزينة. 
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 باشد پذيرنامكا و عملي آن به مربوط هزينة رديابي محاسبة. 

 هدف يك به مربوط آنكه وجود با كه هستند هاييينههز :غيرمستقيم هايهزينه) ب
 به. نيست صرفهبهمقرون و عملي اقتصادي نظر از آنها رديابي ولي اند،خاصي ايهزينه
 هايهزينه از اينمونه چوبي، صندلي ساخت در كاررفتهچسب به هزينة مثال، عنوان

  .است يرمستقيمغ
شده  گرفته درنظر ايهزينه هدف به هزينه يك بودن غيرمستقيم يا مستقيم كه گفت بايد

 يبرا يمحسوب شود ول يممستق ينةسازمان هز يك يبرا ينههز يكدارد و ممكن است 
 غذاخوري بخش هايهزينه مثال، عنوانبه. آيد حساببه يرمستقيمغ ينةهز يگرسازمان د

 غذاخوري همان كهدرحالي آيندمي حساببه مستقيمغير هايهزينه كارخانه يك در
 آن به مربوط هايهزينه كند، فعاليت شهر يك در مستقل تجاري واحد يك صورت به
  .شد خواهند محسوب مستقيم هاي هزينه عنوانبه

  عملكردي حوزة برمبناي هاهزينه بنديطبقه
  :شوندمي بنديطبقه دسته سه به عملكردي حوزة برمبناي شركت يك هايهزينه
  ساخت يهاينه) هزالف
  ياتيعمل يهاينه) هزب
  ياتيعمليرغ يهاينه) هزج

صرف ساخت محصول  يماًهستند كه مستق هاييهزينه ساخت: يهاينه) هزالف
اساس عوامل و عناصر بر محصول يكساخت  بهمربوط  يهاينه. هزشوند يم

  :است زيرشامل موارد  آن، ةدهند يلتشك
  يمد مستقموا يهاينههز )1
   يمدستمزد مستق يهاينههز )2
 ساخت يممستقيرغ يهاينههز )3

 نهايي محصولاز  يهستند كه بخش يمواد يم،مواد مستق :يممواد مستق يهاينه) هز1
و  يراحتآن را به ينةتوان هزيداده و م يلرا تشك ينههدف هز يطوركلساخته شده و به

و  يزساختن م يبرا چوبد. كر ييابرد ايينههدف هز يامحصول  در يمطور مستقبه
از  ييهانمونه ين،ساخت بنز يو نفت خام برا يلاتومب ةساخت بدن يفوالد برا ي،صندل

  هستند: يژگيسه و يدارا معموالً يمهستند. مواد مستق يممواد مستق
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 ند.اييقابل شناسا يراحتداده و به يلمحصول را تشك يزيكياز شكل ف يبخش  
 دارند. يدتول مقداربا  يممستق ةرابط  
 محصول يدتول ايندفر طول درسهولت صورت جداگانه و بهآن به ةشدتمام يبها 

 .است يابيشده قابل ردساخته
 
در ارتباط با  يماًكه مستق يعبارت است از دستمزد افراد :يمدستمزد مستق ينة) هز2
آن به  يابيو رد ستندخاص ه ياينههدف هز يك يطوركلمحصول، خدمت و به يك

كار  يگر،د يانصرفه است. به بو به يعمل يخاص از نظر اقتصاد ياينههدف هز
 يممواد مستق يلتبد ياخدمات  ةدر ارائ اًيماست كه مستق يكار آن عده از افراد يم،مستق

 يمخدمات بدون دخالت مستق ةكاال و ارائ يدشده دخالت دارند و تولساخته يبه كاال
كفش، دستمزد كارگران  يديشركت تول يكعنوان مثال، در . بهيستن يآنها عمل

  .گويندمي يمكنند، دستمزد مستقيها را مونتاژ مكه كفش يكار و افراد ينماش
سربار ساخت، سربار كارخانه محصول،  يممستقيرغ يهازينهبه ه :يممستقيرغ يهاينه) هز3

 يطور جداگانه براآنها به يابيهستند كه رد ييهاينهد و هزنشويگفته م يزن يدتولو سربار 
به  يگر،دعبارت . بهيستمقرون به صرفه ن ي،از نظر اقتصاد ايينهف هزاهدااز  يكهر
را  هاتوان آنيكه نم يديتول يهاينههز يرو سا يممستقيركار غ يم،مستقيرمواد غ ينةهز
اختصاص داد،  ايينههدف هز يا يدبه اقالم مشخص تول يمطور مستقبه سهولت و به
 يمهساختمان، استهالك و ب ةاجار يهاينهشود. هزياطالق م يممستقيرغ يهاينههز

 يهااز جمله مثال يديتول يواحدها يخدمات كاركنان ينةساختمان كارخانه و هز
   اند.يممستقيرغ يها ينههز

 يبشده را با هم تركتمام يبها يعناصر اصل ينه،هز يشناساوقات در اصطالح گاهي
 نداهستند عبارت متداول و مصطلح ةشدتمام يبها يكه در حسابدار ياكنند. دو واژهيم

  :شوندمي داده شرحادامه  دركه  يلتبد يو بها يهاول ياز بها
 يبترك به يگر،عبارت د. بهيدتول يممستق يهاينههز ةعبارت است از هم :يهاول بهاي
  شود.يگفته م يهاول يبها يم،و دستمزد مستق يممواد مستق
عبارت . بهيماز مواد مستق يربه غ يدتول يهاينههز ةعبارت است از هم :يلتبد بهاي

شود كه يگفته م يلتبد ينةهز ياو سربار ساخت، بها  يمدستمزد مستق يببه ترك يگر،د
شده در شكل ابط گفتهو. راستشده ساخته يبه كاال يممواد مستق يلتبد ينةهز يانگرب

  داده شده است. ننشا 1ـ2
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  .ساخت هايهزينه درشده تمام يبها يارتباط عناصر اصل 1ـ2 شكل

توجه داشت كه  يدوجود دارد، اما با يبدر هر دو نوع ترك يمدستمزد مستق اگرچه
تمام  يعناصر بها يباست كه ترك گفتنيشود. يمضاعف آن نم ةامر موجب محاسب ينا

  شود.ياستفاده م يلو تحل يهبه قصد تجز صرفاً يد،شده تول
. اندو مستمر شركت يعاد يتمربوط به فعال هاي ينههز: ياتيعمل يهاينهز) هب
  :يرندز يهاينهشامل هز ياتيعمل يهاهزينه
 يبه شركت برا شدهتحميل هايهزينه از ايمجموعه به :يو ادار يعموم ينة) هز1
 يهاينه. هزشودمي اطالق دهيسازمان و ريزيبرنامه يالتي،تشك ي،ادار يهايتفعال

  رند.يگيدسته قرار م يندر ا اًعموم يبانيو پشت يامور مال ي،پرسنل ادار
و فروش محصوالت  يعتوز يكه برا هستند ييها ينههز و فروش: يعتوز يهاينه) هز2
 يكاال نقلولو فروش، حم يندگيدفتر نما ايجاد يغات،تبل يهاينه. هزشوندمي صرف
  .هستندو فروش شركت  يعتوز يهاينههزاز  ييهانمونه يابيو بازار شدهختهفرو

 يك) ياتيساخت و عمل هايينهد (هزيتول ينةهز دهندةيلتشك ياجزا 2ـ2 شكل
  .دهديشركت را نشان م

 در يطبه شرط دارا بودن شرا شركت يهاينههز ساير :ياتيعمليرغ يهاينه) هزج
  :يرندگيقرار م ياتيعمليرغ يهاينههز ءجز آمده، پي
 ؛مجموعه نباشند ياصل يهاتيجزء فعال  
 ؛حالت مستمر نداشته باشند  
 ند.شو يبندطبقه يفرع يهاينهجزء هز  
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  .توليد هزينة دهندةيلتشك ياجزا 2ـ2 شكل

ها، اشاره ييحاصل از فروش دارا يانو ز يرعاديغ يعاتتوان به ضايها مينههز ينا ةجمل از
  د.كر

   هزينه رفتار برمبناي بنديطبقه
 وجودآورندةبه عامل تغييرات مقابل در آنها العملعكس بررسي ها هزينه رفتار از منظور

 ينه،هز آورندةوجودبه عامل تغيير به نسبت هاهزينه انواع از بعضي. است ينههز
عامل  ييربا تغ يگرد يبعض كهدرحالي مانندمي ثابت و دهندنمي نشان العملي عكس

 سه به هزينه، رفتار برمبناي شركت يك هايهزينه ،بنابراين. كنندمي تغيير هزينه وجودآورندة به
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  :شدند تحليل و تعريف اول فصل در متغير و ثابت هايهزينه كه شوندمي بندي طبقه دسته
كاال و  يدهستند كه به مقدار تول ييهاينههز ،ثابت يهاينههز :ثابت هايهزينه) الف

شركت ثابت  يتبوده و در طول زمان فعالبلكه به زمان وابسته  يستندخدمات وابسته ن
 يرانحقوق مد يمه،ب ينةساختمان شركت، هز ةاجار ينةمثل هز ييهاينهمانند. هزيم يباق

 يد،در مقدار تول ييرند و با تغاثابت يهاينههز ءرند جزيگيكه حقوق ثابت م يو افراد
  مانند.يمقدار آنها ثابت م

كاال و  يدهستند كه به مقدار تول ييهاينههز يرمتغ يهاينههز :يرمتغ هايهزينه) ب
 يه،مواد اول يهاينهكنند. مثل هزيم ييرتغ يد،در مقدار تول ييرو با تغ اندخدمات وابسته
  .يرهو غ يسوخت مصرف يدي،آالت تولينماش يبرق مصرف يم،دستمزد مستق

 از ديگر يبخش و ثابت آنها از بخشي كه هستند هاييهزينه مختلط: هايهزينه) ج
 توانمي مثال عنوانبه. شوندمي ناميده نيز متغيرنيمه هايهزينه بنابراين و است متغير آنها
(آبونمان)  هاهزينه اين از بخشي كه كرد اشاره كارخانه يك مصرفي گاز و برق هزينة به

 مقدار به و است متغير ديگر بخشي ولي ندارد بستگي مصرف مقدار به و است ثابت
  .دارد بستگي گاز يا برق مصرف
  :شودمي محاسبه زير رابطة با محصوالت توليد متغير هزينة

bxZ   

 :شودمي محاسبه زير رابطة با محصوالت توليد مختلط هزينة همچنين،

bxaY   
  :داريم آن در كه

 Y  :محصوالت توليد مختلط هزينة  
Z  حصوالتم يدتول يرمتغ ينة: هز  
a محصوالت يدثابت تول ينة: هز  
b هر واحد محصول يدتول يرمتغ ينة: هز  
x محصوالت  يد: مقدار كل تول  

 يالر 40 يدي،شركت تول يكمحصول در  يك يدتول يبرا يمواد مصرف يمتق .مثال
و  300، 200، 100 يديسطوح تول يمحصول را برا ينا يبرا يدتول يرمتغ ينةاست. هز

  .يدل محاسبه كرده و نمودار مربوط به آن را رسم كنواحد محصو 400
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bxZ ةبا توجه به رابط .حل ، محصول توليد متغير هزينة )Zيمتق ضرب) از حاصل 
  :داشت خواهيم و شده حاصل) xمحصول ( ينا يدسطح تول در) =40b( يمواد مصرف
محصول واحد قيمت 40 40 40 40

توليد سطح 100 200 300 400

محصول توليد متغير هزينة 4000 8000 12000 16000

  :بود خواهد زير صورتهب يديمحصول در سطوح مختلف تول ينا يدتول يرمتغ هزينة نمودار

به آب است و آبونمان ماهانه  يازن ي،محصول يدتول يبرا يديتول ةكارخان يكدر  .مثال
 يو برا يالر 5 يب آب مصرفهر متر مكع يمتاست. اگر ق يالر 1000 يآب مصرف

 يدمختلط تول ينةباشد، هز يمتر مكعب آب مصرف 2به  يازهر واحد محصول ن يدتول
واحد محصول  400و  300، 200، 100 يديسطوح تول يمحصول را برا ينا يبرا

  .يدمحاسبه كرده نمودار مربوط به آن را رسم كن
bxaY ةبا توجه به رابط .حل ، آب آبونمان برابر محصوالت توليد ثابت ةهزين 

 واحد هر توليد براي اينكه به توجه با همچنين،. بود خواهد) =1000a( مصرفي
 ريال 5 مصرفي آب مكعب متر هر قيمت و بوده آب مكعب متر 2 به نياز محصول
. بود خواهد الزم) =10b( ريال 10 متغير هزينة محصول واحد هر توليد براي لذا است،

 محصول اين توليدي مختلف سطوح در) Y( محصوالت توليد مختلط هزينة براين،بنا
)x (شد خواهد حاصل فحة بعدص جدول صورتبه:  
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محصول واحد قيمت101010 10  
توليد سطح300200100 400  
محصول توليد متغير هزينه400030002000 5000  

  :بود خواهد زير صورتبه يديدر سطوح مختلف تول محصول ينا يدمختلط تول هزينة نمودار

 و شودياجاره م يدسالن تول يك يدي،شركت تول يكدر  يمحصول يدتول يبرا .مثال
 محصول واحد هر سهم. شودمي پرداخت آن اجاره بابت ريال 120000 مبلغ ساالنه
، 2000، 1000 ساالنه توليدي سطوح در توليد، سالن اجارة ثابت هزينة از را توليدي
  .كنيد رسم را آن به مربوط نمودار كرده محاسبه محصول واحد 4000 و 3000
 اين از محصول واحد هر سهم است، يالر 120000 يثابت كل هزينة اينكه به توجه با .حل

 سطح اگر مثال، عنوانبه. آيدمي دستبه يدآن بر سطح تول يمثابت، از حاصل تقس هزينة
  برابر است با: يثابت كل ينةهر واحد محصول از هز هزينة سهم باشد، واحد 1000 توليد


120000 1201000  

  :داشت خواهيم نابراينب
 كل ثابت هزينة 120000120000120000 120000
 توليد سطح1000 30002000 4000

 محصول واحد هر هزينة سهم 120 60 40 30
  كلي ثابت هزينة از
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 توليدي مختلف سطوح در يثابت كل ينةمحصول از هزهر واحد  ينةسهم هز نمودار
  :بود خواهد زير صورت به

 واحد هزينة سهم يابد،مي افزايش توليد سطح هرچقدر شود،مي مشاهده كهطوريهمان
 بهاي توليد، سطح افزايش با بنابراين،. يابدمي كاهش كلي ثابت هزينة از محصول

  .يابدمي كاهش محصول واحد هر شده تمام

  يابيهزينه هاييستمس
واحد محصول  يك يدتول شدةتمام بهاي مورد در را اطالعاتي يابيهزينه هايسيستم
 فروش قيمت بتوانند شركت مديران آنها طريق از كه كنندمي گزارش و ثبت آوري، جمع

 با يديتول هايكنترل خود داشته باشند. شركت دررا  هاينهو هز كنند تعيين را محصوالت
 هاي  هزينهقادر خواند بود تا  يابي،هزينه هاييستمس از آمدهدستبه اطالعات از ادهاستف

  .دهند تخصيص خود توليدي محصوالت به را آنها و كنند بنديو طبقه ييرا شناسا گوناگون

  يابيهزينه هايسيستم انواع
 مدرن و سنتي دستة دو به را آنها توانمي كه دارد وجود متعددي يابيهزينه هايسيستم
  از:  اندعبارت سنتي يابيهزينه هايسيستم ترينمتداول. كرد بنديطبقه
  كار سفارش يابيهزينه سيستم) الف
   ايمرحله يابيهزينه سيستم) ب
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 يابيينههز يستمكرده است كه به س يداتوسعه پ يديجد نسبتاً يابيينههز يستمس اخيراً اما
 هايسيستم از ترينهپرهز يدجد يستمس ين. اگرچه امشهور است (ABC) يتفعال يبرمبنا
 منفعتـ  هزينه هايتحليل در و دارد آنها به نسبت بسياري مزاياي اما است، سنتي يابي هزينه
  .شودمي بررسي يابيهزينه هاييستمس ين. در ادامه هركدام از ااست دقيق و كارآمد بسيار
  كار سفارش يابيهزينه سيستم) الف

 براساس و سفارشي صورتبه را خود محصوالت خدماتي، يا توليدي هايشركت از بعضي
از محصوالت  ايدسته يا توليدي محصوالت از هركدام. كنندمي ارائه و توليد مشتريان نياز

 محصول شود،مي توليد مشتري سفارش براساس فردمنحصربه و خاص صورتبه كهمشابه 
 هستند هاييشركت از هايينمونه يماسازيو هواپ سازيكشتي صنايع. شوديم يدهنام سفارشي

 يابيهزينه سيستم. كنندمي توليد و طراحي مشتريان نيازهاي براساس سفارشي محصوالت كه
 يستم،س ين. در اشودمي استفاده هاشركت گونه اين در توليد يابيينههز يبرا كار سفارش

مورد نظر  يكاال كه زماني تا و آغاز رشسفا دريافت زمان از سفارشي محصول توليد ايندفر
 هايشركت در. شونديبه آن محاسبه م مربوط هايهزينهو  يابدمي ادامه شود، ساخته
 شدةتمام بهاي و شوندمي گرفته درنظر ايهزينه هدف يك يانهركدام از مشتر محور،سفارش

كار، جداگانه محاسبه سفارش  هزينة سيستم از استفاده با مشتري هر به شدهخدمات ارائه
 يافتاساس محاسبه و در ينبر ا يمارستاندر ب يماردرمان هر ب هزينة مثال، عنوانبه. شود مي
 متفاوت ديگر بيمار با تواند مي وي شرايط براساس بيمار هر به شدهارائه خدمات. شوديم

  با هم متفاوت خواهد بود. يزدرمان آنها ن هزينة درنتيجه و باشد
  ايمرحله يابيهزينه سيستم) ب
 و مشابه محصوالت كه دارد كاربرد هاييشركت براي يابيهزينه هايسيستم نوع اين

 توليدي ايندهايمحصوالت مراحل و فر ينا همة و كنندمي توليد انبوه صورتبه را يكساني
 يانرا به مشتر يخودرو محصوالت مشابه يدتول كارخانة يك مثال، عنوانبه. دارند يكساني

و  يبانك شعبة يك ي،محصوالت فوالد توليد كارخانة يك همچنين،. كننديخود عرضه م
خود  يانمشتر ةرا به هم يكسانيمشابه و  يباًكفش، محصوالت و خدمات تقر يديتول يك

 ارائه جهت و شوندمي توليد مشتريان تمامي به عرضه براي محصوالت اين. كننديعرضه م
 ياو  ينهدر مراكز هز يدتول هزينة سيستم، اين در. وندشنمي ساخته خاصي مشتري به
 در كه محصوالتي به هاهزينه اين سپس و شوندمي محاسبه و آوريجمع توليدي ايندهايفر
  .شوندميسرشكن  شوند،مي توليد فرايند اين طي و مراكز اين
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  ايمرحله يابيهزينه و كار سفارش يابيهزينه هايسيستم مقايسه
 سفارش برمبنايخدمات  ةارائ يامحصوالت و  توليد فرايند كار، سفارش يابيزينهه در) الف

 يابد؛مي خاتمه نقطه يك در و شودمي شروع نقطه يك درمنقطع بوده و  صورتبه و مشتريان
  .گيردمي صورت تكراري و مداوم فرايند يك در ايمرحله يابيهزينه در كهيدرحال
 از معموالً شدهارائه خدمات يا شدهتوليد محصوالت ،كار سفارش يابيهزينه در) ب
 ايمرحله يابيهزينه در كهدرحالي نيستند مشابه و يكسان ارزش و تعداد شكل، نظر
  هستند.  يكسانيشكل و اندازه و ارزش  يمحصوالت دارا ةهم

 در كهدرحالي است پايين توليدات حجم معموالً كار سفارش يابيهزينه در) ج
  .شوندمي توليد انبوه حجم در محصوالت ايمرحله ابييهزينه
 است زياد محصوالت تنوع و پذيريانعطاف كار، سفارش يابيهزينه در) د

  .دارند كمتري تنوع و پذيريانعطاف محصوالت اي،مرحله يابيهزينه در كه درحالي
  (ABC) فعاليت برمبناي يابيهزينه سيستم) ج
 يزن يريتمد حوزة در و بودند خبره حسابداران از كه كوپر و كاپالن 1988 سال در
 بين هايديدگاه اختالف تحليل با ،»مفقوده حلقة«به نام  يداشتند با انتشار كتاب يتفعال
 يامحصول  يك يددر تول ينههز يجادكردند كه عامل ا گيرينتيجه حسابداران، و يرانمد

 با بنابراين،. ايهزينه اقالم رديگ و تجهيزات انساني، نيروي نه است فعاليتخدمت، 
 يزآن محصول ن ةشدتمام بهاي محصول، توليد در دخيل هاي فعاليت در تغييرات ايجاد
 ينهو هز يريتمد يحسابدار ةدر حوز نوين رويكردي ترتيب، بدين. كرد خواهد تغيير

 هددمي ياري شدهتمام بهاي و هافعاليت بين ارتباط درك در را مديرانشكل گرفت كه 
  .شودمي ناميده (ABC) يتفعال يبرمبنا يابيهزينهو 

هر  هاي يتفرض است كه فعال ينبر ا يمبتن يت،فعال يبرمبنا يابيينههز يستمس
ست. ها يتو محصوالت و خدمات حاصل انجام فعال كنند يمنابع را مصرف م شركت

 بودند،مركز مت يممستق هاي ينههز بر يشتركه ب يابيهزينه سنتي يها سيستمبرخالف 
 شركت يرمستقيمغ هاي ينهبر هز مبتني يتفعال يبرمبنا يابيينههز يستمس يتمركز اصل

 يبها حسابداري سودمند سيستم يك اينكه بر عالوه يابي،هزينه سيستم اين. است
حذف  طريق از كه شودمي محسوب نيز مديريتي مناسب ابزار يك است، شده تمام
 و محصوالت توليد موجب ها، يتروش انجام فعال يريتغ يا يضروريرغ هاي يتفعال

  . شودمي شدهتمام بهاي حداقل با خدمات
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 يامحصول  يددر تول دخيل هاي يتفعال يةابتدا كل يت،فعال يبرمبنا يابيينههز يستمدر س
 هاي ينههز ةهم سپسو  شوند يثبت م ايينهعنوان موضوعات هزشده و بهييخدمت شناسا

 راساسشده بجذب هاي ينههز ،دوم ةابد. در مرحلي يم يصوعات تخصموض ينبه ا شركت
  .شوند يداده م تخصيصشده توليدخدمت  يا محصولبه  مختلف، ايهزينه هايمحرك

  هزينه هايمحرك

 يستم. در سشود ينهموضوع هز ييرآن باعث تغ ييراست كه تغ يهر نوع عامل هزينه، محرك
 نحوة سپس و شده شناسايي هزينه هايمحرك تريناهميت با تدااب در فعاليت، برمبناي يابي هزينه
  .شود مي تعيين اطالعات گردآوري طريق از محصوالت بين در هزينه هايمحرك ينا يعتوز

  هافعاليت بنديطبقه
 بسيار است ممكن شوند مي انجام متفاوت هاي شركت در كه هايي فعاليت طوركلي به

 اين بايد فعاليت، برمبناي يابي هزينه سيستم تدرس اجراي براي ولي باشند زياد
 براي را زير هاي بندي طبقه توان مي طوركليبه. شوند بندي طبقه مناسب طور به ها فعاليت

  :گرفت نظر در توليدي شركت يك
 انجام محصول توليد براي كه هاييفعاليت :محصول واحد سطح در هايفعاليت) 1

 ... .و كاريپرس كاري،تراش كاري،مانند برش شوند، مي

 محصوالت از گروهي براي كه هاييفعاليت :محصول گروه سطح در هايفعاليت) 2
 سازيآماده و تنظيم هايفعاليت مانند. محصول واحد هر براي نه شوندمي انجام
  ... .و مواد ونقلحمل ريزي،برنامه آالت، ماشين

 ينوع خاص از پشتيباني براي كه اييهفعاليت :محصول پشتيبانيدر سطح  هايفعاليت) 3
 يطراح هايفعاليت مانند. گيرندنمي صورت دفعه هر براي و شوندياز محصول انجام م

  .يدخط تول يبر رو يمهندس ييراتتغ ياجرا يامحصول  يك يو مهندس
 صورت توليد فرايند كل از پشتيباني براي كه هاييفعاليت :تسهيالت سطح در هايفعاليت) 4

 ... .و كارخانه ماليات و بيمه شركت، ساختمان استهالك شركت، مديران حقوق مانند.  يرندگ مي

  فعاليت برمبناي يابيهزينه سيستم اجراي مراحل
 برمبناي يابي ينههز يستمس يمراحل اجرا يطوركل به توان يشده، م توجه به مطالب گفته با
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 دهد، يم يصتخص يديخدمات تول يارا به محصوالت  يدسربار تول هزينة كهرا  هافعاليت
  كرد: يانب يرصورت ز به
 محصوالت؛ توليد در دخيل اصلي هاي فعاليت بندي طبقه و شناسايي )1

 ؛فعاليت انباشت هزينهبا عنوان  يتبه هر فعال يدسربار تول هاي ينههز تخصيص )2

 هاي هزينه با قوي همبستگي داراي كه مناسب اي هزينه هاي محرك شناسايي )3
 دارند؛ ها فعاليت شدة انباشته

 استفاده فعاليت هر در محصوالت كليه توليد براي كه ايهزينه محرك جمع تعيين )4
 شود؛ يم

 :شود مي محاسبه زير فرمول طريق از نرخ اين كه فعاليت سربار نرخ محاسبة )5

  
  

  فعاليت سربار نرخ= 
  

 .توليدشده محصوالت به فعاليت هر توليد سربار هاي هزينه تخصيص )6

كارخانه دو  ينا يراً. اخكند يم يدالمپ، دو نوع المپ تول يدتول ةكارخان يك :مثال
  كرده است: يدتول يركرده و آنها را به شرح ز يافتخود در يانسفارش از مشتر

  (ب) المپ  (الف)المپ سفارشمشخصات
  100  70 سفارشدرمحصوالت تعداد

  40  30 محصولهرمستقيمكارساعات
  20 40 واد خام هر محصولمشدةتمام بهاي

 نوع دو اين شدة تمام هزينة باشد، ريال 2 كارخانه اين كارگران كار ساعت هر هزينه اگر
  :كنيد محاسبه زير ايطشر با را المپ
 اين تخصيص نرخ و بوده ريال 1000 كارخانه اين توليدي سربار هزينة جمع) الف
  .است مستقيم كار ساعات برمبناي محصول هر به سربار هزينة
 هر به سربار هزينة تخصيص براي فعاليت برمبناي يابي هزينه روش از كارخانه) ب

 اي هزينه هاي محرك مصرف نحوة و فعاليت ره سربار هزينة كه كند مي استفاده محصول
  :است شده رديابي فحة بعدص شرح به توليد سفارش در

فعاليتسربارهايهزينهجمع  

 فعاليتاستفادهموردهزينهمحركجمع
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  هزينه محرك  سربارهزينة فعاليت
  مواد خام هزينة 150 موادونقلحملوانبارداري خريد،
  طراحي ساعات 200 محصولمهندسي و طراحي

  توليد دفعات 100 آالتماشينتنظيم و اندازيراه
  ماشين ساعات 50 آالتماشين استهالك
  ماشين ساعات 200 هاپرداختنيسايروكارخانه استهالك

  مستقيمكار ساعات 300 سربارهايهزينه ساير
    -  1000  جمع

  (ب) المپ  (الف)المپ هزينههايمحرك
  ساعت 20 ساعت15 طراحيساعت مجموع
  دفعه 5 دفعه3 توليد دفعات
 ساعت 3 ساعت5 محصولهربرايدستگاه كار ساعت

  :حل
 سهم و مستقيم كار خام، مواد هاي هزينه مجموع از محصول هر شدة تمام هزينة) الف

  :داريم(الف)  المپ براي بنابراين. شود مي حاصل توليد سربار از يافته تخصيص
(الف) المپ هر خام مواد هزينة=  40 ريال  

 30(الف)  المپ هر توليد براي و بوده ريال 2 كارگران كار ساعت هر هزينة چون
(الف)  المپ هر توليد مستقيم كار هاي هزينه مجموع لذا است، الزم مستقيم كار ساعت
  :با بود خواهد برابر

(الف) المپ هر مستقيم كار هزينة=  2 × 30=  60 ريال  

 يصبوده و نرخ تخص يالر 1000كارخانه  ينا يديسربار تول هزينة جمع اينكه به توجه با
  :داشت خواهيم لذا است، يمساعات كار مستق يسربار به هر محصول برمبنا ينةهز نيا

×30ريال 701000× = 34430× 70+   (الف) يها تمام المپ يدسربار تول ينة= هز 100×40

 سربار تقريبي هزينة لذا است، عدد 70 توليدي(الف)  هاي المپ تعداد اينكه به توجه با
  :داريم پس. بود خواهد) 70/344= (ريال 5 برابر المپ هر توليد

(الف) المپ هر شده تمام هزينة= 40+60+5=  105 ريال  
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  :داشت خواهيم نيز(ب)  المپ براي
(ب) المپ هر خام مواد هزينة=  20 ريال  

(ب) المپ هر مستقيم كار هزينة=  2 × 40=  80 ريال  

×1001000×40ريال = 65630× 70+   ب)( هاي المپ تمام توليد سربار هزينة= 100×40

  .بود خواهد ريال)  100/656=(7 برابر المپ هر توليد سربار تقريبي هزينة
(ب) المپ هر شده تمام هزينة= 20+80+7=  107 ريال    

 هزينة از بيشتر ريال 2(ب)  المپ ة شد تمام هزينة شود، مي مشاهده كه طوري همان
  .است(الف)  المپ شدة تمام
 برمبناي يابي هزينه روش در المپ دو هر وليدت  مستقيم كار و خام مواد هاي هزينه) ب

 براساس المپ هر توليد سربار هزينة سهم حال، اين با. بود خواهند يكسان فعاليت
 از هركدام سربار هزينة. بود خواهد المپ آن توليد در دخيل هاي فعاليت هزينة
  :است شده محاسبه زير جدول در(الف)  المپ توليد در دخيل هاي فعاليت

 هزينة  يتفعال
 سربار

 سربار سهم  فعاليت سربار نرخ  هزينه محرك
  (الف) المپ

حمل و انبارداري خريد،
  مواد ونقل

×40  مواد خام هزينة  150 70
40× 70+20×100  88  

 مهندسي و طراحي
  محصول

15  طراحي ساعات  200
15 +20  86  

 تنظيم و اندازي راه
  آالت ماشين

3  توليد دفعات  100
3 + 5  38  

5  ماشين ساعات  50  آالت ماشين استهالك × 70
5 × 70+ 3 ×100  27  

 ساير و كارخانه استهالك
  هاپرداختني

5  ماشين ساعات  200 × 70
5 × 70+ 3 ×100  108  

 كار ساعات  300  سربار هايهزينه ساير
 مستقيم

30× 70
30× 70+ 40×100  103  

  450    -  1000  جمع
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 به توجه با و شده ريال 450 برابر(الف)  هاي المپ براي توليد سربار كل هزينة بنابراين
) 70/450=(6(الف)  المپ هر توليد سربار تقريبي هزينة المپ، اين از عدد 70 توليد
  .بود خواهد ريال) 40+60+6=(106 برابر(الف)  المپ هر شدة تمام هزينة و است، ريال

 لذا است، ريال 1000هر دو المپ (الف) و (ب) برابر  يسربار كل برا هزينة اينكه به توجه اب
 به توجه با و شده ريال) 1000- 450=(550(ب) برابر  هايالمپ يبرا يدسربار كل تول هزينة
) 100/550=(6هر المپ (ب) برابر  يدسربار تول يبيتقر هزينة المپ، اين از عدد 100 توليد
  .بود خواهد ريال) 20+80+6=(106هر المپ (الف) برابر  شدةتمام ينةو هز ،است ريال

 سيستم و سنتي يابي هزينه در شده محاسبه شدة تمام هزينة بين موجود مقدار اختالف
 بر مبتني يابي هزينه سيستم محاسباتي باالي دقت علت به فعاليت، برمبناي يابي هزينه
 توليد كل هزينة در را كمتري سهم توليد سربار هاي ههزين اگر حال، اين با. است فعاليت

 اطالعات به تواند مي مديريت باشد، داشته توليد هاي هزينه ساير به نسبت محصول يك
 از استفاده و بوده پرهزينه فعاليت برمبناي يابي هزينه سيستم زيرا. كند اكتفا سنتي سيستم
  .بود خواهد تر صرفه به سنتي روش

  هاتمرين

 بود؟ خواهد صرفهبه روش كدام انتخاب. دارد وجود توليد روش دو محصول يك توليد براي )1
 

  دومروش  اولروش هاهزينه
  210 200 خام مواد

  290 400 محصولهرمستقيم دستمزد
  700000 200000 ثابت هزينة

 و  2000 توليدي سطوح در توليدي شركت يك فعاليت سطح با مرتبط هاي هزينه )2
 :است زير شرح به سال رد واحد 3000
 

  سال در محصول3000 توليد سطح سالدرمحصول2000توليدسطح  
  750000 500000  مستقيم مواد

  600000 400000 مستقيم دستمزد
  300000 300000 كارخانه ة اجار
  480000 360000  مصرفي برق
  150000 130000 كارفرما سهم بيمه
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  كنيد؟ محاسبه فوق توليد سطوح از ركدامه در را محصول واحد هر هزينة) الف
  است؟ مختلط يا متغير ثابت، فوق هاي هزينه از يك كدام كه كنيد مشخص) ب
 توليد خط دو در را(ب)  و(الف)  موتور نوع دو موتورسيكلت توليد شركت يك) 3

 تعداد« هزينة عامل و »موتورسيكلت نوع« يابي هزينه موضوع. كند مي توليد متفاوت
 و) متغير يا(ثابت  هزينة رفتار نوع زير موارد از هركدام براي. است »يكلتموتورس
  :كنيد مشخص را) يرمستقيمغ يا يم(مستق رديابي قابليت
  تبليغات؛ هزينة) الف
  شركت؛ عامل مدير حقوق) ب
  (الف)؛ موتورسيكلت الستيك خريد بابت پرداختي مبالغ) ج
  رستوران؛ هاي هزينه) د
  (ب)؛ موتور توليد خط كارگران دستمزد) ھ
  (ب)؛ موتور توليد خط سرپرست حقوق) و
  كارخانه؛ مصرفي برق هزينة) ز
  )؛مستقيم خط روش(براساس  آالت ماشين استهالك هزينة) ح
  شركت؛ مركزي دفتر اجارة هزينة) ط
  (ب). موتور توليد خط كارگران كاري اضافه العاده فوق) ي
 المپ دو توليد سفارش در هزينه هاي محرك اگر ،فعاليت برمبناي يابي هزينه مثال در) 4

    .كنيد محاسبه را المپ دو شدة تمام بهاي كند، تغيير زير صورت به(ب)  و(الف) 
  (ب) المپ  (الف)المپ هزينههايمحرك

  ساعت 18  ساعت 14 طراحيساعت مجموع

  دفعه 4 دفعه2 توليد دفعات
 عتسا 5 ساعت6 محصولهربرايدستگاه كار ساعت

  پژوهش و تحقيق
 يابي هزينه هاي سيستم با و معرفي را استفاده مورد يابي هزينه هاي سيستم ساير )1

 .كنيد مقايسه كتاب اين در موجود

 .كنيد تحليل و ارائه را واقعي شركت يك يابي هزينه مورد در موردي مطالعة يك )2
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 رويكرد با ار آن و كرده بيان سازمان يا شركت يك در را سپاري برون از اي نمونه )3
 .كنيد بررسي اي هزينه تحليل

 يك توليد فعاليت ادامة مورد در گيري تصميم نحوة مورد در موردي مطالعة يك )4
  .كنيد تحليل و بيان آن سودآوري افزايش هدف با آينده در كارخانه

  نامه واژه
 outsourcing سپاري برون
prime cost  اوليه بهاي

 convert cost تبديل بهاي
cost management system ينههزيريتمد ميستس

job order costing system كارسفارشيابيهزينه سيستم

 process costingsystem ايمرحلهيابيهزينه سيستم
 cost drivers هزينه هاي محرك
 costing  يابيهزينه
activity based costing (ABC) يتفعالمبنايبر يابي هزينه

fixed cost تثاب هزينة

 indirect cost يرمستقيمغ ينةهز
 variable cost يرمتغ هزينة
mixed cost مختلط هزينة

direct cost مستقيم هزينة
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  ارزش مهندسي

  آموزشي اهداف
 ارزش مهندسي تاريخچة  
 ارزش مهندسي ضرورت 

 ارزش تعريف  
 ارزش مهندسي تعريف  
 ارزش مهندسي اصول  
 ارزش يمهندس فرايند  
 ارزش مهندسي گيريكاربه زمان  

  مقدمه
كار، قادر  ياجزا يلو تحل ياست كه با بازنگر اييافتهسازمان تالشارزش،  مهندسي

 در طرح هزينة. بخشد تحقق زمان و هزينه ينكامل طرح را با كمتر يخواهد بود اجرا
 برداري،بهره شامل مالكيت هايهزينه بلكه ،اجرا و طراحي هايهزينه تنها نه مقوله اين

شامل  يزطرح را ن يدعمر مف دورة سراسر در مصرف هايهزينه و نگهداري و تعمير
 ةدر عرص ياقتصاد هايروش ترينو مهم يناز كارآمدتر يكي ارزش مهندسي. شود مي
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 ارائة يا محصوالت توليد زمان و ينهكه هدف آن كاهش هز است مهندسي هايفعاليت
 موجب تواندمي ارزش مهندسي هايروش. آنهاست كيفيت از كاستن بدونخدمات 
در هر  يدجد هايطراحي انجام و صنعتي توليد فرايندهاي كيفيت ارتقاي و اصالح

 روش يك توانمي صنعتي، توليد فرايندهاي اين در. شود ييپروژه اجرا يكمرحله از 
 هايوژهدر پر يخاص اجرا كرد. ول يمحصول توليد بعدي مراحل در را اصالحي

 مهندسي اصالحي روش كارگيريدارد و حدود به ايويژه شرايط سازه هر ساختماني،
 هايهزينه در جوييصرفه امكان اين، بر عالوه. است پروژه همان به محدود ارزش،
  .كندمي پيدا بسيار هايدر مراحل مختلف آن، تفاوت يزن يياجرا پروژة
 كاربه اجرايي پروژة يك مراحل تمام در توانمي را ارزش مهندسي روش آنكه با

 و ريزيبرنامه اولية مراحل در كه شودمي حاصل زماني آن مزاياي بيشترين گرفت،
  .شود گرفته كاربه طراحي

 تحميل موجب كه است عاملي هر اصالح يا برداشتن ميان از ارزش مهندسي هدف 
 اساسي و اصلي كاركردهاي به آسيبي آنكهبي شود،مي غيرضروري هايهزينه
 .اجراست و طراحي مداوم بهبود ارزش، مهندسي كار دستور. آيد وارد سيستم

 يبرا يبلكه روش يست،ن هاهزينه كاهش براي ايبرنامه صرفاً ارزش مهندسي 
 سهولت خواستار كارفرما موارد، بعضي در زيرا. هاستطرح ارزش كردنحداكثر 

 و طراحي مطالعاتي، هايهزينه زايشاف قيمت به هاهزينه كاهش و برداريبهره
 .است ساخت

 به بهتر، و جديدتر هايروش يافتن و اجزا كاركرد دقيق بررسي با ارزش مهندسي 
 .كندمي كمك كارها بهتر انجام

 و سودآوري افزايش ها،هزينه كاهش براي مؤثر تكنيكي ارزش، مهندسي 
 تأثير از جلوگيري و اهريظ هايجاذبه از كاستن بدون كيفيت بهبود برداري، بهره
 .است زيست محيط بر سوء

 بيشتر بازدهي با توانندمي هاپروژه كه دهدمي اطمينان كارفرما به ارزش مهندسي 
 .شوند انجام

 محصوالت، كيفيت ارتقاي و اصالح موجب تواندمي ارزش مهندسي هايروش 
 مراحل از مرحله هر در جديد هايطراحي انجام و توليد فرايندهاي ها،روش
  .شود پروژه يك اجرايي
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  ارزش يمهندس تاريخچة
جنگ  هايسالدر خالل  يزارزش ن يمهندس يگر،د هايتكنيك و هاروش از بسياري همانند
 اين تدوين و طراحي كار آغاز. يافت تكامل آن از بعد هايسال در و آمد وجودبهدوم  يجهان
 2يكشركت جنرال الكتر يدهايبخش خر يمعاون فن 1ارليچر هنري دستور بهدر ابتدا  روش
كه در زمان جنگ  هاييمصالح و طرح مواد،از  بعضي وياعتقاد  به. گرفت صورت امريكا
 و مواد جايگزينزمان جنگ  يو به علت كمبودها ضروريو  يژهو يطدوم در شرا يجهان
 يك با توانمي نتيجهدركمتر هستند.  ينةعملكرد بهتر با هز يدارا بودند شده ديگر هايطرح

 به را هاپروژه هزينه، كاهش و مصالح و مواد از بهينه ةاستفاد منظور به و جديد طراحي
 كارشناساندستور داد تا  يو بنابراين،. يابندكاهش  آنها كيفيت آنكه بدون رساند سرانجام
  . كنند مصالح و مواد تأمين براي ينهپرهز هايروش جايگزينرا  جديدي هايروش
 يلتحل و يبررس به يكمهندس ارشد شركت جنرال الكتر ،3مايلز الرنس 1947 سال در
 خود مرحله به مرحله روش با را يجرا هايروش برخي و پرداخت مربوط فنون و هاروش

. شودمي شناختهارزش  يمهندس گذاربنيان و مبتكر مايلز. كرد تركيبارزش  يلتحل يبرا
شركت،  كاركنان از گروه چندين آن جريان در هك درآورد اجرا به را رسمي روش يك وي

 با آنان. كردند مي يرا بررس يكشركت جنرال الكتر يديعملكرد محصوالت تول
در  ييراتيمحصول، تغ ييو بدون افت كارا يخالق گروه هايروشدرنظرگرفتن 

 داد كاهش را توليد هايينههز كهآوردند  وجودبهآنها  يدتول هايروش ومحصوالت شركت 
در شركت جنرال  استانداردي عنوانبهروش  ينشد. ا موسوم »ارزش تحليل« وشو به ر
 روش اين نيز دولتي هايسازمان برخي و ديگر هايشركت تدريجشد و به يرفتهپذ يكالكتر
شد كه  ينا يجهبه كار بستند. نت خود هاي هزينهكاستن از  يبرا يابزار عنوانبه را جديد

  به وجود آمد. »ارزش مهندسي« يكروش و تكن
. شد منتقل كشورها ساير به تدريجبه و شد آغاز امريكا از ارزش مهندسي

 هاتكنيك با را روش اين و كردند را استفاده نهايت ارزش مهندسي از ژاپني هاي شركت
 تحولي توانستند طريق اين از و كردند تلفيق ،4بهنگام توليد مانند خود، هايروش و

  .كنند ايجاد دخو صنايع در شگرف
                                                 
1. Henry Erlicher 

2. General Electric Co. 

3. Lawrence D. Miles 

4. Just in time 
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  ارزش مهندسي ضرورت
 مشتريان نياز از آنها شناخت بر رقابتي بازار يك در هاسازمان يتموفق ميزان اصوالً

 عرضة. است استوار نياز اين كردن برآورده يبرا تالش و) كنندگان(مصرف
عرضه به بازار و رقابت  يتو قابل كند جلب را مشتري رضايت بايد/خدمات محصوالت

 يد،حفظ زمان تول ينباشد. همچن داشتهمناسب  يمتمطلوب و ق يفيتته و كرا داش
و  ياقتصاد ينكامل قوان يتانجام خدمات پس از فروش و رعا موقع،به يلتحو

 يكدر  خصوصبه بيشتر موفقيت براي هاشركت اصلي شرايط از نيز محيطي زيست
  .است يبازار رقابت
. هستند روبرو منابع محدوديت با خود ريانمشت نياز به پاسخگويي براي هاسازمان

) را ينههز دهندة(كاهش صرفهبهمقرون هايروش و فرايند تواندمي شركتي هر بنابراين
را  يانخواست مشتر هزينه حداقل صرف باكرده و  ييارزش شناسا يبه كمك مهندس

  . كند تأمين
 داشته را زير يجنتا ندتوامي مديريتي ابزار يك عنوانبه ارزش مهندسي كليطوربه

  :باشد
 خدمات؛ ة/ارائتوليد هزينة آوردن پايين )1

 توليد؛ هايپيچيدگي رساندن حداقل به )2

 /خدمات؛توليد زمان كردن كم )3

 ها؛خالقيت و هاانديشه از استفاده )4

 آنها؛ رضايت افزايش و مشتري نيازهاي كامل تأمين )5

 آنها؛ عملكرد سطح افزايش واسطة به همكاران انگيزة و رضايت افزايش )6

 كاري؛ فرايندهاي كردن بهينة )7

 گذاري؛سرمايه مخارج كاهش )8

 )؛كيفيت كاهشِ قيمت به هزينه كاهشِ(نه  كيفيت ثبات يا ارتقا )9

 سودآوري؛ براي اطمينان حصول و بازار سهم افزايش) 10

  .بازار در رقابت توان افزايش) 11
مشخص  1973ال در س »ارزش مهندسان امريكاييانجمن  اجالس« چهاردهمين

 حدود چيزي ارزش مهندسي اجراي براي گذاريسرمايه دالر يك هر ازايبهكه  كرد
كه از زمان  نحويبه است، آمده دستبه اجرايي هايهزينه در جوييدالر صرفه 53/4
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دالر  يلياردم 8/1معادل  1973 سال تا امريكاارزش در  مهندسي گيريكاربه
 دالر ميليارد 3/4از  يشبه ب 1989تا سال  جوييفهصر اين. است شده جويي صرفه

 دالر يك هر براي 1995 تا 1973 سال از ارزش مهندسي بازده. است يافته افزايش
 كانادا و امريكادالر بوده است. در  30تا  15حدود  يمبلغ شده،گذاريسرمايه هزينة

 يعموم هايو در طرح دارد عموميت عمده، صنايع در ارزش مهندسي از استفاده
 1996 هايسال بين در امريكاعمران  دايرة در ارزش مهندسي. است ي) اجباري(دولت

 هزينة دالر ميليارد 55 از و داشته پي در جوييصرفه دالر ميليارد 35 از بيش 2000 تا
  .است كرده يريجلوگ يزن ياضاف

 وليدت در را ارزش مهندسي درصد، 71 حدود شده،بررسي شركت 698 از ژاپن در
 ثروتمندترين عربستان، درآمد درصد 85. اندبرده كاربه خود خدمات ارائة و محصوالت

 مهندسي كه است سال بيست از بيش و شودمي حاصل نفت فروش از عربي، كشور
  است داده قرار خود كار دستور در را ارزش

 ديگر و متحده اياالت در ارزش مهندسي يشرفتروند توسعه و پ 1ـ3جدول  در
  .است آمده كشورها

  ارزش تعريف
 »ارزش« مفهوم تا است الزم چيست؟ ارزش مهندسي كه سؤال اين به پاسخ از پيش

 است چيزي زيرا. است پيچيده بسيار حال عين در و ساده بسيار ارزش،. شود بررسي
 را محصول كسهيچ: اندگفته مديريت بزرگان برخي. كندمي درخواست مشتري كه

 آنها براي كاال كنندمي فكر كه خرندمي را كاري هميشه مشتريان! كندنمي خريداري
 درنتيجه. دهندمي اهميت باكيفيت صداي به مردم ديگر عبارت به داد؛ خواهد انجام
 كه بهايي مقدار و دهندمي نشان آن به مردم كه توجهي با متناسب/خدمت، كاال ارزش
 كنندگانتوليد كه است معني بدان اين. شودمي تعيين پردازند،مي آن به دستيابي براي

 كه هنگامي. كنند قضاوت خود توليدات ارزش مورد در مشتري ديدگاه از بايد همواره
 به را) شدهيداريمحصول خر ي(كاركردها خود نياز مورد كاركردهاي بتواند مشتري
 در اين داشت، خواهد را رضايت احساس بيشترين بخرد، ممكن قيمت ترينپايين
 داشته را شدهپرداخت وجه لياقت شدهخريداري/خدمت محصول كه است ليحا

  .باشد
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  جهان مختلف كشورهاي در ارزش مهندسي پيشرفت و توسعه روند 1ـ3 جدول

  واقعه كشور  سال
  .شد انجام الكتريك جنرال شركتدررسميطوربهارزشيلتحلبرنامة امريكا 1948
  .كردارزش را برگزار يللتحينارسميلزمالورنس امريكا 1952
 توسعه و پيشرفت براي تالش هدف با امريكاارزش  يمهندس انجمن امريكا 1959

 .شدتأسيسارزشمهندسي
 دالر 100,000 از بيشتر مبلغ با قراردادهاي براي امريكادفاع  وزارت امريكا 1962

 .كرديارزش را اجبارمهندسي
  .شد تأسيس كميته يكتشكيلباژاپنارزشمهندسيانجمن ژاپن 1965
  كانادا 1967

 اسكاتلند
  .ارزش مهندسي انجمن تشكيل

 كمك با را ارزش مهندسي خدمات نرخ امريكاارزش  يمهندس انجمن  امريكا 1973
 .كردقانونيدولت

 .ارزشمهندسيجامعهتشكيل هند 1977
  .نظاميبخشدرارزشمهندسيبهتوجه عربستان 1986
 .ارزشمهندسيانجمنيلتشك كره 1987
  .پاريس در ارزش مديريتاروپاييكنفرانساولينبرگزاري فرانسه 1990
  .شد يلارزش تشكيمهندسيجهانفدراسيون امريكا 1992
 .ايرانارزشمهندسيانجمنتشكيل ايران 2002

 يا و پولي قيمت با است ممكن و دارد كاربرد مختلف مفاهيم براي ارزش اصطالح
 برآورده را آن با ارتباط در خريدار كامل نيازهاي محصولي اگر. شود سوءتعبير ههزين
 از محصول يك ارزش كه كنيد توجه. نيست آن قيمت با متناسب محصول ارزش نكند،
 مختلف هايكنندهاستفاده است ممكن حتي و است متفاوت خريدار و فروشنده ديدگاه

 يك يداز د يگوشت يچپ يكمثال ارزش  عنوانبه باشند؛ داشته نظراختالف آن مفهوم بين
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 ارزش از متفاوت سطح شش معمول، طوربه. است متفاوت دارخانه خانم با مكانيك
  :دارد وجود

 اقتصادي )1

 اخالقي )2

 اجتماعي )3

 مذهبي )4

 قضائي )5

 شناختيزيبايي )6

 سرويس وظيفه، كردن فراهم براي هزينه كمترين از است عبارت ارزش كليطوربه
 برابر ارزش شكل ترينساده در موردنظر؛ كيفيت با و مطلوب مكان و زمان در موردنياز

  :كرد محاسبه زير صورتبه توانمي را ارزش شاخص. هزينه بر تقسيم بها با است

C

F
V   

:V شاخص ارزش  
:F  يازموردن يارزش كاركردها يابها  
:C يكل (پرداخت واقع ينةهز(  

 يك از تربزرگ ارزش شاخص وقتي معموالً. است بعد ونبد عدد يك ارزش، شاخص
 يك، عدد از تركوچك شاخص و است محصول براي خوبي ارزش دهندةنشان باشد،
  .است بهبود و توجه نيازمند كه دهدمي نشان را خدمتي يا قطعه

  بها تعريف
 و كيفيت با كه است چيزي ارزش: شودمي تعريف چنين اين بها لغت، فرهنگ در
 ايهزينه كمترين ديگر بيان به شود؛مي گيرياندازه دارد خود همراه كه اعتباري اي

 با متفاوت بهاي. است دسترسي قابل كاري جزء يك اساسي عملكرد آن وسيله به كه
 كاركرد شناسايي با ارزش آناليز. است) زمان واحد در كميتي عنوان(به هزينه

 ادامه كنندهاستفاده براي آن كاركرد بودن قبول قابل گيرياندازه و/خدمات محصول
  . يابدمي
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 به پاسخگويي با آن اعتبارسنجي و آماري هايداده آوريجمع با تواندمي عمل اين
  :شود حاصل كنندهمصرف ديد از زير هايسؤال

 است؟ ميزان چه فعلي طراحي با كاركرد اين به دستيابي هزينة 

 باشد؟ ميزان چه به بايد آن هزينة اركرد،ك اين عملكرد به توجه با شما نظر به 

 است؟ مقدار چه باشد نداشته وجود جايگزين مورد اگر كرد،كار ينبه ا يابيدست هزينة  

  هزينه تعريف
 نيروي مجموع از است عبارت و دارد نياز دقيق تعيين به خدمت يا محصول يك هزينه

 و محصول يك توليد رايب موردنياز غيرمستقيم هايهزينه و نگهداري مواد، انساني،
 يك عمر طول براي هزينه ديگر، عبارت به. است محصوالت عمر طول در آن نگهداري
  .است نظر مد خدمات يا محصول

  ارزش مهندسي تعريف
 حل براي گروهي كار و خالقيت بر مبتني و مندنظام سيستماتيك، روشي ارزش مهندسي
 مهندسي. است فرايندها و محصوالت ها،وژهپر كيفيت و عملكرد بهبود و هزينه كاهش مسئله،
 كاركردهاي بر تمركز با و انمتخصص ياتاز دانش و تجرب يعيوس گسترة كمك به ارزش
  .كندمي ارائه سرعتبه را بهبود براي اجرا قابل نتايج فرايند يا محصول پروژه،
 »شارز مهندسي مديريت« مديريتي، كاركردهاي  به ارزش مهندسي مفهوم توسعة با

 كردن مشخص براي است مكانيزمي كه شوديحاصل م »شدهكسب ارزش مديريت« يا
 هايداده از شدهارزش كسب يستمس .شدهمصرف پول به توجه با شده انجام كار مقدار
 هايهزينه مقايسه منظور به بنديزمان و پروژه شبكه كار، شكست ساختار به مربوط
 مديريت فرايند، اين در. كندمي استفاده شدهيبندزمان هايفعاليت با زماني مرحله
 برنامه و هاهزينه بين معناداري هايمقايسه كه شودمي باعث شدهكسب ارزش
  .گيرد صورت شدهريزيبرنامه و واقعي بندي زمان

 دو داراي عموماً شود،مي بررسي ارزش مهندسي مطالعة براي كه موضوعاتي
  :است زير خصوصيت

 ارزشمند آن مطالعة كه شود اياندازه به جوييصرفه امكان تا باشد باال هزينة داراي )1
 .باشد
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 جايگزين، هايروش بررسي براي بتواند تا ضعيف عملكرد يا پايين ارزش داراي )2
 .شود پذيرتوجيه

  ارزش مهندسي اصول
  :دارد مهم جنبة سه ارزش مهندسي

 مختلف هايبخش و هاتخصص از تيم اعضاي :چندمهارته هايتيم از استفاده )1
 .شوندمي انتخاب سازمان

 مردم كه توجهي با متناسب خدمت، يا كاال ارزش :محصول سازيساده بر تمركز )2
 تعيين پردازند،مي آن به دستيابي براي كه بهايي مقدار و دهندمي نشان آن به
 .شودمي

 كاهش منظور به سازي ساده :محصول كاركرد و ارزش ارزيابي سيستماتيك روش )3
 .محصول كيفيت ارتقاي يا حفظ با اما توليد هايينههز

 با متناسب محصول، ارزش كه كرد اشاره توانمي ارزش مهندسي در ارزيابي مورد در
. شودمي تعيين پردازند، مي آن به دستيابي براي كه بهايي مقدار و آن به مردم توجه

 دسته دو در تواندمي كه داريم انتظار محصول يك از كه است چيزي آن نيز كاركرد
  .گيرد قرار توجه مورد) يه(ثانو فرعي كاركردهاي و) يه(پا اساسي كاركردهاي

  ارزش مهندسي فرايند
 فرايند اصلي ةمرحل سه ارزش، مهندسي الملليبين انجمن منتشرشدة استاندارد براساس
  :از اندعبارت ارزش مهندسي

  مطالعهپيش) الف
  ارزش مطالعة) ب
  يتكميل مطالعة) ج

 سه اين براي روز 30 زمان حداكثر است ضربتي فعاليت يك وش،ر اين ازآنجاكه
 شامل كه. هستند نفر 15 تا 12 حداكثر ارزش مهندسي تيم. رسدمي نظربه معقول مرحله
 كاري هايزمينه از افرادي و است ارزش مهندسي حوزة در متخصص كه گريلتسه يك

 كارشناس توليد، كارشناس شركت، مديريت: دمانن شوندمي انتخاب پروژه مختلف
  ... . و تعميرات و نگهداري كارشناس كيفيت، كنترل كارشناس خريد،

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:31:55



 منفعت وتحليل هزينه   84

 
 

  مطالعهپيش مرحلة) الف
 و مشتريان نيازهايمانند مشخص كردن  يبه اقدامات مطالعهپيش مرحلة در

 تعيين ابي،ارزي معيارهاي تعيين اطالعات، و هاداده مجموعة گردآوري ،كنندگان توليد
 امكانات تأمين و فلوچارت و نمودار طريق از مدل ايجاد مطالعه، محدودة و مرز

 را ما هايضرورت و نيازپيش اقدامات اين. شودمي توجه ارزش مهندسي تيم موردنياز
  . كندمي برآورده اصلي مطالعة هنگام به

  ارزش مطالعة مرحلة) ب
 و عملياتي گام درواقع و ارزش ندسيمه بخش تريناصلي و ترينمهم مرحله اين
 از ايارائه ارزش، مطالعة كاري برنامة). 1ـ3(شكل  است ارزش مهندسي سازي پياده

 مسئله براي مؤثرتر و بهتر جواب آوردن دستبه براي الزم عملكردهاي و رويكردها
 حين در كه است اين مرحله اين در مهم نكتة. است گام هفت شامل مرحله اين. است

 شود؛ قبل هايگام به بازگشت به منجر جديد، اطالعات است ممكن مطالعه يشرفتپ
. شوند طي ترتيب به بايد نيز هاگام و كرد حذف را گامي يا مرحله تواننمي هرگز اما

  :زيرند شرح به ارزش مطالعة مرحلة گام شش
 مرحلة در آمدهدستكردن اطالعات به يلگام تكم ينهدف ا :اطالعات گام) 1

 حقايق، تمام تشخيص حقايق، تمام از اطالع. است مطالعه محدودة تعيين و مطالعه پيش
 هامدل توسعة و كيفيت و فضا هزينه، عوامل و اجزا تعيين ها،محدوديت تمام تشخيص
  .هاستفعاليت اين ازجمله

 حيطة از هاييمحدوده يحفاز مشخص كردن صر ينهدف ا :كاركرد تحليل گام) 2
 تپنده قلب عنوانفاز به يندارد. از ا يرا در پ يسودمند يشترينش است كه بارز ةمطالع

 ين. در اشوديم برده نام هاتكنيك ديگر با آن تمايز وجه و ارزش مهندسي شريان و
 قبالً كه طورهمان. شودمي پرداخته آنها هايينهكاركردها و نوع و هز يينمرحله به تع

. شوندمي تقسيم) ي(فرع انويهو ث ياصل ياركردهاذكر شد، كاركردها به دو دسته ك
 ياست و كاركردها يمشتر طرف ازخدمت  يامحصول  يرشپذ يلدل يكاركرد اصل

به  يمدل كاركرد يك يجادگام با ا يناست. سپس در ا يمشتر يجانب هاييلدل يهثانو
 و ارزيابي را مناسب كاركردهاي درنهايت و پرداخته كاركرد بهاي و هزينه تخمين
  .كنيممي انتخاب
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  ارزش. ةمطالع يكل يشما 1ـ3 شكل

 از هريك كردن عملياتي براي متعدد هاييدها يدتول يت،هدف گام خالق :خالقيت گام) 3
 نقش ارزش، مهندسي روح عنوان به خالقيت. است قبل گام در شدهانتخاب كاركردهاي

 از استفاده. دارد روش اين از توجه قابل نتايج آوردندستبه در ايكنندهتعيين
 يارگام بس يندر ا 1تريز ابزارهاي و مغزي وفانط مانند خالقيت مختلف هاي تكنيك

 ايده عنوان تا شوديم يعتوز يمت ياعضا ينكاربرگ ب يكو مؤثر است. سپس  يدمف
 كه شودمي حاصل اطمينان صورت بدين. كنند ثبت كاربرگ در را آن شرح و پيشنهادي

 يندهدر آ يشده و از بروز هرگونه ابهام ثبت ايده صاحب نام و هايد اطالعات همة
 را زير هايسؤال جديد، ايدة ارائة براي گام اين در ارزش مهندسي. شوديم يشگيريپ

  :كندمي پيشنهاد
 شود؟ حذف تواندمي كليطوربه عملكرد اين آيا  
 شود؟ حذف تواندمي آن از بخشي آيا 

 دارد؟ وجود تكرار آيا 

 يابد؟ كاهش تواندمي آنها تنوع يا هارنگ تعداد محصول، مختلف بعادا آيا 

 شود؟ برده كاربه تواندمي استاندارد صورتبه محصول بخش يك آيا 

 كند؟مي ارائه كار انتظار، مورد وظيفة از بيش بخش، اين آيا 

 يابد؟ كاهش تواندمي رفتهكاربه مواد هزينة آيا   
 گام اين از هدف اينكه نخست. دارند وجود اساسي بخش دو گام اين در موفقيت براي
 يراهكارها ةتوسع يبلكه برا ،يستمحصول/خدمت ن يطراح يممكن برا هايراه ارائة

                                                 
1. TRIZ 
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 فرايند يك آنكه دوم. است مطالعهمورد/خدمت محصول در شدهانتخاب كاركرد انجام
 كردن پيدا از فهد. شودمي تركيب جديد هايايده به نيل براي گذشته تجارب با ذهني

 كيفيت و عملكرد بهبود و كمتر هزينة با مطلوب كاركردهاي به دستيابي جديد، تركيبات
  .است/خدمات محصول

 و خالقيت گام در شدهتوليد هايايده سازيگام، همانند ينهدف از ا :ارزيابي گام) 4
 گام اين در. است ارزش مطالعة فرايند در توسعه و بسط امكان داراي هايايده انتخاب

 بنديرتبه و مرتب را هاايده مطالعه،پيش مرحلة در شدهتعيين معيارهاي به توجه با
  :است زير صورتبه ايده بنديرتبه. كنيم مي
 شوندمي حذف معنابي و ربطبي هايايده ابتدا. 

 شوندمي بنديدسته مشابه هايايده. 

 كند دفاع پيشنهادي هايايده از تا شودمي داوطلب تيم اعضاي از يكي. 

 شودمي فهرست ايده هر اشكاالت و فوايد. 

 بنديرتبه دسته هر ايدهاي بايد ارزيابي، معيارهاي اهميت و اولويت به توجه با 
 .شوند

 شودمي مشخص دادن بسط و توسعه براي منتخب هايايده نهايت در. 

 ارزيابي با. شودمي ارائه زير هايسؤال از فهرستي ايده، يك ارزيابي به كمك براي
  :بود خواهد ترساده هاهايد از هريك مورد در قضاوت سؤاالت، اين هايجواب

 كرد؟ خواهد عمل ايده اين آيا 

 شود؟ تعديل يا تركيب هاايده ديگر با تواندمي ايده اين آيا 

 است؟ ميزان چه ايده اين جوييصرفه پتانسيل 

 است؟ چقدر آن اجراي احتمال 

 بگذارد؟ اثر هاييبخش چه روي ستا ممكن ايده اين 

 بگذارد؟ اثر كسي چه روي است ممكن ايده اين 

 كرد؟ خواهد دشوارتر يا ترآسان را آتي تغييرات اعمال نسبتاً ايده اين آيا 

 كرد؟ خواهد برآورده را كنندهاستفاده هايخواسته همة آيا 

و  يابيگام ارز هايحلراه  ينبهتر يبهدف از گام توسعه، انتخاب و ترك :توسعه گام) 5
انتخاب و  ينه،گز ينمنظور، بهتر ينبهبود ارزش است. بد يبرا ينهگز ينبهتر ةارائ
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 فني اطالعات شود،مي بررسي پيشنهادي عملكرد منابع شود،مي انجام آن منافع تحليل
 تخصيص و بنديزمان شامل اجرايي برنامة يك شود،مي تحليل و تجزيه گزينه هر

 پيشنهادي هايگزينه براي تيم هايتوصيه انتها در و شودمي آماده...  و يكار هايگروه
 توسعه را شدهانتخاب هايايده كامل طوربه تيم رودمي انتظار گام اين در. شودمي كامل
 شامل بايد اطالعات اين. دهد ارائه ايده هر مورد در را عملي و واقعي اطالعات و دهد

 كه باشد نحويبه اجرايي ريزيبرنامه و انساني نيروي و ايهزينه فني، موضوعات
 شدهپيشنهاد گزينه هر اطالعات. آورند دستبه آن اجراي از مناسبي ارزيابي كننده،توليد

  :باشد ذيل موارد شامل بايد معمول طوربه
 پيشنهادشده؛ هايگزينه و قبلي طراحي شرح و توصيف 

 و) ي(قبل عمومي طراحي بين اختالف هدهندنشان كه عملكرد، و هزينه هايداده 
 .باشد شده پيشنهاد طراحي

 ؛ و عملياتي هزينة شامل عمر، طول هزينة مقايسة... 

 فني هايداده بازخورد و اثرات برنامة. 

  .كند تعيين را ايده بهترين بايد تيم كه است موارد اين كردن لحاظ از پس
 يحضور ةارائ يقدستاوردها از طر ةرائارزش به ا يمهندس يمگام ت يندر ا :ارائه گام) 6

 ارائه، گام از هدف. پردازنديم يگزارش كتب يك ةارائ يزو ن يجنتا يو شرح شفاه
ارزش، جهت اقدام به  پروژة كارفرماي و طراح براي تعهد ايجاد و توافق به دستيابي

 ينتردر مورد به يارزش، گزارش مكتوب يماست. در خالل گام ارائه، ت يشنهادپ اياجر
 ييضمانت اجرا يبرا ياتيعمل ةبرنام يك ارائة به نسبت و كندمي مهيا هاينهگز يا ينهگز
 نظر جلب براي را آن تصويب مراحل تيم، سپس. كندمي اقدام شدهانتخاب ينةگز

به  يشنهادپ يك كنندةمنعكس يدگزارش با معموالً. كندمي طيبه آن  مربوط مسئول
  باشد: ريهمراه با موارد ز يريتمد
 نيست نظر مورد اثر با مغاير عملكرد، اينكه از مديريت اطمينان براي الزم مباحث 

 اجرا دارد). يت(قابل

 است صحيح و تكميل پشتيباني و فني اطالعات. 

 دارد را هاهزينه آناليز برمبناي جوييصرفه پتانسيل. 

 هستند بهينه تغييرات. 
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 تواندمي شفاهي بيان دارد؛ وجود نيز يشفاه ارائة مكتوب، گزارش همراه به معموالً
 .باشد پيشنهاد قبول مبناي

 اجراي شود،يم يدهنام يزاجرا ن يبخش، كه گاه ينهدف از ا ):مطالعه(فرا اجرا گام) 7
 طرح بندي زمان در و است شده تأييد ارزش مهندسي عنوانبه كه است هاييتوصيه
 اجراي معموالً كارفرما شوند؛ واقعي وانندتمي هانظريه فاز اين در. شودمي لحاظ نهايي
  .كندمي دنبال را گزارش اهداف و شدهانتخاب ايدة

  تكميلي مطالعة مرحلة) ج
 پايان در كه است تغييراتي بستنشدن و به كار  يادهاز پ اطمينانمرحله  ينا هدف
گروه  اعضاي ياكه آ شودمي پيگيري مرحله اين در. اندشده يهارزش توص مطالعة

ارزش منتقل  ةبه افراد مرتبط پروژ راارزش  يمتدولوژ كارگيريبه نتيجة يريتمد
پروژه ارزش منظور  ياتيعمل برنامة در پيشنهادي تغييرات اين آيا ير؟خ يا اندهكرد
  ؟اندشده

  ارزش مهندسي گيريكاربه زمان
). 2ـ3پروژه دارد (شكل  يچيدگيبه اندازه و پ يارزش بستگ يكار مهندس محدودة
. يمعمر پروژه قرار دار مرحلة اولين در كه باشد زماني تواندمي برگشت ميزان باالترين

 كه چرا است، ؤثرم يارارزش بس يمهندس ياجرا ي،طراح اولية فاز در گفت توانيم
مرحله در  ينوجود دارند. كارفرما و طرح در ا مفاهيم صورتبههنوز  هانظريه
 برنامة بر كمتري آثار تغييرات، و دارند تريبيش پذيري انعطافخود  يماتتصم
پروژه  بودجة بررسي حال در مشاور و كارفرما كه مرحله اين در. دارد پروژه بندي زمان

 تصويب از قبل بر هزينه عناصر شناسايي براي توانديارزش م يمهندس ةهستند مطالع
 انجام زماني خت،سا هايپروژه براي ارزش مهندسي مطالعات. باشد ؤثرم يينها بودجة

 يطراح يگر،باشد. به عبارت د يشرفتهپ يدرصد از طراح يكه حدود س گيردمي
 تصميمات اينكه از قبل گفت توانمي كليطوربهارزش كرد.  يمهندس يدبا را تمام نيمه
 يشترينكه در آن زمان ب يراز شود،مي توصيه ارزش مهندسي شود اتخاذ طراحي در مهم

  .دارد اهينههز براثر را 
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  ارزش. يمهندس ايندفر 2ـ3 شكل

  هاتمرين
 .كنيد بيان را ارزش مهندسي اجراي از حاصل نتايج )1

 هستند؟ اساسي چه بر هاايده بندي رتبه ارزيابي، گام در )2

 واحد و وكاركسب يك فصل، اين در شدهارائه ارزش مهندسي فرايند براساس )3
 .كنيد تحليل آن در را شدهبيان مراحل و كرده انتخاب را صنفي

  پژوهش و تحقيق
 .كنيد تحليل را ارزش تحليل و ارزش مديريت با ارزش مهندسي تفاوت )1

 شرح را هزينه كاهش متعارف و سنتي هايروش ساير با ارزش مهندسي تفاوت )2
 .دهيد

 . يدكشورها را ارائه كن يرو سا يرانارزش در ا يمهندس ةشداجرا هايپروژه نمونة )3
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  نامهواژه
 value  ارزش
 assessment  ارزيابي
value analysis ارزش تحليل

 creativity  خالقيت
 value engineering ارزش مهندسي
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4  
  گذاري قيمت
  آموزشي اهداف

 گذاريقيمت تعريف  
 كاالها بنديتقسيم  
  گذاري قيمتآن بر  تأثيرانواع بازار و  
  گذاري قيمتاهداف  
  گذاري قيمتمراحل  
 گذاري قيمت عوامل مؤثر بر  
 گذاري قيمت هاي استراتژيها و  روش  

  مقدمه
دست  از بازار و به بيشتركسب سهم  برايها ها و سازمانشركت ،امروز رقابتي دنيايدر 

 برايمناسب  قيمت تعيينقرار دارند و  تنگاتنگيدر رقابت  بيشترآوردن سود 
 قيمتموضوع،  ايندارد. با توجه به  زمينه ايندر  سزايي به اهميتمحصوالت 

 گذاري قيمتمهم در رقابت است.  واملعاز  يكيمحصوالت و خدمات،  شده تعيين
وكار  در كسب يماتاز تصم ياريبس كنندة يينوكار بوده و تعجزء از مدل كسب ترين مهم
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 سودآوري افزايشتحقق اهداف و  براي تجاريشركت  هدايتاست كه براساس آنها، 
سهم خود در بازار  افزايش برايشركت  يك. گيرد ميرت صو رقابتي محيطشركت در 

و  كيفيت يعنيابعاد رقابت،  سايربر توجه به  عالوه  بيشتر، سودآوريبه  رسيدنو 
رقبا  سايرمحصوالت خود نسبت به  برايمناسب  قيمت تعيين نيازمند توليد،سرعت 

 توليدي محصوالت قيمت رقابتي، هاي مؤلفه سايربودن  يكسان شرايطاست. در 
آنها محسوب  رضايتو  وفاداريو  مشتريانعامل مؤثر بر حفظ و جذب  مهمترين

 هايي نمونهو ...  شهريهفروش محصوالت و خدمات، اجاره بها، آبونمان،  قيمت. شود مي
  هستند. قيمتياز عوامل 

  گذاريقيمت تعريف
 يامحصول آن  ياخدمات در بازار عبارت است از ارزش مبادله يامحصول  يك يمتق

 يينتع يعنيطور ساده به يگذاريمتق ين،شود. بنابرايم يانصورت واحد پول بخدمت كه به
بازار،  يرقابت يطو نبود ثبات در شرا يطيمح ييراتعلت تغخدمت. به يامحصول  يبرا يمتق
 ينددر طول زمان تكرار شود. فرا يستياست كه با يوستهمداوم و پ ينديفرا يگذار  يمتق
و » سرسربه ةنقط يلتحل«، »محصول ةشدتمام ينةهز« يمحصول برمبنا يك يگذار يمتق
  شود. يدرنظر گرفته م يزرقبا ن يمتو ق يدارخر يتكه در آن ذهن يردگيصورت م» سود«

محصول با  يمتدهد. ق يقرار م يرمحصول، مقدار تقاضا و عرضه آن را تحت تأث قيمت
اگر  يگر،دارد. به عبارت د يممستق ةار عرضه رابطمعكوس و با مقد ةمقدار تقاضا رابط

و برعكس.  يابد يآن كاهش م يمقدار تقاضا برا يابد، يشمحصول افزا يك يمتق
 يبه عرضه آن محصول از سو يلتما يابد، يشمحصول افزا يك يمتاگر ق ينهمچن
  و برعكس. يابد يم يشكنندگان افزا ينتأم

  كاال بنديتقسيم
به پنج  خريدار مصرفيرفتار  رويكردانواع كاال را با  توان مي كليطور  در علم اقتصاد به

  كرد: بندي طبقهگروه 
مصرف آن به مقدار درآمدها وابسته  يزاناست كه م ييكاال يعاد يكاال :يعاد ي) كاال1

درآمدها،  يششود و با افزا يآن كم م يبا كاهش درآمدها، تقاضا برا كه يطوراست؛ به
 يعاد يمصرف كاال يشحال، مقدار افزا ين. با ايابد يم يشف آن افزامصر يتقاضا برا

  تر خواهد بود. ييندرآمد پا يشاز مقدار افزا
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است  يعاد ياز انواع كاال يكي يتجمل يكاال ياممتاز  يكاال ممتاز (لوكس): ي) كاال2
 ياالهاك ةعنوان نمون.  بهيابد يم يشآن افزا يدرآمد، مقدار تقاضا برا يشكه با افزا
ش يآور مانند ادكلن اشاره كرد كه با افزايتلوكس و شخص يبه كاالها توان يممتاز م

  .يابد يم يشآنها افزا يدرآمد، تقاضا برا
درآمد، مقدار تقاضا  يشاست كه با افزا ييپست كاال يكاال ):يفنپست (گ ي) كاال3
 يعاد ي، كااليينپا يممكن است در سطح درآمدها ييكاال يك. يابد يآن كاهش م يبرا

پست محسوب شود. علت كاهش تقاضا در سطح  يباالتر كاال يو در سطح درآمدها
مصرف آن  يجادرآمدشان به زايشكنندگان با افاست كه مصرف ينباالتر ا يدرآمدها
 يداشته باشند. به عنوان مثال يباالتر يفيتكه ك آورند يم ييبه مصرف كاالها يكاال رو

 يزانم يشكنندگان با افزا به نان اشاره كرد كه مصرف توان يمپست  ياز كاال يجرا
ا يمانند برنج، گوشت  يتر گران يبه استفاده از كاالها دهند يم يحدرآمدشان ترج

تواند حمل و نقل  يپست، م ياز كاال يگرنمونه د يك. ياورندب يرو يرفاه يكاالها
را  يشخص يخودرو ةينكه بتوانند هز يكنندگان در صورتباشد كه مصرف يعموم

  دهند از آن استفاده كنند. يم يحبپردازند ترج
 يجاتوان آنها را به يشوند كه م يگفته م ييبه كاالها ينجانش يكاالها :ينجانش ي) كاال4
 يتقاضا يابد، يشكاال افزا يك يمتگونه كاالها، اگر ق يناستفاده كرد. در ا يگرديك
 يتقاضا يابد،كاال كاهش  يك يمتكس، اگر قو برع يابد يم يشافزا يگرد يكاال يبرا
را نام برد.  يتوان قهوه و چا يمثال م ي. برايافتكاهش خواهد  يگرد يكاال يبرا

 يلكننده ماثابت بماند مصرف يچا يمتق يو از طرف يابد يشقهوه افزا يمتچنانچه ق
را نام  يلمبتوان انواع اتو يم يمثال بعد ياستفاده كند. برا يقهوه از چا يجااست به

 يمتكه ق يگريتوان از نوع د يم يابد يشافزا يلخاص از اتومب نوعي يمتبرد. چنانچه ق
   دارد استفاده كرد. يتر يينپا
بوده  يكديگر ةكنند يلشوند كه تكم يگفته م ييمكمل به كاالها يكاالها مكمل: ي) كاال5

و  يلند. اتومبمشخص را برطرف كن يازن يكو الزم است تا با هم مصرف شوند تا 
نوع كاالها،  يناند. در ا مكمل ياز كاالها ييهادندان نمونهيرو مسواك و خم ينبنز
خواهد شد و  يگريد ياز آنها، باعث كاهش مقدار تقاضا برا يكي يمتق يشافزا

مكملش  يكاال يمقدار تقاضا برا يشاز آنها، باعث افزا يكي يمتبرعكس كاهش ق
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خواهد  يلاتومب يباعث كاهش تقاضا برا ينبنز يمتق يشزاخواهد شد. به عنوان مثال اف
  د.شو يم رقياستفاده از لوازم ب يشبرق باعث افزا يمتكاهش ق ياشد. 

  گذاريقيمت بر آن تأثير و بازار انواع
و  يدرا خر يچند طرف، كاالها و خدمات خاص يااست كه در آن دو  يبازار مكان
. شوند يم يدهنام يدارامله، فروشنده و خرمع يكدر  ير. دو طرف درگكنند يفروش م

هر بازار  هاي يژگيها با انواع متفاوت از بازارها مواجه است. و وكار شركت كسب يطمح
داشته و عدم  ياساس يرتأث شوند يكه در آن بازار عرضه م يمحصوالت گذاري يمتبر ق

 يسودآور يها ازدست دادن فرصت ياقابل توجه و  يانموجب ز تواند يتوجه به آنها م
  اند از: بازارها عبارت يناز مهمتر يشود. برخ

شده و  يلو فروشنده تشك يدارخر يادياست كه از تعداد ز يبازار ) بازار رقابت كامل:1
از  يدكنندهنوع بازار، سهم هر تول ين. در اپردازند يم يو فروش محصول خاص خريدبه 
با  تواند ينم ييبه تنها يا هيدكنندلتو يچه بنابراينخاص اندك است و  يآن كاال يدتول

  فروش اثر بگذارند.  هاي قيمتبر  يدشكردن تول يادكم و ز

 يلو فروشنده تشك يدارخر يادياست كه از تعداد ز يبازار :ي) بازار رقابت انحصار2
و خدمات عرضه  يبندبسته يفيت،ك يمت،گوناگون از لحاظ ق يشده كه محصوالت

 يشتريب يانكنند كه بتوانند مشتر يينرا تع هايي يمتق يددگان بافروشن ين،كنند. بنابرا يم
اما  تر، يينپا يامشابه  يفيتبا ك ييكاالها يانصورت، مشتر ينا يررا جذب كنند. در غ

  خواهند كرد.  يداريرا خر تر يمتقارزان
) يكاز  يشتر(ب ياست كه از تعداد محدود يبازار :قطبي) بازار رقابت انحصار چند3

 يرگذارتأث يباز فروشندگان بر فروشندگان رق يكشده و رفتار هر  يلنده تشكفروش
محصوالت براساس تعداد فروشندگان، ساختار بازار،  يگذار يمتبازار ق يناست. در ا

 وسازي،خودر يعشوند. صنايم يينتع يگرعوامل د يارياطالعات در دسترس و بس
 ياز بازارها ييها مثال يميو پتروش ينفت يهاو فرآورده ي،ساز يلموبا يماسازي،هواپ

  اند. يانحصار چندقطب
و  يخصوص يا يفروشنده دولت يكاست كه فقط از  يبازار ) بازار انحصار كامل:4

بازار رقابت وجود ندارد و فروشنده  ينشده است. در ا يلتشك يدارخر ياديتعداد ز
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ش بازار و مقدار با توجه به كش يزسازمان  و ن يخصوص يا يبراساس اهداف دولت
  كند. يم يينمحصوالت را تع يمتق يان،مشتر يتقاضا

  گذاريقيمت اهداف
محصوالت و خدمات خود دنبال  گذاري قيمتها از  را كه شركت اهدافي كلي طور به
  اند از: عبارت كنند مي

از  جلوگيريشركت ممكن است به دنبال حفظ وضع موجود و  ) حفظ وضع موجود:1
 تثبيتدارد تا به دنبال  نيازحالت شركت  اينباشد. در  ديگر هاي كتشربا  قيمت  جنگ
  از سود باشد. ثابتيو حفظ سطح متوسط و  ها قيمت

اشباع در  ياافول  يتمحصول در وضع يككه  يطيدر شرا :ياتح مة) حفظ بقا و ادا2
منجر و بقا در بازار  ينهاست كه به پوشش هز يمتيق يينبازار قرار داشته باشد، هدف تع

 يتشركت بقا در بازار بر كسب سود اولو يممكن است برا يتوضع ينشود. در ا
 يدمازاد، رقابت شد يتمناسب است كه با ظرف ييها شركت يهدف برا ينداشته باشد. ا

 هاي ينهبتواند هز يمتاند. چنانچه ق كنندگان دچار مشكل شده مصرف يدائم ييراتو تغ
 ياتهمچنان به ح تواند يرا پوشش دهد، شركت مثابت  هاي ينهاز هز يو برخ يرمتغ

 يصورت موقت اتخاذ شده و دارا هدف معموالً به ينا ينخود ادامه دهد. بنابرا يتجار
  است: يرز ياتخصوص

كننده  مصرف ترجيحات ماليم تغيير يامازاد، رقابت فشرده  ظرفيتها با  الف) شركت
  اند. مواجه

  د.دار كمتري اهميتب) سود نسبت به بقا 
  .اجراييمدت  ج) اهداف كوتاه

در  سودآوري براي اي بهينهرسد، اما روش  ميهدف اگرچه جذاب به نظر  اين
هستند  گذاران سرمايهكه به دنبال  كوچكي هاي شركتروش در  اين. نيستبلندمدت 

 گذاران سرمايهرا به  سرمايه سودآوريقادر خواهند بود تا  طريق ايناست. آنها از  رايج
  اده آنها را به خود جذب كنند.نشان د

هر واحد  يكردن سود فعل يشينهب ينهزم ينهدف شركت در ا :يكردن سود فعل بيشينه) 3
محصول محدود خواهد  يفرض كه تعداد واحدها ينشده است، با ا محصول عرضه

تقاضا و  يدخود را به حداكثر برساند با يبتواند سود كنون يشركت ينكها يبود. برا
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را انتخاب كند كه  قيمتيگاه  متفاوت را برآورد كند و آن هاي قيمتمربوط به  هاي هزينه
شركت به ارمغان آورد. البته  برايرا  سرمايهبازده  يا نقدي جريان جاري،سود  بيشترين

 سايراز  ناشيبه اثرات  توجهي بيو  جارياز حد بر سود  بيش تأكيددر صورت 
در  قانوني، هاي محدوديترقبا و  احتمالي هاي واكنش بازاريابي، آميزه متغيرهاي

  به مخاطره خواهد انداخت. گذاري قيمت گونه اينبلندمدت عملكرد شركت را با 
 يكردن سهم بازار كنون يشينهب ينهزم ينهدف شركت در ا كردن سهم بازار: بيشينه) 4

ت بلندمد يسودها يشافزا يزسود بوده و هدف آن ن يةعموماً بدون درنظرگرفتن حاش
شده به هر  فروخته يتعداد واحدها يشافزا يسهم بازار، جستجو يشافزا ياست. برا

مد نظر  تواند يكه به آنها خدمات ارائه شده است م يانيتعداد كل مشتر ياو  يمشتر
  تقاضا نائل شود. يبلندمدت طبق منحن هاي ينهتا شركت به كاهش هز يردقرار گ

كردن سهم بازار،  بيشينه برايمحصوالت،  تقيمعلت حساس بودن بازار در برابر  به
 توليد هاي هزينهسهم بازار،  افزايش. با شود مي اختيارممكن در بازار  قيمت ترين پايين

 اينسود بلندمدت ممكن خواهد شد.  افزايش درنتيجهو  يابد ميكاهش  نيزمحصول 
  مناسب باشد: زير شرايطدر  تواند مي استراتژي

 پايين قيمت درنتيجه دهد، مينشان  حساسيت قيمتازه نسبت به از اند بيشالف) بازار 
  موجب رشد بازار خواهد شد.

  .يافتكاهش خواهند  توزيعو  توليد هاي هزينهب) با كسب تجربه 
  .شود ميموجب از صحنه خارج شدن رقبا  پايين قيمتج) 

ح باال را در سط ها قيمت دهند مي ترجيحها  از شركت برخي بازار: ةعصار كشيدن) 5
به  توانند مي زير شرايطها در  عصاره بازار را بكشند. شركت وسيله بدينكنند و  تعيين
  :يابندهدف دست  اين

  تقاضا در بازار. ميزانو باال بودن  خريدار زياديالف) وجود تعداد 
بدان اندازه  يشود، ول يدشده هر واحد محصول كه در حجم اندك تول تمام يب) بها

كردن محصوالت  يلاز تحم يناش ياياز مزا يشود از برخ يرشركت ناگزنباشد كه  يادز
  باال بر بازار، تقاضا را از دست بدهد.  يمتبا ق
  به بازار نشود. رقيب هاي شركتدر سطح باال باعث جلب توجه  اوليه قيمت تعيينج) 
كند كه شركت و  ايجاد خريدارانتصور را در ذهن  ايندر سطح باال  قيمت تعييند) 

  باالتر قرار دارد. سطحيمحصوالت آن نسبت به رقبا در 
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باالست و  كيفيتمحصوالت با  عرضةكه هدف آنها  هايي شركت :كيفيتدر  رهبري) 6
باالتر به  هاي قيمتبرتر و با  محصوالتيشوند،  پيشرونظر در بازار  ايناز  خواهند مي

 نيزو  كنند ميبه بازار عرضه باال  بسيار كيفيتبا  محصوالتي. آنها كنند ميبازار عرضه 
 بيشتري مزايايمنافع و  توانند ميهستند كه  خاصي هاي ويژگي دارايمحصوالت  اين
 تعيينباالتر  سطحيرا در  ها قيمت توانند مي هايي شركت چنينارائه كنند.  خريدارانبه 

  كنند.
ل در بازار محصو يابي جايگاهباال به منظور  كيفيتنشان دادن  براي قيمتاستفاده از 

  توجه دارد: نيز زير خصوصياتعنوان رهبر بازار، به  به
  برتر از رقبا بپردازد. قيمتباال و  كيفيتمحصول با  يك ايجادالف) به 

  داشته باشد. تأكيد نوآوريكرده و بر  گذاري سرمايهب) بر نقاط قوت صرفه برند 

  گذاريقيمت مراحل
 بايد طوركلي بهحصوالت و خدمات خود، م گذاري قيمت فرايندانجام  برايشركت  يك

  را انجام دهد: زير كليشش مرحله 
 يدبا گذاري، يمتق يندمرحله از فرا يندر اول :گذاريقيمتهدف بلندمدت  تعيين) 1

 گذاري يمتدر ق توانند يم يشود. اهداف متعدد يينتع گذاري يمتهدف از ق
اهداف  يناز ا يبيترك اي يكشركت وجود داشته باشند كه ممكن است  يكمحصوالت 

  درنظر گرفته شوند. گذاري يمتق ينددر فرا
دارند.  يكديگربا  يتنگاتنگ ياربس ةو تقاضا رابط يمتدو عامل ق تقاضا: ميزان يين) تع2

 يابيبر اهداف بازار يجه،و درنت شود ياز تقاضا م يمنجر به مقدار متفاوت يمتيهر ق
 يتتقاضا الزم است كه حساس يزانم يينتع يمتفاوت خواهد گذاشت. برا يشركت اثر

 يبررس يمتق ييرتقاضا و كشش تقاضا در برابر تغ يبرآورد منحن يمت،تقاضا نسبت به ق
  اند از: برآورد تقاضا عبارت ياصل يها شود. روش

 آماري؛عوامل از نظر  سايرشده و  فروخته مقاديرگذشته،  هاي قيمت تحليلو  تجزيه  
 ها؛ قيمتدر خصوص  تجربي تحقيق  
 خريدارانمتفاوت توسط  هاي قيمتمحصوالت با  خريدتعداد  تحليلو  تجزيه.    
 يرا كه شركت برا يمتيبرآوردشده سقف ق يكه تقاضاها يدر حال ها:هزينه) برآورد 3

 يمتكف ق يزبرآوردشده ن هاي ينههز كند، يم يينتع گيرد، يمحصوالت خود درنظر م
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كه  بگيردرا درنظر  قيمتي بايدشركت  يك اين،بنابرخواهند كرد.  تعيينمحصوالت را 
 ريسكيكار و  برايپخش و فروش محصول را پوشش داده و  توليد، هاي هزينهبتواند 

 بايدشركت،  هاي هزينهبرآورد  برايارائه كند.  معقولياست، بازده  پذيرفتهكه شركت 
  كرد. و آنها را جداگانه محاسبه تفكيك) را متغير(ثابت و  ها هزينهانواع 

مرحله شركت  ايندر  :رقيبشركت  هايهزينهها و قيمتمحصوالت،  تحليلو  تجزيه) 4
 ياو  ها هزينه. پس از آن كند ميرا برآورد  ها هزينهو  قيمتبازار،  تقاضايبا توجه به 

 بررسيمحصوالت شركت  قيمتو واكنش آنها در برابر  رقيب هاي شركت هاي قيمت
مشابه محصوالت  شود ميكه به بازار عرضه  محصولير . به عنوان مثال اگشود مي

 قيمتمحصول براساس  قيمتحالت  اينباشد در  رقيب هايشركت   شدة عرضه
  .شود مي تعيين رقيب هاي شركت

متعدد  يها روش يناز ب يدمرحله با يندر ا :گذاريقيمت استراتژي) انتخاب روش و 5
  تفاده كرد.روش را انتخاب و اس ينتر مناسب گذاري، يمتق
قبل، باعث  ةمورد بحث در مرحل گذاري يمتق يها روش :نهايي قيمت تعيين) 6
 يمتانتخاب كند محدود شود و به ق تواند يكه شركت م هايي يمتق ةكه دامن شوند يم

 يرگذاراست به عوامل تأث يرناگز يينها يمتبرسد. البته شركت هنگام انتخاب ق يينها
 يبرمبنا گذاري يمتاند از: ق عبارت يرگذارعوامل تأث يناز ا يتوجه كند. برخ يزن يگريد

 گذاري يمتق هاي ياستس يمت،بر ق يرگذارتأث يابيبازار يزةآم ياجزا يرسا ي،شناس روان
  ها. گروه يربر سا يمتشركت و اثر ق

  گذاريقيمت بر مؤثر عوامل
د در محصوالت خو يبرا يگذار يمتمناسب ق ايندانجام دادن فر يشركت برا يك

و  يگذار يمتعوامل مؤثر بر ق شناسايي يازمنددر بازار، ن يشمقابل محصوالت رقبا
محصوالت  يگذار يمتق ايندتوان عوامل مؤثر بر فر يم يطور كلآنهاست. به يريتمد
  كرد: يبندشركت را به سه دسته طبقه يك

 يديكت تولشر ياز منابع و اهداف سازمان يهستند كه ناش يعوامل :ي) عوامل سازمان1
مؤثر  ياز عوامل سازمان ييهاگذارند. نمونه يم يرمحصوالت تأث يگذار يمتبوده و بر ق

  خط محصول. يگذار يمتق ةعمر محصول و نحو ةاند از: چرخ عبارت يگذار يمتبر ق
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محصوالت مؤثر  يگذار يمتبر ق يهستند كه از طرف مشتر يعوامل :ي) عوامل مشتر2
شوند كه  يمحسوب م يازجمله عوامل مشتر يمشتر يهاو ارزش يقهستند. عال

محصوالت  يگذار يمتق ايندشوند و بر فر يم يمحصول خاص يتقاضا برا يجادموجب ا
  گذارند. يم يرتأث
محصوالت مؤثر  يگذار يمتهستند كه از طرف بازار بر ق يعوامل ) عوامل بازار:3

صوالت درنظر گرفته مح يگذار يمتعوامل مؤثر بر ق ينعنوان مهمترهستند كه به
  كرد: يبند يمتوان تقس يعوامل را به دو دسته م ينشوند. ا يم

محصوالت مؤثرند، شامل  يگذار يمتكه از طرف بازار بر ق يعوامل درون :يالف) عوامل درون
  اند. و مالحظات سازمان ينههز يابي،بازار يختةآم ياستراتژ يابي،چهار عنصرِ اهداف بازار

محصوالت مؤثرند،  يگذار يمتكه از طرف بازار بر ق بيرونيعوامل  :يرونيب) عوامل ب
 يتها، وضعواسطه ي،رقابت يطرقبا و شرا يگاهتقاضا، جا يتمانند ماه يشامل عوامل

و ...)  يگمرك ياتي،مال يناقتصاد كالن (تورم، ركود، نرخ بهره و ...) و دولت (قوان
  هستند.

  گذاريقيمت هاياستراتژي و هاروش
محصوالت، انتخاب روش و  گذاري قيمت مرحلة پنجمينكه اشاره شد،  طوري همان

 اينجاوجود دارند كه در  زمينه ايندر  متعددي هاي روشاست.  گذاري قيمت استراتژي
  :پردازيم ميمحصوالت  گذاري قيمت رايجروش مهم و  8 معرفيبه 
روش  ترين ييكه ابتداروش  يندر ا شده:تمام بهايافزودن به  مبنايبر گذاريقيمت) 1
با  يمتو ق كند يرا مشخص م ها ينهفروشنده هز شود، يمحسوب م يزن گذاري يمتق

 يروش تنها زمان ين. اشود يم يينشده تع تمام يعدد استاندارد به بها يكافزودن 
  كند. ينبتواند فروش مورد انتظار را تضم شده يينتع يمتكه ق شود يكارساز واقع م

باشد و فروشنده سهم  ريال 50000 صندليو  ميزجفت  يكشده  مامت بهاياگر  مثال:
 بهاي شيوةفروش با  قيمت تعييندرصد بخواهد، مطلوب است  25معادل  سودي
  شده با سود. تمام

  با:                       شود يفروش برابر م يمتحل. ق
   50000+  12500=  62500 ريال
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هر  يرمتغ هزينةاست:  يلشركت به شرح ذ يك يديمحصول تول ةشدتمام يبها مثال:
و تعداد فروش مورد انتظار  يالر 300000ثابت  هايينههز يال،ر 10 يديمحصول تول

مطلوب است  كنيم،شده اضافه تمام بهاي% به 20 يمواحد. اگر بخواه 50000برابر 
  فروش. قيمت تعيين
  :كنيم يمحاسبه م يررت زصو شده را به تمام يفروش ابتدا بها يمتق يافتن يبرا حل:

  هر واحد ةشد تمام يهر واحد =بها متغير هزينهثابت) +  هزينه÷ (تعداد فروش
  هر واحد شدة تمام بهاي=  10) +300000÷ 50000= ( 16 ريال

  :داريمشده محاسبه شود،  تمام بهايبه  افزايش% 20 برمبنايفروش  قيمتاگر 
  واحدفروش هر  قيمت=  16)+16×% 20= (19.2  ريال

كه  كند يم يينرا تع يمتيروش، شركت ق يندر ا موردنظر: ةبازد مبنايبر گذاريقيمت) 2
روش اگر شركت بتواند  ينا يبرسد. در اجرا گذاري يهنرخ بازده از سرما يكبه 
مورد انتظار تحقق خواهد  يةسرما ةبرآورد كند، بازد يقدق يصورت و فروش را به ها ينههز

 ين. در ايافتمورد انتظار دست نخواهد  يجت شركت به نتاصور ينا يردر غ يافت،
) كه براساس IRR(مانند  يمال يها از شاخص يمشخص يربا فرض مقاد يمتحالت، ق

  .شود ميشده است، محاسبه  تعيين گذاران سرمايه يا مديراننظر 
  فروش تقيمشده = تمام بهايبازده مورد انتظار] +  ×) گذاريسرمايهمبلغ  ÷[(تعداد فروش 

% از 20 ةو خواستار بازد ايد كرده گذارييهسرما يالر يليونم يكشما مبلغ  يدفرض كن مثال.
باشد و تعداد  يالر 16شما برابر  يكاال ةشدتمام بهاي. اگر يدهست گذارييهمحل سرما

  د.يكن يينمورد انتظار تع ةبازد يوةفروش را با ش يمتعدد باشد، ق 50000فروش برابر 
  :يمتوجه به فرمول ذكر شده داربا  حل.

  فروش قيمت=  16%)] + 20 ×) 1000000 ÷ 50000= [20 ريال
محصوالت  گذاري يمتروش، ق يندر ا ارزش مورد تصور: مبنايبر گذاريقيمت) 3

با محصول رقبا قائل  يسهمحصول ما در مقا يبرا ياناست كه مشتر يبراساس ارزش
 يطيدر شرا يشترروش ب ينما ا يبرا .محصولآن  ةشد تمام يهستند و نه براساس بها

 ينداشته باشند؛ كه ا يكمتر يتحساس يمت،نسبت به ق يانقابل استفاده است كه مشتر
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عدم  يامحصول ما قائل هستند  ياست كه برا يبه علت ارزش خاص ياكمتر  حساسيت
از  تالش شود تا با استفاده يدروش با يناست. در ا يگرآنها با محصوالت د ييآشنا
بر ارزش مورد تصور در  تبليغات،، مانند يابيارباز آميختة دهندة يلتشك ياجزا يرسا

به  جديد،محصوالت  برايروش  اين كارگيري بهافزوده شود. در  مشتريانذهن 
  است. نيازبازار  تحقيقات

 يمتروش، ق ينا يدر اجرا ):رايجرقبا (نرخ  هايقيمت مبنايبر گذاريقيمت) 4
 اينشود. در مي تعيين رقيب هايمحصوالت شركت يمتراساس قمحصوالت ب

 يمتكمتر از ق يا، بيشترمحصوالت خود را همانند،  شركتيحالت امكان دارد 
را  هزينه راحتيكه نتوان به هنگاميروش  اينعرضه كند.  رقيبعمده و  هايشركت

نوان مثال، عشود. بهميكار برده واكنش رقبا نامشخص است، به يامحاسبه كرد 
را  قيمت پيشرو،بزرگ و  هاياز شركت پيرويتر به كوچك تجاري هايشركت
ها  شركت همچنيندارند.  كمتريها توجه هزينهتقاضا و  تغييراتدهند و به مي تغيير

ها، با توجه به  نامشخص بودن پروژه ياجرا يها برا در هنگام حضور در مناقصه
خود را عموماً  يشنهاديپ يمتمناقصه، ق ياز برگزار يشپ يكديگر هايقيمت

دارند و نه  رقيب هايشركت قيمتكه نسبت به  انتظاراتيو  تخمينبراساس 
  كنند.  ميبرآورد و اعالم  دقيق، قيمت برمبناي

نفوذ  برايشركت  اي،رخنه گذارييمتدر روش ق ):ي(نفوذ ايرخنه گذاريقيمت) 5
كند. هدف  ميارائه  مجاني ياو  پايين بسيار تقيمرا با  محصوليدر بازار، در ابتدا 

بازار است.  ياستانداردساز يابه سهم بازار باال، قابل قبول و  يابيروش دست يناز ا
مياستفاده  استراتژي ايناز بر دانش  يمحصوالت مبتنكنندگان  از عرضه بسياري
 رايگان غذاهاي اول افتتاح خود روزهايها در از رستوران بسياريمثال  برايكنند. 

عالوه بر  .جلب كنند متعددي يانكنند تا بتوانند مشترميباال عرضه  تخفيفبا  يا
 گذاريقيمتروش  ايناز  نيز بنيانكنندگان محصوالت دانشاز عرضه ياريبس ين،ا

  كنند.مياستفاده 
باال  يمترا با ق يدشركت محصول جد يرنفوذي،در روش غ :غيرنفوذي گذاريقيمت) 6
رقبا وارد بازار  يو وقت كند يدر بازار وجود ندارد عرضه م يبيرق يچكه ه يزمان در

 يتر برا ارزان يول يتبا همان خصوص ييكاال يا آورد يم يينرا پا يمتشدند، ق
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 شود، مياست كه فرض  اينباال در ابتدا  قيمت دليل. كند مي توليدمورد نظر  هاي بخش
محصول،  پايين قيمتشش است و به تبع آن بدون ك جديدبازار  اين برايتقاضا 

نوگرا  كنندة مصرفبا  بازارهاييروش در  اين. كند نميرا جذب خود  زيادي خريداران
 كيفيتبا توجه به  بايد شيوه ايناست كه استفاده از  گفتنيمؤثر است.  بسيارو تابع مد 
آن به  انخريدارشود و تعداد  حمايتكنندگان  مصرف ذهنيمطلوب  تصويرمناسب و 

وارد بازار شوند.  راحتي بهشود و رقبا نتوانند  منطقي توليد هزينةباشد تا  كافيحد 
 گذاري قيمت براي سياست ايناز  1970 دهةدر  ديجيتاليساعت  توليدكنندگان

  استفاده كردند. كااليشان
 يشترمقدار ب يدبه خر يانمشتر يبترغ يروش برا ينا :خريدمقدار  گذاريقيمت) 7

 ها يمتق ي،مشتر يدمقدار خر يشروش با افزا ين. در اشود يوالت استفاده ممحص
 يانمشتر يدمقدار متوسط خر يمحصوالت برا يمتروش، ق ين. در ايابد يكاهش م

. ارائه يابند يكاهش م ها يمتق يشتر،ب يدخر يرمقاد يو سپس برا شود يم يمتنظ
 ينهباعث كاهش هز كنند يم يدصورت انبوه خر كه به يانيمشتر يكمتر برا هاي يمتق

فروش جبران  يمتشركت خواهد شد و لذا كاهش ق يبرا يونقل و انباردار حمل
  خواهد شد.

 مشتريانفروش محصوالت به  هاييمتدر ق يفتخف ةارائ :تخفيفي گذاريقيمت) 8
شركت  يموجب سودآور ينو همچن شود مي يانمشتر يدخر انگيزة افزايشباعث 

 خريدفروش، خارج از فصول  قيمتتوان به كاهش يان مثال مخواهد شد. به عنو
 يمتق يفتخف ين،العاده اشاره كرد. همچنفوق تخفيفاتو  فصلي تخفيفاتعنوان به

از موعد نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام  يشكه پ يدارانيخر يفروش برا
ول الوصمطالبات مشكوك هزينةشركت و كاهش  نقدينگيكنند، باعث بهبود 

  شود.  مي

  هاتمرين
باشد و فروشنده سهم  ريال 000,000,6 شويي لباس ماشين يك شدة تمام بهاياگر  )1

شده با  تمام بهاي شيوةفروش با  قيمت تعيين% بخواهد، مطلوب است 14معادل  سودي
 سود.
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هر  متغير هزينةاست:  ذيلبه شرح  توليديواحد  يكسماور در  يكشده  تمام بهاي )2
و تعداد فروش مورد انتظار برابر  ريال 000,500,7ثابت  هاي هزينه ريال، 000,8واحد 
 تعيينمطلوب است  كنيم،شده اضافه  تمام بهاي% به 30 بخواهيمعدد است. اگر  4000
 شده با سود. تمام بهاي شيوةفروش با  قيمت

كرده  گذاري سرمايه صنعتي پروژة يكدر  ريال 000,000,300شما مبلغ  كنيدفرض  )3
 كاالي ةشد تمام بهاي. اگر هستيدخود  گذاري سرمايه% از محل 18زده و خواستار با

عدد باشد،  55000باشد و تعداد فروش برابر  ريال 000,30پروژه برابر  ايندر  توليدي
 .كنيد تعيينمورد انتظار  بازدة شيوةفروش را با  قيمت

 ريال 150هر خودكار را معادل  توليد شدة تمام بهايخودكار  توليد كارخانة يك )4
 300تا  200 بين قيمترا با  مشابهيمحصوالت  رقيب هاي شركتمحاسبه كرده است. 

 هاي استراتژيشركت براساس  بازاريابيكه گروه  صورتي. در كنند ميعرضه  ريال
 تحليلاعداد را  ايناز  هريككنند،  پيشنهاد مديره هيئترا به  زير هاي قيمتمختلف 

 :كنيد

 ريال؛ 180زار = كردن سهم با بيشينهالف) 

 ريال؛ 300سود =  حاشيهكردن  بيشينهب) 

  ريال؛ 330=  كيفيتدر  رهبريج) 
  ريال؛ 250د) حفظ وضع موجود = 

  .ريال 150) حفظ بقا = ھ
 
باشد، براساس  ريال 250 الي 140رقبا در بازه  قيمتقبل اگر  تمريندر  )5

 ؟كرد پيشنهادكت به شر توان ميرا  هايي قيمتمختلف، چه  قيمتي هاي استراتژي

  پژوهش و تحقيق
در هر مرحله از  گذاري قيمت هاي استراتژيكرده و  تحليلعمر محصول را  چرخة )1

 .كنيد بيانآن را 

 .يدكن يلرا تحل گيندامپبراساس  گذاري يمتروش ق )2

 .كنيد بيانرا  دامپينگانواع  )3

 .كنيد تحليلرا  ها مزايدهها و  در مناقصه گذاري قيمت نحوة )4

  .كنيد تحقيق گذاري قيمت هاي استراتژيها و  روش سايردر مورد  )5
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  نامهواژه
 strategy  استراتژي

 maximization كردن بيشينه

 price  قيمت

 pricing گذاري قيمت

 inferior Goods پست يكاال

 substitute goods ينجانش يكاال

 normal goods عادي كاالي

 Giffen goods گيفن كاالي

 luxury goods لوكس كاالي

 complementary goods مكمل كاالي

 customer  مشتري
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5  
  منفعت تحليل و ارزيابي

  آموزشي اهداف
 پول زماني ارزش  
 بهره  
 لتعاد  
 سرمايه بازگشت نرخ  
 هكنندجذب نرخ حداقل  

 يندهو ارزش آ يارزش فعل ينب ةرابط  

 يادوره يهاو پرداخت يارزش فعل ينب ةرابط  

 يادوره يهاو پرداخت يندهارزش آ ينب ةرابط  
 گذاري سرمايه در گيري تصميم 

  مقدمه
و وجود  سو يكاز  يوكار امروز كسب هاي يطمح يرقابت يطدرنظرگرفتن شرا با
منفعت موجب  هاي يلو تحل ها يابيبه ارز توجهي يب يگر،د يمختلف از سو هاي يسكر

 يكمنفعت قبل از شروع  يلو تحل ييابارز  ين،خواهد شد. بنابرا گذاري يهشكست سرما
 يلو تحل يابيمعموال ً ارز يگر،د ياست. از سو يالزم و ضرور ي،وكار تجار كسب
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. است فني و اقتصادي عامل دو زمان هم تحليل نيازمند تجاري فعاليت يك منفعت
ـ منفعت  ينههز هاي يمطالعات و بررس يبرا »1مهندسي اقتصاد« هاي تكنيك از بنابراين،

  . شوند يدرنظر گرفته م يو اقتصاد يو در آنها هر دو عامل فن شود يفاده ماست
 ارزيابي هاي روش و ها تكنيك از اي مجموعه از است عبارت مهندسي اقتصاد
 ابزاري مهندسي اقتصاد واقع در تعريف، اين با. گذاري سرمايه هاي طرح اقتصادي
 و ها طرح ترين صرفه به و ترين اقتصادي انتخاب براي گيري تصميم منظور هب ضروري
 با تا كند مي كمك مهندسي اقتصاد. است طرح و پروژه چند ميان از صنعتي هاي پروژه
 بين از صنعتي، پروژة ترين اقتصادي و بهترين اقتصادي، و مهندسي علوم از گيري بهره
 هاي گزينه ميان از گزينه ترين صرفه به مقرون مهندسي اقتصاد. شود انتخاب پروژه، چند

 هاي گزينه ميان از كند مي تعيين كه است تكنيكي واقع در و كرده مشخص را موجود
 يك كدام و بوده پذير توجيه اقتصادي لحاظ به يك كدام فني، لحاظ از اجرا قابل متعدد
  .پردازد مي نيز پذير توجيه هاي گزينه بندي رتبه به حتي و است اقتصادي توجيه فاقد

  :است ذيل موارد نظير سؤاالتي خگويپاس مهندسي اقتصاد همچنين

 شود؟ گذاري سرمايه بايد ها پروژه از يك كدام در سرمايه، محدوديت به توجه با 

 دارند؟ گذاريسرمايه براي كمتري خطر احتمال و ريسك هايي پروژه چه 

 شود؟ تعويض جديد ماشين يك با بايد است كار حال در كه ماشيني آيا 

 متفاوتي اولية سرماية ولي هستند مساوي ساالنة درآمد داراي كه پروژه چند بين از 
 است؟ تر اقتصادي كدام دارند نياز

 ساالنة درآمد از ولي هستند مساوي اولية گذاري سرمايه داراي كه پروژه چند بين از 
 است؟ ارجح كدام برخوردارند، متفاوتي

 كند؟ توجيه ار آن اجراي كه هست حدي در نظر مورد المنفعه عام پروژة منافع آيا 

 در تغييري چه پروژه، يك در اقتصادي پارامترهاي از هريك افزايش يا كاهش با 
  آيد؟ مي پديد پروژه اجراي تصميم در تغييري چه و نتايج

  پول زماني ارزش
 يمبلغ يهم دارد. امروز اگر فرد يتاست كه واقع يمعروف ة، جمل»آورد يپول م پول،«

                                                 
1  . engineering economics 
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 دارد، اطمينان آن سوددهي به كه اي كارخانه در يا كند انداز پس بانك يك در را پول
 خواهد اضافه مبلغي او اوليه سرماية به معين، مدتي گذشت از پس كند، گذاري سرمايه

 آيد، مي دست به) يهنرخ بازگشت سرما يا( بهره نرخ وجود با كه اضافي مبلغ اين. شد
 مهندسي اقتصاد هاي تكنيك اغلب. دهد نشان را پول زماني ارزش مفهوم تواند مي

 اصول ترين مهم از يكي پول زماني ارزش بنابراين و استوارند پول زماني ارزش براساس
  .شود مي محسوب علم اين

 هاي ارزش شود، مي خرج يا دريافت متفاوت هاي زمان در كه پول معيني مقدار
 امور در گذاري سرمايه براي پول مقدار اين براي مختلفي هاي فرصت زيرا دارد، متفاوتي
 است دليل همين به. دارد وجود زماني هاي دوره اين در بازده توليد و گوناگون اقتصادي

 زيرا دارند، پولي هاي سپرده به سود پرداخت به تمايل اعتباري و مالي هاي مؤسسه كه
 تعيين در اساسي نقشي سود نرخ. بدهند قرض گذاران سرمايه به را پول اين توانند مي

  .كند مي ايفا پول زماني ارزش
 زمان، تغيير با و است زمان به وابسته پول زماني ارزش شد، ذكر كه طور همان
  :كرد احساس توان مي صورت دو به را تغيير اين. كند مي تغيير پول ارزش
  .آيد مي دست به متفاوت ارزش دو متفاوت، زمان دو در پول ثابتي مبلغ با) الف
 متفاوت مبلغ دو بايد متفاوت زمان دو در ثابت ارزشي آوردن دست به براي) ب

  .كرد پرداخت
  :كنيد دقت زير مثال به موضوع، بيشتر شدن روشن براي
 X يااكنون  يواحد پول 1000 يافت: درشود يم يشنهادپ ينهبه شما دو گز يدكن فرض

  سال بعد. يك يواحد پول
 Xاما مقدار  كند، يواحد انتخاب م 1000را باالتر از  Xمقدار  يا كننده انتخاب هر

كننده  انتخاب گذاري يهسرما يها و فرصت يدانش اقتصاد يات،به خصوص يانتخاب
اكنون و  يواحد پول 1000 يافتدر ينب تواند يم يدارد. اما به هر حال هر فرد يبستگ

واحد  1000 يافتنسبت به در يباشد. اگر فرد تفاوت يسال بعد ب يكدر  Xمقدار 
 1250كه  شود يم يجهباشد، نت تفاوت يسال بعد ب يك يواحد پول 1250 يااكنون  يپول

  اوست. يواحد برا 1000برابر با  يارزش فعل يسال بعد دارا يكدر  يواحد پول
 بازگشت نرخ بهره،. است شده توجه مهندسي اقتصاد در مهم اصل چند به فوق مثال در

  .اند گرديده تشريح ادامه در كه اند جمله آن از تعادل و سرمايه
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  متفاوت هايرا در زمان يهاول يهدالر سرما 24ارزش  1ـ5 جدول
  سال  يهاول سرماية دالر 24 ارزش

24 1626  
442.80 1676  
8143.24 1726  

149999.92 1776  
2763021.69 1826  
50895285.76 1876  
937499015.11 1926  
1726887484.38 1976  

 از منهتن جزيرة خريد است پول انيزم ارزش مفهوم بيانگر كه معروفي مثال
 سرخپوستان كنيد فرض. است 1626 سال در دالر 24 مبلغ به امريكا سرخپوستان

 24 ارزش 1ـ5 جدول. كنند انداز پس سال در% 6 نرخ با را دالر 24 مبلغ توانستند مي
  :دهد مي نشان متفاوت هاي زمان در را اوليه سرماية دالر

  (i) 1بهره
 براي يشتريب ينةباشد، هز يشترب 2بهره نرخ ميزان هرچهاست.  يهاستفاده از سرما هزينة بهره،

  مقدار بهره صادق است: يبرا يرز رابطة كلي طورپرداخت خواهد شد. به يهاستفاده از سرما

  بهره مقدار=  فرع و اصل مقدار ـ اوليه مبلغ مقدار

 از اغلب و است سرمايه به نياز اقتصادي هايفعاليت اجراي براي اينكه به توجه با
 زماني ارزش و بهره مفهوم از درست شناخت شود،مي تأمين سرمايه اين  وام طريق
 واحد 30000 مبلغ شخصي اگر مثال عنوانبه. است سزاييبه اهميت داراي پول
 پرداختني بهرة كل و ماهيانه اقساط مقدار بگيرد، وام% 8.5 بهره نرخ با را پولي

                                                 
1  . interest  

2  . interest rate 

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:31:55



 109  ابي و تحليل منفعتارزي

 
 

  د بود:خواه 2ـ5 جدول صورتبه متفاوت هايبازپرداخت مدت طول ازاي به
  وام  متفاوت هايبازپرداخت مدت طول ازايبه يپرداختن ةو كل بهر يانهمقدار اقساط ماه 2ـ5 جدول

  سالبرحسب پرداخت مدت ماهيانهقسط يپرداختنبهرةكل
23,190 295.50 15  
32,520 260.50 20  
42,525 241.75 25  
53,069 230.75 30  

 درصد برحسب ساليانه بهرة نرخ محاسبة پول، زماني ارزش و بهره تعاريف به توجه با
  :شود مي بيان آيد، مي دست به زير رابطة از كه
  

درصد برحسب بهره نرخ×                                      = 100  

  

در رابطه  يزموردنظر ن دورة بايستي است،مفهوم بهره  ناپذير جدايي بخش زمان، كه اين به توجه با
  .است ساله يك بهره، نرخ با رابطه در دوره ترين معمول كه شود؛ذكر  يشهفوق هم ايه با فرمول

امسال در بانك  يرا در ابتدا يواحد پول 100,000مبلغ  يشركت خدمات يك .مثال
. كند يم يافتاز بانك در يواحد پول 108,000سال بعد مبلغ  يكو  كند يم يگذار سپرده

  .يدبه كنمقدار بهره و نرخ بهره را محاس
  :حل

  مقدار اصل و فرع = مقدار بهره ـ يهمبلغ اول مقدار
  بهره مقدار=  108000- 100000= 8000

8000 ×100=   درصد حسب بر بهره نرخ =%8100000

با نرخ بهره  ياز بانك يواحد پول 400000دفتر قصد دارد مبلغ  يدخر يبرا يشركت .مثال
سال  يكرا كه بعد از  يبهره و مقدار كل پول . مقداريردسال وام بگ يك% به مدت 5
  به بانك بازپرداخت كند، چقدر خواهد بود؟ يدبا

  محاسبه كرد: يرصورت ز به توان يسال را م  يكمقدار بهره بعد از  .حل

 اصل و فرعـاوليهةسرماي

 اوليهةسرماي
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  بهره مقدار=  400000×) 0.05= ( 20000
  :كرد سبهمحا زير رابطة با توان مي نيز را سال يك از بعد بازپرداختي پول كل مقدار

مقدار اصل و فرع = مقدار بهره – يهمبلغ اول مقدار  
  = مقدار اصل و فرع  يهمقدار مبلغ اول + بهره مقدار =20000+400000=420000

  1تعادل
 زمان، طول در تواندمي شده، دريافت يا شده خرج كه پول مبلغي كهاين به توجه با

 افزوده آن به شده كسب سودهاي آنكه شرط(به  متفاوت هايزمان در كند، كسب سود
  .دارد متفاوتي هاي ارزش) شود

 آن و آورند مي وجود به را تعادل اصل يكديگر با بهره نرخ و پول زماني ارزش
 نظر از متفاوت هاي زمان در پولي متفاوت مقادير ارزش تساوي از است عبارت

 زمان دو در پول متفاوت مبلغ دو كه تمعناس اين به تعادل اساس اين بر. اقتصادي
  .باشند داشته يكساني هاي ارزش متفاوت

امروز معادل چه مقدار در  يواحد پول 200در سال فرض شود،  5اگر نرخ بهره % .مثال
  روز است؟ يندر هم يندهسال آ
  :يماست چرا كه دار يواحد پول 210مقدار برابر با  ينا :حل

يندهدر آ يهش سرما= ارز200+  200) 0.05= (210   

سال قبل  يكدر  يروز ينامروز معادل چه مقدار در چن يواحد پول 100ارزش  .مثال
  % در سال باشد؟8است، اگر نرخ بهره 

  :يمدر سال گذشته بوده است، چرا كه دار يواحد پول 92.59مقدار معادل با  ينا .حل

سرمايه فعلي ارزش  = 
100 = 92.59100+0.08  

  (ROR) 2سرمايه تبازگش نرخ
انتظار  گذاران يهشود كه سرما يسودده تلق تواند يم يزمان گذاري يهسرما يطرح برا يك

                                                 
1  . equivalence 

2  . Rate of Return 
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ها در انتظار  آن يگر،به عبارت د ياداشته باشند  يندهرا در آ يشترياصل و فرع ب يافتدر
نسبت  (ROR) يهمناسب باشند. نرخ بازگشت سرما يهنرخ بازگشت سرما يك دريافت
درآمد خالص) به مقدار  ياسود، بهره  يق(از طر گذاري يهآمده در سرما تدس پول به
 ي. براشوديم يانصورت درصد ب معموالً به  يةاست. نرخ بازگشت سرما يهاول يهسرما
را  (ROR) يهسال باشد، نرخ بازگشت سرما يكبرابر  گذاري يهكه مدت سرما يزمان
  محاسبه كرد: يرصورت ز به توان يم
  

ROR=                                              100×  =                    100×  
 

مانند روش محاسبه  يهنرخ بازگشت سرما محاسبة روش شود،مي مشاهده كه طورهمان
مطرح است كه  يزمان يهبازگشت سرما نرختوجه داشت كه  بايد. استنرخ بهره 

مدنظر  يزمان يو نرخ بهره برا است ردنظرمو گذاريسرمايه برايپروژه  يك يسودده
مشخص و بازپرداخت قرض به  ينرخ باوام گرفتن از بانك،  مسئلة با كه است

  .باشيم مواجه متفاوت هاي صورت

  (MARR) 1كنندهجذب نرخ حداقل
به  گذار يهاست كه سرما ينرخ ينكمتر ،(MARR)كننده  حداقل نرخ جذب مقدار

 گذاري يهسرما يمناسب برا يبه دنبال نرخ گذار يهسرما نباشد. هر يكمتر از آن راض
باشد،  يشترب ياست كه از نرخ بهره بانك ينرخ گذار يهسرما ياست. نرخ مناسب برا

 يحترج گذار يهسرما ي،بانك ةكمتر بودن از نرخ بهر يا يچون در صورت مساو
را  يسكير يا يتفعال گونه يچانداز كند تا ه خود را در بانك پس يةسرما دهد يم

غالباً  يصنعت يا يديواحد تول يكدر  گذاري يهكه سرما يمتحمل نشود، در حال
است با نام  گذار يهنرخ مناسب كه موردانتظار سرما يناست. ا يسكهمراه با ر

  . شود يم يكننده معرف حداقل نرخ جذب
 به توجه با گوناگون هاي شركت يا اشخاص براي كننده جذب نرخ حداقل مقدار

 شركتي براي پروژه يك است ممكن دليل همين به. است متفاوت گذار سرمايه عاتتوق
 سن، مانند گذاران سرمايه خصوصيات. غيراقتصادي ديگري براي و شود تلقي اقتصادي

                                                 
1  . Minimum Attractive Rate of Return 

سرمايه
 اصل و فرعـ  اوليهةسرماي

 اوليه ةسرماي

سود
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 كنندة تعيين توانند مي...  و پذيري ريسك تأهل، تحصيالت، سرمايه، مقدار تجربيات،
  .باشد گذار رمايهس هر براي كننده جذب نرخ حداقل ميزان
 نرخ حداقل مساوي يا تربزرگ (ROR) پروژه يك موردانتظار سرمايه بازگشت نرخ اگر

MARRRORشود ( (MARR) كنندهجذب (، صرفةكه آن پروژه  ييمبگو توانيممي 
 از. كند گذارييهسرما هايي پروژه يندر چن دارد يلتما گذارسرمايهو  دارد اقتصادي

 گذاري سپرده سود نرخ مساوي يا تربزرگ بايد كنندهجذب نرخ حداقل يگرد سوي
  :باشيم داشته بايستي اقتصادي پروژه يك بودن اقتصادي براي لذا. باشد بانكي

  نرخ سود بانك ≥ كننده حداقل نرخ جذب ≥ يهبازگشت سرما نرخ
% باشد. 25كننده مناسب برابر  بازرگان، حداقل نرخ جذب يك يبرا يدكن فرض .مثال

% 18% و 23%، 28برابر  يببه ترت يهبا نرخ بازگشت سرما C و A، B صنعتيسه پروژه 
% 20در بانك برابر  يگذار كه نرخ سود سپرده يمشده است. اگر بدان يشنهادپ يبه و

  كند؟ يانتخاب م گذاري يهسرما يفرد كدام پروژه را برا يناست، ا
نرخ بازگشت  يدارا Cنرخ در باال، چون پروژه  سه ينبا توجه به رابطه گفته شده ب .حل
%) است، 20در بانك ( يگذار نرخ كمتر از نرخ سود سپرده ينباشد و ا ي% م18 يهسرما
  .شود يپروژه رد م ينپس ا

%) 20( ي% است كه از نرخ سود بانك23 يهنرخ بازگشت سرما يدارا B پروژة
 ين% است، پس ا25بازرگان  ينا يكننده برا است اما چون حداقل نرخ جذب يشترب

  .شود يو رد م يستفرد ن ينا يمناسب برا يتجذاب يپروژه دارا
كننده  % است كه از حداقل نرخ جذب28 يهنرخ بازگشت سرما يدارا A پروژة
 يناست. پس ا يشترب يز%) ن20از نرخ سود بانك ( يناست؛ همچن يشتر%) ب25مناسب (

  .شود يانتخاب م ريگذا يهسرما ياست  و برا يپروژه اقتصاد

  )مالي فرايند( نقدي جريان نمودار
 يمحور افق يكشكل شامل  ين. ادهد يرا نشان م ينقد يانجر يكنمودار  1ـ5 شكل

صفر (سمت چپ)  ةاند كه از دور مشخص شده يزمان يها آن دوره ياست كه بر رو
 درآمدها دوره، هر پايان در. دارد ادامه) راست سمت(در  امn  شروع شده و تا دور

 نمودار پايين قسمت در) ها گذاري يه(سرما ها هزينه و نمودار باالي قسمت در(سودها) 
  .گيرد مي قرار عمودي پيكان يك صورت به
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  .ينقد ياننمودار جر 1ـ5 شكل

 گذاري سرمايه عمراني ة پروژ يك در را ريال 000,000,2 مبلغ گذار سرمايه يك .مثال
 500,000 و 300,000، 200,000 ترتيب به سوم تا اول هاي لسا پايان در فرد اين. كند مي
 همان در ريال 000,700 مبلغ مجدداً چهارم سال پايان در. كند مي كسب سود ريال
. كند مي كسب سود ريال 000,800 پنجم سال پايان در و كند مي گذاري سرمايه پروژه

  .گذاري سرمايه اين نقدي جريان دياگرام ترسيم است مطلوب

صورت  به گذاري يهسرما ينا ينقد يانشده، نمودار جر با توجه به اطالعات داده .حل
  خواهد بود: يرز

  

  اقتصادي فاكتورهاي
 اقتصادي محاسبات كلية كه پردازيم مي اقتصادي فاكتورهاي معرفي به بخش اين در

 ايپارامتره تحليل به مربوط نمادهاي از برخي ابتدا در. پذيرد مي صورت آنها برمبناي
  :كنيم مي معرفي را مالي جريان اصلي

:P يهسرما ي(ارزش فعل يهاول يهسرما(  
:F (اصل و فرع) يهسرما يندةارزش آ  
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:A هر دوره ياندر پا يكنواختو  يپرداخت) مساو يا( يافتدر  
:i نرخ بهره  
:n تعداد دوره  

  آينده ارزش و فعلي ارزش بينة رابط
. كنيم گذارييهسرما (i) ةبا نرخ بهر ين در بانكرا اكنو (P)مبلغ  خواهيممي كنيد فرض
  :كنيمياستفاده م يرز ةدوره (سال) از رابط n ياندر پا يندهمقدار ارزش آ محاسبة براي

( )nF P i 1  

) فاكتور )ni1، است معروف »پرداخت بار يك فاكتور« نام به.  

 قبلي ذكرشده فرمول ايي همجهول باشد، با جابج Pدار معلوم و مق Fاگر مقدار  حال
  :داشت خواهيم

( )n
P F

i

 
   

1
1

 

فاكتور
( )ni

 
  

1
1

 ين،معروف است. بنابرا» بار پرداخت يك يفاكتور ارزش فعل«، به نام  

  معكوس برقرار است. ةرابط Fو  P ينب يشههم
 گذاري سپرده% 18 ساليانه سود نرخ با بانكي در را 300,000 مبلغ كارمند يك .مثال
 بردارد خود حساب از تواند مي كه را پولي مقدار سال، دو گذشت از بعد. كند مي

  .كنيد محاسبه
   :يمبا توجه به فرمول باال دار .حل
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( ) ( )

( ) ( )

nF P i     
    

21 300000 1 0.18
300000 1 0.18 1 0.18 417720

 

 كند، دريافت% 20 بهره نرخ با ساله 10 بانكي وام ريال 200,000 مبلغ فردي اگر. مثال
  است؟ چقدر كند، بازپرداخت بايد بانك به كه پولي فرع و اصل كل مدت اين از بعد
  . حل

( ) ( )nF P i     101 200000 1 0.20 1238347.28  

 فرد اين اگر. دارد وجود موجودي ريال 800 مبلغ فردي حساب در 2018 سال در .مثال
 چقدر وي اولية بلغم باشد، كرده گذاري سرمايه% 6 نرخ با بانك اين در 2011 سال در

  است؟ بوده
  .حل

( )
( )n

P F
i

                
7

7
1 1800 800 1.06 800 0.665 5321 (1+0.06)   

  ايدوره) هايدريافت( هايپرداخت و فعلي ارزش بين رابطة
در آن، هر سال  گذاريسرمايه با كه دارد مشخص سود نرخ با سپرده نوعي بانكي اگر
 (P) يارزش فعل توانمي كند،يرا به شما پرداخت م (A) ينمبلغ ثابت و مع يك
  :كردمحاسبه  2ـ5 شكل مطابقرا  گذاري يهسرما

[ ] [ ] ... [ ] [ ]
( ) ( ) ( ) ( )n n

P A A A A
i i i i    

   1 2 1
1 1 1 1

1 1 1 1
 

( )
[ ]

( )

n

n

i
P A

i i

 
 


1 1

1
 

  مجهول. Pمعلوم و  A يبرا يمال فرايند نمودار 2ـ5شكل
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)فاكتور )
[ ]

( )

n

n

i

i i

 


1 1
  .نامند مي »يكنواخت سري يفعل ارزش فاكتور« را ،1

مقدار پرداخت  توان يم يم،را داشته باش (P) يفرمول فوق اگر مقدار ارزش فعل در
  محاسبه كرد: يرصورت ز را به (A) يكسان

( )
[ ]
( )

n

n

i i
A P

i




 
1

1 1  

)فاكتور )
[ ]
( )

n

n

i i

i


 
1

1   .نامند مي »سرمايه بازيافت فاكتور»  را ،1
قسط بازپرداخت كند، چه مقدار وام  يالر 1000اند هر ساله مبلغ بتو ياگر كارمند .مثال
  % درخواست كند؟6ساله و بهره  5در حال حاضر با اقساط  تواند يرا م
  .حل

( ) ( )
[ ] ( . )

( ) ( )

n

n

i
P A

i i

   
    

 

5

5
1 1 1 0.06 11000 1000 4 212 42121 0.06 1 0.06

 

كند، در  يافت% در6با نرخ بهره  يالر 6000ساله به مبلغ  4وام  يك ياگر شخص .مثال
  بازپرداخت كند؟ يدبارا  يهر سال چه مبلغ يانپا

  .حل
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( ) ( )[ ] [ ] ( )
( ) ( )

n

n

i i
A P

i

 
    

   

4

4
1 0.06 1 0.066000 6000 0.2886 17321 1 1 0.06 1

 

  ايدوره) هايدريافت( هايپرداخت و آينده ارزش بين رابطة
بعد از  يم،كن گذارييهرا سرما (A) يهر بار مبلغ ثابت يانه،سال صورتبه ايپروژه در اگر

 ينرا چن گذارييهنوع سرما ينا (F) يندهمقدار كل ارزش آ توانيسال، م nگذشت 
  :كردمحاسبه 

( )[ ]
ni

F A
i

 


1 1  

مقدار  توانيم يم،را داشته باش (F) يندهدر فرمول فوق اگر مقدار ارزش آ همچنين
  :كرد محاسبه زير صورترا به (A) يكسانپرداخت 

[ ]
( )n

i
A F

i


 1 1  

)فاكتور )[ ]
ni

i

 1 ]فاكتور و »مساوي پرداخت فاكتور« را ،1 ]
( )n

i

i 1  فاكتور« را ،1

  .نامند مي »استهالكي وجوه
آن  در ساليانه يكسان هايپرداخت مقدار و شود زده تخمين% 10 ايپروژه سود نرخ اگر .مثال

  .كنيدسال سوم را محاسبه  يانپروژه در پا ينا يندهمقدار ارزش آ ،باشد يالر 1000برابر 
  . حل

( ) ( )[ ] [ ]
ni

F A
i

   
  

31 1 1 0.1 11000 33100.1
 

 نرخ با سال ششمين پايان در تا كنيم انداز پس بانكي در ساليانه بايد مبلغي چه .مثال
  باشيم؟ داشته خود حساب در ريال 200,000 مبلغ%، 16 ساليانه بهرة
  .حل

[ ] [ ]
( ) ( )n

i
A F

i
  

   6
0.16200000 222781 1 1 0.16 1    

  فاكتورها جدول
 2 يوستپ دراز جدول فاكتورها  توان يم ي،از محاسبات مداوم و تكرار يريجلوگ براي
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  درصد 0.25 از متفاوت بهرة هاي نرخ با را فاكتورها كلية ها جدول اين در. كرد استفاده
 صورت به فاكتور هر و محاسبه، 100 تا 1 از زماني متفاوت هاي دوره و درصد 50 تا

)/,,%(استاندراد niyx داده شده است. پارامتر  يشنماY رامتر همواره معلوم و پاx 
برابر يفاكتور يهمواره مجهول است. به عنوان مثال، مقدار ارزش فعل

( / ,% , )P A 5 ام 10 ة% در دور5در جدول مربوط به نرخ بهره  يسادگ به توان يرا م 10
 يزن ياز راه محاسبات توان يم يناست. همچن يواحد پول 7.7217كرد كه برابر  يداپ

  اب حاصل خواهد شداستفاده كرد كه همان جو

( ) ( )
[ ] ( / ,% , ) [ ]

( ) ( )

n n

n n

i i
P A P A

i i i i

   
  

 
1 1 1 15 101 1  

( )
[ ] .

( )

 
 



10

10
1 0.05 1 7 72170.05 1 0.05  

 براي كلي فرمول همچنين و معلوم و مجهول پارامترهاي استاندارد فرم خالصه طور به
  .است شده ارائه 3ـ5 جدول در مجهول، پارامتر محاسبه

 يدر حساب بانك يالر 1000سال ساالنه مبلغ  8مدت  يبرا يندهاگر شما از سال آ .مثال
  يد؟دوره چقدر پول دار ينا يان% باشد، در پا4 يو نرخ بهره بانك يدانداز كن خود پس

  هاآن فرمول و استاندارد هايفرم 3ـ5 جدول

 پارامتر
  مجهول

 پارامتر
 معلوم

  فرمول  فاكتور استاندارد فرم

P F )%,,/( niFP )%,,/( niFPFP   
F P )%,,/( niPF )%,,/( niPFPF  

P A )%,,/( niAP )%,,/( niAPAP  

A P )%,,/( niPA )%,,/( niPAPA  

A F )%,,/( niFA )%,,/( niFAFA  

F  A )%,,/( niAF )%,,/( niAFAF  

  : يممجهول بوده و با استفاده از جداول دار Fبه اطالعات فوق، پارامتر  توجه با .حل
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( / , %, ) ( / ,% , ) ( / )F A F A i n F A   1000 8 4 1000 9 214 9214  

 كارخانة احداث پروژة يك در گذاري سرمايه با اقتصادي، برآوردهاي براساس. مثال
. شد خواهد شما عايد فرع و اصل عنوان به ريال 50000 سال 7 از بعد خودروسازي،

 بايد طرح اين در پول چقدر اكنون باشيد، پروژه اين در گذاري سرمايه به مايل شما اگر
  كنيد؟ گذاري سرمايه

  :يمها دار مجهول است و با استفاده از جدول Pبا توجه به اطالعات فوق، مقدار  .حل

( / , %, ) ( / ,% , ) ( )P F P F i n P F   50000 7 5 500000.7107 35535  

مبلغ  يانهسال، سال 9نفت خام تا مدت  يشگاهپاال يكسهام  يداگر شما با خر .مثال
% در سال باشد، در حال حاضر چه 7و سود سهام  يدكن يافتدر يدانبتو يالر 6000

  كنيد؟ يسهام صرف م ينا يدخر يپول برا يزانم

  :يمها دار مجهول است و با استفاده از جدول Pبا توجه به اطالعات فوق، مقدار  .حل

( / , %, ) ( / ,% , ) ( . ) .P A P A i n P A   6000 9 7 6000 6 5152 39091 2  

 3000 يگردو سال د يال،ر 6000%، امروز 5با نرخ سود  يصنعت ةپروژ يكاگر در  .مثال
سال از امروز،  10پس از گذشت  يد،كن گذاري يهسرما يالر 4000 يگرو پنج سال د يالر

  شما خواهد بود؟ يچه مقدار پول در حساب بانك
در سال  Fبه  يدمختلف با ياندر سال ها گذاري يهسرما يةكل يارزش فعل ينجادر ا .حل
  :يمدار ها شود. با توجه به جدول يلام تبد10

( / , %, ) ( / ,% , ) ( / ,% , )F P F P i n F P F P  6000 10 5 3000 8 5  

( / ,% , ) ( . ) ( . ) ( . ) .F P    4000 5 5 6000 1 6289 3000 1 4775 4000 1 2763 19311 1  

  هاپروژه اقتصادي مقايسة
 يها فرصت يتمام يدخود، با يهاز سرما يشاز پ يشب يمند بهره يبرا گذار يهسرما يك
 يآنها را برا يناز ب ينهگز ينكرده و بهتر ييدر دسترس را شناسا گذاري يهسرما

 اقتصاد در مورداستفاده هاي شاخص و ها تكنيك. كند خابانت خود سرمايه اختصاص
 گزينه ترين اقتصادي تا سازند مي قادر را گيرندگان تصميم و مديران مهندسي،
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 شرايطي به گذاري سرمايه هاي موقعيت همان يا ها گزينه. كند تعيين را گذاري سرمايه
 كه دارد جديد گذاري يهسرما به نياز دولت يا و گذار سرمايه شركت، كه شوند مي گفته

  .شد خواهد مشخص آينده در آن عايدي
 اساسي فاكتورهاي برآورد از است عبارت پروژه، يك اقتصادي ـ مالي ارزيابي هدف

 فروش برنامة برداري، بهره هاي هزينه گذاري، سرمايه ثابت هاي هزينه قبيل از پروژه يك
 محاسبة در فاكتورها اين از.  ... و مالي تأمين منابع گردش، در سرمايه ساليانه،
 مورد در توانند مي مديران درنهايت و شود مي استفاده پروژه مالي هاي شاخص
 مطلوبيت ميزان و كرده گيري تصميم پروژه، آن اجراي سنجي امكان و پذيري توجيه
 با ها شركت گيران تصميم و كارشناسان آشنايي لذا. كند مشخص نفعان ذي براي را پروژه
. دارد اساسي اهميت ها، پروژه اقتصادي انتخاب و ارزيابي هاي روش و ها تكنيك
 از برخي كه دارند وجود ها پروژه اقتصادي مقايسة و ارزيابي براي گوناگوني هاي روش
  :از اند عبارت آنها

  :پول زماني ارزش بر مبتني هاي روش) 1

 (NPV) 1خالص فعلي ارزش) الف

 (IRR) 2يداخل بازدة نرخ) ب

  (PI) 3سودآوري شاخص) ج
  :گذاري سرمايه هاي پروژه ارزيابي هاي روش ساير) 2
 (PP) 4يهبازگشت سرما دورة) د

 (PR) 5يهبازگشت سرما دورة معكوس) ھ

است كه مستقل از هم  ييها پروژه يسةمقا يها برا روش ينا يگفت كه تمام بايد
حالت، با  يناشد. در اوجود نداشته ب يا رابطه يا يها وابستگ پروژه ينو در ب بوده

  پروژها اجرا نخواهند شد.  يرها، سا از پروژه يكيانتخاب 

                                                 
1. Net Present Value (NPV) 

2. Internal Rate of Return (IRR) 

3. Profitability Index (PI) 

4. Payback Period (PP) 

5. Payback Reciprocal (PR) 
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 يارزش زمان ياست كه پول دارا يندر مفهوم گردش وجوه نقد ا ياساس فرض
خواهد داشت.  يكمتر يارزش واقع يندهكه امروز در دست ماست، در آ يبوده و پول

كه ارزش  ييصورت درصدها و به ودش يم يدهنام يلنرخ تنز يه،تفاوت ارزش سرما ينا
نرخ  ي،طور كل . بهشوند يداده م يشنما سنجند، يم يگرسال را نسبت به سال د يك
است كه  ينرخ يانگرو ب شود يدر نظر گرفته م يهفرصت سرما ينههز يهسرما يك يلتنز

 ،كردند يم گذاري يهسرما ي،از پروژه فعل يرغ ييوجوه خود را در جا گذاران يهاگر سرما
  . آوردند يبه دست م

  )NPV( خالص فعلي ارزش) الف
 هاي تكنيك ترين ساده حال عين در و ترين مهم از يكي خالص فعلي ارزش روش
)، ينه(گز طرح هر هاي هزينه و درآمدها تمام روش، اين در. است مهندسي اقتصاد
 شده، محاسبه پول زماني ارزش درنظرگرفتن با)، پايه سال(در  فعلي دورة برمبناي
  :شود مي محاسبه زير رابطة طبق گزينه هر براي خالص فعلي ارزش سپس

  (NPV)خالص  يدرآمدها = ارزش فعل يارزش فعل ـ هاهزينه فعلي ارزش
 هايهزينه و منافع بين اختالف با برابر پروژه خالص فعلي ارزش ديگر، عبارت به

 يلآنها براساس نرخ تنز يزمان يعبا درنظرگرفتن توز ينهپروژه و خالص اثرات هر گز
 هايجريان التفاوتمابه تنزيل از خالص فعلي ارزش روش، اين در. استموردنظر 

 دورة كل طي ها،جريان اين زمان براساس تنزيل نرخ از حاصل وخروجي ورودي نقدي
درآمد  ،(P) يهاول سرماية از پروژه مالي فرايند چنانچه. شودمي استفاده پروژه ريزيبرنامه

 ارزش ،i يلشده باشد، با فرض نرخ تنز يلتشك (n) يدو عمر مف (A) يانهلص سالخا
  :شود مي محاسبه زير صورتبه خالص فعلي

( )

n

m
m

A
NPV P

i

 


1 1  

 يا تنزيل نرخ از بيشتر پروژه سوددهي باشد، مثبت شدهمحاسبه NPVاساس، اگر  ينا بر
و اگر  يرفتپروژه را پذ توانيم يناست و بنابرا (MARR) كنندهجذب نرخ حداقل

NPV است. صفر بودن اقتصادي نظر(از  اجرا قابل غير و دهزيان پروژهباشد،  يمنف (
قرار دارد.  ياقتصاد سرسربه شرايط در طرح كه است اين يانگرب يزخالص ن يارزش فعل
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 يكسان يطبرتر در شرا گزينة شود،استفاده  ينهچند گز يسهروش اگر جهت مقا اين
  .باشد داشته بيشتري فعلي ارزش كه است ايينهگز
خود قصد  يدجد يدخط تول يانداز راه يبرا يكلت،موتورس يدكارخانه تول يك .مثال
 يرز اي ينهو مشخصات هز يكسان ييبا كارا ينرا دارد. دو ماش CNC ينماش يك يدخر
توجه به  % باشد، با10كننده در سال برابر  شده است. اگر حداقل نرخ جذب يشنهادپ

  .يدرا انتخاب كن ينماش ينبهتر يراطالعات جدول ز
  

 B ماشين A ماشين  شرح

 4500 3500 يهاولهزينة
 800 1000 يانهسالياتيعملهزينة
 200 300 اسقاطيارزش
  5 5 مفيدعمر

 يانهفرض كرد كه درآمد سال توان ياست پس م يكسان ينهر دو ماش ييچون كارا .حل
 يدبا يمرا دار ينهر ماش هاي ينهفقط هز ينجااست. چون در ا يكسان يزهر دو دستگاه ن

  :يممحاسبه كن ها ينههز يرا برمبنا يارزش فعل
( / ,% , ) ( / ,% , )ANPV P A P F   3500 1000 5 10 300 5 10  

( . ) ( )  3500 1000 3 7908 300 0.6209 7104.53  

( / ,% , ) ( / ,% , ) .BNPV P A P F   4500 800 5 10 200 5 10 7408 46  

 يعلبا داشتن ارزش ف A ينماش يجهاست، درنت ينهها، هز دستگاه يسهمقا يمبنا چون
عنوان سود  به يشهكه ارزش اسقاط هم شود يم يادآور. شود يكمتر انتخاب م هاي ينههز

  .شود ي(درآمد) درنظر گرفته م
. كند يم يرا بررس يكاتومات يزن دستگاه برچسب يك يدكارخانه، خر يك .مثال

 يانةسال است. درآمد سال 10 يبا عمر برآورد يالر 50000دستگاه  ينا يةاول ينةهز
 يزن پرسنل در بخش برچسب 3دستگاه كه برابر عدم استخدام  ينل از نصب احاص

 ينو ارزش اسقاط ا يو نگهدار يرتعم ينةاست. چنانچه هز يالر 7000 يانهاست، سال
 باشد،% 20 سرمايه بازگشت جستجوي در كارخانه و باشد كردن صرفنظر قابل دستگاه

  كنيد؟ مي توصيه را دستگاه اين خريد آيا
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و درآمد حاصل از  يدخر ينةدستگاه با درنظرگرفتن هز ينا يرزش فعلا .حل
  ساله عبارت است از: 10 ييجو صرفه

( / ,% , )NPV P A  7000 2010 5000 20653  

توجه داشت  يد. البته باشود ينم يهدستگاه توص يداست، خر 0NPVكه آنجايي از
 ياست ول يراقتصاديدستگاه غ يد% طرح خر20 يعنيكه در نرخ موردانتظار كارخانه، 
طرح از نظر  يتموردانتظار خود را كاهش دهد، جذاب يهاگر كارخانه نرخ بازگشت سرما

  .شود يم يشترب يو يبرا ياقتصاد

  )IRR( داخلي بازدة نرخ) ب
 براساس پروژه منافع و ها هزينه آن براساس كه است تنزيلي نرخ داخلي، بازدة نرخ

 فعلي ارزش نرخ، اين در كه معني بدين. شوند مي برابر هم با پول زماني ارزش فرض
 كه است(بازده)  اي شده تضمين سود نرخ، اين. شود مي صفر با برابر پروژه خالص
 مبلغ با گذاري سرمايه پروژة آيندة دريافتي وجوه كلية فعلي ارزش تساوي موجب
  .است پروژه واقعي سوددهي مقدار نشانگر و شود مي آن اولية مخارج يا گذاري سرمايه
 يرسا يبازده داخل يها آن را با نرخ تواند يم يريتنرخ، مد ينا ةاز محاسب پس
كند. بر  گيري يمو تصم يسهكننده خود مقا حداقل نرخ جذب يا گذاري يهسرما يها پروژه

  :آيد يدست م به iو با محاسبه  يرز يرخطياز حل رابطه غ ياساس نرخ بازده داخل ينا
( )

( )
( )

n

n

i
A P

i i

 
 


1 1 01  

 ايپروژه گذاري،سرمايه براي پروژه يك انتخاب هنگام در شاخص، اين به توجه با
  موردنظر باشد. يلآن، باالتر از نرخ تنز شدةمحاسبه يداخل بازدة نرخ كه شود مي انتخاب
است كه عموماً  يلمنوط به انتخاب نرخ تنز NPVشاخص  ةمحاسب ينكهتوجه به ا با

كه  يداخل ةمتفاوت است، شاخص نرخ بازد يتوجه به نظرات كارشناسانتخاب آن با 
پول است،  يحال واجد مفهوم ارزش زمان ينبوده و در ع يطيشرا ينمستقل از چن

  توجه شود. ياساس يبه عنوان شاخص تواند يم
  .يدپروژه را محاسبه كن يداخل ةنرخ بازد ي،زن دستگاه برچسب يددر مثال خر .مثال
  :يمپروژه با استفاده از آنچه در حل مثال قبل اشاره شد، دار يقرار دادن ارزش فعل يبا مساو .حل

( / , , )NPV P A i  7000 10 50000 0 
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 ثالدر حل م ينكه. با توجه به ايماز روش آزمون و خطا استفاده كن يستيبا iمقدار  يافتن براي
. است% 20زده كمتر از نرخ با قطعاً شد، يخالص، منف ي% مقدار ارزش فعل20 يلقبل در نرخ تنز
 با. است% 10مجهول كمتر از  يجهاست و درنت يهمچنان منف NPV مقدار% 10با اعمال مقدار 

 با. شود ي% مثبت م5 يلخالص در نرخ تنز يمقدار ارزش فعل ي،بررس دامنة كردن تركوچك
  .آيد مي دست % به7برابر  يباًطرح تقر يداخل بازدة نرخ خطاها، و سعي تعداد افزايش

دستگاه  يدخر پروژة در گذاريسرمايه كه است اين آمدهدستبه% 7 نرخ معناي
 براي يزرا ن يگريد گذاريسرمايه هايپروژه شركت، اگر. دارد نرخ اين معادل ايبازده
 هاپروژه بنديرده معيار عنوانرا به داخلي بازدة هاينرخ توانديداشته باشد، م يبررس

 شوند، بنديرده يداخل بازدة نرخ مقدار ترتيببه هاپروژه اينكه از پس. كنداستفاده 
 هايپروژه از دارد، اختيار در گذاريسرمايه براي كه مبلغي تناسب به تواندمي مديريت

 .كند انتخاب فهرست صدر

  )PI( سودآوري شاخص) ج
موردانتظار)،  ة(نرخ بازد يلاز نرخ تنز يپروژه تابع يكخالص  يفعل ارزش

 يط،شرا يربودن سا يكسانوجوه نقد و مقدار آن است. در صورت  ي،گردشبند مانز
  . كند يرا ارائه م يشتريخالص ب يبزرگ، ارقام ارزش فعل يها پروژه

 با گذاري سرمايه هاي پروژه مقايسة براي را يكسان مبنايي ،(PI) يسودآور شاخص
 از حاصل ارزش تقسيم حاصل از شاخص اين. كند مي فراهم گوناگون هاي اندازه
  .آيد مي دست به پروژه در شده گذاري سرمايه وجوه ارزش بر پروژه اجراي

  
  سودآوري شاخص= 

  

 بازده زيرا است؛ ترمطلوب باشد، بيشتر پروژه يك سودآوري شاخص هرچه
 يمساو ي. شاخص سودآوركند مي ايجاد شدهگذاريسرمايه مبالغ به بتنس يشتريب

 شاخص. است گذاريسرمايه هايپروژه رد يا قبول مرز و تفاوتييب نقطهصفر، معرف 
 بررسي تحت پروژه منفي خالص فعلي ارزش معرف نيز صفر از تركوچك سودآوري

  .است

 ارزش حال خالص پروژه

 شده در پروژهگذاريارزش وجوه سرمايه
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تومان و  يلياردم 1 يةاول يگذاريهبا سرما يگذاريهطرح سرما يك ،عنوان مثالهب
خواهد داشت و  1.5ل معاد يتومان شاخص سودآور يلياردم 1,5خالص  حالارزش 
نشان  پروژه اين ياست. شاخص سودآور يهتوج يپروژه دارا يدهد كه اجراينشان م

معادل  يگذاريهسرما يالر يكهر  يازابه ذاريگيهسرما ينحاصل از ا يددهد كه عوايم
  خواهد بود. يالر 1.5

  (PP) سرمايه بازگشت دورة) د
پروژ از محل  يةاول يةن كسب سرماعبارت است از مدت زما يهبازگشت سرما دورة
باشد و  يالر يليونم 600 يهاول يةسرما يپروژه دارا يك اگر مثال، عنوانآن. به يداتعا
 دورة باشد، ريال ميليون 200 و 150، 150، 100 ترتيب به اوليه هايآن در سال يداتعا

ادل سال مع يدر ط يداتبازگشت پروژه چهار سال خواهد بود. چرا كه مجموع عا
  .شوديم يةاول يةسرما

 يةبازگشت عبارت است از سرما ةباشد، دور يساالنه، مبلغ ثابت يداتكه عا زماني
و  يالر يليونم 1000آن  يةاول يةكه سرما يا ساالنه. مثالً پروژه يديبر عا يمتقس يهاول
بازگشت آن عبارت است از:  ةباشد، دور يالر يليونم 300ثابت هر سال آن  يديعا

1000 1= 3300   سال. 3

  .است تر مطلوب پروژه باشد، تر كوتاه بازگشت دورة هرچه معيار، اين مطابق
قابل قبول را  يزمان ةحداكثر دور معموالً كنند، ياستفاده م معيار اين ازكه  هاييشركت

، كمتر ياسال  n يزمان دورة با هاييسال باشد، پروژه nمدت  ين. اگر اكننديمشخص م
 يسال بدون صرفه اقتصاد Nبالغ بر  يزمان دورة با هاييپروژه و شونديم يبا ارزش تلق

  :است زير صورتبه يهبازگشت سرما ةدور حاسبةم يكل رابطة. شونديدرنظرگرفته م

  بازگشت  ة= دور

  :يا و

A

P
PP   

) يدي(عا يانهلص سالدر آمد خا Aو  يهاول يةسرما Pبازگشت،  ةدور PPدر آن  كه
 .استشركت 

 ليهاوسرماية

 درآمد خالص ساليانه
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 شود، نمي درنظرگرفته پول زماني ارزش سرماية بازگشت روش در اينكه رغم علي
 اين حال، اين با. گيرد مي قرار گيران تصميم توجه مورد آن، محاسبة سادگي دليل به ولي

  .بگيرد قرار ها پروژه رد يا قبول براي صحيحي معيار تواند نمي تنهايي به روش
. كرددر كارخانه استفاده  ونقلحمل براي توانيرا م Nو  M يننوع ماش دو .لمثا

  است: ياردر اخت يندو ماش ينساالنه ا يديو عا يهاول سرماية مورد در زير اطالعات
 N ماشين M ماشين شرح

  3000  2000 يهاولسرماية
  600 450 ساالنهعايدي
  700 100 مفيدعمرپاياندراسقاطارزش

  .كنيد محاسبه را هركدام سرمايه بازگشت دورة
  . حل
  :داريم باال رابطة به توجه با

.M NPP PP   
2 34 4 545 6
000 000
0 00  

يرا باز م يهاول يةسال سرما 5پس از مدت  N ينسال و ماش 4.4پس از مدت  M ماشين
  .است ترمطلوب M ينماش يدبازگشت خر دور معيار بنابراين. گردانند

 كاربه تواننديم يواحد پول 100,000 يو مساو يهاول يةبا سرما Dو  C ينماش دو .مثال
  :از است عبارت آنها عايدات. شوند گرفته

  سال C ينحاصل از ماشدرآمد Dينحاصل از ماشدرآمد
20,000 50,000  1  
20,000 30,000  2  
20,000 20,000  3  
40,000 10,000  4  
50,000 10,000  5  
60,000 - 6  

  .كنيد محاسبه را هركدام سرمايه بازگشت دورة

view
ed by guest w

ith id=
2 in 1398/7/21 12:31:55



 127  ابي و تحليل منفعتارزي

 
 

صرف شده  يالر 100000 يهسرما ها ينهركدام از ماش يدخر يبرا ينكهتوجه به ا با .حل
هنوز  يناست. بنابرا يالر 50000در سال اول  C ينحاصل از ماش يديعا يزاناست، م
برگشت نشده است. در  ينماش ينا يدخر يشده برا صرف يةاز سرما يالر 50000

شده بازگشت  صرف يهاز سرما يالر 20000و  30000 يبترت دوم و سوم به يها سال
 ينماش ينا يدخر يشده برا  صرف يةسال سوم كل سرما يدر انتها يجهو درنت شود يم

 ةسال و دور C، 3 ينماش يةبازگشت سرما ةدور ين،. بنابراشود يبازگشت داده م
 C ينبازگشت ماش ةورد يارسال است و طبق مع D، 4 ينماش يةبازگشت سرما

  تر است. مطلوب

 (PR) سرمايه بازگشت دورة معكوس) ھ

 يهبازگشت سرما ةبر دور يك يمكه از حاصل تقس يهبازگشت سرما دورة معكوس
 نرخ از) دقيق چندان نه موارد برخي در(اگرچه  آسان برآوردي آيد، مي دستبه

  .شوديمحسوب م (IRR) يداخل بازدة
بازگشت دورة=معكوس        =                

PP

1  

است و  يالر 20000دو شهر  يناحداث پل ب ةپروژ يك يةاول گذاري يهسرما .مثال
. كند يم يجادا ييجو صرفه يالر 5000سال، ساالنه  10در صورت اجرا به مدت 

  .يدپروژه محاسبه كن ينا يدو شاخص بازگشت و معكوس بازگشت را برا
  :شود يمحاسبه م ينپروژه چن ينا يةبازگشت سرما ةدور .حل

pp  
20000 45000  

  :با بود خواهد برابر بازگشت دورة معكوس بنابراين،


1   بازگشت دورة معكوس= 0.254

  .است% 25 پروژه اين بازگشت دورة معكوس پس
% 21.4محاسبه شود، رقم  يقطور دق پروژه به ينا يداخل ةنرخ بازد چنانچه

پروژه تنها  يداخل ةنرخ بازد شود، يكه مالحظه م يطور دست خواهد آمد. به به
%) 25 يعني( يهبازگشت سرما ةاست كه با معكوس دور ي% كمتر از نرخ3.6

1
 بازگشتةدور
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 از بيش همواره طريق اين از برآوردشده تقريبي نرخ اگرچه. است شده برآورد
 پروژه مفيد عمر اگر برآوردي نرخ مورد در اما است، واقعي داخلي بازدة نرخ
 داخلي بازدة نرخ از نزديكي تقريب باشد، سرمايه بازگشت برابر دو از بيش

  .بود خواهد

  ها تمرين
% و 4با نرخ بهره  الحسنهصندوق قرض يكاز  ريال 20,000,000 مبلغ دانشجويي )1

 بدهد؟ پس بايد چقدر. گيرديوام م ساله 3مدت بازپرداخت 

 سال 5 مدت براي% 12 بهره نرخ بابانك  يك دررا  يالر 40,000,000 مبلغ فرد يك اگر )2
 كند؟ مي پرداخت وي به سود مقدار چه سال هر بانك باشد، كرده گذاريسپرده

 از بعد و باشد كرده گذارييه% سرما20با نرخ سود  يشگاهيپاال پروژة يك در فرد يك اگر )3
 .كنيدفرد را محاسبه  ينا اولية سرمايه مقدار كند، دريافت ريال 5,000,000 سال 5 گذشت

 كرده گذاريسرمايهرا  يالر 2,400,000مبلغ  يصنعت ةپروژ يكدر  كارمند يك اگر )4
كند، مقدار نرخ سود و  يافتدر يالر 3,000,000 مبلغ سال يك گذشت از بعد و باشد

 .كنيدرا محاسبه  يو يانهمقدار كل سود سال

. باشد% 24 برابر مناسب كنندهجذب نرخ حداقل گذار،يهسرما يك يبرا يدكن فرض )5
% 19 و%  24%، 25برابر  ترتيببه يهبا نرخ بازگشت سرما Cو  A، B يصنعت پروژة سه
% 21 برابر بانك در گذاريسپرده سود نرخ كه بدانيم اگر. است شده پيشنهاد وي به

  كند؟مي انتخاب گذاريسرمايه رايب را پروژه كدام فرد اين است،
در بازار به  Bو  A يخاص را دارد. دو نوع كاال يكاال يك يدشركت قصد خر يك )6

 باشد،% 9 برابر سال در كنندهموجود است. اگر حداقل نرخ جذب يرشرح جدول ز
   كاال؟ بهترين انتخاب است مطلوب

 B كاالي Aكاالي شرح

 4600 3700 يهاولهزينة
 900 1200 يانهسالياتيعملهزينة
 300 500 اسقاطيارزش
  7 7 مفيدعمر
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  پژوهش و تحقيق
 .كنيد تحقيق ها پروژه ارزيابي معيارهاي ساير مورد در )1

 .كنيد تحليل را آنها تفاوت و يدهد توضيح را مركب و ساده بهره )2

 .دهيد توضيح را بدهي ةدهند پوشش نسبت )3

 .دهيد توضيح را حسابداري بازدة نرخ )4

 .دهيد حتوضي را مخارج به منافع نسبت روش )5

 .دهيد توضيح را سرمايه يكنواخت روش )6

 .كنيد تحليل را بهره نرخ و تورم نرخ رابطة )7

 معيارهاي درنظرگرفتن با صنعتي پروژة يك اجراي براي را سنجي امكان تحليل يك )8
 .دهيد ارائه فصل اين در شده معرفي ارزيابي

  نامهواژه
 time value of money پولزماني ارزش

 net present value خالص فعلي ارزش
 engineering economics مهندسي اقتصاد
 interest  بهره

equivalence  تعادل

minimum attractive rate of return كنندهجذب نرخ حداقل

 payback period يهبازگشت سرما دورة
 profitability index سودآوري شاخص
 alternative  گزينه

 payback reciprocal يهبازگشت سرمادورة معكوس
 internal rate of return داخلي بازده نرخ

rate of return يهنرخ بازگشت سرما

 interest rate  نرخ بهره
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  1پيوست 
  كامفار فزارنرم

   كامفار افزار نرم معرفي
و  يمال يتوضع تا دهد مي امكانكاربر  بهاست كه  يا يانهافزار را نرم يك كامفار
 ينكند. ا يساز يهمدت و بلندمدت را شبكوتاه يگذار يهسرما يهاپروژه ياقتصاد

 يد،جد يها يگذار يه، سرمايصنعتيرو غ يصنعت يهاپروژه يلو تحل يهافزار تجز نرم
  كند. يم يلتسه، را يخصوص يهاپروژه ياو  كمشتر يگذار يهگسترش، سرما ي،بازساز

كند تا بتوانند  يكمك م يگذار يهسرما ةتوسع ةبه كارشناسان سازمان در حوز كامفار
 يفضا يتو درنها كنند؛صورت كامل اجرا را به يمورد بررس يهاطرح يلروند تحل
 يارها را در اختپروژه يبند يتاولو ياو  يابيدرخصوص ارز يريگ يمتصم يمناسب برا

  دهد. ميقرار  ارشد سازمان يرانمد
قابل اجرا  ياو  يريپذ يهتوج يعبارتبه ياو  يسنجبراساس مطالعات امكان كامفار
 يطراح يو معدن يهر طرح صنعت يبرا يابي نبودن طرح و مطالعات فرصت يابودن و 

 ياطرح براساس محدود و  ياقتصاد يتجذاب يانگرافزار بنرم ينا يجاست. نتا شده
پروژه را  يك يافزار اثربخشنرم ين.ااست يمجر مانساز يصادنامحدود بودن بودجه اقت

، يجاديا يست،ز يطمح يسم،تور ي،معدن ي،صنعتيرغ ي،با توجه به نوع آن (صنعت
 يعد اقتصادو ...) از ب يساز يخصوص يامشترك  يگذار يه، توسعه، سرماينوساز

  .كند مي يبررس يجهان يبراساس استانداردها
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  كامفار تاريخچة
 Computer Model for Feasibility يسي) اختصار عبارت انگلCOMFAR( كامفار كلمه

Analysis and Reporting »يريگو گزارش يسنجامكان يزآنال يبرا يوتريمدل كامپ« 
در  1979در سال  يونيدو ياتبخش عمل ياقتصاد يابيواحد ارز رابرنامه  ين. ااست

 يهابا استفاده از زبان ،برنامه ينا ياصل دله است. مكرد ينو تدو يهته يويوركن
 2500كتاب  يكدل ا(مع شود يخط م 50000به  يبكه قر Cپاسكال و  يسينو برنامه
  ده است.كر يطراح يمسال و ن يكنفره در مدت  هفت يمت يك را ،)يا صفحه
 ياقتصاد زيابيار يتةكم 30از  يشب ياتاز تجرب يوتريبرنامه كامپ ينا يةته در

و رفع  يشي؛سال دوران آزما 3 يبهره گرفته شده است و پس از ط گونگونا يكشورها
برنامه  ينا يةته ينةاست. هز شدهبه بازار عرضه  1983بار در سال  يناول ياشكاالت؛ برا

نسخه از آن در سراسر  يليونم يماز ن يشو هم اكنون ب بودهدالر  يليونم يمون يكبالغ بر 
 يتاليايي،ا ي،هلند يني،چ ي،آلمان ي،فرانسو سي،يزبان (از جمله انگل 15جهان و به 

  .است يبردار بهره حال در) …و  يايياسپان ي،پرتغال ي،روس ي،عرب
به بازار عرضه  1984آن در نوامبر  1.1 ةو نسخ 1983سال  COMFARاول  نسخة
  . شدارائه  1989و  1986 يها آن در سال 2.1و  2 ةنسخ ،استقبال از آن يلدلشد و به

  برنامه اهداف
گذاران به  يهسرما شد،و انتخاب مطرح  گذاري يهمتفاوت جهت سرما هاي يدهكه ا زماني

 ي. اما وجود پارامترهايرندرا بگ يمتصم ينبودند تا بتوانند بهتر تعددم يها دنبال راه حل
 يرندگانگ يمكه تصم كرد يم يچيدهمحاسبات را آنقدر پ گاه) يرمتغ 4000از  يشفراوان (ب

موضوع  يكمتفاوت به  يها نگرش يگرالزم را نداشتند. از طرف د يناناطم آنها جياز نتا
طرح  يكدر مورد  يگرحاصل نشود. به عبارت د يكسان يجتا نتا شد يخاص باعث م

. كرد يآن را رد م كل به يگرد يو بعض داد يجلوه م ياز محاسبات طرح را اقتصاد يبرخ
و محاسبات  يفدن تعاركراستاندارد  كرف كاران بهراند موضوع سبب شد تا دست ينا

 يبود. برا يماندههنوز باق يمحاسبات ياتعمل يچيدگيپ يعني يافتادند. اما مشكل اصل
زمان كردن هم يوترياستاندارد و كامپ يبرا UNIDOدر  اي يتهكم ،مشكل ينحل ا
 و به بازار يهته COMFARبرنامه  يتنهادرشد و  يلها تشك طرح ياقتصاد يابيارز
  .شد رضهع
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  .COMFARIIIنرم افزار  يطاز مح يينما 1 شكل

  .دهد يرا نشان م COMFARIIIنرم افزار  يطاز مح يينما 1 شكل

  افزار كامفارنرم هاييي) ورودالف
 پروژه يفتعر  
 يبردار(فاز ساخت، فاز بهره يزمان يزيربرنامه(  
 محصوالت  
 يواحد پول خارج ي،(واحد پول داخل يپول يواحدها(  
 يخارج ي،تورم (داخل(  
 يخارج ي،ها (داخلمشاركت(  
 دار)سهام يلنرخ تنز ي،گذار يهكل سرما يل(نرخ تنز يلتنز  
 ين،و بهبود زم يسازمحوطه ين،زم يدشامل: ( خر يگذار يهثابت سرما يها ينههز 

 يخدمات يزاتكارخانه، تجه تيزاآالت و تجه ينها، ماشو ساختمان يعمران عمليات
قبل از  يها ينهسربار، هز يها ينههز يطي،مح يستز يهاكارخانه، حفاظت يو جانب
  نشده) ينيب يشپ يها ينهو هز يبرداربهره
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 قطعات  ي،انرژ يوتيليتي،شامل: (مواد خام، ملزومات كارخانه،  يدتول يها ينههز
سربار  ينةهز يات،دستمزد، مال ياز،حق امت ي،و نگهدار يراتشده، تعممصرف يدكي

  )يابيبازار يها ينهبلندمدت، هز ةاجار يها ينههز ي،ادار يها ينهكارخانه، هز
 ي، فروش خارجيفروش (فروش داخل ةبرنام(  
 كاال، مطالبات، تنخواه) يدر گردش (موجود يهسرما  
 مدت و درازمدت)دار، وام كوتاهآورده سهام يارانه،( يمال ينمأمنابع ت  
 يارانه ،ياتمال  
  افزار كامفارنرم هايي) خروجب
 يمال يها بررسي  
 ثابت يگذار يهبرآورد سرما  
 در گردش يهبرآورد سرما  
 يدتول يانةسال ينةبرآورد هز  
 يگذار يهسرما يانةبرآورد استهالك سال  
 طرح يازموردن يةبرآورد كل سرما  
 ها ينههز يكشده به تفكتمام يمتبرآورد ق  
 آن يمال يها ينهطرح و هز يمال ينمنابع تأم يينتع  
 طرح يها ينهدرآمدها و هز يلتحل  
 داران سهام ةو آورد يگذار يهكل سرما يطرح برا يانعملكرد سود و ز يينتع  
 ياقتصاد يها يبررس  
 گذاري يهكل سرما يخالص نقد يانجر يينتع  
 شده  يلتنز ينگينقد يانجر يلتحلDCF  
 ينرخ بازد داخل IRR  
 خالص( يارزش فعل يينتعNPV(  
 يبازگشت داخل ةنرخ و دور يينتع)PBPيه) كل سرما  
 دارانسهام ة آورد يبرا يبازگشت داخل ةنرخ و دور يينتع  
 يهبازگشت سرما ةدور يينتع  
 سر هسرب ةنقط يلتحل  
 يشاخص سودآور PI  
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 نشده بينييشپ هايينهطرح به هز يتحساس يلتحل  
  يسكر يلپروژه و تحل يتحساس يزآنال  
 يمال يهانسبت يلتحل  
 يقيتلف يزها (آنالاثرات متقابل طرح يلتحل(  
 يمال يهاحسابصورت يةته 
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  2يوست پ

  اقتصادي فاكتورهاي جدول
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