

دس ساستای استثاط يه ًؾام سالن ٍ واسای تاًىي تا سضذ التػادی ,تاًه ّا سِ ًمص فوذُ
سا ايفاء هي ًوايٌذ )1 :تا واّص هخاعشات ًاضي اص اعالفات ًاهتماسى ٍ غشفِ خَيي ّای
ًاضي اص همياس فقاليت ّای خَد ،سثة تدويـ پس اًذاصّا تا حذالل ّضيٌِ ّای هثادالتي
ٍ تخػيع تْيٌِ هٌاتـ تا حذاوثش واسايي هي ضًَذ )2 .تا سشًذ وشدى پشٍطُ ّاً ،ؾاست تش
اخشای پشٍطُ ّا ٍ تَليذ اعالفات دس هَسد هطتشياى ،اهىاى دستياتي تِ اعالفات دسست سا
فشاّن وشدُ ٍ تا اًذاصُ ای تِ حل هسائل اًتخاب ًاهسافذ ٍ هخاعشات اخاللي ٍ دس ًتيدِ
تخػيع تْيٌِ سشهايِ ووه هي وٌٌذ  )3.تا هذيشيت غحيح ٍ تَصيـ هٌاسة سيسه،
تَاًوٌذی خَد سا خْت سشهايِ گزاسی ّای تلٌذهذت افضايص هي دٌّذ .اص ديگش سَ
ضشيقت اسالهي ًيض دس فيي هشدٍد ضٌاختي ًؾام تْشُ اص پيص تقييي ضذُ ،تا تاصدّي
ًاهقلَم تش اساس تداست ٍ سَد هَافمت داسد .اساس تاًىذاسی اسالهي تشهثٌای حزف ستا ٍ
تْشُ لشؼ (دس فمَد هثادلِ ای) است .يىي اص سٍضْای تخػيع ٍخَُ دس تاًىذاسی
اسالهي تشهثٌای فك هطاسوت است .فمذ هطاسوت دس لاًَى ًؾام تاًىذاسی تذٍى ستای
ايشاى ًيض خايگاُ خاظ خَد سا داسد .اها ًىتِ لاتل روش ايٌىِ تاًىْا دس اخشای غحيح فمذ
هطاسوت تا چالطْای هَاخِ ّستٌذ .اص ايٌشٍ ّذف اغلي ايي همالِ تشسسي چالطْای اخشای
غحيح فمذ هطاسوت دس ًؾام تاًىي ٍ اسائِ ساّىاس واّص ايي هطىالت دس لالة فمذ
هطاسوت تمليلي است.








الف)ريسك تاالي فضاي كسة و كار
ب) عدم انعطاف پذيزي نظام حساتداري رايج
ج) فشارهاي سهامداران تانك جهت سود آوري تیشتز
د) فشارهاي سپزده گذاران جهت سودهاي تاالتز سپزده هاي
تانکی
ه) مشکالت نظارت
















هْوتشيي چالطْای اخشايي ٍ حمَلي هطاسوت هذًي دس ًؾام تاًىي وطَس سا هي تَاى تِ غَست
ريل تشضوشد:
فشآيٌذ افغای تسْيالت تِ عشح ّا دس لالة دٍ فمذ اًدام هي ضَد .دس اتتذا هطاسوت ٍ سپس
تثذيل هطاسوت تِ فشٍش الساعي .تاًه پس اص اتوام دٍسُ هطاسوت سْن خَد سا تِ هطتشی
ٍاگزاس هي ًوايذ دس حالي وِ هطتشی سَد ٍالقي پشٍطُ سا تِ تاًه پشداخت ًىشدُ است .اص سَی
ديگش دس دٍساى هطاسوت تاًه اغال "علثىاس ًيست ٍ لزا اگش هطتشی اص تثذيل فمذ هطاسوت هذًي
تِ فشٍش الساعي خَدداسی وٌذ ،تاًه فوال "لادس تِ ٍغَل هغالثات خَد اص هطتشی ًخَاّذ تَد.
سَد تسياسهتضلضل است ٍ هٌَط است تِ تحمك .اگش سَد تحمك پيذا ًىٌذ تاًه علثي ًذاسد .
ضاهي  ،اغل سشهايِ تاًه سا تضويي وشدُ ٍ تضويٌي تاتت فشؿ آى ٍخَد ًذاسد .
اهىاى اخز ٍثايك خاسج اص عشح ٍخَد ًذاسد.
اهىاى خساست تِ اهَال تاًه (اهَالي وِ ٌَّص تِ هلىيت هطتشی دس ًياهذُ اًذ) ٍخَد داسد .
اگش تِ ّش دليلي خساست تِ اهَال ٍاسد ضَد ٍ اهَال هزوَس تيوِ ًثاضٌذ ٍ يا ضشوت ّای تيوِ
خساست ٍاسدُ سا ًپزيشًذ ضشس ٍاسدُ هتَخِ تاًه خَاّذ تَد.
هطاسوت هذًي تيطتش تِ غَست وَتاُ هذت ٍ هياى هذت پشداخت ضذُ ٍ ووتش تِ غَست تلٌذهذت
پشداخت هي گشدد .ايي اهش تافث هي ضَد تاًه ّا ًتَاًٌذ دس تسياسی اص پشٍطُ ّای سَددُ التػادی
هطاسوت الصم سا داضتِ تاضٌذ.
دس هطاسوت هذًي تشتية غحيح تيي ديي ٍ سّي اص ًؾش حمَلي سفايت ًوي ضَد .فثاست ديگش تِ
لحاػ حمَلي اٍل تايذ ديي تاضذ تقذ سّيٍ ،لي دس فمذ هطاسوت اتتذا سّي ٍ پس اص آى ديي
(تذّي) ايداد هي ضَد.
تشای اخشای ٍالقي فمذ هطاسوت هذًي الصم است دس ّش عشح ٍ فقاليت تِ عَس هستملً ،شخ سَد
يا ًشخ تاصدُ داخلي هحاسثِ ضَد ٍ هالن هطاسوت لشاس گيشد .اها چٌاًچِ ًشخ ّای سَد هتفاٍت
افوال ضَد ًتيدِ هستمين آى گستشش فساد هالي ٍ اداسی ٍ افضايص سيسه فولياتي است.






) هطاسوت تمليلي
دٍ ضخع حميمي يا حمَلي تا سشهايِ هطتشن تِ اخشا يا خشيذ عشحي الذام هي
وٌٌذ ٍ دس ضوي لشاسداد تَافك هي وٌٌذ پس اص اخشا يا خشيذ پشٍطُ ،يه عشف حك
داضتِ تاضذ سْن ضشيىص سا تِ غَست تذسيدي ٍ عي الساط هقيي خشيذاسی وٌذ.
تِ تياى ديگش ،تِ يىي اص دٍ ضشيه حك دادُ هي ضَد وِ سْن ديگشی سا تِ تذسيح
توله وٌذ .تا تَخِ تِ ايي تَضيحات هي تَاى گفت تمليلي لشاسداد ضشوتي است
وِ تِ هَخة آى عشفيي ضوي لشاسداد تَافك هي وٌٌذ يىي اص ضشيىاى تِ تذسيح
سْن الطشوِ ضشيه ديگش سا توله وٌذ.
الصم تِ روش است يىي اص ضشوا هي تَاًذ دس عي فشآيٌذ ٍاگزاسی سْن خَد تِ
عشف ديگش ،سْوص سا دس لالة لشاس داد اخاسُ دس اختياس عشف هماتل لشاس دّذ.
تشای دسن تْتش فشؼ وٌين فشدی لػذ اخشای يه پشٍطُ سا داسد .تشای اخشای ايي
پشٍطُ ٍ 1000اح پَلي ًياص است .ايي فشد ٍ 400احذ پَلي سا خَد هي تَاًذ فشاّن
وٌذ .هاتمي ايي پَل يقٌي ٍ 600احذ سا دس لالة هطاسوت تمليلي اص تاًه دسيافت
هي وٌذ .تِ ايي غَست وِ تاًه هاله  60دسغذ پشٍطُ ضذُ ٍ فشد هاله  40دسغذ
اص هاتمي پشٍطُ هطشٍط تش ايٌىِ عي هذت پٌح سال فشد هتقْذ هي ضَد  60دسغذ
سْام تاًه سا تخشدّ .وچٌيي تاًه تا صهاى فشٍش واهل سْن خَد تِ فشد ،سْوص
سا دس لالة لشاس داد اخاسُ تِ ٍی ٍاگزاس هي وٌذ.











تشسسي فمْي هشاحل هطاسوت تمليلي تِ غَست صيش است:
الف) ًخستيي هشحلِ ايداد هالىيت هطتشن دس داسايي است وِ هالىيت هطتشن ٍ ايي ًَؿ
هطاسوت اص ًؾش فمِ اسالهي هداص ضوشدُ ضذُ است.
ب) هشحلِ دٍم دس هطاسوت واٌّذُ ضشط ضوي فمذ است وِ تِ غَست ضشط فقل تَدُ ٍ
تِ ايي غَست است وِ تاًه تِ هطتشی هي گَيذ تا تَ دس هَضَؿ هطاسوت ،ضشاوت هي
وٌن ،هطشٍط تِ ايٌىِ سْن تاًه سا تِ تذسيح خشيذاسی وٌي ،سٍضي است وِ فول تِ ايي
ضشط تشای هطتشی ٍخَب تىليفي داسد ،اها تا صهاًي وِ ٍی تِ ضشط خَد فول ًىٌذ،
هالىيت تاًه تش سْوص تالي است .ضشط ضوي فمذ تِ غَست ضشط فقل دس هطاسوت
واٌّذُ تا فتَای هطَْس فميْاى ساصگاس است.
ج) هشحلِ سَم اخاسُ سْن تاًه تِ ضشيه :تا تَخِ تِ ًَؿ داسايي ،تاًه سْن الطشوِ خَد
سا تِ هتماضي اخاسُ دادُ ٍ اخاس ّثْا هي گيشد ٍ يا تشاساس سَد پيص تيٌي هقاهلِ،
حذالل سَد هَسد اًتؾاس ٍ سَد لغقي دس هماعـ صهاًي هطخع سْن سَد خَد سا دسيافت
هي وٌذ .ايي ٍضقيت ًيض هاًٌذ هشاحل پيص هَسد تَافك فمْای اسالهي است.
د) فشٍش ٍاحذ ّای سْن الطشوِ تاًه دس هشاحل هختلف :تا تَخِ تِ هذت لشاسداد ،تقذاد
هشاحل ٍاگزاسی ٍ هثلغ اخاسُ تْا يا سْن سَد تاًه هتٌاسة تا هثلغ سِ هالطشوِ دس ّش
هشحلِ اص ٍاگزاسی ،اص سْن الطشوِ تاًه واستِ ٍ تِ سْن الطشوِ ضشيه اضافِ هي ضَد تا
ايٌىِ دس ًْايت سْن الطشوِ تاًه غفش ضَد.




تحليل سياضي هطاسوت تمليلي
دس ايي لسوت تِ تحليل سياضي هطاسوت تمليلي هي پشداصين .تشسسي سياضي
هطاسوت تمليلي دس لالة يه هثال اسائِ خَاّذ ضذ .فشؼ وٌين يه تٌگاُ
التػادی لػذ ايداد يه پشٍطُ التػادی تِ اسصش ٍ 300000احذ پَلي سا
داسد .ايي تٌگاُ دس حال حاضش فمظ تَاى سشهايِ گزاسی دس تيست دسغذ
پشٍطُ يقٌي ٍ 60000احذ پَلي سا داسد .تٌگاُ تِ تاًه اسالهي هشاخقِ وشدُ
ٍ تماضای تسْيالت دس لالة هطاسوت تمليلي سا هي ًوايذ .تاًه پس اص
تشسسي ّوِ خَاًة ،تأهيي هالي  80دسغذ هاتمي پشٍطُ يقٌي 240000
ٍاحذ پَلي سا تِ فْذُ هي گيشد .هذت صهاى لشاسداد هطاسوت تمليلي 20
سال است .تِ فثاست ديگش تٌگاُ هتقْذ هي ضَد ؽشف هذت تيست سال
سْن تاًه سا خشيذاسی ًوايذ .ضوي ايٌىِ تاًه عي هذت لشاسداد سْن خَس
سا دس لالة لشاس داد اخاسُ تِ تٌگاُ ٍاگزاس هي وٌذ .فشؼ هي ضَد هيضاى
اخاسُ تِ غَست ضٌاٍس تقييي ضَد تِ ايي غَست وِ تشای پٌح سال اٍل
هاّاًِ ٍ 1500احذ پَلي ،پٌح سال دٍم ٍ 1800احذ پَلي ٍ دُ سال آخش
ٍ 2000احذ پَلي اخاسُ تقييي هي ضَد .تا تَخِ تِ اعالفات هثال ايي فشد
دس هاُ دٍ پشداختي داسد .يه پشداختي وِ تاتت اخاسُ سْن تاًه است.
دٍهيي پشداختي هثلغي وِ تاتت خشيذ سْن تاًه هي تايست ّشهاُ پشداخت
ًوايذ.



ًشخ اخاسُ اص ساتغِ صيش هحاسثِ هي ضَد:



دس ساتغِ (R ،)1هيضاى اخاسُ هاّاًِ  P ،همذاس اسصش پشٍطُ ٍ ً xشخ
اخاسُ سا ًطاى هي دٌّذ.
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هثلغي وِ تٌگاُ هي تايست تاتت خشيذ سْن تاًه تِ غَست هاّاًِ
پشداخت وٌذ اص ساتغِ صيش استخشاج هي ضَد:
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دس ساتغِ ( n ،)2عَل دٍسُ ٍ  C0هيضاى آٍسدُ اٍليِ تٌگاُ دس پشٍطُ
هي تاضذ.



ّوچٌيي سا تغِ ( )2سا هي تَاى تش حسة  nيقٌي هذت صهاًي وِ تا
تَخِ تِ پشداخت هاّاًِ ،تٌگاُ تِ عَس ولي هاله ول پشٍطُ ضذُ ٍ
سْام تاًه سا هي خشد ًَضت:

A
A


Ln  P    Ln C0  
x
x


n
)(3
)Ln(1  x



ّوچٌيي تا تَخِ تِ هثاحث گزضتِ تٌگاُ هي تايست دس هدوَؿ همذاس
ريل سا پشداخت وٌذ:

)M  R  A(4


دس ساتغِ (ً M ،)4طاى دٌّذُ هدوَؿ پشداختي هاّاًِ تٌگاُ تِ تاًه
است.









صهاًي وِ ضشيىي هثل تاًه لػذ داسد سْن خَد سا اص داسايي هاًٌذ
هسىي ،عي دٍسٓ هقيٌي تِ هطتشی ٍاگزاسد .ايي اهش اص سِ سٍش اهىاى
پزيش است:
 )1اجاره ته شزط تملیك :تاًه سْن خَد سا تشای هذت هَسد ًؾش تِ
هطتشی اخاسُ هي دّذ هطشٍط تِ ايٌىِ تقذ اص پشداخت ٍاپسيي اخاسُ
تْا ،سْن خَد سا تِ هلىيت هطتشی دس آٍسد؛
 )2فزوش اقساطی :تاًه سْن خَد س ا تِ غَست ًسيِ تِ هطتشی
هي فشٍضذ ٍ تْای آى سا دس لالة الساط هقيي دسيافت هي وٌذ؛
 )3مشاركت تقلیلی :تاًه سْن خَد سا دس عَل صهاى تِ هطتشی ٍا
هي گزاسد.



لضٍم فمذ اخاسُ ٍ تيـ سا هي تَاى هضيت ساُ اٍل ٍ دٍم داًست .هضيت ديگش سادگي
فوليات تاًىي اخاسُ تِ ضشط توليه ٍ فشٍش الساعي است .استفادُ اص هطاسوت
تمليلي ًسثت تِ اخاسُ تِ ضشط توليه تا اًگيضٓ هطتشی ساصگاستش است .دس اخاسُ
تِ ضشط توليه ،هسىي تا پاياى الساط دس هلىيت تاًه لشاس داسد اها دس هطاسوت
تمليلي هالىيت هسىي تِ تذسيح تِ هطتشی هٌتمل هي ضَد .هطتشی تا پشداخت ّش
لسظ سْن تيص تشی اص هسىي سا اص آىِ خَد هي داًذً .تيدِ ايٌىِ استفادُ اص ساُ
ًخست تيطتش تا اًگيضٓ تاًه ساصگاس است ٍ ساُ سَم تٌاسة تيص تشی تا اًگيضٓ
هطتشی داسد .فشٍش الساعي تشای هطتشی ًسثت تِ دٍ ساُ ديگش اسخحيت داسد اها
تشای تاًه ًاهغلَب است صيشا تايذ ٌّگام لشاسداد هالىيت هسىي سا تِ هطتشی
هٌتمل وٌذ .ايي واس افضٍى تش ايٌىِ في ًفسِ هغلَب ًيست هستلضم گشفتي ٍثيمِ
است وِ افضٍى تش سٍتِ سٍ ضذى تاًه تا سيسه ًمذيٌگي ،فوليات تاًه سا تا وٌذی
سٍتِ سٍ هي وٌذ .تسياسی اص هطتشياى تاًه تشای سپشدى ٍثيمِ تِ تاًه هطىل
داسًذ .دس تشاتش هطاسوت تمليلي تشای تاًه هغلَتيت داسد صيش ا تا اًتْای ٍاپسيي
لسظ تِ اًذاصٓ تذّي هطتشی هالىيت تش پشٍطُ داسد ٍ سٌذ عشح تِ ًام تاًه است.
ّش صهاى هطتشی اص پشداخت الساط تاق يواًذُ ًىَل وشد ،تاًه تِ ساحتي هي تَاًذ
حمَق خَد سا استيفا وٌذ .اص ايي سٍ دس هطاسوت واٌّذُ ًياصی تِ سپشدى ٍثيمِ
ًيست.



دس خوـ تٌذی هي تَاى گفت وِ هطاسوت تمليلي تا اًگيضٓ هطتشی
ساصگاس است ٍ تشای تاًه هغلَتيت داسد صيشا هطتشی هي داًذ سشاًدام
هاله پشٍطُ خَاّذ ضذ ٍ تاًه اعويٌاى داسد تا حفؼ هالىيت سْن
خَد تِ سَد هَسد ًؾشش خَاّذ سسيذ.

