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 بازضىاسی مفًُم خلك ارزش از طریك مذیریت اثربخص سرمایٍ در گردش

  1یلرگاو یسلطاو تایب

 طاىیا ،یٍاحس تْطاى هطوع یزاًطگبُ آظاز اساله ،یبثیثبظاض ،یثبظضگبً تیطیهس 1

 

 چکیذٌ

 كیاضظش اظ قط تبوٌَى زاضتِ است. ذلك یبزیظ یططفتْبیاست وِ پ یػلَم اًسبً ٌِیزض ظه ططٍیاظ ػلَم پ یػلن حسبثساض

 تیطیذلك اضظش است. هس یاظ ضاُ ّب یىیزض گطزش ضطوت،  ِیسطهب تیطیػلن است. هس يیاظ اّساف ا یىی یهبل بتیػول

زض  ِیچكَض سطهب ٌىِیوٌس. ا  هی يییضا تؼای  زض حَظُ گستطزُ تیطیهس ییثبظاض ضطوت ٍ وبضا یضلبثت ییزض گطزش وبضا ِیسطهب

زاضز.  یطتطیوٌس، اضظش ثحج ث زبزیا یهبل یثبظاض زض هٌْسس یثط احط ضلبثت یهخجت طیتأح ىِیضثِ قَ نیگطزش ضا ثِ ٍرَز آٍض

سطهبیِ زض گطزش، سطهبیِ یب ٍرْی است وِ ثطای حفظ ػولیبت ضٍظاًِ سبظهبى هَضز استفبزُ لطاض هی گیطز. ایي هَؾَع ثِ ایي 

گصاضی ضسُ، یب تفبٍت ثیي زاضایی ّبی ربضی ٍ ثسّی ّبی  ًىتِ اضبضُ هی وٌس وِ سطهبیِ زض توبهی زاضایی ّبی ربضی سطهبیِ

  ربضی وِ ثِ هٌظَض تَلیس زض سطهبیِ ثلٌس هست هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ، سطهبیِ گصاضی ضسُ است. ثسیبضی اظ پژٍّطگطاى،

ت وِ هسیطیت ٍ ًتبیذ پژٍّص آًْب حبوی اظ آى اساًس  ذَز ضا زض ضاستبی هسیطیت سطهبیِ زض گطزش اذتػبظ زازُ ٍّصپژ

 كیهمبلِ اظ قط يیسطهبیِ زض گطزش هٌبفغ ضلبثت زض ثبظاض سطهبیِ گصاضی ٍ وبضایی ػولیبتی زض حیكِ ٍسیؼی ضا تؼییي هی وٌس. ا

آى ثِ  تیطیثحج ٍ ًحَُ ٍ احطات هس یزض گطزش ثِ ػٌَاى ّستِ هطوع ِیسطهب َْمهف طاهَىیپ یهَؾَع ثِ وٌىبض بتیهطٍض ازث

 پطزاظز.  هیهجحج  يیا یّب طضبذِیػٌَاى ظ

 

 ضطوت، ذلك اضظش. یزض گطزش، استطاتژ ِیسطهب تیطیهس ،یحسبثساضَاي كلیذي:  ياشٌ
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 ممذمٍ -1

 اظ ربضی ّبی ثسّی اگط. ضَز هی گصاضی سطهبیِ ضطوت، یه ربضی ّبی زاضایی زض وِ است، هجبلغی هزوَػِ گطزش، زض سطهبیِ

 اظ است، ػجبضت گطزش زض سطهبیِ هسیطیت .آیس هی زست ثِ ذبلع گطزش زض ِسطهبی گطزز، وسط ضطوت یه ربضی ّبی زاضایی

 ثب تَاًٌس هی ّب ضطوت .یبثس افعایص زاضاى سْبم حطٍت وِ ًحَی ثِ گطزش، زض سطهبیِ هػبضف ٍ هٌبثغ تطویت ٍ حزن تؼییي

 ایي ٍ زٌّس لطاض تبحیط تحت ضا طوتض ًمسیٌگی هیعاى گطزش، زض سطهبیِ هسیطیت ثب ضاثكِ زض گًَبگَى، ّبی استطاتژی ىبضگیطیث

 .(2017، 1وٌس )سیٌگ ٍ ّوىبضاى هی هطرع آًْب، ثبظزُ ٍ ضیسه هیعاى ضا ّب استطاتژی

 ضًَسگی ًمس ّوبى یب گطزش لبثلیت وِ ضَز  هی گفتِ زاضایی هزوَػِ ثِ پیساست گطزش زض سطهبیِ اغكالح ًبم اظ وِ ّوبًكَض

 هخال. گیطًس  ویً لطاض سطهبیِ اظ زستِ ایي رع ًساضز ضا هست وَتبُ زض ضًَسگی ًمس لبثلیت وِ ّبیی سطهبیِ ثٌبثطایي. ثبضس زاضا ضا

 ًمس، زاضایی ٍلی. ضًَس تجسیل پَل ثِ تَاًٌس  ویً هست وَتبُ زض چَى ًیست گطزش زض سطهبیِ اظ رعئی تزْیعات ٍ ظهیي ٍ ذبًِ

 حسبثساضی زض وِ( وطز تجسیل ًمس پَل ثِ ضا آًْب ثتَاى هست وَتبُ زض وِ هكبلجبتی) زضیبفتی ّبی حسبة اًجبض، زض هَرَز وبالی

 .گطزز  هی تلمی گطزش زض سطهبیِ اظ رعیی اًس، گطفتِ لطاض ربضی زاضایی ػٌَاى شیل زض ضطوت تطاظًبهِ زض یؼٌی

 هبلی زغسغِ سٍىث ذَز ضٍظهطُ وبضّبی ثِ ضطوت تب ثبضس هَرَز ضطوت زض ثبیس وِ استای  سطهبیِ ٍالغ زض گطزش زض سطهبیِ

 ایي … ٍ وٌٌس  هی ًسیِ ذطیس ثِ السام ًجبضس وبضضبى ثطای ظیبزی سطهبیِ ثِ ًیبظ ایٌىِ ثطایّب  ضطوت اٍلبت گبّی. ثپطزاظز

 گطزش زض سطهبیِ ذبلع ٍالغ زض ثبضس ووتطی سطهبیِ ثِ ًیبظ ضطوت وبض ٍ وست گطزاًسى ثطای ضَز  هی هَرت وِ وبضّب زست

است )سیٌگ ٍ  ربضی ثسّی هٌْبی ربضی زاضایی گطزش، زض سطهبیِ ذبلع تؼطیف قجك. زّس  یه وبّص ضا ضطوت ثطای

ایي همبلِ اظ قطیك هطٍض ازثیبت هَؾَع ثِ وٌىبضی پیطاهَى هفَْم سطهبیِ زض گطزش ثِ ػٌَاى ّستِ  .(2017، 2ّوىبضاى

 زاظز.پط  هیهطوعی ثحج ٍ ًحَُ ٍ احطات هسیطیت آى ثِ ػٌَاى ظیطضبذِ ّبی ایي هجحج 

 

 مًضًع اتیمرير ادب -2

 ّستٌس هَارِ هطىل استمطاؼ ثب هست وَتبُ زض وِ ضطوتْبیی است. زض زٌّسگبى اػتجبض ایوٌی حبضیِ گطزش زض سطهبیِ

 تسَیِ ربضی زاضائی یه تَسف ثبیست  هی ربضی ثسّی وِ است ایي ثط تػَض. ثبضٌس زاضتِ ثبالیی گطزش زض سطهبیِ ثبیست  هی

 سَی اظ .است ضطوت گطزش زض سطهبیِ هبًس  هی ثبلی ربضی ثسّی ایي پطزاذت اظ پس وِ ربضی زاضائی تغَض ایي زض. ضَز

 ضطوت اظای  سطهبیِ ثب ثطاثط ربضی ثسّی ٍ زاضائی تفبٍت ثبضٌس ضسُ تجسیل ربضی زاضائی ثِ ربضی ّبی ثسّی توبم اگط زیگط

 هَسسبت ٍ ثبًىْب)سبظهبًی  ثطٍى ىزٌّسگب اػتجبض ثطای ضطوت گطزش زض سطهبیِ. ضسُ تجسیل ربضی زاضائی یه ثِ وِ است

 تَاًبئی یبثس افعایص ػسز ایي چِ ّط ٍالغ زض. ضٍز  هی ضوبض ثِ تسْیالت ٍ اػتجبضات ایي اػكبی ثطای هْوی ػبهل( اػتجبضی

 .(2017، 3)اثَض یبثس  هی افعایص ًیع زیَى پطزاذت ثبظ زض ضطوت

 یب ٍ است ًىطزُ استفبزُ سبظهبًی ثطٍى هٌبثغ اظ وِ ًظط ایي اظ سبظهبى هسیطیت طایث گطزش زض سطهبیِ فعًٍی زیگط سَی اظ

 .زّس ًطبى ضا هسیطیت سَء یه هیتَاًس وطزُ ًگْساضی حس اظ ثیص ربضی زاضائی

ٍ  سطهبیِثلٌس ثِ قَض ذبظ، افطاز، سبذتبض  تػویوبتتَرِ اوخط پژٍّطگطاى ثط هكبلؼِ  وبًَى، ضطوتزض ازثیبت هٌْسس هبلی 

هبلی  هسیطیتاهَض است ٍ  هْوتطیيزض گطزش یىی اظ  سطهبیِ هسیطیتهست،  وَتبُهبلی  هسیطیتهی ثبضس. ّط چٌس زض  غیطُ

 سطهبیِزض گطزش،  سطهبیِ(. 1995، 4زض گطزش تالش هی وٌس )لوجطسَى سطهبیِاظ  لجَلیزض رْت تؼییي سكح لبثل  ّویطِ

اضبضُ هی وٌس وِ  ًىتِ ایيهَؾَع ثِ  ایي. گیطزبى هَضز استفبزُ لطاض هی ضٍظاًِ سبظه ػولیبتحفظ  ثطاییب ٍرْی است وِ 

 تَلیسوِ ثِ هٌظَض  ربضیّبی  ثسّیٍ  ربضیّبی  زاضایی ثیيضسُ، یب تفبٍت  گصاضی سطهبیِ ربضیّبی  زاضایی توبهیزض  سطهبیِ

 ضاستبیپژٍّص ذَز ضا زض  پژٍّطگطاى، اظ ثسیبضی ضسُ است. گصاضی سطهبیِ ثلٌس هست هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ، سطهبیِزض 
                                                           
1
 Singh et al., 2017 

2
 Singh et al., 2017 

3
 Abor, 2017 

4
 Lamberson, 1995 
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زض گطزش هٌبفغ ضلبثت  سطهبیِ هسیطیتپژٍّص آًْب حبوی اظ آى است وِ  ًتبیذٍ اًس  زض گطزش اذتػبظ زازُ سطهبیِ هسیطیت

 ظهیٌِ(، زض 2007) 5ضا تؼییي هی وٌس. چبوطثَضتی ٍ ثبًسٍپسّیبی ٍسیؼی حیكِزض  ػولیبتیٍ وبضایی  گصاضی سطهبیِزض ثبظاض 

ًوَز وِ ًسجت  ثیبى( 2000ٍ ّوىبضاى ) 6وطزُ اًس، زض حبلیىِ سیٌگ تحمیك ضطوتزض گطزش استطاتژیه  سطهبیِ هسیطیت

زض گطزش هَحط، ثرص  سطهبیِ هسیطیت غٌؼتیّط ًَع  ثطایزض گطزش تبحیط زاضز.  سطهبیِ هسیطیتثط  هستمیوبً وبال هَرَزی

 (.2017، سبظهبى ٍ تَسؼِ آى هی ثبضس )اثَض ثمبیاظ  هْوی

یىی اظ  صاحط ثرزض گطزش  سطهبیِ هسیطیتهی گصاضز.  تبحیطٍ اضظش  ضیسه زض گطزش ثط ثْطُ ٍضی سبظهبى،  سطهبیِ هسیطیت

زض گطزش،  سطهبیِ هسیطیت(. زض 2010، 8؛ فطظاضز2003، 7سبظًسُ هْن ثطای گستطش اضظش ثبظاض سبظهبى است )زیلَف ارعای

اًس.  ّبی زضیبفتٌی ٍ غیطُ تحمیك وطزُ ثط چگًَگی ثْیٌِ سبظی تطویت هَرَزی وبال، حسبة پژٍّطگطاى ذبضری زض اثتسا اسبسبً 

گطزش  لبثلیتضبهل  ػجبضتیاست، وِ ثِ  ًمسیٌگیزض گطزش ٍ  سطهبیِزض گطزش ضبهل لبثلیت  سطهبیِ هسیطیتزض اغل 

ّبی پطزاذتٌی،  گطزش حسبة لبثلیت  ،زضیبفتٌیّبی  گطزش حسبة لبثلیتٍ  وبال هَرَزیگطزش  لبثلیتّبی ًمس،  زاضایی

 (.2016، 9هی ثبضس )هبضتیي آًیلبثلیت گطزش پَل ًمس، ًسجت ًمسیٌگی ٍ ًسجت 

هكبلؼِ تزطثی زض ضاثكِ ثب هٌْسسی تَلیس سطهبیِ زض گطزش زیلَف ًطبى هی زّس وِ ّوجستگی هٌفی هیبى زٍضُ گطزش 

 10ًمس ٍ سَزآٍضی سبظهبى ٍرَز زاضز. هكبلؼبت هْوت ٍ ازازٍضُ تجسیل ٍرِ  ،وبال هَرَزی، زٍضُ زضیبفتٌیّبی  حسبة

ّبی  زٍضُ حسبة  زض گطزش ذبلع، سطهبیِسكح   ( ًطبى زاز وِ ّوجستگی هٌفی لبثل تَرْی ثیي زٍضُ رعئیبت ًمسی،2009)

طهبیِ زض گطزش ّبی اذیط زاًطوٌساى زاذلی ًیع ضاثكِ ثیي ػولىطز ٍ س ٍرَز زاضز. زض سبلّب  ٍ ثبظگطت ول زاضایی زضیبفتٌی

 وبض اًزبم زازُ اًس.

ًطبى زاز زٍضُ گطزش حسبثْبی زضیبفتٌی، زٍضُ گطزش هَرَزی وبال ٍ زٍضُ گطزش تجسیل ّب  اظ ضطوتای  هكبلؼِ هزوَػِ

ًتبیذ  ایيٍرِ ًمس ًسجت هٌفی ثب سَزآٍضی زاضًس، زض حبلیىِ زٍضُ گطزش حسبة پطزاذتٌی ًسجت هستمین ثب سَزآٍضی زاضز. 

ضلبثت زض ثبظاض  ػولىطززض گطزش ثط  سطهبیِ تبحیط( هی ثبضس. پژٍّص زیگطی زض هَضز 1983) 11پژٍّص آگطاٍال بیذًتهطبثِ 

هحػَل اًزبم ضس ٍ ًتبیذ ًطبى زازًس وِ لبثلیت گطزش سطهبیِ زض گطزش تبحیط هخجت ثط لبثلیت ضلبثت ثبظاض هحػَل زاضتِ اهب 

وبیتی هخجت تملیل ذَاّس یبفت ٍ زض ول ًمسیٌگی سطهبیِ زض گطزش احط ثب لبثلت گطزش ضٍ ثِ ضضس زض سكح هؼیي، ًمص ح

 ایيسبظهبى هَضز هكبلؼِ لطاضزاز،  هٌْسسیزض گطزش ثط  سطهبیِهٌفی ثط ػولىطز ضلبثتی ثبظاض زاضز. وٌج ًَیل احط استطاتژیه 

لبثتی ایزبز وٌٌس. تبوٌَى اوخط زاًص ظهبًی ثَز وِ هٌبثغ سبظهبى زض ٍؾؼیت هؼمَل ٍ هٌكمی ثَز، ایي هٌبثغ لبزضًس هعایبی ض

ٍ تؼساز ووی اظ اًس  پژٍّبى هكبلؼِ ذَز ضا ثِ ضٍاثف ثیي سطهبیِ زض گطزش ٍ ٍ لبثلیت ثطتطی ٍ هٌفؼت سبظهبى اذتػبظ زازُ

پژٍّطگطاى زض هَضز احط سطهبیِ زض گطزش ثط ػولىطز ضلبثتی ٍ تفبٍت ّبی غٌؼتی تحمیك هی وٌٌس. اوخط هكبلؼبت فؼلی ثط 

حبلیىِ تحلیل ٍیژُ ثطای غٌؼت هتفبٍت ذبظ  اثكِ ثیي ػولىطز ثبظاض ٍ سطهبیِ زض گطزش ثط اسبس سكح ول غٌؼت است، زضض

 (. 2012، 12اًسن است )سبًگ ٍ ّوىبضاى

 

 در گردش ٍیوسبت سرما یمفًُم ضىاس -3

 :است هحبسجِ لبثل فطهَل زٍ اظ استفبزُ ثب گطزش زض سطهبیِ

 .ثَز ذَاّس گطزش زض سطهبیِ ّب، ثسّی ثطّب  زاضایی فعًٍی .1

                                                           
5
 Chakraborty and Bandopadhyay, 2007 

6
 Singh et al., 2000 

7
 Deloof, 2003 

8
 Fresard, 2010 

9
 Martin, 2016 

10
 Mehmet & Eda, 2009 

11
 Agrawal, 1983 

12
 Song et al., 2012 
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 .ثَز ذَاّس گطزش زض سطهبیِ ًسجت ربضی، ّبی ثسّی ثط ربضی ّبی زاضایی تمسین حبغل .2

 .ضَز  هی اضائِ اٍل فطهَل هؼوَالً آوبزهیه، هجبحج زض

 ضا ذَز یربض ّبی ثسّی پطزاذت ثطای وبفی ربضی ّبی زاضایی ضطوت، وِ است ایي ثیبًگط ثبضس، هٌفی گطزش زض سطهبیِ اگط

 .ضًَس  هی پطزاذت ربضی ّبی زاضایی هحل اظ ربضی ّبی ثسّی وِ ضَز  هی گطفتِ ًظط زض ایٌگًَِ چَى. ًساضز

 ًظط زضّب  هَرَزی ًسجت، ایي زض وِ وٌین استفبزُ سطیغ یب آًی ًسجت اظ تَاًین  هی ثطٍین، رلَتط ثِ لسم یه ثرَاّین اگط

 لبثل ربضی ّبی زاضایی قطیك اظ ضطوت ربضی ّبی ثسّی اظ هیعاى چِ ثساًین وِ ینّست ایي زًجبل ثِ یؼٌی. ضًَس  ویً گطفتِ

 قَل زض فطاٍاًی هَرَزی گطزش ٍ ظیبز ثسیبض وبالیی هَرَزی وِ ّبیی ضطوت هَضز زض .ّب هَرَزی فطٍش ثسٍى است، تبهیي

 ٍ زاضًس ثبالیی فطٍش ضٍظ قَل زض ضطوتْب، ایٌگًَِ وِ آًزب اظ. ًساضز ثطایطبى ًفؼی ظیبز، گطزش زض سطهبیِ زاضتي زاضًس، ضٍظ

 ّبیطبى هَرَزی ثِ ٍ ثبضٌس زاضتِ ووتطی گطزش زض سطهبیِ وِ است ایي ثْتط گیطز،  هی لطاض ضبى چطذِ زض ظیبزی پَل

 ،(هخبل یثطا) ضٍظضبى یه فطٍش اظ حبغل ًمس ٍرِ ثب تَاًٌس  هی ثطاحتی ضطوتْب ایٌگًَِ ّب، ثحطاى ظهبى زض اظ ایي ضٍ،. ثیبفعایٌس

 .(2017، 13وٌٌس )حویس ٍ ّوىبضاى پیسا ًزبتّب  ثحطاى اظ

 ّب، ثحطاى زض ثتَاًس تب زاضز ثبالیی گطزش زض سطهبیِ ثِ ًیبظ سبظز،  هی غٌؼتی لیوت گطاى ثسیبض ّبی هبضیي هخالً وِ ضطوتی اهب

 وٌٌس،  هی ػطؾِ هست قَالًی السبـ اذتثبظپطز ّبی زٍضُ ثب لیوت گطاى هحػَالت وِ ضطوتْب ایٌگًَِ ثطای. ثبضس زاضتِ حجبت

 .ضٍز  هی ثطوبض هخجت ًىتۀ ثبال، گطزش زض سطهبیِ هكوئٌبً

 

 گردش در سرمایٍ َاي سىخ ضىاسی استراتصي -4

 ضاّب  استطاتژی ایي وِ هؼیبضی. زٌّس لطاض هی تأحیط ضا تحت ضطوت ًمسیٌگی هیعاى هرتلف ّبی استطاتژی اًتربة ثب هسیطاى

 ثست وبض ثِ ضا رسَضاًِ یب وبضاًِ هحبفظِ استطاتژی تَاًس  هی ربضی زاضایی ظهیٌِ زض یؼٌی. است ثبظزُ ٍ ضیسه وٌس هی هتفبٍت

، 14ًوَز )غوسی ٍ روطیسی اًتربة ضا رسَضاًِ یب وبضاًِ هحبفظِ استطاتژی زٍ اظ یىی تَاى  هی ربضی ثسّی ظهیٌِ زض ٍ

2016). 

 : ضًَس  هی مسینت لسوت زٍ ثِ گطزش زض سطهبیِ ّبی استطاتژی

 :ربضی زاضای ّبی استطاتژی( الف

 ربضی زاضایی ظیبز ًگْساضی اظ ػجبضتست استطاتژی ایي ٍیژگی(: ربضی زاضایی هسیطیت زض) وبضاًِ هحبفظِ استطاتژی (1

 ثیطتطی ّعیٌِ ضَز  هی ًگْساضی ظیبز وبال هَرَزی ٍ ًمس ٍرِ چَى وِ است ایي ًتیزِ(. وبال هَرَزی ٍ ًمس ٍرِ)

 هَرَزی ًساضتي یب هطتطی زازى زست اظ ضیسه زیگط سَی اظ اهب یبثس،  هی وبّص آى ثبظزُ ٍ ضسُ تحویل وتضط ثِ

 .ضسس  هی حسالل ثِ ًیع ًمس

 ایي ًتیزِ. است ربضی زاضایی ووتط ًگْساضی زض استطاتژی ایي ٍیژگی(: ربضی زاضایی هسیطیت زض) رسَضاًِ استطاتژی (2

 ثبظزّی ٍ ووتط هطثَقِ ّبی ّعیٌِ ضًَس  هی ًگْساضی ون ًمس ٍرِ ٍ بالو هَرَزی چَى وِ است آى استطاتژی

 . یبثس  هی افعایصّب  ثسّی هَلغ ثِ پطزاذت ػسم ٍ تَلیس زض اذتالل یب هطتطی زازى زست اظ ضیسه اهب. یبثس  هی افعایص

 :ربضی ثسّی ّبی استطاتژی( ة

 سبذتبض زض ضَز  هی سؼی وِ است ایي استطاتژی يای ٍیژگی(: ربضی ثسّی هسیطیت زض) وبضاًِ هحبفظِ استطاتژی (1

 ذیلی ثرَاٌّس اگط ٍ ضَز استفبزُ تثلٌس هس ّبی ٍام اظ ثیطتط ٍ هست وَتبُ ّبی ٍام اظ ووتط ضطوت، سطهبیِ

 آى استطاتژی ایي ًتیزِ. وٌٌس  هی استفبزُ «سْبم حمَق غبحجبى» هبلی تأهیي هٌبثغ اظ وٌٌس ػول وبضاًِ هحبفظِ

 ثِ ٍضضىستگی ضیسه یب ٍ ثسّی هَلغ ثِ پطزاذت ػسم ضیسه ضَز  هی استفبزُ هست ثلٌس هٌبثغ ظا چَى وِ است

                                                           
13

 Hamid et al., 2017 
14

 Samadi & Jamshidi, 2016 
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 سطهبیِ ّعیٌِ هتَسف ضسُ استفبزُ سْبم غبحجبى حمَق ٍ هست ثلٌس ثسّی اظ چَى زیگط سَی اظ. ضسس  هی حسالل

 .یبثس  هی وبّص سْبهساضاى ثبظزُ ًطخ ٍ افعایص ضطوت

 ٍ است هست وَتبُ ّبی ٍام اظ ثیطتط استفبزُ استطاتژی ایي ٍیژگی(: ربضی ثسّی یتهسیط زض) رسَضاًِ استطاتژی (2

 ثِ وِ است ایي استطاتژی ایي ًتیزِ وٌس، استفبزُ هست وَتبُ ّبی ٍام اظ حبثت ّبی زاضایی تأهیي رْت وٌس  هی سؼی

 زیگط سَی اظ یبفت، ذَاّس افعایص ثسّی هَلغ ثِ پطزاذت ػسم ضیسه هست، وَتبُ ّبی ٍام اظ ظیبز استفبزُ ذبقط

 .(2016زّس )غوسی ٍ روطیسی،   هی افعایص ضا ضطوت ثبظزّی ٍ وطزُ پطزاذت ثبثت ایي اظ ووتطی ّبی ّعیٌِ

 

 يجار يَا یبذَ تیریمذ -5

 قطیك اظ ٍرَُ تْیِ   ؛ ثبًىی ٍام   ؛ هست وَتبُ لطؾِ اٍضاق) تزبضی اٍضاق   ؛ تزبضی ثستبًىبضاى: ضبهل هست وَتبُ هبلی هٌبثغ

 ضٍش یه اظ هبلی تأهیي رْت .هست وَتبُ ّبی ٍام گطفتي ثطای وبال هَرَزی زازى لطاض ٍحیمِ   ؛ زضیبفتٌی ّبی حسبة فطٍش

 .ضَز  هی گطفتِ وبض ثِ هٌبثغ ایي اظ تطویجی پیَستِ ثلىِ ضَز  ویً استفبزُ

 

  ياعتبارات تجار -6

 .آیس  هی ٍرَز ثِ تزبضی ثسّی ٍسیلِ ایي ثِ ٍ ًوَزُ وبال ًسیِ سذطی ثِ السام تزبضی اػتجبضات اظ استفبزُ ثبّب  ضطوت

 ثسّی ثبیس آى قی زض وِ ظهبًی هست   ؛ اػتجبض زٍضُ ضطٍع ظهبى: ضَز هطرع ثبیس ظیط هَاضز تزبضی اػتجبضات زض: اػتجبض ضطایف

 .ًوَز استفبزُ ترفیف ایي اظ تَاى  هی وِ ظهبًی ٍ ًمسی ترفیف   ؛ ضَز پطزاذت

 ضطـ چٌیي ٍ زٌّس  هی ترفیف وٌٌس ثسّی پطزاذت ثِ السام ظٍزتط وِ ًیضاذطیسا ثِ فطٍضٌسگبى اٍلبت یگبّ: مسیً ترفیف

 ثطذَزاض زضغس ترفیف 2 اظ ضَز پطزاذت ثسّی ضٍظ 10 تب اگط ضٍظُ 30 ًسیِ فطٍش یؼٌی« 30 ذبلع 10/2» هخالً وٌٌس  هی

 .ضَز  هی

 a تَاًس  هی هَلغ ثِ پطزاذت غَضت زض ذطیساض وِ ضَز لیس تزبضی اػتجبض ضطـ زض وِ غَضتی زض: ترفیف اظ استفبزُ ػسم ّعیٌِ

 هبلی تأهیي ّعیٌِ ًَػی پصیطفتي ػوالً ضَز هحطٍم ترفیف اظ هَلغ ثِ پطزاذت ػسم ػلت ثِ ضطوت ٍ ثگیطز ترفیف زضغس

 .است

 اٍضاق ایي زض وِ ّبیی ضطوت. وٌٌس  هی استفبزُ قاٍضا ایي اظ هبلی غیط ّبی ضطوت هؼوَالً(: هست وَتبُ لطؾِ اٍضاق) تزبضی اٍضاق

. ثبضٌس  هی ثبظًطستگی ّبی غٌسٍق ٍ گصاضی سطهبیِ هطتطن ّبی غٌسٍق ثیوِ، ّبی ضطوت هبًٌس وٌٌس  هی گصاضی سطهبیِ

 .ضًَس  هی ثٌسی زضرِ هطثَـ هؤسسبت تَسف اٍضاق ایي

 گطزش زض سطهبیِ ثطای هبلی تأهیي -2 فػلی؛ ٍ هبلی ًیبظّبی ثطای هبلی تأهیي -1: اظ ػجبضتٌس تزبضی اٍضاق استفبزُ هَاضز

 ثِ هست ثلٌس هبلی تأهیي اهىبى زالئلی ثِ ثٌب است هست ثلٌس هبلی تأهیي ثِ ًیبظ وِ ظهبًی ثطای اٍضاق ایي اظ استفبزُ -3زائوی؛ 

 .ثبًىی ّبی ٍام اظ استفبزُ ربی ثِ -4ًیست؛  غطفِ

 :ظیطا است هبلی تأهیي بیاثعاضّ اظ یىی ػٌَاى ثِ تزبضی اٍضاق

 پطزاذت تَاى ثب ضا آى ثبظپطزاذت ظهبى تَاى  هی :حبًیب .زّس  ویًای  ٍحیمِ گًَِ ّیچ اٍضاق ایي وٌٌسُ هٌتطط ّبی ضطوت :اٍال

. است ووتط هست وَتبُ ّبی ٍام ثِ هطثَـ ّعیٌِ ثب همبیسِ زض اٍضاق ایي اًتطبض ّعیٌِ: حبلخب ًوَز هٌكجك زٌّسُ اًتطبض ضطوت

 ذَة ّبی ضاُ اظ یىی زاضًس ٍام پطزاذت ثِ توبیل ووتط یؼٌی وٌٌس  هی اتربش ضا اًمجبؾی اػتجبضی سیبستّب  ثبًه وِ ظهبًی: ضاثؼبً

 .است هبلی تأهیي

 هٌتططُ اٍضاق ًتَاًس ضطوت وِ است ایي آى هْوتطیي وِ زاضز ٍرَز ضٍش ایي زض ّن ّبیی هحسٍزیت هحبسي، ایي ّوِ ثب الجتِ

 (.ثبضس ثطذَزاض ثسّی ثبظپطزاذت ثِ ًسجت الظم اقویٌبى اظ ضطوت) ثفطٍضس غهَل ثِ ضا

 وَتبُ ّبی ٍام. است هست وَتبُ ّبی ٍام اظ استفبزُ هبلی تأهیي ّبی ضاُ اظ یىی: تؿویي ثسٍى هست وَتبُ ّبی ٍام: ثبًىی ٍام

 :اًس ًَع سِ زٌّس  هی ذَز هطتطیبى ثِ تزبضی ّبی ثبًه وِ هست
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 هست ثطای ٍام هطرػی هیعاى ثب تزبضی ثبًه ٍ ضطوت ثیي وِ است لطاضزازی ًَع یه اػتجبضی حس: یاػتجبض حس( الف

 زاضز ضطوت هبلی ّبی غَضت ٍؾؼیت ثِ ثستگی ثلىِ وٌس  ویً ٍام پطزاذت ثِ هلعم ضا ذَز ثبًه لطاضزاز ًَع ایي زض. هطرػی

 .است ثطذَزاض هكلَثیتی زضرِ چِ اظ وِ

 ّطّب  ضطوت ٍ زٌّس  هی ذبغی اػتجبضات ذَز هطتطیبى اظ ثطذی ثِّب  ثبًه زازّب لطاض ایي قجك :ربضی حسبة زض اػتجبض( ة

 تؼییي ظهبًی هحسٍزُ زض ثَز هیسط ٍلت ّط ٍ وٌٌس استفبزُ ذَز اػتجبضات اظ هیعاى ّط ثِ ٍ ًوَزُ ٍام تمبؾبی تَاًٌس  هی ظهبى

 .وٌٌس پطزاذت ضا آى ضسُ

 ٍىثس حسبثی زض هبًسُ حسالل یه ثبیس ثگیطًس ربضی حسبة زض اػتجبض غَضت ثِ ٍام رَاٌّسث اگطّب  ضطوت: رجطاًی هبًسُ( د

 :ضَز  هی ایزبز ظیط ّبی غَضت ثِ رجطاًی هبًسُ. زاضًس ًگِ ثبًه ًعز ثْطُ

 تب هجلغ ایي زاضز، ًگِ ثبًه ًعز ذَز حسبة زض ضا ضسُ تَافك ٍام اظ زضغسی ٍام گیطًسُ: اػتجبضی حس اظ زضغسی .1

 .ضس ذَاّس زاضی ًگِ ثبًه ًعز ٍام اظ استفبزُ ضٍظ آذطیي

 .زاضز ًگِ رجطاًی هبًسُ ٍام ثب هتٌبست ثبیس گیطًسُ ٍام: ضسُ استفبزُ ٍام هیعاى اظ زضغسی .2

 ذَاّس افعایص( ربضی حسبة زض اػتجبض ًَع اظ) ٍام هؤحط ثْطُ ًطخ ظهبًی. ضس ذَاّس هؤحط ثْطُ ًطخ افعایص هَرت رجطاًی هبًسُ

 ثط تمسین ٍام ثْطُ ثب است هسبٍی ٍام هؤحط ثْطُ ًطخ. وٌس استفبزُ رجطاًی هبًسُ اظ ضَز هزجَض ٍ ثگیطز ٍام طوتیض وِ یبفت

 .رجطاًی هبًسُ وسط اظ پس ٍام هجلغ ذبلع

 هَضز ٍام اظ گیطًسُ ٍام وِ هجلغی (3   ؛ ظهبًی زٍضُ تؼساز (2 ؛  ویاس ثْطُ ًطخ (1 :اظ ػجبضتٌس هتغیطّبیی تبثغ هؤحط ثْطُ ًطخ (ز

 .ثوبًس ثبلی ربضی حسبة زض ثبیس رجطاًی هبًسُ ػٌَاى ثِ وِ ٍام اظ زضغسی (5   ؛ رجطاًی هبًسُ هیعاى (4   ؛ وٌس  هی ثطزاضت تَافك

 

 یافتىیدر ياز محل حساب َا یمال هیتأم -7

 یب ٍ وبال هَرَزی تَاًٌس  هیّب  تضطو. است هبلی تأهیي ثطای زیگطی قطیمِّب  زاضایی اظ ثؼؿی زازى لطاض ٍحیمِ یب گصاضزى گطٍ

 هبلی ّبی سبظهبى ثِ ضا زضیبفتٌی ّبی حسبة یب اسٌبز تَاًٌس  هی یب ٍ ثگیطًس ٍام ٍ زازُ لطاض ٍحیمِ ضا زضیبفتٌی ّبی حسبة

 .ثفطٍضٌس

 

 كاال مًجًدي دادن لرار يثیمٍ با مالی تأمیه -7-1

 ّبی حسبة ضٍش اظ پس ضٍش ایي. ضَز  هی زازُ لطاض ثبًه ًعز ٍحیمِ ػٌَاى ثِ وبال هَرَزی ٍام، زضیبفت ثطای ضٍش ایي زض

 حسبة ضسُ توبم ثْبی اسبس ثط گیطز  هی لطاض ٍحیمِ وِ وبالیی هَرَزی اضظش. زاضز لطاض اّویت زٍم زضرِ زض زضیبفتٌی

 :اظ ػجبضتٌس ٍحیمِ هَضز وبالی هَرَزی ّبی ٍیژگی. ضَز  هی

 .وبال زٍام   ؛ فطٍش لبثلیت   ؛ وبال ًَع

 ػٌَاى ثِ وبال هَرَزی آى. است یسوی لكؼبت ٍ ضسُ سبذتِ وبالی سبذت، رطیبى زض وبالی اٍلیِ، هَاز ضبهل وبال هَرَزی

 ثِ وبال هَرَزی توبم ثبضس ضٌبٍض ًَع اظ ٍحیمِ اگط ٍلی ثبضس، ضسُ سبذتِ وبالی یب ٍ اٍلیِ هَاز ضبهل وِ ضَز  هی لجَل ٍحیمِ

 ثطای یبفتِ سبظهبى ثبظاض ٍرَز: زاضز ثستگی ػول زٍ ثِ فطٍش لبثلیت. ضس ذَاّس پصیطفتِ ٍحیمِ اىػٌَ ثِ وبال هَرَزی ػٌَاى

 .ثبظاض زض لیوت حجبت   ؛ وبال فطٍش

 :ثبضس زاضتِ ّوطاُ ثِ ضا ضسُ شوط ٍیژگی زٍ ثبیس ٍحیمِ هَضز وبالی هَرَزی

 .زضآٍضز ذَز تػطف تحت ضاّب  زاضایی وِ زّس  هی ضا حك ایي ثبًه ثِ اهبًی ضسیس ثب ٍام: اهبًی ضسیس ثب ٍام

 قطیمِتطیي  گطاى هبلی تأهیي ضٍش ایي لصا است، وبال هَرَزی زازى لطاض ٍحیمِ زض هبلی تأهیي ثطای ٍسیلِ آذطیي هؼوَالً

 .است هست وَتبُ زض هبلی تأهیي
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  جاري َاي دارایی مذیریت -7-2

 :است هحَض زٍ اسبس طث ًمس ٍرَُ هسیطیت ّبی استطاتژی: ًمس ٍرَُ هسیطیت

 .ضطوت ّبی پطزاذت ثطای ًمس ٍرِ تأهیي ٍ تْیِ (1

 .ضطوت ضاوس ٍرَُ ضسبًسى حسالل ثِ (2

 ثِ پطزاذت ّسف چٌس ّط. وطز ایزبز ّوبٌّگی ّسف زٍ ایي ثیي ثبیس. ثبضٌس تٌبلؽ زض یىسیگط ثب است هوىي ّسف زٍ ایي

 .ثبضس  هی زٍم ّسف اظتط  هْن تؼْسات هَلغ

 

  فريش لابل بُادار راقاي مذیریت -7-3

 ثطای هزجَضًس زیگط سَی اظ ٍ … ٍ سطهبیِ، افعایص فػلی، فطٍش هبًٌس. ضًَس  هی ضٍثطٍ هبظاز ًمس ٍرِ ثبّب  ضطوت لبتٍا یگبّ

ّب  ضطوت لصا است غفط اش ثبظزُ ًمس ٍرِ ًگْساضی وِ آًزب اظ. ثگصاضًس وٌبض ضا ٍرَّی سْبم، سَز ٍ هبلیبت ّبی پطزاذت

 ایي. وٌٌس گصاضی سطهبیِ ثبضٌس زاضتِ ضا فَضی فطٍش لبثلیت وِ ثْبزاضی اٍضاق زض تَاًٌس  هی ًساضًس ًیبظ فؼالً ِو ضا ٍرَّی

 اٍضاق اًتمبل، ٍ ًمل سپطزُ گَاّی ذعاًِ، اٍضاق اظ ػجبضتٌس اٍضاق ًَع ایي اًَاع. است پَلی ثبظاضّبی زض ضایذ ثْبزاض اٍضاق اٍضاق،

 .(2016، 15گصاضی )تبلًَپَیىب ٍ ّوىبضاى سطهبیِ هطتطن ّبی غٌسٍق ٍ ثبظضگبًی

 ضیسه. است گصاضی سطهبیِ یب ٍ ثْبزاض اٍضاق ًَعتطیي  ضیسه ون. وٌس  هی هٌتطط زٍلت وِ است اٍضالی ذعاًِ اٍضاق: ذعاًِ اٍضاق

 ثسٍى ثْبزاض اٍضاق ق،اٍضا ًَع ایي ثِ. ثبضس  هی اًسن ثسیبض ًیع آًْب ثبظاض ضیسه ٍ ثْطُ ًطخ ضیسه. است غفط آى پطزاذت ػسم

 .گَیٌس  هی ضیسه

 ٍ ضسُ غبزض اسوی اضظش ثِ. است زاض هست سپطزُ ًَػی هؤیس ٍ وٌٌس  هی هٌتطط ضا اٍضاق ایيّب  ثبًه: اًتمبل لبثل سپطزُ گَاّی

 (.ثبضس هتغیط یب ٍ حبثت است هىي ثْطُ ًطخ) است ثْطُ ًطخ زاضای

 اظ ووتط ٍ ضَز  ویً لیس آًْب زض ثْطُ ًطخ ضًَس،  هی هٌتططّب  ضطوت تَسف اقاٍض ایي(: هست وَتبُ لطؾِ اٍضاق) تزبضی اٍضاق

 ضیسه ٍرَز ػلت ثِ ٍ ضًَس  هی ثبظذطیس اسوی لیوت ثِ سطضسیس تبضید زض ٍاًس  ٍحیمِ ثسٍى. ضسٌس  هی فطٍش ثِ اسوی لیوت

 .است ذعاًِ اٍضاق ًطخ اظ ثیطتط آًْب ثبظزُ ًطخ

 ضیسه ٍ سبل یه اظ ووتط سطضسیس ثب ثْبزاض اٍضاق زض وِاًس  گصاضی سطهبیِ ضطوت ًَػی :گصاضی سطهبیِ هطتطن ّبی غٌسٍق

 ثبظزُ سْبم سَز ٍسیلِ ثِ ٍ ًوَزُ گصاضی سطهبیِ آًْب زضّب  غٌسٍق ایي سْبم ذطیس ثبّب  ضطوت. وٌٌس  هی گصاضی سطهبیِ ون

 ضٍظ ّط زض وِ است آهبزُ غٌسٍق. گطزز  هی پطزاذت ًِهبّب ٍ ضَز  هی هحبسجِ ضٍظاًِ سْبم سَز(. ثْطُ ًِ) وٌٌس  هی زضیبفت

 .وٌس ذطیس ثبظ ضا ذَز سْبم

 سطضسیس اظ لجل اگط اٍضاق ایي) ثْطُ ًطخ ضیسه؛ ثبظزُ ًطخ   ؛ ذطیس هجلغ: پَلی ثبظاضّبی زض ضایذ ثْبزاض اٍضاق ػوسُ ّبی ٍیژگی

 سطضسیس وِ ثْبزاضی اٍضاق ثْطُ ًطخ ضیسه ولی قَض ثِ ضَز، ووتط آًْب اضظش ثْطُ ًطخ تغییط ػلت ثِ است هوىي ضَز فطٍذتِ

 (.ثفطٍضین فؼبل ثبظاض زض سطضسیس اظ لجل ضا اٍضاق ایي ًتَاًین ایٌىِ احتوبل یؼٌی) ثبظاض ضیسه   ؛ (است ثیطتط زاضًس ثیطتطی

 

  دریافتىی َاي حساب مذیریت -7-4

 :اًس ػوسُ غَضت زٍ ثِ زضیبفتٌی ّبی حسبة. زضیبفتٌی ّبی حسبة تطىیل ثب است ّوطاُ وبال ًسیِ فطٍش

 (.زّس  هی اػتجبض زیگط ضطوت ثِ ضطوتی) تزبضی اػتجبضات   ؛ فطٍضی ذطزُ اػتجبضات
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 اعتبارات مذیریت سیاست -7-5

 افعایص ظهبًی ثبظزُ. ثبضٌس هتٌبست ثبظزُ ٍ ضیسه ًظط اظ وِ وٌٌس  هی استفبزُ ّبیی ضٍش اظ اػتجبضات هسیطیت زضّب  ضطوت

 ضطوت ایٌىِ احتوبل یب ٍ هكبلجبت ٍغَل ػسم احتوبل هَضز، ایي زض ضیسه ٍ ًوبیس ضػبیت ضا اػتجبض ضطایف هطتطی وِ یبثس  هی

 .ثبضس  هی زّس اًزبم ّبیی ّعیٌِ ضَز هزجَض هكبلجبت ٍغَل ثطای

 :اظ ػجبضتٌس اػتجبضات هسیطیت سیبست اغلی اضوبى

 .هكبلجبت ٍغَل ضٍش   ؛ هطتطیبى اظ ٍحیمِ گطفتي   ؛ هطتطیبى ثِ اػتجبضی اػكبی هؼیبضّبی

   ؛ وٌٌس  هی ذطیس اٍل ثبض ثطای وِ ّبیی ضطوت: ضَز  هی گیطی تػوین هَضز زٍ زض هطتطیبى ثِ اػتجبض اػكبی هَضز زض

 .ّستٌس لسیوی هطتطیبى اظ وِ ّبیی ضطوت

 زض ضَز فطٍذتِ وبالی است ثْتط زٍام ثب الّبیوب هَضز زض. اًس ٍحیمِ ثسٍى زضیبفتٌی ّبی حسبة غبلجبً ًیع هكبلجبت تؿویي زض

 .ثبضس هكبلجبت ثطایای  ٍحیمِ تب گیطز لطاض فطٍضٌسُ ضطوت ضّي

 

  اعتباري ریسک -7-6

 .هطتطی زازى زست اظ ضیسه   ؛ ذطیساض ٍسیلِ ثِ پطزاذت ػسم ضیسه: ضَز  هی هَارِ ضیسه ًَع زٍ ثب اػتجبضی فطٍش

 پصیطز  هی ضا زٍم ًَع ضیسه لصا است گطیعاى هكبلجبت ٍغَل ػسم اظ چَى وٌس، استفبزُ ضاًِوب هحبفظِ سیبست اظ هبلی هسیط اگط

 ثطذَضزاض ثیطتطی اّویت اظ وِ هطتطی ًسازى زست اظ ثطای وٌس  هی سؼی وٌس  هی استفبزُ رسَضاًِ سیبست اظ هبلی هسیط اگط ٍ

 .ًوبیس تحول ضا پطزاذت ػسم ضیسه ٍ ثپصیطز ضا اٍل ًَع ضیسه است

 

  كاال مًجًدي مذیریت -7-7

 ظیط هَاضز ثِ ثستگی وبال هَرَزی هسیطیت. ضسُ سبذتِ وبالی ٍ سبذت رطیبى زض وبالی اٍلیِ، هَاز اظ ػجبضتست وبال هَرَزی

 :زاضز

 .ضطوت ّبی زاضایی ول اظ وبال هَرَزی ًسجت یب زضغس   ؛ ًیبظ هَضز وبالی اًَاع ضٌبذت

 .وبال زٍام ٍ تَلیس رطیبى تىٌیىی هبّیت   ؛ ظهبى هست   ؛ فطٍش هیعاى: اظ ػجبضتٌسّب  یهَرَز سكح اغلی وٌٌسُ تؼییي ػَاهل

 وبّص ضا تَلیس هست وِ ثبضٌسای  گًَِ ثِ تَلیس ّبی تىٌیه چِ ّط ٍ زاضز ثستگی تَلیس ظهبى هست ثِ سبذت رطیبى زض وبالی

 فطٍش ّبی سیبست ٍ وبال ثَزى ثبزٍام ثِ ضسُ ذتِسب وبالی هیعاى. یبفت ذَاّس وبّص سبذت رطیبى زض وبالی هَرَزی زّس

 .است هطثَـ

 

 كاال مًجًدي میسان -7-8

 سبذتِ وبالی ٍ اٍلیِ هَاز ووجَز ثب هَارِ سَ یه اظ وِ ضَز استفبزُ ّبیی ضٍش ٍّب  سیبست اظ ثبیس وبال هَرَزی هیعاى زض

 ٍرَز ضیسه زٍ وبال ًگْساضی زض ًتیزِ زض. ًگطزین ًجبضا زض ضاوس وبالی ٍ هَرَزی هبظاز ثب هَارِ زیگط سَی اظ ٍ ًطَین ضسُ

 :زاضز

 زست اظ هَرت ضسُ سبذتِ وبالی هَضز زض ٍ تَلیس فطآیٌس زض اذتالل ثِ هٌزط اٍلیِ هَاز هَضز زض وبال ووجَز ضیسه .1

 .ضَز  هی هطتطی زازى

 افعایص هَرت ٍ ضَز  یه وبال هَرَزی حس اظ ثیص افعایص ثب هَارِ ضطوت وِ ضطایكی یؼٌی وبال هبظاز ضیسه .2

 زض (.است وبال ضسى فبسس ٍ افتبزگی هس اظ ّعیٌِ ٍ سطهبیِ ضسى ضاوس ّعیٌِ اًجبضزاضی، ّعیٌِ) ًگْساضی ّبی ّعیٌِ

 .زاز وبّص ضا ضیسه ایي احتیبقی شذیطُ ایزبز ثب تَاى  هی اٍل ضیسه هَضز
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 ثابت سرمایٍ ي گردش در سرمایٍ تفايت -8

 هحبسجِ حبلیىِ زض .زاضًس ٍلَف گطزش زض ٍ حبثت سطهبیِ تفبٍت ثط ذَثی ثِ هبلی اهَض اًسضوبض ستز افطاز یب هبلی هسیطاى

 تَاًس  هی ضاحتی ثِ التػبزی ثٌگبُ یه .ثبضس  هی هطىل ثسیبض گطزش زض سطهبیِ ثطآٍضز است آسبى ٍ سْل ثسیبض حبثت سطهبیِ

 ثطآٍضز ضا الظم گصاضی سطهبیِ هیعاى ًیبظٍ هَضز تزْیعات ٍ آالت هبضیي ٍ هستحسحبت اظ اػن وبضذبًِ احساث ّبی ّعیٌِ ول

 ثیٌی پیص ًویتَاًٌس هسیطاى یؼٌی .ًوبیٌس هحبسجِ تَاًٌس  ویً ضا ذَز ًیبظ هَضز گطزش زض سطهبیِ ضاحتی ثِ هسیطاى اهب. ًوبیس

 .وبیٌسً ّعیٌِ ذَز هحل زض ضاحتی ثِ ضا آى ٍ است ًیبظ هَضز گطزش زض سطهبیِ هیلیَى x وِ ًوبیٌس

 

 دائمی ياي  ديرٌ گردش در سرمایٍ -9

 وِ است هجلغی آى زائوی گطزش زض سطهبیِ. زاضًس ًیبظای  زٍضُ ٍ زائوی گطزش زض سطهبیِ ًَع زٍ ّط ثِ التػبزی ٍاحسّبی

 است ربضی زاضایی اظ هیعاًی هؼٌبی ثِ ٍ گطزز  هی ذبلع گطزش زض سطهبیِ ایزبز یب ٍ گطزش زض سطهبیِ ضسى هخجت ثِ هٌزط

 حبضیِ آسبیص ثب التػبزی ٍاحس فؼبلیت ثبػج وـِ است ٍرـَّی ذبلع گطزش زض سطهبیِ .است ربضی ثسّی اظ ثیطتط وِ

 فطٍضٌسگبى پطسٌل، زستوعز ٍ حمَق ّعیٌِ پطزاذت زض وِ ثرطس  هی ذبقط اقویٌبى التػبزی ٍاحس ثِ ٍ گطزز  هی هبلی اهٌیت

 گطزش زض سطهبیِ اظ ثرطی وِ است هفَْم ایي ثِ ذبلع گطزش زض سطهبیِ .ضس ّسًرَا ضٍثطٍ هطىلی ثب ثستبًىبضاى یب ٍ هَاز

 .است گطزیسُ تبهیي التػبزی ٍاحس سطهبیِ یب ٍ هست ثلٌس ّبی ثسّی هحل اظ

 

 ومذ يجٍ چرخص -11

 ثط طوتض ثِ پَل وِ ظهبًی تب ضَز هی ذبضد ضطوت اظ پَل وِای  زٍضُ اظ ػجبضتست ًمس ٍرِ گطزش زٍضُ یب ًمس ٍرِ چطذِ

 وبال ثِ هعثَض اٍلیِ هَاز ضَز،  هی پطزاذت آى ٍرَُ هستی اظ پس( ًسیِ) وٌس  هی ذطیساضی اٍلیِ هَاز ضطوت یؼٌی گطزز  هی

. گطزز  هی ٍغَل هعثَض هكبلجبت هستی اظ پس ٍ ضس ذَاّس فطٍذتِ سپس ٍ هبًس  هی اًجبض زض هستی ضسُ تَلیس وبالی ضسُ، تَلیس

: اظ ػجبضتست گطزش زض سطهبیِ ثط هؤحط ػَاهل .است هكبلجبت ٍغَل تب ثسّی پطزاذت ثیي ظهبًی ِفبغل ًمس ٍرِ گطزش زٍضُ

 گطزش زض سطهبیِ ثبضس، ظیبزتط وبال فطٍش حزن یب ًمس ٍرِ گطزش زٍضُ چِ ّط وبال فطٍش حزن   ؛ ًمس ٍرِ گطزش زٍضُ

 .است ًیبظ هَضز ثیطتطی

 

 گردش در سرمایٍ سیاستُاي گیري اوذازٌ -11

 زض سطهبیِ سیبست وِ ایي تؼییي ثطای   . گیطز هی لطاض سٌزص هَضز لجل زٍضُ ثِ ًسجت زٍضُ ّط گطزش زض سطهبیِ بستسی

 وِ ضَز هی تؼییي ٍ گطزز هی همبیسِ لجل زٍضُ ثِ ًسجت زٍضُ ّط سیبستحبؾط  تحمیك زض است، ثَزُ غَضت چِ ثِ گطزش

 است ضسُتط  وبضاًِ هحبفظِ سیبست آیب   . است وطزُ تغییط غَضت چِ ِث لجل زٍضُ ثِ ًسجت زٍضُ ّط گطزش زض سطهبیِ سیبست

 ًَع گیطی اًساظُ هٌظَض ثِ هجٌبیی ػٌَاى ثِ 2 ٍ 1 ضاثكِ زٍ گطزش اظ زض سطهبیِ سیبست اًساظُ گیطی ثطای تط؟ رسَضاًِ یب

 ز:زهی گط استفبزُ لجل زٍضُ ثِ آى ًسجت تغییطات ٍ سیبست

 ّبی زاضایی ضیرب(/ًمس ٍرَُ+ ثْبزاض اٍضاق) .1

 ربضی ّبی ثسّی(/ًمس ٍرَُ+ ثْبزاض اٍضاق) .2

 .زّس هی ًطبى هست وَتبُ زض ضا تؼْسات پطزاذت تَاى سطػت ًسجت زٍ ایي

 .ضَز هی هطرع اًتفبػی ٍاحس ًمسیٌگی لسضت .1

 .ضَز هی تؼییي ربضی ّبی زاضایی ول ثب همبیسِ زض زستطس زض ًمس ٍرَُ سْن .2

 . ضَز هی ثطآٍضز ًمس ّبی اییزاض زض هست وَتبُ هبلی هٌبثغ سْن .3

 سبظز. هی هطرع ضا گطزش زض سطهبیِ هسیطیت ضاّجطز زالیل فَق، ًتبیذ



 هكبلؼبت التػبز، هسیطیت هبلی ٍ حسبثساضی

118 -129، غفحبت 1396، ثْبض 1ضوبضُ ، 3زٍضُ   

127 

 

 وِ است هسبلِ ایي ثیبًگط لجل زٍضُ ثب زضهمبیسِ   ، ًسجت زٍ ایي ظهبى ّن افعایص   ، ضس زازُ تَؾیح ثبال زض وِ آًچِ اسبس ثط

 ،یبثٌس وبّص ظهبى ّن ًسجت زٍ ایي وِ ظهبًی ٍ است ضسُتط  ضاًِوب هحبفظِ لجل زٍضُ ثِ ًسجت گطزش زض سطهبیِ سیبست

 ًسجت زٍ ایي تغییطات روغ اگط حبغل غَضت ایي زض. است گطزیسُتط  رسَضاًِ گطزش زض سطهبیِ سیبست وِ است هؼٌی ثسیي

 ًسجت زٍ یيا تغییطات روغ حبغل وِ غَضتی زض ٍ است ضسُتط  وبضاًِ– هحبفظِ سیبست وِ آًست هؼٌی ثِ ثبضس، هخجت

 (2017، 16است )فیلجه ٍ ّوىبضاى گطزش زض سطهبیِ سیبست ضسىتط  رسَضاًِ هؼٌی ثِ ثبضس، هٌفی

 

 يریگ جٍیوت -12

 ٍ ضٍظاًِ ػولیبت اظ پطتیجبًی ثطای ًمسیٌگی حفظ ثیي حسبس تؼبزل ثطلطاضی زًجبل ثِ گطزش، زض سطهبیِ هسیطیت

 ٍؾؼیت ٍضضىستِ، ّبی ضطوت اظ ای ػوسُ ثرص هَفمیت ػسم زلیلت. اس هست وَتبُ گصاضی ّبی سطهبیِ فطغت حساوخطسبظی

 ثِ اهب زاضًس، ذَثی هبلی ٍؾؼیت هست ثلٌس زضّب  ضطوت ایي وِ آى حبل است، گطزش زض سطهبیِ ًبهٌبست هسیطیت ٍ ًبهكلَة

 ثب تزبضی احسّبیٍ. گطزًس هی ذبضد زٍض اظ ٍ زازُ زست اظ ضا ذَز ضلبثت تَاًبیی گطزش، زض سطهبیِ وفبیت ػسم زلیل

 لطاض تبحیط تحت ضا ضطوت ًمسیٌگی هیعاى تَاًٌس هی گطزش زض سطهبیِ هسیطیت ثب اضتجبـ زض گًَبگَى ّبی سیبست ثىبضگیطی

 هؼبهالتی سطهبیِ یه گطزش زض سطهبیِوٌس.  هی ثطآٍضزُ ضا تزبضی هَسسِ هست وَتبُ هبلی ًیبظّبی گطزش زض سطهبیِ زٌّس

 تزبضی ػولیبت قَل زض ضَز هی گصاضی سطهبیِ الالم ایي زض وِ ٍرْی .هبًس ًوی ثبلی ضطوت زض سبل یه اظ ثیطتط وِ است

هست هبلی سبظهبى  وَتبُ تػویوبتًِ فمف ثط  ًمسیٌگیگطزش هؼبهالت ٍ  لبثلیت سطهبیِ زض گطزش،  هسیطیت زض. یبثس هی تغییط

ثْجَز  ثطای وبال هَرَزی ثبالیگطزش گصضز.  هی تبحیط ًیع پبیساض ػبزی ػولىطزاضظش ٍ  ایزبزثط وبضایی  ثلىِاحط هی گصاضز 

 ذیلی ًیبظ یه ظًسگی حفظ رْت اًسبى ثسى زض ذَى گطزش وِ ّوبًكَضی است. هفیسثبظاض هحػَل سبظهبى  ضلبثتی ػولىطز

 تبویس ٍ الثب ثبظزّی ٍ ثبال ضیسه ثب ّوطاُ است. ضاّجطز ؾطٍضی ثسیبض تزبضی ػولیبت تساٍم ثطای ًمس ٍرِ گطزش است هْن

 ضاّجطز هؼتسل یهتط  پبییي ثبظزّی یه ٍ تط پبییي ضیسه زاضز، اضبضُ رسَضاًِ سیبست یه ثِ هبلی تبهیي ضاّجطز ثط ثیطتط

 ًبهیسُ وبضاًِ هحبفظِ سیبست یه ثبظزّی ٍ ضیسه سكح تطیي پبییي ثب استطاتژی یه اًتربة ًْبیت زض ٍ ضَز هی ًبهیسُ

  .(2016ضَز )غوسی ٍ روطیسی،  هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16

 Filbeck et al., 2017 



 هكبلؼبت التػبز، هسیطیت هبلی ٍ حسبثساضی

118 -129، غفحبت 1396، ثْبض 1ضوبضُ ، 3زٍضُ   

128 

 

 مىابع

 

1. Singh, H. P., Kumar, S., & Colombage, S. (2017). Working Capital Management and 

Firm Profitability: A Meta-Analysis. Qualitative Research in Financial Markets, 9(1). 

2. Abor, J. Y. (2017). Working Capital Management. In Entrepreneurial Finance for 

MSMEs (pp. 225-255). Springer International Publishing. 

3. Hamid, M., Ahmad, S., Haider, Z., & Rehman, S. U. (2017). Relationship between 

Working Capital Management and Profitability: A Case Study from Textile Sector of 

Pakistan. 

4. Samadi, R., & Jamshidi, M. M. (2016). A Survey On The Relationship Between 

Aggressive Strategies İn Working Capital Management And Productivity İn Listed 

Companies İn Tehran Stock Exchange. Journal of Administrative Management, 

Education and Training, 12(2), 120-129. 

5. Talonpoika, A. M., Kärri, T., Pirttilä, M., & Monto, S. (2016). Defined strategies for 

financial working capital management. International Journal of Managerial 

Finance, 12(3), 277-294. 

6. Filbeck, G., Zhao, X., & Knoll, R. (2017). An analysis of working capital efficiency 

and shareholder return. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48(1), 265-

288. 

7. Martin, N. (2016). Working capital management: implementation of integrated 

inventory management solutions for raw materials 

8. Lamberson, M. (1995). Changes in working capital of small firms in relation to 

changes in economic activity. American Journal of Business, 10(2), 45-50. 

9. Chakraborty, P. K., & Bandopadhyay, K. (2007). Strategic Working Capital 

Management: Case of a Turnaround Company. ICFAI Reader. 

10. Singh, J. P., & Pandey, S. (2008). Impact of working capital management in the 

profitability of Hindalco Industries Limited. The IUP Journal of Financial Economics, 

6(4), 62-72. 

11. Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian 

firms?. Journal of business finance & Accounting, 30(3‐ 4), 573-588. 

12. Mehmet, D. E. N., & Eda, O. R. U. C. (2009). Relationship between efficiency level 

of working capital management and return on total assets in ise (istanbul stock 

exchange). International journal of Business and Management, 4(10), 109. 

13. Agarwal, H. (1983). Efficiency of working capital and corporate 

profitability. Financial Practice and Education, 8(2), 37-45. 

14. Song, Z., Liu, D., & Chen, S. (2012). A decision engineering method to identify the 

competitive effects of working capital: A neural network model. Systems Engineering 

Procedia, 5, 326-333. 

 

 

 

 

 



 هكبلؼبت التػبز، هسیطیت هبلی ٍ حسبثساضی

118 -129، غفحبت 1396، ثْبض 1ضوبضُ ، 3زٍضُ   

129 

 

Recognition of Value Creation through Effective Management of 

Working Capital 
 

Bita Soltani Lorgani
1 

1 Business Management, Marketing, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Iran 

 

Abstract  
 
Accounting is one of leading sciences in the context of human sciences that have been progressing. Value 

creation through financial operations is one of objectives of this science. Working capital management of firm is 

one way for value creation. Working capital management ascertains competitive efficiency of the firm and 

management efficiency in a broad field. The way of working capital creation is worth discussing if it affects 

competitive effect of market positively in financial engineering. Working capital is a capital or money used to 

protect daily operations of organization. This issue points out that capital has been invested in all current assets 

or the difference between current assets and debts, which has been used for production in long-term investment, 

has been invested. Many of researchers have studied working capital management and their results have 

indicated that working capital management would determine interests of competition in investment market and 

operational efficiency in a broad scope. This paper discusses the concept of working capital as a central core of 

matter and effects of working capital management as branches of topic through reviewing theoretical literature. 
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