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 :COMFAR کامفار

 تطای تْیِ ٍ اضظیاتی عطحْای التهازی ٍ تطای وكَضّای زضحال تَؾؼِ UNIDOواهفاض ًطم افعاضی اؾت وِ تَؾظ 

 تِ هؼٌای  Computer Model for Feasibility Analysis & Reportingاؾن واهفاض تطگطفتِ اظ . اضائِ قسُ اؾت

.  هی تاقس" هسل واهپیَتطی تطای آًالیع اهىاى ؾٌدی ٍ گعاضـ گیطی"

 زض ًیَیَضن تْیِ ٍ تسٍیي قسُ 1979 زض ؾال UNIDOایي تطًاهِ تَؾظ ٍاحس اضظیاتی التهازی ترف ػولیات نٌایغ 

 ذظ هی قَز وِ 50000 وِ لطیة تِ Cهسل انلی ایي تطًاهِ تا اؾتفازُ اظ ظتاًْای تطًاهِ ًَیؿی پاؾىال ٍ . اؾت 

.   ًفطُ زض هست یىؿال ٍ ًین عطاحی قسُ اؾت7تَؾظ یه تین 

 وویتِ اضظیاتی وكَضّای هرتلف تْطُ گطفتِ قسُ اؾت ٍ پؽ اظ 30زض تْیِ ایي تطًاهِ واهپیَتطی اظ تدطتیات تیف اظ 

ّعیٌِ تْیِ ایي .  تِ تاظاض ػطضِ گطزیسُ اؾت1983 ؾال زٍضاى آظهایكی ٍ ضفغ اقىاالت تطای اٍلیي تاض زض ؾال 3عی 

 ظتاى 15تطًاهِ تالغ تط یه ٍ ًین هیلیَى زالض تَزُ ٍ ّن اوٌَى تیف اظ ًین هیلیَى ًؿرِ اظ آى زض ؾطاؾط خْاى ٍ تِ 

.  زض حال تْطُ تطزاضی هی تاقس

تطًاهِ واهپیَتطی واهفاض تطًاهِ اًؼغاف پصیطی تطای اضظیاتی هالی ٍ التهازی پطٍغُ ّای نٌؼتی ؾطهایِ ای هی تاقس 

: وِ هسیطاى اضقس ضا لازض هی ؾاظز 

. خطیاى ًمسیٌگی ضا آًالیع وٌٌس 

. فطنتْای هَخَز ضا تكٌاؾٌس 

. تطای عطح ّای آیٌسُ تطًاهِ ضیعی اؾتطاتػیه اًدام زٌّس 

. زض هَاضز هَضز ًیاظ تاهیي هٌاتغ هالی اظ ؾایطیي ضا آًالیع وٌٌس 

. تا پیواًىاضاى تطذَضز هٌاؾة ضا زاقتِ تاقٌس 

. تا ؾطػت ٍ زلت تیكتطی تهوین تگیطًس 

. زض عطحْای تعضي نٌؼتی اظ اهىاًات ؾطهایِ گصاضاى تِ ًحَ هغلَب تْطُ تطزاضی ًوایٌس 

. ؾْاهساضاى ضا زض ضاؾتای اّساف هؼیي تطغیة ًوایٌس 

. هحل ّای تاهیي هٌاتغ هالی ٍ التهازی ضا تط گعیٌٌس 

. اظ عَالًی قسى ػوط پطٍغُ ّا ٍ ؾطهایِ گصاضی ٍ ایداز ظطفیتْای تیف اظ حس ًیاظ اختٌاب ًوایٌس 

. اظ هحاؾثات پیچیسُ ٍ خعئی زٍضی خؿتِ ٍ هغالة ضا تِ ؾازگی زضن ًوایٌس 

واهفاض تطای عطح ذانی تْیِ ًكسُ تلىِ ًطم افعاض اًؼغاف پصیطی اؾت وِ هی تَاى تا اؾتفازُ اظ آى عطحْای خسیس یا 

ّوچٌیي ایي تطًاهِ هحسٍز تِ آًالیع ٍ . ضا تْیِ ٍ تدعیِ ٍ تحلیل ًوَز... تَؾؼِ ، عطحْای نٌؼتی ، تَضیؿن ، هؼسى ٍ 

پیف تیٌی هالی تطای اضظیاتی التهازی ًوی قَز تلىِ اؾتفازُ اظ هٌاتغ زاذلی ضا تا هٌاتغ ذاضخی هَضز همایؿِ لطاض زازُ ٍ 

تطای هٌاتغ ّعیٌِ ّای زٍضاى ؾاذت ٍ تَلیس تطًاهِ هدعایی اضائِ هی زّس ٍ ًمغِ ؾطتِ ؾط تطای هحهَل یا هحهَالت 
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 ، IRR ٍ  NPVاظ ًمغِ ًظط تؼساز تَلیس ٍ ّعیٌِ تَلیس زض همایؿِ تا ظهاى ، ّعیٌِ ، ؾطهایِ ، هٌاتغ هالی ٍ ّوچٌیي 

. فایسُ ، تؼییي ًماط تهوین ؾاظ ضا هحاؾثِ وطزُ ٍ تِ نَضت خساٍل ٍ ًوَزاضّای هرتلف اضائِ هی ًوایس -آًالیع ّعیٌِ

ٍضٍزی واهفاض اعالػات حانل اظ تطضؾی ّای تاظایاتی ٍ هغالؼات اهىاى ؾٌدی ٍ فٌی اؾت وِ لثال تَؾظ واضقٌاؾاى 

ّوچٌیي واهفاض . اًدام گطفتِ اؾت، تٌاتطایي ایي ًطم افعاض ّیچگًَِ تَاًایی زض اضائِ ضاّىاض تطای اخطای پطٍغُ ّا ًساضز

پطٍغُ ّا ضا تٌْا اظ ًظط هالی ٍ التهازی اضظیاتی هی وٌس ٍ تطضؾی ّای فٌی ٍ تىٌَلَغیىی ٍ زیگط تطضؾیْا ذاضج اظ 

.  حیغِ ایي ًطم افعاض هی تاقس

اؾتفازُ اظ ًطم افعاض واهفاض تِ ػلت اًؼغاف پصیطی ظیاز زض تطاتط اًَاع پطٍغُ ّا ٍ لاتلیتْای تاالی ایي تطًاهِ زض اًدام 

. هحاؾثات ٍ اخطای آًالیعّای حؿاؾیت ضٍ تِ گؿتطـ اؾت 

الظم تِ شوط اؾت وِ اؾتفازُ اظ ایي ًطم افعاض ًیاظ تِ آقٌایی اٍلیِ تا ضٍقْای تْیِ عطح تَخیْی ، اضظیاتی پطٍغُ ّا ٍ 

... ًیع آقٌایی تا قاذهْای التهاز هٌْسؾی ًظیط اضظـ ظهاًی پَل ، اضظـ فؼلی ، ًطخ تٌعیل ، ظهاى تطگكت ؾطهایِ ٍ 

. زاضز

 

: لیؿت هطاخغ هفیس تطای آقٌایی تا هفاّین پایِ 

  اًتكاضات تاًه نٌؼت ٍ هؼسى – ػلی ًیاواى –هغالؼات تاظاض زض عطح ّای التهازی 

  زاًكگاُ نٌؼتی اهیطوثیط – هحوس هْسی اؾىًَػاز –التهاز هٌْسؾی یا اضظیاتی پطٍغُ ّای نٌؼتی 
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 :شروع کامفار با پروژه جدید 

زض ایٌهَضت پٌدطُ ای تِ قىل ظیط .  ضا اًتراب هی وٌینnew project گعیٌِ fileتطای تؼطیف پطٍغُ خسیس اظ هٌَی 

. ایداز هی قَز

 

Project type  : تطای تؼییي ًَع پطٍغُ اؾت وِ واهفاض پطٍغُ ّای نٌؼتی، وكاٍضظی، ظیطتٌایی، تَضیؿن ٍ هؼسى ضا

. تهَضت تؼطیف قسُ زض ذَز زاضز

Level of analysis  : یىی ضا " هغالؼات اهىاى ؾٌدی " ٍ " هغالؼات فطنت "ؾغح هحاؾثات اؾت، هی تَاى تیي 

.  هغالؼات اهىاى ؾٌدی زض ٍالغ تؿت یافتِ هغالؼات فطنت اؾت. اًتراب وطز

 

 

 

 

 

 

 

 ًْع پزّژٍ

سطخ 

 هذاسثات
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 پطٍغُ خسیسی ایداز هی گطزز ٍ هحیظ ًطم افعاض تِ قىل ظیط ًوایف okتا تائیس هَاضز اًتراب قسُ ٍ ولیه تط ضٍی 

. زازُ هی قَز

 

زض ایٌدا تایس هطحلِ تِ هطحلِ اعالػات پایِ ٍ اٍلیِ هطتَط تِ پطٍغُ هَضز ًظط ضا زض خساٍل واهفاض ٍاضز وٌین تا هاتمی 

ّط تاوؽ ًكاى زٌّسُ یه خسٍل ٍ یا یه گطٍُ اظ خساٍل اؾت ، هطتغ . خساٍل اعالػاتی تَؾظ واهفاض ایداز گطزًس

هطتغ ؾفیس تِ هؼٌای  خسٍل )وَچىی وِ ؾوت ضاؾت ّط تاوؽ لطاض گطفتِ ٍضؼیت آى ضا تطای ها هكرم هی وٌس 

ذالی اظ اعالػات ، هطتغ لطهع تِ هؼٌای خسٍل حاٍی اعالػات ٍ هطتغ تا یه فلف تِ هؼٌای زض تط زاقتي چٌس تاوؽ 

  .(ظیطگطٍُ 

 

.   تطای ٍضٍز اعالػات تِ خساٍل تایس ضٍی ػالهت هطتغ ؾفیس ولیه وٌین تا خسٍل ًوایف زازُ قَز
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.  اؾت وِ اعالػاتی زض تاضُ ًام ٍ قطح اٍلیِ پطٍغُ اظ واضتط هی گیطزproject identificationاٍلیي خسٍل 

Project title  : ُػٌَاى پطٍغ

Project describtion  : ُقطحی زض هَضز پطٍغ

Date and time  : تاضید ٍ ؾاػت ٍضٍز اعالػات پطٍغُ تِ واهفاض

لاتل شوط اؾت وِ اعالػاتی وِ زض ؾِ ضوَضز فَق ٍاضز هی قَز تؼسا ٌّگام گعاضـ گیطی زض اتتسای گعاضـ ًوایف 

. زازُ هی قًَس

 

 

 یا تاظؾاظی   یا عطح تَؾؼِ(new project)تؼییي هی وٌین وِ پطٍغُ خسیس اؾت  project classificationزض لؿوت 

(Expantion/rehabilitation) . ٌِگعیJoint-venture  تطای حالتی اؾت وِ زض ؾطهایِ گصاضی قطیه زاقتِ تاقین

 تطای حالتی اؾت وِ پطٍغُ ها تا ضػایت هؿائل ظیؿت هحیغی Clean development mechanismٍ گعیٌِ 

.  یا تِ انغالح نٌؼت ؾثع تاقس وِ زض ایي نَضت اهتیاظاتی اظ تاًه خْاًی زضیافت ذَاّین وطز

تِ هؼٌای تحلیل هالی اؾت وِ تهَضت پیف فطو  Financial analysis، گعیٌِ  Depth of analysisزض لؿوت 

تِ هؼٌای تحلیل التهازی اؾت ، تحلیل التهازی  Economic analysisاًتراب قسُ ٍ لاتل تغییط ًیؿت ٍ گعیٌِ 

هؼوَال تطای پطٍغُ ّای ترف ذهَنی واضتطز ًساقتِ ٍ اغلة تطای پطٍغُ ّای زٍلتی تىاض هی ضٍز ٍ زض ایٌهَضت 

واهفاض ػالٍُ تط ػَاهل هالی ػَاهل زیگطی ًظیط اضظقْای اختواػی عطح ، اضظـ ایداز قغل ٍغیطُ ضا ًیع زض عطح ٍاضز 

 .هی وٌس
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.  تَؾظ واهفاض ایداز هی قَزPlanning horizonتا تائیس اعالػات خسٍل تؼسی تٌام 

 

Planing horizon : (افك ظهاًی) زض ایي خسٍل فطضیات هطتَط تِ ظهاًْای پطٍغُ ضا ٍاضز ذَاّین وطز.  

 

.  هاُ هَضز ًظط تطای تْیِ تطاظًاهِ ضا تؼییي هی وٌینMonth of balanceزض گعیٌِ  

 زٍضُ ؾاذت ٍ ؾاظ پطٍغُ ضا تا ؾال ٍ هاُ هكرم هی وٌین ٍ زض لؿوت Construction phaseزض لؿوت 

Production phase زض ایٌدا گعیٌِ . زٍضُ تْطُ تطزاضی ضا تؼییي هی وٌینReference year  تطای تؼییي ؾال 

 50 ؾال تطای زٍضُ ؾاذت ٍ 4لاتل شوط اؾت وِ واهفاض حساوثط . هی تاقس (زض تؼییي ؾطهایِ زضگطزـ ٍغیطُ )قاذم 

.  ؾال تطای زٍضُ تْطُ تطزاضی ضا اخاظُ هی زّس
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 .پؽ اظ ٍضٍز ظهاًْای تاال واهفاض تاین الیي زٍضُ ؾاذت پطٍغُ ضا تِ قىل ظیط ًكاى هی زّس

 

 ایي اهىاى ٍخَز زاضز وِ زٍضُ ؾاذت پطٍغُ ضا تِ چٌس ًیوؿال یا فهل Structure of planning horizonزض لؿوت 

. ٍ یا تهَضت هاّاًِ تثسیل وطز تغَضیىِ هحاؾثِ قاذهْای هالی ایي فاظ زض ایي زٍضُ ّای ظهاًی نَضت تگیطز

 ًین ؾال اتتسا گعیٌِ 4 ؾال اؾت، تطای ایٌىِ تمؿین زٍضُ ؾاذت تِ 2تطای هثال تطای پطٍغُ تاال وِ فاظ ؾاذت آى 

Half-year ضا اًتراب وطزُ ٍ زض تاوؽ 2008 ضا اًتراب هی وٌین ؾپؽ تطضٍی تاین الیي هاُ اٍل Number of 

periods ضا ٍاضز وطزُ ٍ 4 ػسز Insertضا ولیه هی وٌین  .

 

Startup phase :  ،ّواًغَض وِ زض قىل زیسُ هی قَز تٌْا ظهاى ؾاذت ٍ ؾاظ ضٍی تاین الیي ًوایف زازُ قسُ اؾت

.  ؾال اظ ظهاى تْطُ تطزاضی ضا ًیع ضٍی تاین الیي ًوایف زاز2 هی تَاى تا حساوثط startup phaseتا اؾتفازُ اظ گعیٌِ 

. وافیؿت هست ظهاى هَضز ًظط ضا تهَضت هاُ زض ایي گعیٌِ ٍاضز وٌین

ًساضین ٍ ّیچ  (ٍام)زٍضُ ؾاذت ٍ ؾاظ اظ زیس واهفاض  زٍضُ ای اؾت وِ زض آى ّیچ زضآهس یا تسّی : ًىتِ  

 .زاضائی ای زض ایي زٍضُ هؿتْله ًوی قَز

 

 

 

 

1 

4 

2 

3 



 

 

9 | P a g e   کـامفـار                                                                                              
 

.  اؾت زض اذتیاض ها لطاض هی زّسProductsتا تائیس اعالػات ٍاضز قسُ واهفاض خسٍل تؼسی ضا وِ 

 

Products :  ضا ٍاضز هی وٌین (یا فطٍـ)زض ایي خسٍل هحهَالت عطح ، ظهاى تَلیس ٍ همساض ظطفیت اؾوی تَلیس .

تهَضت پیف فطو تتطتیة اٍلیي  Actual start of production ٍ Actual end of productionگعیٌِ ّای 

ؾال قطٍع زضٍُ تْطُ تطزاضی ٍ آذطیي ؾال زٍضُ تْطُ تطزاضی ّؿتٌس وِ هی تَاى آًْا ضا تا تَخِ تِ فطضیات پطٍغُ 

. تغییط زاز

 

 

Currencies (ٍاحسّای پَلی) : 

 

. ایي خسٍل تطای تؼطیف ٍاحْای پَلی هَضز اؾتفازُ زض پطٍغُ ٍ تؼییي ًطخ تطاتطی آًْاؾت 
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 هَخَز اؾت، تا اًتراب آى هی تَاًین ًام ٍ ػالهت اذتهاضی آى ضا  Local currencyتهَضت پیف فطو ٍاحس پَلی 

 –زُ  ) هی تَاى ٍاحس هَضز اؾتفازُ زض تْیِ گعاضقات ضا تؼییي وطز Accounting currencyزض لؿوت . تغییط زّین

  (- ... هیلیَى –ّعاض - نس 

ًیع تؼطیف وطزُ ٍ ًطخ تطاتطی آًْا ضا تا پَل  (اضظ)پؽ اظ ٍیطایف ٍاحس پَل هحلی هی تَاًین ٍاحْای پَلی ذاضخی 

. زاذلی ٍاضز وٌین

 

 

 هی تَاى تؼییي وطز وِ گعاضقات Accounting currencyّوچٌیي پؽ اظ تؼطیف ّوِ ٍاحسّای پَلی، زض لؿوت 

. هالی تط اؾاؼ وسام ٍاحس پَلی اضائِ گطزًس

 

 

 

 

 

 

 

 

ّادذ پْل خارجی را 

تا ًزر تزاتزی اى 

 تؼزیف هی کٌین

ّادذ پْلی ای کَ تایذ در 

گشارشات استفادٍ شْد را 

 تؼییي هی کٌین
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Discounting (  ًطخ تٌعیل) : 

 ٍ زیگط NPV ٍ RORهَضز ًظط ضا تطای اؾتفازُ زض هحاؾثات قاذم ّای هالی ًظیط  (i)زض ایي خسٍل تایس ًطخ تٌعیل 

. قاذهْا ٍاضز وٌین

 

Total investment هی تاقس ٍ ًطخ تٌعیل ول پطٍغُ ضا زض  (...آٍضزُ ؾْاهساضاى، ٍاهْا ٍ) تِ هؼٌای ول ؾطهایِ گصاضی

 Total equity capitalهٌظَض اظ . ایي ضوَضز ٍاضز هی وٌین ٍ هست آى ًیع تطاتط تا ػوط پطٍغُ تَزُ ٍ لاتل تغییط ًیؿت

آٍضزُ ؾْاهساضاى اؾت ٍ ًطذی وِ ایٌدا ٍاضز هی وٌین نطفا تطای آگاّی ؾْاهساضاى اظ ٍضؼیت ؾطهایِ گصاضی تا ًطخ 

. هست ایي ضوَضز لاتل تغییط تٌاتط ًظط ؾْاهساضاى اؾت. هَضز ًظطقاى هی تاقس ٍ تاثیطی زض هحاؾثات ولی ًساضز

پؽ اظ تىویل خسٍل فَق واهفاض تواهی خساٍل زیگط ضا زض اذتیاضهاى هی گصاضز تا تالی اعالػات فٌی ٍ هالی هطتَط تِ 

. پطٍغُ ضا زض آًْا ٍاضز وٌین

 

 

 

 

ًزر تٌشیل کل پزّژٍ ّ آّردٍ 

سِاهذاراى را ّارد هی کٌین 
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Fixed investment costs (ّعیٌِ ّای ثاتت ؾطهایِ گصاضی) : 

ّعیٌِ ّای هطتَط تِ ؾطهایِ گصاضی ثاتت قاهل ظهیي ، ؾاذتواًْا، هاقیي آالت ٍ تدْیعات ٍ زیگط هَاضز ّوگی زض 

: خساٍل هَخَز زض ایي ترف ػثاضتٌس اظ .  ٍاضز هی قًَس" ّعیٌِ ّای ثاتت ؾطهایِ گصاضی "خساٍل ظیط قاذِ 

 

 -Land purchase (ذطیس ظهیي) ،

 -site preparation & development (ّعیٌِ ّای هحَعِ ؾاظی) ،

 -Civil works ,structures and buildings (ِّعیٌِ ّای ؾاذتواًْا ٍ اتٌی) ،

 -Plant machinery & equipments (  هاقیي آالت ٍ تدْیعات) ،

 -Auxiliary & service  ( تدْیعات خاًثی ٍ ذسهاتی) ،

 -Environmental protection (حفاظتْای ظیؿت هحیغی ٍ حطاؾت) ،

 -Incorporated fixed assets (ّعیٌِ ّای ؾطتاض)  ،

 -Pre-production expenditures (ّعیٌِ ّای لثل اظ تْطُ تطزاضی) ،

 -contingencies (ّعیٌِ ّای احتوالی)  
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زض ایي ترف هی تَاى تطای ّطیه اظ خساٍل فَق ظیط هدوَػِ تؼطیف وطز، تغَض هثال تطای هاقیي االت زٍ ظیط 

تطای اضافِ وطزى ظیطهدوَػِ خسیس تطضٍی تاوؿی وِ .  تؼطیف وطز"هاقیي ذاضخی" ٍ "هاقیي زاذلی"هدوَػِ 

   ضا اًتراب هی وٌین ، Insertهرَاّین گؿتطـ زّین ضایت ولیه وطزُ ٍ  گعیٌِ 

 

.  هی وٌینinsertؾپؽ زض پٌدطُ تاظ قسُ تؼساز ظیط هدوَػِ ّای هَضز ًظط ضا ٍاضز وطزُ ٍ 

زض تواهی هطاحل ٍاضز وطزى اعالػات ّطخا تطای یه آیتن ّن اضظـ پَل زاذلی ٍ ّن اضظـ پَل : ًىتِ  

ذاضخی ًیاظ تاقس یؼٌی لؿوتی اظ پطزاذت یا زضیافت تِ یه ٍاحس پَلی ٍ لؿوتی زیگط تا ٍاحس پَلی هتفاٍت 

.  ایداز وٌین ٍ ّط ٍاحس پَلی ضا زض یه تاوؽ ٍاضز وٌینinsertتاقس حتوا تایس تاوؿْایی خساگاًِ تَؾیلِ 

. ّوعهاى ًوی تَاى زض یه تاوؽ تیف اظ یه ٍاحس پَلی زاقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right click > insert 

 

 

2 

3 1 



 

 

14 | P a g e   کـامفـار                                                                                              
 

.  ٍضٍز اعالػات زض خساٍل ایي ترف هكاتِ ّن تَزُ ٍ تطای خلَگیطی اظ تىطاض تِ شوط تٌْا یه هَضز هی پطزاظین

 (هكرم هی وٌس وِ اظ زاذل تاهیي هی قَز یا ذاضج)تطای ٍاضز وطزى ّعیٌِ اتتسا ًَع ٍاحس پَلی ضا اًتراب وطزُ 

 Escalationاظ گعیٌِ . ؾپؽ تَؾظ زووِ ّای ضازیَیی هكرم هی وٌین وِ پطزاذت آى تا پَل هحلی اؾت یا اضظی

تطای ٍاضز وطزى تَضم اؾتفازُ هی قَز، اگط تَضم آیتن هَضز ًظط ها تا ًطخ هتَؾظ تَضم خاهؼِ هتفاٍت اؾت هی تَاى آى 

. ضا ٍاضز ًوَز 

 

 

 

حالت تطای هحاؾثِ 4 ٍضؼیت اؾتْالن ضا هكرم هی وٌین، واهفاض conditions  Depreciationلؿوتزض 

ؾپؽ ًطخ یا عَل زٍضُ اؾتْالن  (خوغ تطووی/ قتاتساض/ذغی تا اضظـ لطاضِ/ذغی)اؾتْالن اضائِ هی وٌس 

ٍ(scrap)  ضا هكرم هی وٌین( پیف فطو اتتسای زٍضُ تْطُ تطزاضی) اضظـ لطاضِ ٍ ظهاى قطٍع اؾتْالن .

 saleفیلس . ّعیٌِ ّای هطتَط تِ ذطیس آیتن ضا زض خسٍل پاییٌی تهَضت حانضطب همساض زض لیوت ٍاحس ٍاضز هی قَز

of asset تطای تؼییي لیوت فطٍـ زض اًتْای زٍضُ تْطُ تطزاضی اؾت وِ اگط ذالی گصاقتِ قَز تِ ّواى اضظـ زفتطی 

.  زض پایاى زٍضُ تْطُ تطزاضی هحاؾثِ هی گطزز
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Production costs (ّعیٌِ ّای تَلیس) : 

. ّعیٌِ ّای تَلیس ؾالیاًِ هحهَل زض ایي قاذِ ٍ تِ تفىیه تطای ّط هحهَل ٍاضز هی قًَس

 

: خساٍل ایي ترف ػثاضتٌس اظ 

 Raw material (  ِهَاز اٍلی) 

 Factory supplies (ًِهلعٍهات واضذا) 

 Utilities (یَتیلیتی) 

 Energy (اًطغی) 

 Spare parts consumed (ُلغؼات یسوی ههطف قس) 

 Repair & maintenance (تؼویطات ٍ ًگْساضی) 

 Royalities (حك اهتیاظات) 

 Labour (زؾتوعز) 

 Labour  overhead costs (ّعیٌِ ّای تاالؾطی زؾتوعز) 

 Factory overhead costs (ًِّعیٌِ ّای ؾطتاض واضذا) 

 Administrative costs (ّعیٌِ ّای ازاضی) 

 Leasing costs (ّعیٌِ اخاضُ تلٌس هست) 

 Direct marketing costs (ّعیٌِ ّای تاظاضیاتی هؿتمین) 
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ّوچٌیي تواهی خساٍل . هی تَاًین خساٍل اضافی تطحؿة ًیاظ تؼطیف وٌین (ؾغح)ّواًٌس ترف لثل زض ایي لؿوت 

. ایي ترف هكاتِ یىسیگط تَزُ ٍ شوط یه ًوًَِ وفایت هی ًوایس

تطای ٍاضز وطزى همساض ٍ . تغَض ًوًَِ تطای هَاز اٍلیِ اتتسا ًَع ٍاحس پَلی ، ًحَُ پطزاذت ٍ تَضم ضا هكرم هی وٌین

:  ضٍـ پیف ضٍی ها هی گصاضز 2لیوت هَاز واهفاض 

 وِ زض ایي حالت اعالػات همساض ٍ لیوت ٍاحس هَاز ضا تطای Standard production costsاٍل تا اؾتفازُ اظ لؿوت 

ٍاضز هی وٌین ٍ ذَز  ( At nominal capacity)یا تطای ظطفیت اؾوی  ٍ (per unit of output)ٍاحس هحهَل 

. واهفاض تا اؾتفازُ اظ تطًاهِ فطٍـ وِ تؼسا ٍاضز ذَاّین وطز همساض هَاز اٍلیِ هَضز ًیاظ ضا هحاؾثِ هی وٌس 

 اؾت وِ زض ایٌدا تطای ّط ؾال همساض ٍ لیوت هَاز ضا تهَضت Annual adjustmentsضاُ زٍم اؾتفازُ اظ لؿوت 

. زؾتی ٍاضز هی وٌین 

ًىتِ لاتل تَخِ ایي اؾت وِ اگط ّن زض حالت اؾتاًساضز ٍ ّن تهَضت زؾتی ّعیٌِ ّا ضا ٍاضز وٌین آًگاُ ایي زٍ زض 

. هحاؾثات تا ّن خوغ هی قًَس

 

 
 

 زضنس هتغیط ّؿتٌس 100 ٍضؼیت ترف هتغیط ٍ ثاتت هَاز ضا ٍاضز هی وٌین، تطای هثال هَاز اٍلیِ standardزض لؿوت 

. چَى تا تَلف تَلیس ًیاظی تِ هَاز ًیؿت ٍلی ًیطٍی اًؿاًی تركی ثاتت زاضز ٍ تركی هتغیط
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Sales programme ( تطًاهِ فطٍـ) : 

.  تطًاهِ فطٍـ هحهَالت زض ایي خسٍل ٍاضز هی گطزز

 

 همساض ٍ لیوت هحهَل لاتل فطٍـ تطای ّط ؾال ٍاضز هی گطزز sales programmeزض تطگِ 

 

 

 ًطخ هالیات تط فطٍـ ، ًطخ ؾَتؿیسّای تؼلك گطفتِ ٍ هیعاى ؾَتؿیس ثاتت ضا زض sales tax & subsidiesزض تطگِ 

. نَضت ٍخَز ٍاضز هی وٌین
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Working capital (ؾطهایِ زض گطزـ) : 

تایس تؼساز ضٍظّایی وِ هَاز اٍلیِ ، اًطغی،  (هَخَزی واال) inventoryتطگِ اٍل   ؾطتطي ٍخَز زاضز،زض4زض ایي خسٍل 

زاضین یا زٍضُ گطزـ آًْا  (finished product)ٍ هحهَل ؾاذتِ قسُ  (work in progress)هَاز زض خطیاى ؾاذت 

 .عی ؾال ضا هكرم وٌین

 

. زٍضُ ٍنَل هغالثات فطٍـ هكرم هی گطزز (اؾٌاز زضیافتٌی) Accounts receivableزض تطگِ 

 

عَل زٍضُ تٌرَاُ اظ پَل زاذلی ٍ ًیع تٌرَاُ اضظی ٍاضز هی قَز ّوچٌیي زض ضوَضز  (تٌرَاُ) Cash in handزض تطگِ 

thereof short-term deposits ،هیتَاى زضنسی اظ تٌرَاُ ضا تِ ػٌَاى ؾپطزُ وَتاُ هست تا ًطخ ؾَز هكرم وطز 

 زض ایي نَضت ؾَز حانل زض زضآهسّای عطح هحاؾثِ ذَاّس قس

 

 

 

 

 



 

 

19 | P a g e   کـامفـار                                                                                              
 

 هطتَط تِ زٍضُ پطزاذت ّعیٌِ هَاز، اًطغی ٍ هَاضز هكاتِ هی تاقس (اؾٌاز پطزاذتٌی) Accounts payableتطگِ 

 

زض نَضتی وِ ّعیٌِ ّای هَاز اٍلیِ ضا زض لؿوت ّعیٌِ ّای تَلیس تهَضت اؾتاًساضز ٍاضز وطزُ تاقین : ًىتِ  

آًگاُ زض واهفاض تِ ایي نَضت ػول هی قَز وِ زض اتتسای زٍضُ تْطُ تطزاضی ؾفاضـ ذطیس هَاز تطای زٍضُ 

ظهاًی ای وِ زض هَخَزی اًثاض تطای هازُ اٍلیِ تؼطیف وطزُ این نازض هی وٌس، یؼٌی تایس تهَضت زؾتی 

هتٌاؾة تا ظهاى هَخَزی اًثاض ، زض آذطیي ؾال ؾاذت ٍ ؾاظ ّعیٌِ هَاز ذطیساضی قسُ تطای تَلیس ضا ٍاضز 

. وٌین

 ضٍظ اؾت ٍ ّعیٌِ ّای ذطیس تهَضت 120فطو وٌیس یىی اظ هَاز اٍلیِ ها گَخِ فطًگی تَزُ ٍ هَخَزی واال : هثال 

 ضٍظ گَخِ فطًگی ضا تهَضت 120زض ایٌهَضت تایس زض آذطیي ؾال ؾاذت ّعیٌِ ذطیس هؼازل . اؾتاًساضز ٍاضز قسُ اًس

.  ضٍظ پؽ اظ قطٍع زٍضُ تْطُ تطزاضی ّعیٌِ ذطیس گَخِ ضا هٌظَض هی وٌس120زؾتی ٍاضز وٌین ظیطا واهفاض 

 

Source of finance  (هٌاتغ هالی) : 

: زض ایي هدوَػِ هٌاتغ هالی تاهیي عطح ٍاضز هی قًَس ٍ قاهل خساٍل ظیط هی تاقس 

 Equity , risk capital (آٍضزُ ؾْاهساضاى) 

 Long term loans (ٍام ّای تلٌس هست) 

 Short term loans (ٍام ّای وَتاُ هست) 

 Profit distribution (تَظیغ ؾَز) 
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Equity (آٍضزُ ؾْاهساضاى) : 

 وِ زض آى هیعاى آٍضزُ ؾْاهساضاى یا تطزاقت تَؾظ اؾتEquity shares اٍلی .  خسٍل ٍخَز زاضز2زض ایي ظیطگطٍُ 

 .آًْا ضا زض ؾالْای هطتَعِ ٍاضز هی وٌین

 

 
 

 هطتَط تِ ؾَتؿیسّای احتوالی اؾت وِ عی ؾالْای هرتلف تِ پطٍغُ تؼلك هی subsides & grantsخسٍل زٍم 

. گیطز
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Long-term loans ( ٍاهْای تلٌس هست) : 

 زاذلی یا اضظی تَزى ٍ conditionsاتتسا زض تطگِ . خسٍل ٍام قاهل چٌسیي تطگِ اؾت وِ تِ تطضؾی آًْا هی پطزاظین

ؾَز پلىاًی تیكتط زض ) Annuityیا  (انل الؿاط ثاتت) constant principalؾپؽ ًَع ٍام ضا هكرم هی وٌین وِ 

 .تاقس (تَافمی) profileٍ یا  (!اٍل زٍضُ هثل تاًه هؿىي

 

 ظهاى اٍلیي First repaymentزض گعیٌِ .  تؼساز الؿاط زض ؾال ضا هكرم هی وٌینRepaymentؾپؽ زض گعیٌِ 

 (زض ایٌدا هی تَاى هست تٌفؽ ٍام ضا هكرم وطز)تاظپطزاذت ضا هی زّین 

 هست ٍام هكرم هی قَز وِ تطاؾاؼ تؼساز لؿظ زض ؾال وِ تؼطیف وطزین number of repaymentsزض گعیٌِ 

. تسؾت هی آیس

  تطای تؼییي هیعاى ٍ ظهاى ٍام اؾتDisbursementsتطگِ 
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.  هی تَاى ٍام خسیس تؼطیف وطزnewتا اؾتفازُ اظ زووِ 

 ؾَز ٍام ٍ ظهاى قطٍع هحاؾثِ ؾَز ٍاضز هی قَز، ّوچٌیي زض ایٌدا تایس تا اؾتفازُ اظ زووِ interestزض تطگِ 

Depreciationؾالْای اؾتْالن ؾَز هی تَاًس تِ اًساظُ ظهاى ).  ًحَُ اؾتْالن ؾَزّا ضا ًیع هكرم وطز

 (تاظپطزاذت ٍام یا حساوثط تا پایاى ػوط پطٍغُ تاقس

 

اگط .  تطای تدویغ تْطُ ٍام اؾت یؼٌی ًطخ تْطُ تدویغ قسُ ٍ زض اٍلیي تاظپطزاذت هحاؾثِ هی قَزcapitalizeگعیٌِ 

capitalizeاًتراب ًكَز یؼٌی اظ ظهاًی وِ ٍام ضا زضیافت هی وٌین تایس ؾَزّا ضا تِ تاًه تسّین . 
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ایي ّعیٌِ ّا وِ تایس تهَضت . ّعیٌِ ّای زیگط هطتَط تِ زضیافت ٍام ٍاضز هی قًَس (ّعیٌِ ّای خاًثی) Feesزض تطگِ 

، (هراضج ًوایٌسگی ٍام) Agency fee، (هراضج تؼْس ٍام) commitmentزضنسی اظ ٍام ٍاضز قًَس ػثاضتٌس اظ 

Guarantee (هراضج تضویي ٍام)  ٍOther fee (ؾایط ّعیٌِ ّا )

 

 

. ٍضٍز اعالػات ٍام وَتاُ هست ًیع تِ ّویي قىل هی تاقس

Profit distribution (تَظیغ ؾَز) : 

ضا زض ؾالْای هرتلف  (distributed)ٍ ؾَز ؾْام  (Retained)زض خسٍل تَظیغ ؾَز هیعاى زضنس ؾَز اًثاقتِ 

. هكرم هی وٌین

 
 

 

 

 



 

 

24 | P a g e   کـامفـار                                                                                              
 

 

 

Tax , allowances ( هالیات ٍ شذایط) : 

  هی تاقس وِ تطای ٍضٍز اعالػات هالیات تط زضآهس ٍ ؾَتؿیسّای ؾاالًِ Income tax ٍ Allowancesقاهل خساٍل  

ٍ زض  (زض نَضت ٍخَز) هالیات ثاتت ؾاالًِ Adjustments زض ؾتَى Income taxزض خسٍل  . عطح تىاض هی ضٍز

، 2000هثال زضآهس تا  )زضنَضتیىِ تطای هالیات خسٍل پلىاًی ًیاظ تاقس . زیگط ًطخ هالیات ؾاالًِ ضا ٍاضز هی وٌین ؾتَى

 هی تَاًین آى ضا Tax bracketsتا اؾتفازُ اظ  (...زضنس هالیات 20ٍ، 5000 تا 2000 زضآهس تیي –زضنس هالیات 10

 تؼطیف وٌین
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 خسیس تؼطیف هی وٌین وِ زض ایي نَضت یه ؾتَى خسیس تِ لؿوت هالیات اضافِ lower limitتِ ایي تطتیة وِ یه 

 .هی قَز ٍ هی تَاى ًطخ خسیسی زض آى ٍاضز وطز

 

 

 

ٍ ؾالْایی وِ هداظین اگط ظیاى زازین  (tax holidays) تطای تؼییي ؾالْای هؼافیت هالیاتی Tax conditionsگعیٌِ 

. هی تاقس (losses carried forward)آى ظیاى ضا زض ؾال ؾَززّی هحاؾثِ وٌین تا هالیات ووتط زّین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطْح هالیاتی را 

 تؼییي هی کٌین
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تطذی اظ گعیٌِ ّا تطای حفظ . تا ایٌدا توام اعالػات الظم تطای اضظیاتی یه پطٍغُ هؼوَلی ٍ ؾازُ ضا ٍاضز واهفاض وطزین

 . ّوثؿتگی هغالة  تَضیح زازُ ًكسًس وِ زض لؿوتْای تؼسی تغَض واهل تكطیح زازُ هی قًَس 

 گعیٌِ 4 ًگاُ وٌیس هكاّسُ هی قَز وِ Moduleاگط تِ هٌَی 

 Data input , select results , calculation , show results ٌٍِخَز زاضز وِ گعی data input ٍ ُتیه ذَضز 

 . ًكاى هی زّس وِ ها زض ایي هس ّؿتین

 

 
. تا اًتراب ّط هس ٍاضز آى قسُ ٍ ػولیات هطتثظ تا آى لاتل اًدام اؾت

تطای . پؽ اظ ٍضٍز اعالػات ًَتت تِ اًتراب ًتایح هَضز ًظط تطای هحاؾثات ٍ ًیع زؾتَض اًدام هحاؾثات هی ضؾس

   ضا اًتراب هی وٌین ،Select result گعیٌِ Moduleاًتراب هحسٍزُ هَضز ًظط تطای هحاؾثات اظ هٌَی 

 

 

 

2 

کل پزّژٍ را 

 اًتخاب هیکٌین

  select result هذ 

 را اًتخاب هیکٌین

1 
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تاوؿْای هَضز ًظط وِ هی ذَاّین زض هحاؾثات ٍاضز قسُ ٍ ًتایح آًْا ًوایف زازُ قًَس ضا تا تیه ظزى هكرم هی 

. تْتط ایي اؾت وِ توام پطٍغُ ضا تا تیه وطزى تاوؽ انلی پطٍغُ اًتراب وٌین. وٌین

 ضا اًتراب هی وٌین، واهفاض ٍاضز هحیظ هحاؾثِ قسُ ٍ قطٍع تِ  Calculation گعیٌِ Moduleپؽ اظ آى اظ هٌَی 

 . تىویل هحاؾثات ضا اػالم هی زاضزcalculation completedاًدام هحاؾثات هی ًوایس ٍ زض آذط تا پیام 

 

 

 ضا اًتراب وطزُ ٍ ضٍی Show results گعیٌِ Moduleتطای هكاّسُ خساٍل ٍ ًوَزاضّای هحاؾثِ قسُ تایس اظ هٌَی 

. ػالهت ّای خسٍل یا ًوَزاض زض گَقِ ّط تاوؽ ولیه وٌین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذّل

 ًوْدار
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 ذالنِ اعالػات پطٍغُ قاهل ؾطهایِ گصاضی ثاتت ، ؾطهایِ زضگطزـ ، زضآهس ّای حانل summary sheetتاوؽ 

 ضا اضائِ هی وٌس وِ تطای آقٌایی ؾطیغ ٍ هرتهط تا پطٍغُ تؿیاض هفیس NPV ٍ IRRاظ فطٍـ ٍ تطذی اظ قاذم ّا هاًٌس 

ًتایح ٍ خساٍل هطتَط تِ ّعیٌِ ّای ثاتت ، ّعیٌِ ّای تَلیس ، زضآهسّا ٍ ّعیٌِ ّای فطٍـ ٍ خطیاى ٍ هٌاتغ . اؾت

. ؾطهایِ گصاضی زض تاوؽ هطتَط تِ ّطوسام لاتل هكاّسُ ّؿتٌس

 

 

.   هْوتطیي ًتایح اظ ًظط اضظیاتی پطٍغُ ٍخَز زاضًس وِ تِ تَضیح آًْا هی پطزاظینBusiness resultsزض تاوؽ 

.   ول خطیاًات ًمسی پطٍغُ یا تِ انغالح گطزـ ٍخَُ پطٍغُ آٍضزُ قسُ اؾتcash flow for financeزض لؿوت 

 خطیاًات ّعیٌِ ٍ زضآهسی پطٍغُ ضا Total capital investment تاوؽ Discounted cash flowزض لؿوت 

.  پطٍغُ اضائِ هی زّسNPV ٍ IRRتهَضت تٌعیل قسُ تِ ّوطاُ 

 

 

 

 

خالصَ اطالػات پزّژٍ 

تِوزاٍ شاخصِای اصلی 

ارسیاتی در ایي جذّل 

ّجْد دارد 

 



 

 

29 | P a g e   کـامفـار                                                                                              
 

زض ٍالغ ایي .  پطٍغُ ًؿثت تِ ًطذْای هرتلف تٌعیل ضا ًكاى هی زّسNPV تغییطات NPV to total capitalًوَزاض 

.  ًؿثت تِ ًطخ تٌعیل ضا ًكاى هی زّسNPVًوَزاض حؿاؾیت 

 

 

 ضا ًؿثت تِ ؾِ ػاهل زضآهس فطٍـ ، ّعیٌِ ّای ثاتت IRR حؿاؾیت ٍ زضنس تغییطات Sensitivity of IRRًوَزاض 

. ؾطهایِ گصاضی ٍ ّعیٌِ ّای ػولیاتی ضٍی یه ًوَزاض ًكاى هی زّس

 

 

اتي ًوْدار در ّاقغ ًشاى دٌُذٍ دساسیت 

NPVتقاطغ .  ًسثت تَ ًزر تٌشیل است

.  پزّژٍ استIRRهٌذٌی تا هذْر طْل، 
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 تِ تطتیة ظهاى تطگكت ؾطهایِ ضا تهَضت ػازی ٍ تهَضت Normal payback ٍ Dynamic paybackزٍ ًوَزاض 

 .تٌعیل قسُ ًكاى هی زٌّس

 
 

 

 

 

 

 

Total equity invested ٍ ُخطیاى آٍضزُ ؾْاهساضاى ضا تكىل تٌعیل قسُ ًكاى زاز NPVآى ضا هحاؾثِ هی وٌس  .

 هطتَط تِ ؾطهایِ ؾْاهساضاى ضا ًؿثت تِ ًطذْای هرتلف تٌعیل NPV ًیع حؿاؾیت NPV on total equityًوَزاض 

 .ًكاى هی زّس

 هطتَط تِ تحلیل ًمغِ ؾطتِ ؾط فطٍـ اؾت Break-even analysisلؿوت 

 تطاظًاهِ ولی پطٍغُ ضا اضائِ هی وٌس  Balance sheet ratiosلؿوت 

تاوؿْا ٍ اعالػات تیكتطی وِ تَؾظ واهفاض اضائِ هی قًَس هغاتك ًیاظّای افطاز هرتلفی وِ پطٍغُ ضا هغالؼِ هی وٌٌس 

لاتل اضائِ ّؿتٌس ٍ اؾتفازُ اظ ّوِ هَاضز ًیاظ تِ ترههْای هرتلف حؿاتساضی، هسیطیتی ٍ غیطُ زاضز وِ تِ ّویي زلیل 

. اظ تَضیح ّوِ لؿوتْا زض ایٌدا نطفٌظط هی قَز

 

 

 

 

 

 

ًوْدارُای دّرٍ تاسگشت سزهایَ 

 تصْرت ػادی ّ تٌشیل شذٍ
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: اخطای یه پطٍغُ تَؾظ چٌس قطیه ؾطهایِ گصاض 

تاقس تثؼا ؾْن آٍضزُ ٍ ؾْن ؾَز ّط قطیه  (حمیمی یا حمَلی)ٍلتی زض پطٍغُ ای ؾطهایِ گصاض تیف اظ یه قرم 

 joint venture گعیٌِ project identificationزض ایٌهَضت زض ٌّگام تؼطیف پطٍغُ ٍ زض تاوؽ . تایس هكرم گطزز

  . ضا اًتراب هی وٌین

 

 

 

 

 

زض ایي تاوؽ تایس تؼساز قطوا تِ ّوطاُ .  تِ پطٍغُ اضافِ هی قَزJoint ventureتِ ایي تطتیة تاوؽ خسیسی تِ ًام 

 تِ تؼساز قطوا ضوَضز اضافِ هی قَز وِ هی تَاى ًطخ تٌعیل هَضز ًظط ّط Discountingزض تاوؽ . ًام آًْا ٍاضز قَز

 تِ تؼساز قطوا تاوؽ اضافِ هی Equity share تِ ترف Source of financeزض لؿوت . یه ضا زض آى ٍاضز وطز

. قَز ٍ تایس آٍضزُ ّط قطیه ضا ٍاضز وطز

 

 

درصذ سْد تقسیوی 

 تیي شزکا

سْدی کَ تَ ُیچیک 

 .اس شزکا ًوی رسذ

: درصذ سْد تزگشتَ تَ هیِي 

تزای شزکای خارجی تْدٍ ّ در 

 .تذلیل اقتصادی کارتزد دارد

شزکای سزهایَ گذار را 

 هؼزفی هی کٌین
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 ًیع تِ تؼساز قطوا ضوَضز اضافِ هی گطزز وِ تایس ؾْن ؾَز ّطیه ضا زض ضوَضز Profit distributionزض لؿوت 

 تطای هیعاى ؾَز تَظیغ قسُ ای اؾت وِ تِ ّیچ وسام اظ equity sharesزض ایي لؿوت ضوَضز .هطتَعِ هكرم وطز

 (هثال تِ هَؾؿات ذیطیِ هی ضؾس  )قطوا ًوی ضؾس 

:  تحث تَضم 

:  ضٍـ تطای ٍاضز وطزى تَضم ٍخَز زاضز 3زض واهفاض 

 .لثال تطای ّعیٌِ ّای هرتلف هحاؾثِ وطزُ ٍ تهَضت زؾتی زض ترف ّعیٌِ ّا تهَضت ؾاالًِ ٍاضز وٌین .1

 . تَضم هطتَط تِ آى ایتن ضا ٍاضز وٌینScalationزض تاوؿْایی وِ لیوت زاضًس زض گعیٌِ  .2

 گعیٌِ special features زض لؿوت project identificationزض ٌّگام تؼطیف پطٍغُ زض تاوؽ  .3

Inflation هی تَاى تَضم ّط  زض ایي نَضت تاوؿی تِ ّویي ًام تِ پطٍغُ اضافِ هی قَز.  ضا اًتراب وٌین ٍ

زض ایٌهَضت تطای توام الالم لیوتی . ؾال ضا تطای ّط ٍاحس پَلی وِ لثال تؼطیف وطزُ این زض آى ٍاضز وطز

 .تَضم هحاؾثِ ذَاّس قس

 اًتراب قَز آًگاُ تَضهی وِ تهَضت inflationزضنَضتیىِ . ّوچٌیي هی تَاى تطویثی اظ ضٍقْای تاال ضا ًیع تىاض تطز

Scalationٍاضز وٌین تا آى خوغ ذَاّس قس  . 

 

 

 

 

 ضا اًتراب وٌین آًگاُ زض تطاظًاهِ الالم ّعیٌِ Revalute fixed assests گعیٌِ special featuresزض نَضتیىِ زض 

. ای زض زٍ ترف خسا ّن تا تَضم ٍ ّن تسٍى تَضم آٍضزُ هی قًَس

Inflation را تزای ّارد 

کزدى تْرم ػوْهی 

اًتخاب هی کٌین 

تْرم ساالًَ تزای ُز 

ّادذ پْلی را ّارد هی 

 .کٌین
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MIRR (  ًُطخ تاظزُ زاذلی تؼسیل قس) : 

 هحاؾثِ قسُ ػسز نحیحی IRRتطای پطٍغُ ّایی وِ زض عَل ػوطقاى خطیاًْای هالی هتٌاٍتا هثثت ٍ هٌفی قًَس 

.  اؾتفازُ وطزMIRRتطای حل ایي هكىل تایس اظ .  چٌس هطتثِ نفط ذَاّس قسNPVًرَاّس تَز ظیطا زض عَل ػوط پطٍغُ 

ٍ زیگطی  (لطو گیطی  ) Borrowing زٍ ًطخ تٌعیل زض ًظط گطفتِ هی قَز وِ یىی هطتَط تِ MIRRتطای هحاؾثِ 

وِ ًطخ اٍلی تطای تٌعیل خطیاًْای هٌفی ٍ ًطخ زٍم . هی قَز (فطنت ؾطهایِ گصاضی  ) Reinvestmentهطتَط تِ 

. تطای تٌعیل خطیاًْای هثثت تىاض هی ضٍز

 

 

 اًدام ًی قَز وِ تایس Modified internal rate of return تطگِ Discountingزض واهفاض ایي ًىتِ  زض تاوؽ 

.  ًطخ ّای هطتَعِ ضا زض زٍ ؾتَى ٍاضز وطز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًزخِای فزصت سزهایَ گذاری 

ّ قزض گیزی را هذاسثَ کزدٍ 

 .ّ ّارد هی کٌین
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: هطاوع ّعیٌِ 

ٍلتی زض پطٍغُ تٌْا یه هحهَل زاضین هكىلی تطای اذتهال ّعیٌِ ّای غیط هؿتمین تَلیس ًیؿت اها ٌّگاهی وِ 

چطاوِ ّعیٌِ ّای غیط هؿتمین هوىي اؾت . چٌس هحهَل زاقتِ تاقین تطای ایي هَضَع تا هكىل هَاخِ هی قَین

. تطای هحهَالت هرتلف تَزُ ٍیا تطای گطٍّی اظ هحهَالت لاتل هحاؾثِ تاقس

 هطوع 6تهَضت پیف فطو .  ضا اضائِ وطزُ اؾتcost center ٍ cost allocationتطای حل ایي هكىل واهفاض گعیٌِ 

 , production , storage , environment , marketingّعیٌِ زض واهفاض تؼطیف قسُ اًس وِ ػثاضتٌس اظ 

services , administrationهٌظَض .  وِ تطای ایداز هطاوع ّعیٌِ تایس زض ظیط ّطوسام اظ آًْا تاوؽ خسیس ٍاضز وطز

.  اظ هطوع ّعیٌِ گطٍّی اظ هحهَالت اؾت وِ یه یا چٌس ّعیٌِ غیط هؿتمین ضٍی آًْا ٍخَز زاضز

 

 

 

 

 

 ؾتَى ٍخَز ذَاّس زاقت ، زض ؾتَى چپ توام هحهَالت لیؿت قسُ اًس ٍ ها تایس 2زض تاوؽ خسیس وِ ایداز وطزین 

ّوچٌیي ًام هطوع ّعیٌِ . وٌین (یا حصف)زض ؾتَى ضاؾت هحهَالتی ضا وِ هی ذَاّین زض ایي هطوع ّعیٌِ تاقٌس ٍاضز 

. ضا ًیع هكرم هی وٌین

 

 

تاکسِای پیش فزض کَ سیز هجوْػَ 

 آًِا هزکش ُشیٌَ تؼزیف هی کٌین

تا افشّدى هذصْالت سوت چپ تَ 

 ایي لیست هزکش ُشیٌَ را هی ساسین
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ّعیٌِ هَضز ًظط ضا ٍاضز وطزُ  (indirect costs)ؾپؽ زض ٌّگام ٍضٍز ّعیٌِ ّای تَلیس زض ّعیٌِ ّای غیط هؿتمین 

 وِ تَخَز آهسُ ولیه هی وٌین تا هطوع ّعیٌِ هَضز ًظط ٍ ًیع ًحَُ تمؿین ایي ّعیٌِ cost centerؾپؽ ضٍی گعیٌِ 

.  زض هطوع ّعیٌِ ضا هكرم وٌین

 

 

 

 

 

 

 

هزکش ُشیٌَ هْرد ًظز 

 را اًتخاب هی کٌین

ًذٍْ تقسین ُشیٌَ را در هزکش 

 ُشیٌَ هؼلْم هی کٌین
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:  آًالیع حؿاؾیت 

یىی اظ هطاحل اضظیاتی پطٍغُ ّا تحلیل حؿاؾیت آًْا ًؿثت تِ ػَاهلی ّوچَى ًطخ تٌعیل ، ّعیٌِ ّای ؾطهایِ گصاضی 
ًطم افعاض واهفاض ًیع ضاُ واضّایی زض ایي ظهیٌِ اضائِ وطزُ . ، زضآهس حانل اظ فطٍـ ، ّعیٌِ ّای ػولیاتی ٍ غیطُ اؾت

 . اؾت وِ تِ قطح آى هی پطزاظین
 ضا Desired IRRگعیٌِ .  ضا اًتراب هی وٌین تا ٍاضز هحیظ هَضز ًظط قَین sensitivity گعیٌِ Moduleزض هٌَی 

 فؼلی پطٍغُ وِ لثال هحاؾثِ قسُ ًكاى زازُ هی قَز ٍ ؾوت ضاؾت IRRاًتراب هی وٌین، تاالی ؾوت چپ نفحِ 
IRRهَضز ًظط ها  تایس ٍاضز قَز  .

 

 ای وِ هسًظط اؾت ضا ٍاضز هی وٌین ؾپؽ زض خساٍل پاییي اظ ّعیٌِ ّای IRR اؾاؼ واض تِ ایي تطتیة اؾت وِ 
ػولیاتی ، ؾطهایِ گصاضی یا زضآهس فطٍـ آیتوْایی ضا وِ هی ذَاّین تغییط وٌٌس ضا اضافِ هی وٌین ٍ تطای ّط وسام 

.  حساوثط زضنس تغییطات ضا هؼیي هی وٌین

 

 

 

 

 

 

IRR هْرد 

اًتظار را 

ّارد هی کٌین 

آیتوِای هْرد ًظز را 

 insertاس جذّل تاال 

هی کٌین 

دذاکثز تغییزات هجاس 

. را ّارد هی کٌین



 

 

37 | P a g e   کـامفـار                                                                                              
 

 

 

ؾپؽ واهفاض قطٍع تِ هحاؾثِ هی وٌس ٍ تِ تطتیة آیتوْا ضا هغاتك زضنس تغییطات هداظ اضافِ یا ون هی وٌس تا تِ 
.   هَضز ًظط تطؾس IRRػسز

 

 ًؿثت تِ آیتوْای هَضز ًظط ها هكرم هی قَز ٍ ّن هی تَاى تطای تْثَز قاذهای IRRتِ ایي تطتیة ّن حؿاؾیت 
.  اػوال ًوَز price change یا quantity change زض لؿوت  sensitivityپطٍغُ ایي تغییطات ضا زض هحیظ 

.  ًیع ّواًٌس فَق ػول هی گطززDesired NPVتطای 

 

کاهفار تَ تزتیة آیتوِا را طثق 

تغییزات هجاس اضافَ هی کٌذ تا 

 ّارد شذٍ تزسذ IRRتَ 

درصذ تغییزاتی کَ اس تخش 

قثل تذست آهذ را هی تْاًین 

ایٌجا ّارد کٌین ّ ًتایج را 

. هشاُذٍ کٌین
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 :  Parametric analysisتحلیل 

 ول ؾطهایِ گصاضی NPVتطای ًوًَِ ًوَزاض . ایي تحلیل هرتم ًوَزاضّا هی تاقس ٍ فمظ زض هحیظ ًوَزاض فؼال اؾت
. ضا تاظ هی وٌین 

 
 variation ofاظ هٌَی وكَیی .  ضا اًتراب هی وٌینParametric analysis گعیٌِ Graphics اظ هٌَی 

یىی اظ گعیٌِ ّای زضآهس فطٍـ، ؾطهایِ گصاضی ثاتت یا ّعیٌِ ّای ػولیاتی ضا اًتراب وطزُ ٍ زضنس تغییطات ضا ًیع 
.  ٍاضز هی وٌین

 
 زٍ ًوَزاض خسیس تا زاهٌِ تغییطات زازُ قسُ ایداز هی قَز وِ هی تَاى اظ ایي عطیك NPVتِ ایي تطتیة زض وٌاض ًوَزاض 

  .  ػاهل گفتِ قسُ تطضؾی وطز3حؿاؾیت ضا ًؿثت تِ 

دّ ًوْدار جذتذ تا داهٌَ تغییزات دادٍ شذٍ ایجاد 

 NPVهی شْد کَ در ّاقغ ًشاى دٌُذٍ دساسیت 

 است


