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	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي  " امير حسين جهانشاهي-آقايان سعيد نمازيان"كتابي كه در دست داريد با همت 

  از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف 

 
لم علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشكالت است . دایره عمدیریت مالی 

 دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی 1مالیه می تواند به 

  : مدیریت مالی

( نیز business finance( یا مدیریت مالی تجاری )Carporate financeکه مدیریت مالی شرکتها )
. تصمیمات مدیریت مالی شامل نامیده می شود اصوالً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد

حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بكار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار 
 است.

 : سرمایه گذاریها
وظایف مدیران دارد. این بخش از علم مالیه بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز  

ی ممكن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا سرمایه گذار
 ارزیابی عملكرد اوراق دارایی می باشد.

 : نهادهای مالی

این بخش از علم مالیه با بانک و سایر موسساتی که وظیفه جمع کردن منابع مالی و سایر مصرف کنندگان مالی  
د را شامل می شود. برای مثال مدیر بانكی ممكن است تصمیماتی درباره دادن وام، حفظ را با هم در یكجا دارن

 .بگیرد مقررات با برخورد شیوه همچنین  تراز نقدی، تعیین مقدار بهره برای وامها

م نیست بلكه اهمیت دارد شرایط تجاری و کاری است که باعث می شوداز هر مه مالی مدیریت از خاصی بخش
 تامین اعتبار یها یا ابزارهای مالی اتخاذ شود مكن است شامل سرمایه گذاری ) استفاده از سرمایه(یک از تئور

 ) افزایش سرمایه ( می شود. 

 مدیریت مالی

دسته  1مدیریت مالی در برگیرنده مختلف تصمیم گیری ها می شود. ما می توانیم این تصمیم گیری ها را به 
 م:نیاصلی تقسیم ک

 .شود می آنها دوی هر شامل که تصمیماتی -1   اعتبار تامین تصمیمات -2   مایه گذاریتصمیمات سر -1
طرز استفاده از سرمایه، خرید ، نگهداری یا فروش تمام انواع دارایی ها سرو کار دارد.  با گذاری سرمایه تصمیمات

ت که یک خط تولید را راه به این ترتیب که الزم است که یک دستگاه مهرزن از کار افتاده بخریم؟ الزم اس
 اندازی کنیم؟ وسایل قدیمی را بفروشیم ؟ یک کمپانی یا موسسه را بخریم؟ نقدینگی خود را در بانک نگهداریم؟

تصمیمات مالی شامل فراهم آوردن سرمایه الزم برای سرمایه گذاری و تامین اعتبار برای فعالیتهای هر روز می 
ی که از موسسات به دست امده استفاده کند؟ آیا آنها بایست از نقدینگی که از شود. آیا مدیران باید از درامدهای

 خارج از واحد تجاری آنها به دست آمده استفاده کنند؟

فعالیتها و سرمایه گذاری های یک شرکت می تواند از خارج از شغل آنها تامین اعتبار شود موسسه بدهی های 
اده از وام بانكی و فروش اوراق بهادار یا به وسیله فروش سهام ( قبل مثل استفincurring debtsتحمیلی )

  مالكیت . زیرا هر یک از این روشهای مالی تجارت را در مسیرهای مختلفی قرار می دهد که در آنها تصمیمات
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 اعتبار تامین وهم گذاری سرمایه هم شامل همزمان طور به کاری تصمیمات از بسیاری. دارد زیادی اهمیت مالی
 سرمایه درباره گیری تصمیم در دیگر موسسه یا شرکت یک از بخواهد است ممكن شرکت یک مثالً. شود یم

 ه کند.استفاد گذاری

گر چه موفقیت در انتخاب آنها بستگی به چگونگی تامین اعتبار کردن دارد: که به صورت قرض کردن پول باشد 
ق بهادار باشد و یا معاوضه سهام اوراق بهادار باشدو اگر یا با قیمت خرید مقابله کرد یا با فروش سهام یا اورا

مدیران تصمیم به قرض کردن پول بگیرند پول قرض گرفته شده باید در مدت زمان معینی پس داده شود. 
 سهیم اند گرفته قرض را پول که شرکتهایی سود در معموالً  سرمایه گذران ) آنهایی که پول قرض می دهند(

 سرمایه این کنند، اعتبار تامین مالكیت سهام، فروش با که بگیرند تصمیم مدیران اگر دیگر طرف از. شوند نمی
 شود. اگر چه فروش این سهام باعث کم رنگ شدن کنترل سهامداران کنونی می شود. داده پس نباید دیگر

عامل مهم بستگی  2اینكه آیا تصمیمات مالی شامل سرمایه گذاری ، تامین اعتبار یا هر دوی انها می شود به 
دارد. ریسک و بازده مورد نیاز به وسیله مطالعات شما درعلم مالیه، شما با این عوامل سرو کار خواهید داشت. 
بازده مورد نیاز تفاوت بین سود بالقوه و هزینه های بالقوه است. ریسک آن میزان از عدم اطمینان است که مربوط 

 به بازده مورد نیاز است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




