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 چکیده 

ان هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی استت بدستت آوردن ستود بیشتتر ودر نتیجتا افتزایش ثتروت        افزایش ثروت سهامدار     

سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینا یکی از مواردی است کا شرکتها با عنوان یت  راهکتار بترای دستتیابی بتا      

گروهی از متخصصین عقیده دارند کا اخت  تصتمیمات مدبرانتا متدیریت  متی توانتد باعت          .اهداف خود مد نظر قرار می دهند

افزایش ارزش شرکت شود نا ساختار سرمایا ، اخ  تصمیمهای آگاهانا می تواند باع  ستود بیشتتر ودر نتیجتا افتزایش ثتروت      

افزایش سرمایا )سود ستهمی و ماالاتات   سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق 

آورده نقدی ( و وام ) وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ( بر بازده واقعی سهام شرکتهای پ یرفتا شده در بورس اوراق بهادار تهتران  

افتزایش   می باشد .  بدین منظور از نسات های بدهی های کوتاه مدت با کل دارائیها ، بدهی بلند مدت با کل دارائیهتا ،درصتد  

مورد بررسی قرار گرفتا ونمونا آمتاری ایتن    1334الی 1332سرمایا و  بازده واقعی شرکتها را برای ی  دوره مالی بین سالهای 

تحقیق عاارتست از شرکتهای کا فقط از افزایش سرمایا ویا وام استفاده نموده اند. با طورکلی یافتتا هتای تحقیتق نشتان متی      

زایش سرمایا استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثات ندارد ولی شرکتهایی کتا  دهد کا  شرکتهایی کا از اف

 از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثات دارند .      

 

 : ثروت سهام داران،تصمیمات مدبرانا ،افزایش سرمایا  کلمات کلیدی
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 مقدمه :

زاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معامالت بازرگانی در دنیای امروز اعت   گسترش  ف      

از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیتدی و بازرگتانی بترای حفتف ترفیتت بتا توستعا فعتا لیتهتا و طتر            

داخلی وجهانی نیاز این شترکتها بتا منتابع متالی را      ها،سرمایا گ اری در جهت حفف یا افزایش قدرت رقابت ازعرصا های

افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیا سرمایا گ اریها و تهیا برناما های مالی مناست  ،  

در چنین شرایای بهره گیری از تکنیت  هتای متدیران متالی      دراز عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت با حساب می آید 

 اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.

ژی  را تقویت می کند.بدیهی است برای  شترکتها  تتهیا خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل با هدفهای استرا     

موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کاالهایی با کیفیت باالتر،هزینا کمتر وفروش باقیمت مناس  است کتا امتر تولیتد ختود     

مستلزم تأمین منابع مالی با هزینا قابل قاول است. دراغل  کشورهای دنیا بازار سرمایا با عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای 

رسیدن با رشد و توسعا اقتصادی در نظر گرفتا می شود. ایران اگرچا کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی 

می برند. عالوه براین ساختار بازار سرمایا کشور در راباا با تجهیز و تخصتی    رنجاغل  شرکتهای ایران از کماود سرمایا 

منابع مالی ضعیف بوده وبا صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بتورس اوراق بهتادار تهتران و گستترش     

یری سرمایا گ اران با توجا با میتزان  بورس با سایر استانها و با استقاال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمی  گ

آگاهی عمومی نسات با روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمی  گیری مالی با موضوعی در ختور اهمیتت تاتدیل شتده     

است . عوامل متعددی باع  افزایش میزان سرمایا مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه هتا و  

می باشد در صحنا رقابت شرکتهایی موفق اند کا عالوه بر تداوم فعالیت و حفف سترمایا ختود از بتازار ،     طر  های توسعا

 در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .

         

با توجا با اینکا یکی از وتایف عمده و مه  شرکتها تصمیمات مالی است شرکتها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود       

ق انتخاب دارند  کا یا با پ یرش شرکای جدید و واگ اری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یتا بتا استتقراق اقتدام بتا      ح

تامین مالی نمایند . و شرکتها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناس  و مقتضی در این راباا با مناس  تترین ترکیت    

ا در حال حاضر دستیابی با ساختار مالی بهینا با جهت اثر عمده آن بر دست یابند . چراک "ساختار مالی  "تامین مالی یا 

 روی ارزش شرکت و سایر جناا ها از اهمیت خاصی برخوردار است . 

ساختار مالی ی  شرکت با مجموعا ماالغی کا از طریق استقراق ، سهام ممتاز ، سهام عادی و سود تقسی  نشده تتامین  

کا از منابع م کور تامین می گردد در جهت حفف ترفیت موجود و یا ترفیت سازی جدید شده است ، اشاره دارد ماالغی 

بکار گرفتا می شود با توجا با اینکا منابع تامین مالی دارای هزینا و ریس  متفاوتی استت لت ا بکتارگیری بهینتا منتابع      

اقل هزینا ، ارزش فعلتی شترکت حتداکثر    سرمایا بسیار حائز اهمیت است ، تا از طریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حد

 گردد.

بدستت آوردن ستود بیشتتر از طریتق تغییتر ترکیت        .افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است         

ساختار سرمایا ، بخصوص استفاده از استقراق  برای دوره های زمانی بلند متدت ، از جملتا متواردی استت کتا شترکتها       

ه جهت دست یافتن با اهداف خود مدنظر قرار می دهند . گر وهی از متخصصین مالی مانند بریلی و مایرز بعنوان ی  شیو

معتقدند کا ارزش شرکت بستگی با عملکرد مدیریت دارد نا ساختار سرمایا . با اتخاذ تصمیمات مدبرانا در زمینا سرمایا 

دبرانا ای کتا در زمینتا تتامین متالی گرفتتا متی شتود .و        گ اری می توان با پولهای زیادی دست یافت نا با تصمیمات م

 گروهی از صاح  

تران علوم مالی مانند دونالد فارار و لی سیلیون و جرالد وارنر معتقدند صرفا جویی مالیاتی ناشی از استقراق باع  ان       

نیز در این مورد می گوید شترکتها  افزایش ارزش شرکت و یا با عاارتی افزایش ثروت سهام داران می گردد . جان همپتون 
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در برناما ریزی سود با کس  سود خال  بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراق توجا متی نماینتد . در مقابتل توجتا بتا      

صرفا جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از استادان مالی را متقاعد کرده است کا استفاده از بدهی 

در تامین مالی شرکتها یکی از راههای قتال توجا برای افزایش ارزش شترکت و در نتیجتا افتزایش ثتروت      های بلند مدت

سهامداران است . اینها معتقدند برای هر شرکت ی  ساختار مالوب سرمایا وجود دارد کتا در آن حالتت ، ارزش شترکت    

 حداکثر خواهد شد .  

مؤید این مسئلا است کا باور متوسط شترکتها وقتتی اقتدام بتا انتشتار       تحقیقاتی کا تا کنون در این زمینا انجام گرفتا

سهام می کنند ، قیمت سهام کاهش می یابد و اداما روند افزایش سرمایا بدون کس  بازده مناس  و با هزینا سرمایا بتاال  

 بورس اوراق بهادار را با مخاطره مواجا خواهد ساخت .  

از نظر مدیریت مالی ، تعیین راباا بین هزینا سرمایا ، و ساختار سرمایا و ارزش کل شرکت بسیار اهمیت دارد زیترا متی   

توان با استفاده از ساختار سرمایا بر ارزش کل شرکت تاثیر گ اشت ل ا ما در این تحقیق در صدد آن هستی  کا آیا منتابع  

د یا خیر ؟ و اینکا آیا در بورس اوراق بهادار تهتران ارزش شترکت تحتت تتاثیر     تامین مالی  بر روی ارزش شرکت تاثیر دار

 شیوه های تامین مالی قرار میگیرد ؟     

 

 تعریف واژه ها : 

مورد نیاز برای شروع و اداما فعالیت خود می تواند از طریق آن منابع مالیاست کا شرکتروشهاییتامین مالی:هایشیوه

 و عدم تقسی  سود میااشد.  استقراق، انتشار سهامتامین نماید کا عموما شامل

 تأمین مالی: 

تهای فعال در بورس تهران تحصیل وجوه الزم برای بود جۀ سرمایا ای کا دراین تحقیق دو روش عمدۀ مورد استفاده شرک

 .افزایش سرمایا )ماالاات وآورده نقدی سهامداران( واخ  وام بلند مدت مدنظر است

 حاشیه سود:

 .  این نسات از تقسی  سود خال  با دست می آید ونشان می دهد کا سود چا نساتی از درآمد فروش را تشکیل می دهد

 افزایش سرمایه:  

 ز منابع تأمین مالی درشرکت های سهامی با شمار می رود واز دو طریق انجام می شود افزایش سرمایا با عنوان یکی ا

یکی از طریق افزایش ارزش اسمی سهام موجود شرکتها کا در این روش هیچ تغییری در تعداد سهام شرکت ایجتاد نمتی   

اندوختتا هتای حقتوق صتاحاان     شود راه دیگر افزایش سرمایا ،صدور سهام جدید در ازاء دریافت وجا نقتد و یتا از محتل    

سهام،تادیل  ماالاات حال شده سهام داران و اشخاص و ازمحل سود انااشتا یا تادیل اوراق قرضا با سهام )صدور ستهام  

جدید در این روش موج  افزایش تعداد سهام شرکت می گردد( است.دراین تحقیق افزایش سرمایا از طریتق ماالاتات و   

 نظر گرفتا شده است. آورده نقدی سهام داران در 

 وام )استقراض( :

منظور ازاستقراق تأمین منابع مالی بلند متدت استت کتا در ازاء آن اصتل مالتا بتا اضتافا درصتدی مشتخ  از ستود            

 بازپرداخت می شود.

 تأمین مالی کوتاه مدت :

ی  دوره مالی ، هتر کتدام   منظور از تأمین مالی کوتاه مدت ، تأمین مالی از محل مناسای است کا ترف مدت ی  سال با 

کا کمتر باشد ، بازپرداخت می گردد . این نوع تأمین مالی معموال برای رفع نیازهای موقتی مورد استفاده قترار متی گیترد    

 در این تحقیق نسات جمع بدهی های کوتاه مدت با دارائی ها بعنوان تأمین مالی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد .  

 لند مدت : تأمین مالی ب
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این نوع تأمین مالی معموال برای تأمین مالی سرمایا گ اری های بلند مدت مانند احداث کارخانا و خرید دارائی های ثابت 

،اجرای طر  های توسعا و تجدید ساختار سازمان و مدرنیزه کردن امکانات موجود بکار می رود . منابع در دستترس بترای   

قراق ، انتشار سهام ممتاز ، انتشار سهام عادی و استفاده از منابع داخلی میشود . در ایتن  تأمین مالی بلند مدت شامل است

 تحقیق نسات جمع بدهی های بلند مدت با دارائی ها بعنوان نماینده تأمین مالی بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد .  

 

 نرخ بازده سهام :

طی دوره سرمایا گ اری ، دوره نگهداری ، بر روی سرمایا گ اری ختود  عاارت است از کل بازدهی کا ی  سرمایا گ ار در 

بدست می آورد . نرخ بازده سرعت افزایش یا کاهش ثروت را نشان می دهد و بصورت درصدی از سرمایا گ اری اولیا بیان 

 می شود .  

 وام بلند مدت :

 ا بهره می باشد .بدهی با سر رسید طوالنی ) بیش از پنج سال ( کا مستلزم پرداخت هزین

 

 شرکتهای اهرمی و غیر اهرمی :

منظور از شرکتهای اهرمی ، شرکتهایی هستند کا از بدهی بلند مدت استفاده می کنند ولی شرکتهایی کا ستهام سترمایا   

 آنها توسط صاحاان شرکت تامین می شود ، غیر اهرمی نامیده می شوند . 

 نسبتهای سود آوری :

لیت کلی مدیریت شرکت را از طریق احتساب سود حاصل از فروش و سرمایا گت اری هتا متورد    نساتهای سودآوری کا فعا

 تجزیا و تحلیل قرار می دهند .  

 

 ریسك :

انحراف از بازده مورد انتظار ریس  تعریف میشود با عاارت دیگر ، از نظر آماری انحراف معیار از بازده مورد انتظار ریست   

 تعریف می گردد .  

 هزینه:

 کاهش در دارایی ها ، افزایش در بدهی ها کا در محاساا سود موج  کاهش سود می گردد ، هزینا تلقی می شود . 

 سود سهمی :

 عاارتست از سودی کا با سهامدارن بابت سهامی کا در شرکت دارند پرداخت می شود

 

 شیوه های تامین مالی :

حنا رشد شرکت ، نقش بسیار مهمی ایفا می کنتد . توانتائی شترکت    تامین مالی برای اجرای پروژه های سود آور در ص     

در مشخ  ساختن منابع مالی بالقوه ) داخلی و خارجی ( برای تهیا سرمایا با منظور سرمایا گت اری هتا و تهیتا برنامتا     

 های مالی مناس  ، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت با حساب می آیند .

ین منابع مالی مناس  باید هزینا منابع متعدد تامین متالی را مشتخ  و آثتاری کتا ایتن      مدیریت شرکت در راستای تعی 

منابع مالی بر بازده و ریس  عملیاتی شرکت دارند تعیین نمایند . مقصود ما از کاربرد واژه مناست  در جملتا بتاال اجترای     

 د . برناما هایی است کا بتوان بدان وسیلا ثروت سهامداران را با حداکثر رسانی

آنچا مسالا را مشکل تر می سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداری است کا مدیریت شرکت می تواند از آنها استفاده کند 

 (. اما متاسفانا هنوز برناما مالی مشخصی وجود ندارد کا بتوان با اجرای آن ، ارزش شترکت را بتا بتاالترین حتد رستانید.     

 (26ص , 1373 جهان خانی ،

 ر اساس مدت :. ب 1
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الف : تأمین مالی کوتاه مدت) جاری ( ، بعنوان تعهدات و بدهی هایی کا در طول ی  سال سر رسید و پرداخت می گردد 

 تعریف می شود . منابع عمده وجوه تأمین مالی کوتاه مدت با ترتی  اهمیت آنها برای شرکتها و موسسات عاارتند از :

 الف ( اعتاارات جاری میان شرکتها و موسسات  -1

 الف ( اخ  وام از بانکها و سایر موسسات اعتااری  -2

 الف ( اوراق تجاری شامل سفتا و برات کا عموماً با سایر موسسات فروختا می شود . -3

یف ی گردد ، تعراخت مب : تأمین مالی بلند مدت ، بعنوان تعهدات و منافعی کا در طول بیش از ی  سال سر رسید و پرد

 می شود .

 منابع عمده تأمین مالی بلند مدت عاارتند از :

 ب ( وامهای بلند مدت -1

 ب ( انتشار سهام عادی و سهام ممتاز  -2

 . بر اساس منبع :2

 الف : تأمین مالی از منابع داخلی شامل موارد زیر می باشد :

 الف ( کاهش دارایی های جاری  – 1

 الف ( فروش دارایی های ثابت اضافی   – 2

 الف ( ذخایر استهالك  3

 الف ( اندوختا و سود تقسی  نشده   – 4

 ب : تامین مالی از منابع خارجی شامل موارد زیر می باشد :

 ب ( اخ  وام از بانکها و موسسات اعتااری  -1

 ب ( خرید های نسیا و اقساطی   -2

 ( بدهی ها  ب ( با تعویق انداختن ) افزایش  -3

 ب ( صدور و انتشار اوراق قرضا ، سهام عادی و سهام ممتاز -4

 

 روشهای متداول برای تأمین مالی  

شرکتی کا می خواهد در پروژه های جدید سرمایا گ اری کند ، باید مناع تأمین مالی را از قال پیش بینی نماید . بتا       

آثار متفاوتی را در سود هر سه  شرکت خواهد داشتت ، باتور کلتی چهتار     توجا با اینکا تأمین مالی از روشهای گوناگون 

 (111ص , 1374 روش برای تأمین مالی متداول است :) جان جی ,

 . منابع داخلی 1

اگر شرکت نقدینگی کافی داشتا باشد می تواند جهت سرمایا گ اری جدید مورد استفاده قرار دهتد کتا موجت  افتزایش     

 شد . زیرا وجوه داخلی هیچ گونا هزینا سرمایا گ اری برای شرکت نخواهد داشت .  عایدی هر سه  خواهد 

 . وام ) استقراق ( 2

اگر سازمانی وجوهی را کا برای سرمایا گ اری نیاز دارد قرق بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداختت کنتد کتا در    

ت . اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مالا تاثیر خواهد گ اش  EPSصورت زیان نشان داده خواهد شد و بر 

 هزینا سرمایا گ اری جدید باشد ، عایدی هر سه  افزایش خواهد یافت .  

 . انتشار سهام ممتاز 3

اگر این روش برای تأمین مالی سرمایا گ اری جدید استفاده شود ، سود هر سه  پرداختی با سهامداران ممتاز بر عایتدی  

درصد باشد و بخواهی  عایدی هر سه  شرکت افتزایش یابتد ،    23یر خواهد گ اشت . باوریکا اگر نرخ مالیات هر سه  تاث

درصد درآمد داشتا باشد. اگر درآمد شترکت کمتتر از    33/1شرکت باید در مقابل هر ی  درصد سود سهام ممتاز ، معادل 
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=  %33دالر درآمتد کست  کنتد ، معتادل      33/1رکت درصد باشد ، عایدی هر سه  کاهش خواهد یافت زیرا اگر شت   33/1

23%  ×33/1   

درصتد   33/1مالیات باید بپردازد ، کا ی  دالر باقیمانده برای تقسی  سود سهامداران ممتاز استت . اگتر شترکت کمتتر از     

از مالیتات  درآمد داشتا باشد عایدی هر سه  کاهش می یابد ، زیرا شرکت باید قال از پرداخت ستود بتا ستهامداران ممتت    

 پرداخت کند .  

 ؟ -4

 انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی :

هماناوری کا گفتا شد سهام ممتاز را اوراق بهادرار دورگا می نامند .؛ زیرا دارای هر دو ویژگی سهام عادی و اوراق قرضا است 

راق قرضا است و در هر زمان کا انتشار اوراق قرضا مالوب . از دیدگاه مدیران مالی ، سهام ممتاز جانشین مناسای برای او

نااشد ، شرکتها دست با انتشار سهام ممتاز می زنند . با طور قاع نمی توان گفت کا آیا سرمایا گ اران ، اصوال سهام ممتاز را 

 نوعی بدهی تلقی می کنند یا ان را در زمره سرمایا شرکت قرار  می دهند .

 

 هزینه سرمایه :

هزینا سرمایا با نرخ بازده مورد انتظار کسانی اشاره می کند کا در ساختار تأمین مالی شرکت ، مشارکت دارند یعنی دارندگان 

سهام ممتاز و عادی و نیز بستانکاران . این هزینا نشان دهنده وجوهی است کا برای تهیا و خرید مجموع دارائی های شرکت 

 بکار رفتا است .

ط سرمایا کا با عاارتی آن را هزینا تأمین مالی نیزمی نامند عاارتست از نرخ متوسط بازدهی کا با کس  آن هزینا متوس     

ارزش سهام در بازار حفف می شود . هزینا سرمایا از مجموع هزینا های بدهی و هزینا حقوق صاحاان سهام با در نظر گرفتن 

بوط با هر ی  محاساا می شود . با عاارت دیگر چون سرمایا گ اری نسات درصد هر ی  ازآنها با کل بدهی و نرخ هزینا مر

ل ا هزینا سرمایا کل طرحها از منابع مالی مختلف شامل وام ، اوراق قرضا ، سهام عادی ، سهام ممتاز .... تأمین می شود ؛

شرکت نسات با انتشار سهام  شامل متوسط هزینا بدهی ، هزینا حقوق صاحاان سهام و هزینا سهام ممتاز است . تا زمانی کا

جدید اقدام نکند ، هزینا سرمایا ثابت خواهد ماند کا  در این صورت هزینا سرمایا با دلیل استفاده از منابع تأمین مالی جدید 

 ( 425، ص 1374 افزایش می یابد.) جای جی ،

 عوامل متعددد دیگری وجود دارد کا شایستا تفسیر و بررسی بیشتری است :

هزینا سرمایا کا نرخ بازده نیز نامیده می شود، از دو قسمت تشکیل شده است . ی  قسمت نرخ بازده بدون خار است و  -1

قسمت دیگر صرف خار . صرف خار پوشش دهندۀ خار تجاری و خار مالی است کا مربوط با سرمایا گ اریهای مختلف می 

سان است ل ا اختالفات موجود در هزینا شرکتها از خار پ یری آنها باشد . از آنجا کا نرخ بدون خار برای تمام شرکتها یک

سرچشما می گیرد . هزینا سرمایا در واقع خار متوسط شرکت را بیان می کند ، یعنی اینکا خار مرک  شرکت عاارت است 

 از مجموع خارهای مربوط با پروژهای مختلف عملیاتی آن را با صورت پیچید های آورده است .

نجا کا هزینا سرمایا شرکت ، در آمد دارندگان اوراق بهادرا است ، ل ا بیان کندۀ نرخ بازده داری است کا ارزش بازار از آ -2

اوراق بهادارمنتشره را در حرکتهای کلی بازار نشان می دهد . سرمایا گ اران دامنا ای وسیع از انتخابهای مختلف را در پیش 

خار دولتی تا سهام عادی با کیفیتهای مختلف را در بر می گیرد . ل ا ، هنگام تشکیل  روی دارند کا از اوراق بهادرا بدون

گنجینا یا پرتفولیوی خود انتظار دارند کا صرف خاری متناس  با کیفیت ی  سرمایا گ اری معین رادریافت کنند . اگر با 

اری اش با دست نمی آورد ، قیمت آن تا آنجا کاهش نظر رسد کا اوراق بهادار مورد  نظر چنین بازده ای را با توجا با قیمت ج

 خواهد یافت کا با بازده انتظارات سرمایا گ ار برابر شود .

هزینا سرمایا عاارت از نرخی است کا شرکت را قادر می سازد کا اوراق بهادرا جدیدش را با قیمتی حدود قیمت جاری  -3

رابا طریقی داشتا باشد کا بازده کافی  برای پوشش نرخ بدون خار و  آن بفروشد ، شرکت باید توان استفاده از وجوه جدید

 صرف خار مورد نیاز را با دست آورد.
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 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 

 در واقعیت عوامنل متعددی بر سیاست تقسی  سود شرکت تأثیر دارند کا این عوامل عاارتند از : 

 وضعیت نقدینگی -1

بهتر باشد شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت وجود سود با تنهایی دلیلی  هر چا وضعیت نقدینگی شرکت

 بر تقسی  آن نیست بلکا باید نقدینگی کافی نیز وجود داشتا باشد . 

 دیون شرکت  -2

را تجدید کند وقتی شرکت برای توسعا فعالیت های خود دست با استقراق زد در سر رسید یا باید آن را تأدیا کنند و یا آن 

 اگر بخواهد دیون خود راتأدیا کند در آن صورت باید سود خود را انااشتا کرده تا از تقدینگی مناسای بر خوردار باشد.  

 توانایی شرکت در دستیابی با بازار های پول و سرمایا  -3

ری آن در پرداخت سود سهام بیتشر هر چا توانایی شرکت در وام گیری و تأمین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعااف پ ی

 خواهد بود . 

 عالیق سهامداران  -4

موقعیت مالیاتی سهامداران بر سیاست تقسی  سود تأثیر می گ ارد شرکت اگر سهامدارانش در طاقات مالیاتی باالیی باشند 

در آمد حاصل از یازده سرمایا ) معموالً سود تقسی  می کند تا سهامداران مالیات کمتری بپردازند با شرط اینکا مالیات بر 

 تغییرات قیمت ( پایین تر از یازده سود نقدی باشد. 

یا شرکت هایی کا سهامداران آنها افراد باز نشستا و یا موسسات مالی معاف از مالیات باشند معموالً نسات باالیی از سود 

 تقسی  می کنند. 

 سود شرکت با عنوان مناع تأمین مالی   -5

تدا نیاز مالی خود را از طریق سود تأمین می کند زیرا هزینا انتشار و سایر مسائل انتشار سهام عادی یا قرضا را شرکت ها اب

 ندارد و اگر مازاد سود باقی ماند بین سهامداران تقسی  می کنند .

 محتوای اطالعاتی تقسی  سود .  -6

عیف مدیریت باشد مدیریت سود تقسی  نمی کند ولی اگر تقسی  سود می تواند عالئمی برای بازار داشتا باشد اگر سود نشانا ض

 سود نشانا اطمینان و چش  انداز مثات مدیریت نسات با آینده باشد ، سود تقسی  می کند . 

 هزینا انتشار  -7

نتشار ندارد ل ا اگر هزینا انتشار برای تأمین مالی باال باشد شرکت ها سعی می کنند از سود انااشتا استفاده کنند کا هزینا ا

 سود کمتری تقسی  می گردد . 

 فرصت های سرمایا گ اری  -3

شرکت هایی کا فرصت های سرمایا گ اری سود آور زیادی دارند سود را انااشتا کرده و شرکت هایی کا فرصت های سرمایا 

 گ اری سود آور ندارند سود را تقسی  می کنند .

 عدم اطمینان نسات با آینده  -3

اگر نسات با پروژه های در دست اجرای شرکت و بازدهی آتی آن عدم اطمینان باالیی وجود داشتا باشد سهامداران در 

 خواست تقسی  سود را خواهند کرد . 

 محدودیتهای قرار داد وام و اوراق قرضا  -11

معموالً محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود شرکت اعمال می شود تا  توانائی شرکت را در پرداخت اقساط 

 وامهای خود باال بارند . 

 مالیات  -11

ود را در بسیاری از کشورها سود سرمایا ( تغیرات قیمت سهام ( معاف از مالیات می باشد ) مانند ایران ( بنابر این شرکت ا س

 انااشتا  می کنند تا سهامداران از تغییرات قیمت سهام منتفع شده و حد اقل بار مالیاتی را تحمل کنند . 
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 ثاات سود آوری شرکت  -12

شرکتی کا از سود آوری آتی مامئن است سود باالیی را تقسی  می کند اما شرکتی کا مامئن نیست بیشتر سود خود را 

 انااشتا می کنند .

 رل اداره امور شرکت کنت -13

برخی از شرکت ها برای اینکا کنتارل امور اداره شرکت از دست افراد خاصی خارج نشود تنها با منابع مالی داخل شرکت اتکاء 

 می کنند و از انتشار سهام جدید کا ممکن است باع  توزیع کنترل شرکت بین دیگران می شود پرهیز می کنند . 

 محدودیت های قانونی   -14

 مقررات با شرکت ها اجازه نمی دهد کا در مورد پراخت سود با هر شکلی خواستند عمل کنند .

 منافع مدیریت ) هیات مدیره (  -15

طاق قانون تجارت ، پاداش هیأت مدیره معادل در صدی از سود نقدی است بنابر این هیأت مدیره برای حفف منافع خود بر 

 سیاست سود نقدی تأثیر می گ ارد .

 

 : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها

منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند . منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از      

ار سهام جدید عملاات با عالوه وجوه حاصل از فروش دارائی ها و منابع  داخلی نیز شامل استقراق از بازارهای  مالی و انتش

است . مدیران مالی برای تامین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند آنگاه با بازار های خارجی روی  می 

آورند و در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند . بر اساس این مناق ، عموم مدیران مالی ابتدا با ارزیابی ترفیت 

 اقدام کرده و پس از اعمال مالحظات خاص تا ساح با دست آمده بدهی ایجاد می کنند .استقراق خود 

از دیدگاه شرکت ریس  اوراق قرضا بیش از سایر اوراق است و افزایش بدهی ، ریس  ورشکستگی و مالی را افزایش می دهد  

مالی سهام عادی است . شرکتی کا تنها مناع  . سهام ممتاز در ردیف بعد قرار می گیرد و سرانجام ک  ریس  ترین نحوه تامین

مالی آن سهام عادی است ، احتمال ورشکستگیش کمتر است چون از بابت اوراق بهادار با کسی تعهد ندارد . بنابراین بقاء و 

 ست.اداما حیات چنین شرکتی با مرات  بیشتر از شرکتی است کا منابع  مالی خود را از طریق اوراق قرضا فراه  آورده ا

ارزان ترین مناع مالی وام یا اوراق قرضا است . بنابراین در صورتی کا کاهش هزینا سرمایا و افزودن بر سود سهامداران مورد 

نظر باشد باید با سوی بیشترین استفاده از وام یا اوراق قرضا رفت . اوراق قرضا یا وام با دو دلیل ارزان است  یکی اینکا این 

سرمایا گ ار ریس  کمی دارند و بهره مورد انتظار وام دهنده  پایین تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران  مناع از نظر     دو 

است ، دوم اینکا بنابر مقرارت مالیاتی ، هزینا بهره ، هزینا قابل قاول مالیاتی است و سا  می شود کا شرکت مالیات کمتری 

اتی در استفاده از این دو مناع سا  می شود کا استفاده از آنها ارزان تر باشد و بر را بپردازد . با بیان دیگر صرفا جویی مالی

 سود سهامداران بیفزاید. 

منتها بیشینا کردن سود سهامداران هدف بسنده نیست ، بلکا باید با درجا ریس  و عدم اطمینان نسات با سودی کا با 

 سهامدار پرداخت می شود نیز توجا شود .

میزان در خور توجهی از وام استفاده می کند ، پرداخت بهره ثابتی را از محل سودی کا دستیابی با آن با عدم  شرکتی کا با

تعهد می کند ، چرا کا با طور قاع نمی توان پیش بینی کردکا شرکت در اینده چقدر سود خواهد داشت اطمینان روبروست ،

اران اوراق قرضا و وام دهندگان بپردازد . در این صورت سود سهامداران ، در حالیکا شرکت متعهد است بهره ثابتی را با خرد

نوسان زیادی پیدا خواهد کرد . بدین ترتی  سهامدار از سویی خرسند است کا شرکت با وام مورد نظرش دست می یابد چون 

سهامدار اطمینان ندارند کا سود مورد انتظارش افزایش می یابد و از سوی دیگران نگران ریس  بیشتر سود خویش است یعنی 

 سود بیشینا را با دست می آورند.
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در صورت افزایش بی رویا بدهی ، ریس  باال سا  می شود کا ارزش سهام شرکت احتماال کاهش یابد . در این باره می توان 

ی بیشتر باشد . چنین گفت کا سودمندی استفاده از وام تا جایی است کا افزایش بازدهی سهام از افزایش ریس  ناشی از بده

 رویکرد در چار چوب توجا و کنترل ساختار بهینا و مالوب سرمایا امکان پ یر است .

 تأثیر تأمین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها :

 هزینا خاص سرمایا مربوط با بدهی از هزینا خاص سرمایا مربوط با سهام ممتاز و سهام عادی کمتر است .  این پایین بودن

 دو علت دارد :

اول ، هزینا بهره ی  هزینا قابل قاول مالیاتی است و همین امر باع  می شود کا هزینا مؤثر بدهی ک  گردد ، با توجا با 

شرایط مندرج در قراردادهای وام ، ریس  وام دهندگان از ریس  سهامداران ممتاز و عادی کمتر است . بنابراین نرخ بهره مورد 

 کمتر از نرخ بازده مورد توقع  سهامداران ممتاز و عادی شرکت است . توقع وام دهندگان

در نتیجا می توان گفت : کا ارزش شرکتهایی کا از طریق بدهی )وام ( تأمین مالی کرده اند بیشتر از شرکتهایی است کا از 

 سهام عادی ( تأمین مالی کرده اند.سایر روشهای دیگر)سهام ممتاز ، 

 از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها :تأثیر تأمین مالی 

هزینا خاص سرمایا متعلق با سهام ممتاز از هزینا خاص سرمایا بدهی )وام ( بیشتر است .  زیرا ریسکی کا متوجا صاحاان 

 سهام ممتاز می گردد از ریس  وام دهندگان بیشتر است. همچنین سود سهام ممتاز ی  هزینا قابل قاول مالیاتی تلقی نمی

گردد . هزینا خاص سرمایا متعلق با سهام ممتاز از هزینا خاص سرمایا سهام عادی کمتر است و این بدان علت است کا 

دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود و اصل مالا سرمایا گ اری شده ) در صورت انحالل شرکت ( با صاحاان سهام عادی 

 ی بیشتربن ریس  سرمایا گ اری در شرکت باشند .تقدم دارند و صاحاان سهام عادی باید پ یرا

در نتیجا می توان گفت کا ارزش شرکتهایی کا از طریق سهام ممتاز تأمین مالی کرده اند کمتراز شرکتهایی است کا از طریق 

 وام تأمین مالی کرده اند و بیشتر از شرکتهایی است کا از طریق سهام عادی تأمین مالی کرده اند .

 ن مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها :تأثیر تأمی

هزینا خاص متعلق با سهام عادی در مقایسا با سایر ابزارهای تأمین مالی بیشتر است . این بدان معنی است کا سهام عادی 

ن مناع ی  مناع گرانقیمت تأمین مالی است و باع  افزایش هزینا سرمایا شرکت می شود . ل ا بهتر است شرکتهایی از ای

 استفاده کنند کا دارای فرصتهای سرمایا گ اری بسیارسود آور باشند .

سود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می شود. در حالیکا بهره وام ی  هزینا قابل قاول مالیاتی است . بنابراین 

ید باع  خواهد شد کا موقتا سود پرداخت سود سهام باع  صرفا جویی مالیاتی برای شرکت نمی شود . انتشار سهام عادی جد

 هر سه  کاهش یابد . کاش سود هر سه  بر قیمت سهام آثار منفی خواهد داشت .

در نتیجا می توان گفت ارزش شرکتهایی کا از طریق انتشار سهام عادی جدید تأمین مالی کرده اند کمتر از شرکتهایی است 

 ( تامین ملی کرده اند .کا از سابر روشهای تأمین مالی )وام ، سهام ممتاز 

 

 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران :

توسط مودیلیانی ومیلر ، مار  گردید . موضوع مه  مورد  1335بار در سال اولین با طور کلی بح  پیرامون ساختار مالی     

ا و با خصوص  ارزش شرکت توجا این بود کا آیا نسات بدهی و حقوق صاحاان سهام در ساختار مالی شرکت بر هزینا سرمای

در حال حاضر با این نتیجا نائل آمدند کا ی  ساختار مالی مالوب از بحثهای زیاد طی دو دها در این مورد ، دتأثیر دارد . بع

وجود دارد کا در آن درجا اهرم مالی بهینا برای شرکت مشخ  خواهد شد . این مسئلا امروزه در ساح بین المللی مورد 

 ی گیرد .توجا قرار م

نمونا ای از شرکتهای ایاالت متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دادند با این نتیجا رسیدند کا نوع صنعت « اسکات و مارتین»

 ی  عامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار مالی است .
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انسا و ژاپن ساختار مالی در فر ینجام داد و نتیجا گرفت کا در کشورهااماالعا ای را در برخی از کشورهای مختلف « ریمرز»

تفاوتها در صنعت  نمیان صنایع مختلف آنها تفاوت معنی داری دارد در حالیکا در کشورهای ایاالت متحده ، هلند ، و نروژ، ای

 های مختلف مشاهده نمی شود .

ا طور معنادار تغییر می این فرضیا را کا نسات بدهی از ی  صنعت با صنعت دیگر ب، ی  ماالعا ای در کانادا در «ی ئبلکو»

 کند رد کرد .

در پی ماالعاتی  بر روی پانصدشرکت اروپایی با این نتیجا رسید کا ه  صنعت و ه  کشور از عوامل مه  ساختار « آکاروال»

 مالی هستند .

اتی آنها را مورد طی تحقیقی ارتااط میان ساختار مالی شرکتها با نوع صنعت ، اندازه، ریس  تجاری و اهرم عملی« فری وجونز»

بررسی قرار دادند . با این نتیجا رسیدند کا نوع صنعت ، اندازه شرکت ، ریس  تجاری ، اهرم عملیاتی بر ساختار مالی شرکتها 

مءثر است . گ شتا از شرکتهای فوق کا بر روی شرکتهای آمریکایی ، اروپائی و آسیائی تمرکز داشتا اند . دو قاره دیگر یعنی 

ی دو کشور استرالیا و آفریقا صورت گرفت  در این تحقیق صنایع« نای دو »اولین بار توسط 1334قیانوسیا در سال آفریقا و ا

 جنوبی مورد بررسی و ماالعا قرار گرفتند . نتایج تحقیق با طور خالصا عاارتند از :

این قایل تفاوتها در صنایع آفریقای جنوبی  کا طرز معنی داری بر صنایع استرالیا متفاوت است در حالی ساح اهرم مالی با -1

 مشاهده نشده است .

 ساح اهرم مالی کوتاه مدت با تور معنی داری در صنایع استرالیا وآفریقای جنوبی تغییر می کند . -2

و آفریقای این دارد کا شرکتهای استرالیا  ااهرم مالی کل کا از نظر آماری معنی دار است داللت ب مل کشور بر رویاتأثیر ع -3

جنوبی استراتژیهای اهرمی گوناگون را پ یرفتا اند . اما اهرم مالی کوتاه مدت با طور نسای تحت تأثیر عامل کشور قرار نگرفتا 

 اند .

تحقیقی در ارتااط با وجود ساختار مالی بهینا با بررسی عوامل تعیین کننده ساختار  1334در سال « بردلی جارل و کی  »

داختا اند و عوامل عمده چون صنعت  ، ریس  تجاری با طور عمده بر نساتهای بدهی های شرکت تأثیر مالی شرکتها پر

 داشتا و نساتهای اهرمی با میزان نوسان پ یری در عایدات شرکتها ارتااط معکوس دارد .

این است کا  اکی ازپرداخت . نتایج بدست آمده ح میان ساختار مالی شرکتها و تکنولوژی آنها با ارتاا ط« اندرسون»

شرکتهایی کا دارای نسات سرمایا با نیروی کار باال هستند بدهی باالتری در مقایسا با شرکتهایی کا نسات سرمایا با نیروی 

 کار پایین تری دارند ، استفاده می کنند .

نتیجا گرفت کا در طی ی  بررسی برای شناخت عوامل موثر بر تصمیمات ساختار مالی شرکتها  1331در سال « مرتون »

با انعااف و  تغییرات در ساختار مالی و تصمیمات مربوط با آن ناشی از عواملی چون مالیات ، تمایل مدیریت %7/66حدود 

ساختار مالی شرکتها در تصمیمات ساختار مالی آنها تأثیر « هزینا های نمایندگی »تغییرات بازده بوده است . همچنین 

 چندانی ندارد.

ارستانهای ایالت کالیفرنیا را مورد بررسی قرار داده است . نتایج با دست آمده حاکی مساختار مالی بی 1332ر سال د« م  کو»

از این است کا بیمارستانهای با کمتر از صد تختخواب تمایل دارند کا کمتر از تسهیالت در دسترس اقدام با گرفتن  وام 

 نمایند .

مدت در بیمارستانهایی کا رقابت میان آنها شدیدتر است باالتر می باشد  میزان رقابت  همچنین میزان استفاده از بدهی بلند

 بیشتر برای بکارگیری بدهی و ساختار مالی است . بیشتر با معنی هزینا های پایین تر برای بیمارستانها و نتیجتاً

در شرکتها ، نتیجا گرفتند کا بهترین  طی بررسی  منافع ناشی از تجدید ساختار مالی« بنت استوارت و دیوید گالسمن »

روش برای تجدید ساختار مالی ، استفاده از اهرم مالی است . تأمین مالی از طریق بدهی با دلیل پرداخت هزینا بهره موج  

صرفا جویی مالیاتی می گردد. همچنین با اخ  وام ، تعهدی برای پرداخت اقساط با وجود می آید کا خاای سرمایا گ اری 

نقدی را کاهش می دهد . اهرم مالی ، مدیران را برای باال بردن بازده شرکت ، تحت فشار قرار می دهد . آنها می  زاددد مامج

 دانند کا باید اقساط وام را بپردازند  .
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اور می کند از این رو سعی می کنند کا برناما ریزی دقیق تری در ارتااط با عوامل تولید داشتا باشند . اخ  وام مدیران را مج

تا با کارایی دارائی ها توجا بیشتری نمایند وبا سخن دیگر مدیران انتظار دارند کا بازده دارائی خریداری شده از بهره وام 

بیشتر باشد و بنابراین اگر دارائی کارایی الزم  را نداشتا باشد ، آن را می فروشند یا متحول می نمایند . مزیت دیگر تأمین مالی 

 (15، ص  126شماره دهی جل  توجا مدیران با جریانهای نقدی با جای سود می باشد .)مجتهد زاده ،از طریق ب

تحقیقی در زمینا ساختار سرمایا شرکتها در آمریکای التین توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه  1333در سال 

تا  1331شرکت در محدوده زمانی سالهای  311تأمین مالی جورج تاون انجام شده است. تحقیق م کور با بررسی شیوه های  

 آمریکایی التین پرداختا است . 1335

نتایج تحقیق حاکی از این است کا شرکتهای مورد آزمون ترجیح می دهند سود کس  شده را انااشتا نمایند و از تقسی  سود 

صدور سهام جدید انتخاب می نمایند . نتیجا م کور بپرهیزند . در ضمن جهت تأمین مالی روش افزایش سرمایا را از طریق 

 می باشد ولی با معنی رد نظریا م کور نیست . مخالف نظریا ترجیحی

مدیریت جهت  با دلیل این کا نمونا انتخاب شده شامل شرکتهایی با بازدهی پایین و نرخ رشد باالی خال  دارائی ها بوده ،

 د .تأمین مالی از منابع خارجی استفاده نمو

نتایج تحقیق نشان می دهد شرکتهای بزرگ جهت تأمین مالی از روش استقراق استفاده نموده و در حالیکا شرکتهای 

 کوچکتر ازطریق افزایش سرمایا و صدور سهام جدید تأمین مالی می نمایند.

یو اورلئان انجام گرفت  هدف تحقیقی در زمینا ساختار سرمایا توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ن 1335در سال 

 بود و با دو مرحلا تقسی  می شود : تحقیق م کور بررسی ساختار سرمایا شرکتها 

 نتیجا مرحلا اول تحقیق:

نسات بدهی با افزایش تقسی  سود و دارائی های ثابت افزایش یافتا و همچنین با افزایش قدرت سود آوری شرکت و افزایش 

با هر حال تأثیر سود آوری شرکت با اندازه ای است کا سایر  متغیرها را تحت نفوذ قرار می  ریس  تجاری کاهش می یابد .

دهد  ، نهایتا نتیجا حاصلا با این موضوع اشاره دارد کا تئوری ترجیحی با بهترین نحو چگونگی ساختار سرمایا شرکتها را 

 بیان می دارد .

 نتیجا مرحلا دوم تحقیق:

تصمی  گیری در خصوص تأمین مالی اشاره می شود. نتایج بیان می دارد شرکتهایی کا دارای قدرت  در این مرحلا با چگونگی

سود آوری و رسی  تجاری باالیی هستند از منابع مالی داخلی استفاده نموده ؛در حالیکا شرکتهایی کا نرخ پرداخت سود 

 ن مرحلا ، در واقع نتایج مرحلا اول کامل می شود .سهام انها افزایش داشتا از منابع خارجی استفاده می نمایند . درای

تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مرتاط با ساختار سرمایا شرکتها توسط یکی از دانشجویان ایرانی دوره 1331در سال 

آن با کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی آمریکا انجام گرفت. هدف تحقیق م کور یکی بررسی نسات بدهی شرکتها و ارتااط 

اهرم عملیاتی و نوع فعالیت شرکتها بوده است. متغیرهایی از قایل اندازه شرکت ، چگونگی ترکی  دارائی ها، قدرت سود آوری،

 خالصا نتایج با شر  زیر می باشد .

 ( کاهش می یابد . ROAیها )یبا افزایش نسات بدهی ، نسات بازده کل دارا -الف

 افزایش نسات بدهی نمی شود .افزایش فروش با تنهایی باع   -ب

نسات بدهی دارد . چگونگی ترکی  دارائی ها و اهرم عملیاتی تأثیری بر نسات بدهی  اندازه شرکت ارتااط مستقیمی با -ج

 شرکتها ندارد و نوع فعالیت شرکتها نیز نمی توانند تأثیر مهمی بر نسات بدهی داشتا باشد.

 

 تحقیقات انجام شده در داخل  ایران:

 قیقاتی کا تاکنون در این زمینا صورت گرفتا است.تح

جواد  –بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی بر روی نسات بازدهی حقوق صاحاان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران -1

 1377-دانشگاه تربیت مدرس –دالوری 
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محمود ملکی پور  –تا شده در بورس بهادرار تهران بررسی تحلیلی تأثیر استفاده از اهرم مالی بر سود آوری شرکتهای پ یرف -2

    1375 -دانشگاه شهید بهشتی -غربی –

بهزاد  –افزایش سرمایا و تأثیر آن بر نرخ هزینا سرمایا و نرخ بازده شرکتهای پ یرفتا شده در بورس اوراق بهادار تهران  -3

 1375 -دانشگاه تهران  –کاردان 

قاس  میر الماسی  –تأمین بلند مدت شرکتهای پ یرفتا شده در بورس اوراق بهادار تهران  بررسی نقش افزایش سرمایا در -4

 1374 –دانشگاه تهران  –

تأثیر روشهای تأمین مالی )وامهای بلند مدت و انتشار سهام عادی ( بر روی قیمت سهام شرکتهای پ یرفتا شده در بازار  -5

 1374 -محمد رحمانی  –بورس تهران 
 

 گیری کلی :نتیجه 

 ارائا شد نتیجا گیری کلی تحقیق با شر  زیر می باشد :   ؟ تجزیا و تحلیل فرضیا ها کا در فصل چهاربا توجا با 

نتایج تحقیق نشان می دهد کا شرکتهایی کا در بورس اوراق بهادار تهران از تامین مالی  از طریق افزایش سرمایا  ) ستود  

سهمی یا ماالاات آورده نقدی (  استفاده نموده اند بر بازده سهام شرکتهای پ یرفتا شده در بورس تتاثیر مثاتتی ندارنتد    

تهران از تامین مالی از طریق وام ) وام بلند مدت و کوتاه متدت ( استتفاده کترده    ولی شرکتهایی کا در بورس اوراق بهادار 

 اند ، بر بازده سهام شرکتهای پ یرفتا شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تاثیر مثات دارند .   

 با دالیل زیر تامین مالی از طریق وام بهتر از افزایش سرمایا  می باشد .  

 لی است .ارزانترین روش تامین ما -1

 باع  مشارکت  دیگران در اداره  و کنترل نمی شود زیرا دارنده   قرضا  حق حاکمیت  و رای در شرکت ندارد. -2

 برای شرکت سپر مالیاتی ایجاد میکند . -3

 در شرایط تورمی  با علت ثابت بودن بهره آن  بهره واقعی کا شرکت میپردازد کاهش می یابد. -4

نسات با بازده سرمایا گ اری تامین مالی از طریق اوراق قرضا باعت  افتزایش    درصورت پایین  بودن هزینا بهره -5

EPS . میشود 

 جریان نقدی وارد شرکت می شود . -6

 با دالیل زیر افزایش سرمایا بهتر نیست :

 جریان ورودی نقدی برای شرکت نیست . -1

 سهام داران میتوانند  درتصمی  گیری های شرکت دخالت کنند. -2

 جریان های نقدی داخل شرکت انجام میشود.فقط جا بجایی  -3

 برای افزایش سرمایا  باید مالیات پرداخت شود . -4
 

 یشنهادات تحقیق :  پ

این تحقیق با توجا با شواهد حاصل از ماالعا و نتایج حاصل از آزمون فرضیا ها ، پیشتنهاداتی بترای ستازمانهای قانونگت ار و     

ت شرکتها ، سهامداران ، بستتانکاران ، بانکهتا و موسستات اعتاتاری ، دانشتجویان و      سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، مدیری

 محققین و مراکز آموزشی دارد .  

 پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق :

نفی تتامین متالی   با توجا با اثرات مثات تامین مالی از طریق وام ) وام کوتاه مدت و بلند مدت (  بر بازده سهام شرکتها و اثر م

از طریق افزایش سرمایا ) سود سهمی و ماالاات آورده ( با  سهام داران ، بستانکاران و سترمایا گت اران توصتیا متی شتود در      

تصمی  گیری های خود مانی بر استفاده از روش های تامین مالی  دقت عمل نشان بدهند تا اینکا بتوانند در سترمایا گت اری   

 ند.   های شرکت موفق عمل کن
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 پیشنهادات آتی :  

 راهکارهای عملی متنوع نمودن بازار سرمایا و ابزارهای تامین مالی مورد بررسی قرار گیرد . -1

برررسی شود کا نحوه ارزیابی  و معیارهای تصمی  گیری اعتاار دهندگان ) بان  هتا در اعاتای وام بتا شترکتها  چگونتا       -2

 است (

 افزایش سرمایا  تامین مالی نمودهاند و ارائا راهکارهای کاربردی .بررسی مشکالت شرکتهایی کا از طریق  -3

 بررسی مشکالت شرکتهایی کا از طریق وام  تامین مالی نمودهاند و ارائا راهکارهای کاربردی . -4

 

 

 محدودیتهای تحقیق :

ی باشتد و تحقیتق حاضتر    معموال در انجام هر تحقیقی محدودیتهایی وجود دارد و این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نم

 نیز محدودیتهایی را در بر داشت :   

 تعداد حج  نمونا های شرکتهایی کا کمتر از افزایش سرمایا استفاده نموده بودند. .1

 تعداد حج  نمونا های شرکتهایی کا کمتر از وام  استفاده نموده بودند.  .2

 عدم دسترسی با موفع و کافی با اطالعات مالی در سازمان بورس . .3

 عدم وجود ی  بان  اطالعاتی دقیق وکامل صورتهای مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران وشهرستا نها .4

 عدم وجود امکانات مناس  رایانا ای و نرم افزاری در سازمان بورس اوراق بهادار.  .5

ان استفاده از پایتان نامتا   عدم استفاده از کلیا منابع موجود در زمینا تحقیق . بعنوان مثال علی رغ  تالش فراوان امک .6

 های دانشگاه تهران و عالما طااطاائی و .... میسر نگردید .

کماود منابع ماالعاتی غنی جهت انجام تحقیقات کتابخانا ای با ویژه مقتاالت ختارجی و خالصتا پایتان نامتا هتای        .7

 خارجی مربوط با موضوع تحقیق . 
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