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  ي بازرگانیها طراحی یک مدل سیستم داینامیک براي مدیریت وجوه نقد شرکت

  ،*3 داود قراخانی ،2 کیوان دادرس ،1محمود البرزي 
  ایران ،تهران مدیریت، گروه، علوم و تحقیقات واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،یاراستاد 1

  ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت، تهران، ایراندانشجوي دکتري 2
  دار مکاتبات)( عهدهایران  قزوین، مدیریت، گروه قزوین، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،مربی 3

 1394مرداد  :یرشپذ ،1394 تیر اصالحیه: ،1393بهمن :یافتدر یختار

  چکیده
تهیـه   دهـد. ی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت را نشـان مـی  باشد. نقدینگی، توانایها میاز مباحث اصلی مدیریت مالی شرکت یمدیریت وجوه نقد یک

نقـدي  ي هـا  هـا اسـت. بودجـه نقـدي جریـان     منظور مدیریت وجوه نقد شرکته هاي مالی کوتاه مدت ببودجه نقدي یکی از مهمترین ابزارهاي پیش بینی
ی هـای و نیـز دوره شده ی که شرکت با مازاد وجوه نقد روبرو هایبا استفاده از این روش دوره کند.شرکت در دوره زمانی را برنامه ریزي می ورودي وخروجی

ـ   تالش می، در این تحقیق شود.شود و ناچار به تامین آن است مشخص میکه با کمبود این وجوه روبرو می ـ شود ضـمن بررسـی رواب  يی میـان اجـزا  ط علّ
، پیشنهادي به کمک مدل ها پیشنهاد گردد.ریزي وجوه نقد سازمانجهت برنامهپویایی سیستم یک مدل  ،جریانات نقدي ورودي و جریانات نقدي خروجی

نسـبت بـه تغییـرات    ، شـرکت شود و با ارائه سناریوهاي مختلف جهت رفع کمبود نقدینگی پیش بینی میجریانات نقدي ورودي و جریانات نقدي خروجی 
 شود.هاي مدل و اثر آن بر میزان نقدینگی شرکت اظهار نظر میمتغیر
  جریان نقدي خروجی، جریان نقدي ورودي، بودجه نقدي، داینامیک سیستم، مدیریت وجوه نقد ي کلیدي:ها واژه

 
  
 مقدمه -1

نقدینگی و سودآوري دو موضوع مهمی هسـتند کـه مـورد توجـه خـاص      
نقدینگی را  ها البته بعضی قرار دارند.ها اندیشمندان و مدیران مالی شرکت

دانند و معتقدند که اگـر شـرکتی سـودآور نباشـد     واجد اهمیت بیشتر می
به عبارت  در حال مرگ است. مریض است ولی اگر نقدینگی نداشته باشد

، دیگر احتمال اینکه شرکتی سود آور نباشد و به حیات خـود ادامـه دهـد   
واند به بقاي خود ادامه دهد. مدیریت توجود دارد ولی بدون نقدینگی نمی

باشد. نقدینگی، ها میوجوه نقد یک از مباحث اصلی مدیریت مالی شرکت
دهـد. بـه عبـارت    توانائی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت را نشان می

دیگر نقدینگی رابطه بین وجه نقـدي اسـت کـه در دوره کوتـاه مـدت در      
نقـدي کـه شـرکت بـه آن نیـاز       اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجـه 

خواهد داشت. هدف اصلی مـدیریت نقـدینگی کسـب نقـدینگی مطلـوب      
است. یعنی شرایطی که شرکت با مازاد نقدینگی یا کمبود نقـدینگی غیـر   

 .]3[طبیعی مواجه نباشد
مساله عمده در برنامه ریزي و کنترل وجوه نقد تعیین سطح مناسب وجوه 

بایست داشـته باشـد.    می هایش ز برنامهنقد است که شرکت براي حمایت ا
، هـاي در تولیـد  ي غلط وجوه نقد، ممکـن اسـت سـبب بحـران    ها سیاست
رشد شرکت را خنثی کرده  نقدینگی و سودآوري شود که نتیجتاً، بازاریابی

ی کـه بـراي   هـای  شـرکت  کند.و وضعیت ارزش خالص شرکت را وخیم می
اند تعهدات  اند نتوانسته بودهسالیان متمادي داراي کمبود نقدینگی ماهانه 

، پرداخت حقوق و دستمزد ها مالی خود همچون پرداخت اقساط وام بانک
ي معوق و ... را در سررسید معین ایفاء نمایند ها کارکنان، پرداخت حساب

هاي زیان، هاي فراوانی مثل نارضایتی شغلی کارکنانو از این حیث آسیب
کـاهش اعتبـار مـالی شـرکت نـزد       و 1ي دیـر کـرد و...)  هـا  مـالی( جریمـه  

یکـی از ابزارهـاي   انـد.   کنندگان متحمل شـده و تامین ها بانک، بستانکاران
تهیه بودجـه   هاي نقدي است.مهم مدیریت نقدینگی سازمان، تهیه بودجه

 هاست.اساس موفقیت در عملکرد مالی اشخاص و سازمان، بنديیا بودجه
ریزي و کنترل عملکرد خـود  برنامههاي بازرگانی نیز از بودجه براي شرکت

این امکـان بـراي مـدیران وجـود     بندي، از طریق بودجه کنند.استفاده می
هاي خـود نگهـداري کننـد و یـا     وجوه کافی براي پرداخت بدهی دارد که

ریزي و در دسترس داشـته  مقدار مواد کافی براي تولید مورد نیاز را برنامه
ي برآورده کردن تقاضاي مورد انتظـار  باشند و در نهایت محصول کافی برا

هاي مالی کوتـاه  اي از پیش بینیهاي نقدي نمونهتهیه بودجه تولید کنند.
مدت است. براي شناخت و تعیین کارآمدترین سیسـتم تخصـیص منـابع    

ریـزي  هـاي کنتـرل و برنامـه   شرکت و نیز به منظور نشان دادن مکانیسـم 
                                                             
 *davoodgharakhany@yahoo.com 
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شود. بودجـه  بندي استفاده میودجهاز بودجه و فرآیند ب، ي نقديها جریان
در دوره زمانی را برنامه هاي نقدي ورودي و خروجی شرکتنقدي جریان

ی که شرکت با مازاد وجـوه  های با استفاده از این روش دوره کند.ریزي می
شود و ناچار بـه   می هائی که با کمبود این وجوه روبرو نقد روبرو و نیز دوره

 .]2[ شود تامین آن است مشخص می
شـود ضـمن بررسـی روابـط علـی میـان اجـزاء         تالش می، در این تحقیق

بـا رویکـرد   ،یـک مـدل   جریانات نقدي ورودي و جریانـات نقـدي خروجی  
هاي بازرگانی پیشـنهاد   ریزي وجوه نقد شرکت جهت برنامه پویایی سیستم

جریانات نقدي ورودي وجریانـات نقـدي   ، پیشنهادي ، به کمک مدلگردد
هـاي مختلـف جهـت رفـع      شود و با ارائـه سـناریو   بینی می پیشخروجی 

نسبت به تغییرات متغیرهاي مـدل و اثـر آن بـر    ، کمبود نقدینگی شرکت
  شود. میزان نقدینگی شرکت اظهار نظر می

 
  پیشینه تحقیق-2

هـاي مـالی و حسـابداري بـا رویکـرد پویـایی سیسـتم        در حوزه سیسـتم 
حوزه مدیریت جریان وجوه نقد بـا  مطالعات زیادي صورت گرفته است. در 

رویکرد پویایی سیستم در داخل کشـور تحقیقـی صـورت نگرفتـه اسـت.      
  مطالعات انجام شده خارجی در حوزه مدیریت جریان وجوه عبارتند از:

ارزیابی عملکرد مالی یـک  ، روي و ساروج به کمک رویکرد پویایی سیستم
در ابتدا اقدام به طراحـی  شرکت فوالد را در هند شبیه سازي کردند. آنها 

حالـت نمودنـد و بـه منظـور     -حلقوي و نمودار جریـان  –یک نمودار علی 
کـاهش پـنج   ، هـاي همچـون افـزایش فـروش    روش، افزایش سود شـرکت 

ــ  ــودي ب ــطوح موج ــدي س ــدل   ه درص ــک م ــه کم ــاالنه و... را ب ــور س ط
ي هـا  ها را بـر شـاخص  سازي نمودند و تاثیر این روشپیشنهادیشان شبیه

دآوري و ... نســبت ســو، ي نقــدینگیهــا شــرکت همچــون نســبتمــالی 
  .]11[گیري نمودند اندازه

هـاي پویـایی سیسـتم بـراي     ) اقـدام بـه طراحـی مـدل    2000یاماگوچی(
و صورت گردش وجوه نقد نموده  یعنی ترازنامه ها هاي مالی شرکت صورت

بنـدي نقـدي را بـه کمـک رویکـرد پویـایی        مانیر و فیلیپس بودجـه  است
شـامل یـک نمـودار     صـرفاً  مدل سازي نمود. مدل ارائه شـده وي سیستم 

ده حالت ارائـه نشـ  -حلقوي است و در مطالعه ایشان نمودار جریان  -علی
  .]14[ و]9[است

  ادبیات نظري تحقیق-3

بودجه، گزارش رسمی است که نشان دهنده اهـداف مـدیریت بـراي یـک     
شـود.   مـی  بیـان  دوره زمانی مشخص در آینده است و در قالب ارقام مالی

نشان دهنده شیوه اصلی ارتباطـات برقـرار شـده در سـطح      بودجه معموالً
باشـد. اگـر بودجـه در     سازمان جهت دستیابی به اهداف تعیین شـده مـی  

سازمانی تهیه شود، به عنوان مبنائی مهم جهـت ارزیـابی عملکـرد مـورد     
شود و به  می ی منجرگرفت. این امر نیز به بهبود کارایاستفاده قرار خواهد 

  کنند. می عمل، ییعنوان بازدارنده ضایع شده منابع سازمانی و عدم کارا

  بودجه نقدي1-3-
هاي نقدي ورودي و خروجی وجوه نقـد  یعنی جریان» بندي نقدي بودجه«

هـائی   دوره، در شرکت در یک دوره زمانی معین.با استفاده از بودجه نقدي
هائی که با کمبود ایـن وجـوه    نیز دورهکه شرکت با مازاد وجه نقد روبرو و 

 ،اینشـود. بنـابر   تـامین آن اسـت مشـخص مـی    شود و ناچار بـه   می روبرو
هاي نقدي مقدار کسر وجوه نقد و مـدت   مدیران مالی با استفاده از بودجه

نماینـد و اگـر قـرار     شوند مشخص مـی  زمانی را که با این کمبود روبرو می
یک جدول زمانبنـدي شـده    ،م تامین شودباشد این وجوه از راه دریافت وا

هـاي   کنند. از آنجا که در دوره براي باز پرداخت وجوه استقراضی تهیه می
بنـدي نقـدي    یابـد بودجـه   عملیاتی نیازهاي نقدي یک سازمان تغییر مـی 

شود که  وجوه نقد می شرکت هنگامی نیازمند اهمیت زیادي دارد. معموالً
ثابت بماند یا حتی کاهش یابد. زیرا شرکت باید همزمـان بـا    فروش تقریباً

هـاي خـود (ماننـد موجـودي کـاال و       بر مقدار اقالم دارائی، افزایش فروش
هـا بایـد پـول تهیـه      حسابهاي دریافتنی) بیافزاید. براي افزایش این دارائی

ن را از بـازار سـرمایه تـامی    ها کرد و مدیران مالی براي اینکه این گونه نیاز
  کند باید از پیش آماده باشد.

  تهیه بودجه نقدي2-3-
اگـر   هفتگی یا حتی روزانه تهیه کرد.، توان ماهانه هاي نقدي را می بودجه

این دوره زمانی بیش از یک یا دو ماه باشد، بودجه نقدي مورد نظـر را بـه   
کننـد.   هاي کوتاه تر تهیه مـی  چندین بخش تقسیم کرده، آن را براي دوره

تهیـه  کننـد.   خود را روزانه تهیه میهاي بزرگ بودجه نقدي  برخی شرکت
  بودجه نقدي چهار مرحله دارد:

 بینی فروش پیش )1
 ي نقدي ورودي شرکتهابرآورد جریان )2
 هاي خروجی شرکت  برآورد جریان )3
 برآورد مانده وجه نقد و مانده وام در پایان ماه )4

  نمائیم: یک از مراحل فوق را تشریح می در ادامه هر

  بینی فروش پیش3-3-
بینـی   پـیش ، ترین گام در راه تهیه بودجه نقديمشکل نخستین و احتماالً
هـاي   بـرآورد جریـان   ریزي است. اصوالً یک دوره برنامه فروش ماهانه براي

هاي فروش بستگی دارد. از آنجـا   بینی ورودي و خروجی وجه نقد به پیش
اي  ها برآورد اعداد و ارقامی است کـه مربـوط بـه آینـده     بینی که این پیش

هـا بـدون خطـا و     بینـی  نباید انتظار داشت که ایـن پـیش   ،نامطمئن است
بینی مقادیر فروش است با درنظر گرفتن درصـد   ، پیشاشتباه باشد. هدف

را در » حد قابل قبـولی از اشـتباه  «هر شرکتی ، قابل قبولی لغزش یا خظا
هـاي   گیرد و نیز حداکثر اشتباهی را که با تغییرات جزئی در برنامه نظر می

  کند. توان منتفی کرد، مشخص می مالی می
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  هاي نقدي ورودي حاسبه جریانم
یابـد بـه دو بخـش تقسـیم      وجوه نقدي که به درون شـرکت جریـان مـی   

  شود: می
 هاي نقدو نسیه  دریافت به دلیل فروش

 سایر وجوهی که با فروش رابطه مستقیم دارد )1

  نسیه ي نقد وها فروش4-3-
شود که شرکت وجوه آن را بـه   هاي شرکت هنگامی نقد انگاشته میفروش

وجوه دریافتی در همان مـاه کـه چنـین     صورت نقد یا چک دریافت کند.
شود به عنوان وجـوه نقـدي کـه بـه داخـل شـرکت        هایی انجام میفروش

هاي دریافتنی نیز کـه از راه فـروش   حساب شود. یابد منظور می جریان می
آید درآن ماه که مطالبات شرکت وصول شود به عنـوان   نسیه به وجود می

وجوه دیگـري نیـز بـه درون    ، بعالوه شود. ورودي انگاشته می جریان نقدي
یابد که باید در بودجه نقدي گنجانیـده شـود. اسـترداد     شرکت جریان می

مالیات، وجوهی که از محل فروش اوراق بهـادار قابـل معاملـه بـه دسـت      
آیـد،   آید و وجوهی که از راه فـروش سـایر اقـالم دارائـی بدسـت مـی       می

   دي هستند که با فروش رابطه مستقیم ندارند.ي وجوه نقها نمونه

  ي نقدي خروجیها محاسبه جربان5-3-
  شود: می شود به پنچ دسته تقسیم می وجوهی که از شرکت خارج

    )پرداخت بابت خرید1
 پرداخت بابت حقوق و دستمزد)2
  ي عملیاتیها )پرداخت بابت هزینه3
 )پرداخت مالیات4
  ها. ) سایر پرداخت5
  

  پرداخت بابت خرید کاال1-5-3-
هـاي  شـوند، حسـاب   ها بـه طـور نسـیه انجـام مـی      از آنجا که غالب خرید
هاي انجام شده بابت خریـد در همـان   آید. پرداخت پرداختنی به وجود می

شود به عنوان جریان نقدي خروجـی   ماه که پول نقد (یاچک) پرداخت می
هـاي   ه پرداخـت شود. حال باید دید هنگامی ک در جدول نقدي منظور می

شـود   بینی شـده محاسـبه مـی    نقدي (ازبابت خرید) بر اساس فروش پیش
 چند درصد از هر ریال فروش بابت خرید پرداخت خواهد شد.

  پرداخت بابت حقوق و دستمزد 2-5-3-
گیرد و در همان ماه که  اي را نیز در بر می حقوق و دستمزد مزایاي حاشیه

نقدي خروجی در جدول نقـدي منظـور   شود به عنوان جریان  پرداخت می
کند بابـت هزینـه حقـوق، کمتـرین      شرکتی سعی می معموال هر شود. می

اگر فروش از حد  اي با حجم فروش ندارد. مبلغ را بپردازد و این رقم رابطه
معینی بیشتر شود، حقـوق و دسـتمزد نیـز متناسـب بـا فـروش افـزایش        

  یابد. می
  هاي عملیاتی سایر هزینه3-5-3-

ثابت هسـتند و ماهانـه پرداخـت     هاي عملیاتی شرکت عمدتاً یر هزینهسا 
ي تعمیـرات و نگهـداري و   هـا  شوند. هزینـه اجـاره،آب و بـرق، هزینـه     می

ها با توجه به افـزایش   سري هزینه اند و یک خریدهاي متفرقه از این دسته
 .یابد فروش با نسبتی افزایش می

  ها سایر پرداخت4-5-3-
شود که رابطه مسـتقیم بـا    هاي نقد متعددي پرداخت میپول ها بعضی ماه

وجوهی که بابـت  ، پرداخت سود سهام این اقالم عبارتند از: فروش ندارند.
شود و پرداخت اصل  هاي ثابت پرداخت میخرید زمین و سایر اقالم دارائی

(در زمـان پرداخـت) بـه     هاکلیه این پرداخت هاي بلند مدت.و فرع بدهی
 شوند. نقدي خروجی در جدول نقدي منظور میعنوان جریان 

  محاسبه مانده صندوق و وام
محاسبه مانده حساب نقدي و بانـک  ، آخرین مرحله در تهیه بودجه نقدي

هاي شرکت است. براي محاسبه مانده حساب نقدي و بانک، تفـاوت   با وام
جریان نقدي ورودي و خروجی را ابتدا با وجـه نقـد موجـود در اول دوره    

و سپس حداقل وجه نقـد مـورد نظـر در پایـان دوره را از آن کسـر      جمع 
تواند خطاهـائی را کـه در بـرآورد     می حداقل مانده نقدي و بانک کنیم. می

   .]2[بپوشاند دهد، بودجه نقدي رخ می

  پویایی سیستم6-3-
 هـاي  جنبه که است مدلسازي به پویا منسجم نگرش یک سیستم، پویایی
 ترکیب هم با زمان طول در پدیده یک سازي شبیه براي  را کیفی یا کمی

 سیسـتم  رفتار که شود می فرض چنین سیستم پویایی تئوري در .کند می
 که کند می بیان ها سیستم شناسی پویایی در اساسی اصل یک به شبکه با

شـود   یزي که سـبب مـی  چ شود می آن رفتار ایجاد باعث سیستم ساختار
، ي پیچیـده هـا  براي مطالعـه سیسـتم   هاي دیگرسیستم دینامیک از روش

حلقــوي و نمودارهــاي جریــان و انباشــت  -اســتفاده از نمودارهــاي علــی
  .]12[است

  علت و معلولینمودارهاي 7-3-
 وجود یک زبان مدلسازي ضروري است. ها براي درك بهتر ساختار سیستم

 .]4[نامنـد  مـی  ي علت و معلولیها در سیستم داینامیک به این زبان نمدار
 بازخوردي ساختار دادن نشان براي مهم ابزاري، علت و معلولی نمودارهاي

امـا بایـد بـا     ،اند ساده علت و معلولیها است. اصول ترسیم نمودار سیستم
از تعـدادي متغیـر تشـکیل     علت و معلولیدقت رعایت شوند. یک نمودار 

 هایی که نشان دهده تاثیرهاي علـی بـین متغیرهـا    شده که بوسیله پیکان
 علـی،  رابطه هر به علت و معلولی نمودار در اند. هستند به هم متصل شده

 کـه  است معنا بدین مثبت شود.یک رابطه می داده منفی مثبت یا عالمت
 غیـر  در ازآنچـه  بـیش  میزانی به یابد، معلول افزایش علت که صورتی در

 بـه  نیـز  معلـول  کاهش یابد، علت اگر و یابد می افزایش بود، می اینصورت
  .]1[یافت خواهد کاهش بود، می اینصورت غیر در آنچه از میزانی کمتر

  جریان -نمودارهاي حالت 8-3-
 جریان نمودار سیستم، پویایی روش به سازي مدل اصلی هاي بخش از یکی
 جریان و حالت متغیرهاي آن دهنده تشکیل اصلی اجزاي است که مدل

 نظریه در اصلی مفهوم دو بازخوردها در کنار ها جریان و ها.حالت هستند
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 که اند انباشتگی حالت همان متغیرهاي .رودمی شمار به پویا يها سیستم
بـر   کـه  کننـد  مـی  ایجاد را اطالعاتی و کرده مشخص را سیستم وضعیت
 نیسـتند.  ملموس لزوماً هاحالت .شود می اقدام و گیري تصمیم آنها مبناي
 نشان را ذهنی وضعیت که هستند حالتی ها متغیرهاي ذهنیت و ها حافظه

 ایجاد سبب که یابند می زمان تداوم طول در افراد هايذهنیت. دهند می
 رفتـار آنهـا   و فکـر  طـرز  تـداوم  و افـراد  سـوي  از تغییر برابر در مقاومت

 هـا  سیسـتم  ایـن  در موجـود  هـاي  وضعیت تغییر نرخ هاجریان شوند. می
 جریـان،  و حالـت  متغیرهـاي  بـر  عـالوه  کـه  ذکـر اسـت   به الزم. هستند

 برخـوردار  اهمیـت  از پویـایی سیسـتم   هاي مدل در نیز کمکی متغیرهاي
متغیرهاي ثابـت یـا    و حالت متغیرهاي از توابعی کمکی، متغیرهاي. است

  .]12[برون زا هستند

  روش تحقیق-4

  توسط فارستر در دانشگاه 1950سیستم داینامیک براي اولین بار در دهه 
MIT روش بر پایه ساختار مدار کنترلی بنا شده است این  .]6[ ابداع شد

 ،اجتمـاعی  ،ي پیچیده اقتصاديها و امکان مطالعه ساختار و رفتار سیستم
مبحـث   1961فارسـتر در سـال    .]7[کنـد   مـی  زیستی و فنـی را فـراهم  

آن بـود کـه    دینامیک صنعتی را بوجود آورد. هدف او از طرح این موضوع
ي سایبرنتیک بنگـرد و  ها همانند سیستمو موسسات صنعتی را  ها سازمان

  .]5[کارشان را دریابد سازي نحوهاز راه شبیه
در ایـن   .باشـد  مـی  از نوع تحقیقـات کـاربردي   ،این تحقیق از لحاظ هدف

تحقیق با بررسی و مطالعه دقیق ادبیات نظري تحقیق و تحلیل مطالعـات  
ي هـا  ی سیستم جهت مدیریت وجوه نقد شـرکت اییک مدل پوی، محققین

مرحلـه   ،براي تهیه مدل داینامیکی مورد نظر است. شدهبازرگانی طراحی 
 اول ترسیم روابـط علـت و معلـولی بـین متغیرهـاي موجـود در سیسـتم       

متغیرهـاي   ،سپس با توجه به نمودار علت و معلولی ترسیم شـده  .باشد می
شـوند و بـا توجـه بـه      مـی  تعیـین  و متغیرهـاي کمکـی   جریـان  –حالت 

، در شـود  مـی  جریان مدل دینامیکی رسم –دار حالت ووق نممتغیرهاي ف
   کیرد. می نهایت مدل اجرا شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار

  تحقیق متغیرهاي کلیدي1-5-
  متغیرهاي تحقیق به سه دسته اصلی تقسیم شده است:

  . متغیرهاي درون زا1
  . متغیرهاي برون زا2
  . متغیرهاي خارج از مدل3

  دهد. متغیرهاي کلیدي مدل را نمایش می )1(جدول 

  سازي  مدل -5

، ضمن شناسائی متغیرهاي کلیدي مدل، براساس متدلوژي پویائی سیستم
جریان طراحی  -و سپس نمودار حالت علت و معلولیدر ابتدا نمودار 

با توجه به بررسی ادبیات موضوع و مطالعه عملیات مالی  گردد. می
  وعلت و معلولی نمودار ، )1شکل(، هاي تجاري و بازرگانی شرکت

نیز معادالت و  2دهد جدول  می جریان را نشان-نمودار حالت ، )2شکل( 
در طراحی نمودارها از تحقیقات  .دهد می ي محاسباتی را نشانها فرمول
در سال  و دکوانگ و ژینگ 2000در سال ، ریکاردو2007در سال  لیانگ
 .]8،10،13[ شده استاستفاده ، 2011

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متغیرهاي کلیدي مدل پویائی سیستم ):1(جدول 
  ي درون زاها متغیر

  کل پس انداز  هزینه کل  خرید نقدي  جریان نقدي خالص
  برداشت   وام بانکی  ماهه 1خرید غیر نقدي   جریانات نقدي ورودي

  دریافت وام  قبل از مالیاتسود   ماهه 2خرید غیر نقدي   جریانات نقدي خروجی
  سود تقسیمی   بهاي تمام شده محصول  درآمد حاصل از سرمایه گذاري  اختالف وجوه نقد
    گذاري مخارج سرمایه  کل هزینه بازاریابی و فروش  ماهه 1فروش غیر نقدي

    بهره ماهانه  پرداخت اصل و بهره وام  ماهه 2فروش غیر نقدي 
  ي برون زاها متغیر

  نرخ پس انداز  نرخ پرداخت وام  نرح بازده سرمایه گذاري   ثابت فروش
  نرخ دریافت وام  نرخ سرمایه گذاري  نرخ بخشی ورودي وجوه  هزینه ثابت بازاریابی

  نرخ بهره  وجه نقد مطلوب  نرخ بخشی خروجی وجوه  هزینه ثابت اداري 
  ي نادیده گرفته شدهها متغیر

    مطالبات سوخت شدههزینه   ها سایر هزینه  هزینه انبارداري
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روابط علت و معلولی براي مدیریت وجوه نقد ):1شکل(
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  جریان براي وجوه نقد –نمودار حالت  ):2شکل(  
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  معادالت اصلی مدل ):2(جدول 
Formula/Amount  Type Name ID 

=INTEG ( Cash Flow - In - Cash Flow - Out ) Stock Net Cash Flow  1  
= (Cash Sale + DELAY1(Non Cash 2, 2) + DELAY1 (Non 
Cash Sale 1, 1 ) *"Fractional Flow - In Rate”+ DELAY1 
(Bank Loans Receive , 1 ) + DELAY1 (Investment Income , 1) 

Rate 
 
 

Cash Flow-In 2 

= (Capital1 Expendeture +Cash Purchase +Dividing 
+DELAY1(Non Cash Purchase 1, 1 )+DELAY1(Non Cash 
purchase 2 ,2) + Marketing Cost + AD Cost + 
”) * “Fractional Flow-out TAX+"P & I Payment 
Rate” 

Rate Cash Flow-Out 3 

= Percent(scenario) * Cash Sale Aux Cash sale 4 
= Percent(scenario) * Cash Sale Aux Non- cash sale 1 M 5 
= Percent(scenario) * Cash Sale Aux Non-cash sale 2 M 6 
= %65 * Total Sale Aux Cost of Goods 7  
= %50 * Cost of Goods Aux Cash purchase  8  
= %30 * Cost of Goods Aux Non cash purchas 1 

Month  
9  

= %20 * Cost of Goods  Aux Non cash purchas 2 
Month  

10  

= Fixed Marketing Cost + %10 Total Sale Aux Marketing Cost 11 
= Fixed Administration Cost + %10 Total Sale Aux Administration Cost 12 
= Net Cash Flow - Desired cash Aux Cash discrepancy 13 
=INTEG(Bank Loans Receive - Principal & Interest Payment) Stock ACC Loans 14 
= IF THEN ELSE (Cash Discrepancy < 0 :AND: -Drawing >= 
(Cash Discrepancy) ,- (Drawing +Cash Discrepancy)*Loans 
Receive Rate , 0 )  

Aux Loans Receive Bank 15 

= (Interest + Acc Loan) * Loans Payment Rate Aux Principal & Interest 
PAY  

16 

= Interest rate*Acc Loan Aux Interest  17 
)Deposit – Drawing - Investing(= INTEG  Stock Accumulated Deposi 18 
= IF THEN ELSE (Cash Discrepancy > 0 , (Cash 
Discrepancy)*Deposit Rate , 0 )  

Rate Deposit 19 

=IF THEN ELSE ( Drawing = 0 , Acc Deposit * Investing 
Rate , 0 ) 

Rate Investing 20 

= Return Rate * ( Investment / 2 ) Aux Investment Income 21 
= IF THEN ELSE ( Cash Discrepancy > 0 , 0 , ACC Deposit * 
Drawing Rate) 

Rate Drawing 22 

= (5/100 *Total Sale) + Investing/2 Aux Capital Expenditure 23 
= AD cost + Marke Cost + Interest + Cost of Goods Aux Total Cost 24 
= Total Sale – Total Cost Aux Profit 25 
LOOKUP SALE [(Xmin, Ymin) - (Xmax, Ymax )] ,(Xref1, 
Yref1),(Xref2,Yref2),...(Xrefn,Yrefn)] (X1, Y1), (X2,Y2), . . 
.(Xn, Yn)  

Consta
nt 

Sale 26 

  
  
  

  مثال عددي -5-2
مدل پیشنهادي، وضعیت نقدینگی یک شرکت بازرگانی پیاده سازي براي 

شـرایط   شود جهت بررسی وضعیت نقـدینگی شـرکت در   فرضی تست می
گـردد کـه    سه نوع استراتژي مـالی زیـر (سـناریو) پیشـنهاد مـی     ، مختلف

هـدف از   پیشنهادي اجرا و نتایج آن تحلیل گـردد.  بایست توسط مدل می
  طراحی سناریوهاي مختلف، کمک به مدیر مالی جهت تحلیل حساسیت 

  

  
شرایط مختلف مدل بودجه نقدي شرکت و اتخـاذ تصـمیمات مناسـب در    

هـاي دریـافتنی و مــدیریت   مـدیریت حســاب ، هـا  ت هزینــهحـوزه مـدیری  
هـاي مـدیریت    يژاسـترات ) 3(جدول  باشد. هاي پرداختنی و ... می حساب
ماهـه شـرکت را    16بینی فـروش   پیش) 4(هاي دریافتنی و جدولحساب

هـاي پرداختنـی   دهد. در این مثال سیاستهاي مـدیریت حسـاب   نشان می
  نادیده گرفته شده است.
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  هاي مدیریت حسابهاي دربافتنی استراتژي ):3(.جدول 

ف
دی

  
  هاي دریافتنی(فروش اعتباري)حساب مدیریتهاي  استراتژِي  انواع سناریو

  فروش نسیه دو ماهه  فروش نسیه یک ماهه  فروش نقد (محصول)

1  
 درصد  65  استراتژي جسورانه

  کل فروش
 درصد  02

  کل فروش
 درصد 15

  کل فروش 

 درصد  70  استراتژي محتمل  2
  کل فروش

 درصد  20
  کل فروش

 درصد  10
  کل فروش

 درصد  80  کارانه استراتژي محافظه  3
  کل فروش

 درصد 15
  کل فروش 

 درصد 5
  کل فروش 

  
  

  
  بینی فروش محصول پیش ):4(جدول 

ف
دی

  

  بینی فروش ماهانه (ارقام میلیون ریال) پیش  انواع استراتژي 
1-2  3-4  5-7  8-10  11-13  14-16  

  5200  4100  4500  6500  6200  7300  استراتژي جسورانه -1سناریو   1
  4500  3600  4000  5400  5100  6400  استراتژي محتمل - 2سناریو  2
  3900  3200  3600  4800  4300  5800  کارانه استراتژي محافظه - 3سناریو  3

 
  
  
در این استراتژي سازمان، براي  بینانه): استراتژي جسورانه (خوش-

از فروش نسیه یک ماهه و دو ماهه استقبال کرده ، افزایش فروش محصول
تعداد ، کند تا با فروش محصوالت بصورت نسیه (اعتباري) می و سعی

 محصوالت بیشتري را به فروش برساند.
کارانه  این استراتژي حد وسط دو استراتژي محافظهاستراتژي محتمل: -

 و جسورانه است. 
 در این استراتژي سازمان ترجیح :بینانه) کارانه (بد راتژي محافظهاست-

دهد تمرکز خود را برروي فروش نقدي قرار دهد و حتی المقدور از  می
  ورزد. یفروش کاال به صورت نسیه یک ماهه و دو ماهه اجتناب م

 
  تحلیل نتایج حاصل از اجراي مدل-6

در ابتدا باید رفتار مرجع سیستم پیشـنهادي بررسـی شـود و بـه ایـن سـئوال       
 کند یا خیر؟ می پاسخ دهیم آیا مدل پیشنهادي براساس رفتار مرجع عمل

 ي مرجع ها ررفتا-6-1
 گونـه توان رفتار مرجع سیستم را این ، میبر اساس مرور ادبیات نظري تحقیق 

تشریح کرد که تفـاوت میـان جریانـات نقـدي ورودي و جریانـات نقـدي       

دهـد. هنگـامی کـه     مـی  جریان نقدي خـالص سـازمان را نشـان   ، خروجی
جریـان  ، جریانات نقدي ورودي بیشتر از جریانـات نقـدي خروجـی باشـد    

واند مازاد این مبلـغ را در  ت می نقدي خالص مثبت است و بنابراین سازمان
پس انداز و ...) سرمایه گذاري نماید و با توجه به میزان نرخ حساب جائی(

جریان نقدي ورودي سازمان ( با تـاخیر)  ، بازده طرح سرمایه گذاري شده
یابد. هنگامی که جریان نقدي خروجی بیشتر از جریان نقـدي   می افزایش

جریان نقدي خالص سازمان منفـی اسـت و سـازمان بـراي     ، ورودي است
ي خود نیاز بـه پـول دارد کـه در ایـن شـرایط بـه کمـک        اه انجام فعالیت

آورد. در این شرایط هنگـامی کـه    می منابع مالی الزم را بدست، استقراض
نرخ بهره  شود، به دلیل اینکه معموالً می سازمان با کمبود نقدینگی مواجه

 ابتـدا ، اسـت  انـداز) پـس  وام بانکی باالتر از نرخ بازده سرمایه گذاري (حسـاب 
شـود کـه درصـورت     می نقدینگی از محل پس انداز انباشته جبرانکسري 

شود از طریق وام بانکی مشـکل نقـدینگی    می سازمان مجبور، عدم کفایت
، رفتارهـاي مرجـع مـدیریت وجـوه نقـد را      )3شکل( .خود را مرتفع نماید

  .دهد می نمایش
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  رفتار مرجع ):3شکل(

 
  

، ي مربوط بـه سـه اسـتراتژي جسـورانه    ها مدل پیشنهادي بر اساس داده
 هـاي دریـافتنی بـا نـرم افـزار      کارانه در مـورد حسـاب   محتمل و محافظه

VENSIM PLE 32   شبیه سازي و اجرا گردید. نتایج حاصـل از اجـراي
پیشنهادي بـر اسـاس رفتـار مرجـع رفتـار      دهد که مدل  می مدل، نشان

  کند با بررسی و تحلیل گزارشات مدل،نتایج زیر حاصل شده است: می
کارانــه وضــعیت  اســتراتژي محافظــه، از منظــر جریــان نقــدي خــالص -

فقـط   نقدینگی مناسبتري را براي شرکت مورد مطالعه فراهم کرده است.
 شود. می هدر سه ماه، شرکت با جریان نقدي خالص منفی مواج

اي که باید به آن توجه کرد ایـن اسـت کـه همیشـه مثبـت بـودن       نکته-
زیـرا   ؛جریان نقدي خالص شـرکت بـه معنـاي وضـعیت مطلـوب نیسـت      

اگر چـه اسـتراتژي    ،شود می همانطور که در نتایج سه استراتژي مشاهده

ولی از طـرف   ،سازد می سوم شرایط نقدینگی بهتري را براي شرکت مهیا
ن فروش محصوالت شـرکت نسـبت بـه اسـتراتژي اول بسـیار      دیگر میزا

تواند به قیمـت از دسـت دادن سـهم بـازار      می تر است که این مهم پائین
بستان میان وضـعیت نقـدینگی و سـهم     –براین یک بده . بناشرکت شود

  بازار (درآمد فروش) باید صورت گیرد. 
ي مـدیریت  هـا  بایست در تحلیل اسـتراتژي  می از نکات مهم دیگري که-

هاي دریافتنی، مـدنظر قـرار داد وضـعیت سـودآوردي شـرکت و      حساب
ي دریافتی در سه نوع استراتژي است. بـراي ارزیـابی دقیـق    ها میزان وام

ي ارزش زمـانی پـول   هـا  میزان سود آوري هر استراتژي بایـد از تکنیـک  
 .استفاده کرد
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 گیري نتیجه-7
مدیران هاست که  بودجه نقدي یک از ابزار مهم مدیریت وجوه نقد شرکت

 و ریـزي تواند به کمک آن میزان وجوه نقد مـورد نیـاز را برنامـه    مالی می
بنـدي مـاهیتی پویـا دارد مـدیران مـالی      از آنجا که بودجـه  کنترل کنند.

 در سازي پویایی سیستم این کار را انجام دهنـد.  توانند به کمک مدل می
 -حلقـوي و نمـودار جریـان    -این تحقیق پس از طراحی نمودارهاي علی

ماهـه بـه    16بودجه نقدي یک شرکت بازرگـانی بـراي یـک دوره    ، حالت
شبیه سـازي گردیـد. نتـایج حـل      VENSIM PLE 32 کمک نرم افزار

هاي دریافتنی کارانه مدیریت حساب مدل نشان داد که استراتژي محافظه
همـراه  وجوه نقد را براي شرکت مـورد مطالعـه بـه   کمترین میزان کسري 

 داشته است. 
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