
 منفعت و هزينه تحليل

 هزينه هاي پروژه سرمايه هزينه تحليل و تجزيه نفع به سازي آماده براي كلي رهنمودهاي عنوان به ها يادداشت اين
 .است شده گرفته نظر در ها

 روش

 جريان همه مورد هر براي. چند جايگزين مي باشد يا يك با پايه مورد مقايسة يك اساس بر منفعت و هزينه تحليل
گردش وجوه  عامل اصلي،. يافته اند گسترده سازمان صفحه يك در و شناسايي زمان از دوره يك طي در نقدي هاي

تنزيل به ارزش  از نرخ استفاده با توان مي را نقدي هاي جريان از مجموعه اين. ماليات مي باشد كسر از پس خالص
 .مناسب تبديل كرد) NPV( واقعي

 ، باشد پايه NPV از بزرگتر NPVجايگزين  اگر .و جايگزين با هم مقايسه شده اند پايه مورد از نقدي جريان دو
از نظر اقتصادي  جايگزيني آنگاه آنگاه ، باشد يكسان NPV دو اگر. مفيد است از نظر اقتصادي جايگزيني آنگاه
 آنگاه طرح باشد، پايه حالت نقد پول جريان از كمتر جايگزيني NPV اگر. پايه بي اهميت است حالت به نسبت

 پيدا براي تواند مي مشابه روش ، جايگزيني ها از سري يك مورد در. اور است زيان اقتصادي لحاظ از پيشنهادي
 .رود بكار  NPV باالترين كردن

 زمان پايه

 ، آوري فن به مربوط هاي پروژه مورد در. شود تحليل و چرخه هاي زندگي  تجزيه تمام براي بايد نقدي جريان
 كه شود حاصل اطمينان تا شود مي پيشنهاد سال پنج حداقل حالت اين در. باشد كوتاه كامال تواند مي زندگي چرخه

 .دارد پيشنهاد شده وجود آوري فن براي مناسبي ارتقا راه

 طور خوب به تحليل و يك تجزيه. است اطمينان قابل غير سال ۱۰ از پس معموال آينده نقدي جريان بيني پيش
 .بود خواهد سال ۱۰ - ۳ بين معمول

موضوع تنزيل نمي  مقدار اين .اشاره دارد ۰از سال  ۱معموال به روز  ، دهد رخ بار اولين براي نقد پول جريان اگر
 نرخ از استفاده با و شده افزوده دوره پايان به نقدي هاي جريان همه كه است اين بر فرض دوره ها بقيه براي. باشد

ربع  يا نيم مانند ، مختلف زماني فواصل داشتن است ممكن موارد برخي در. تنزل يافته است دوره آن براي كامل
 .سال مناسب باشد

 


