
 چکیده

يضعیت وامطلًب ي مذیزیت وامىاسة سزمایٍ در ، دلیل عذم مًفمیت تخص عمذٌ ای اس ضزکت َای يرضکستٍ

کٍ ایه ضزکت َا در تلىذ مذت يضعیت مالی خًتی داروذ اما تٍ دلیل عذم کفایت سزمایٍ  حال آن. گزدش است

 ضًوذ. تًاوایی رلاتت خًدرا اسدست دادٌ ي اس دير خارج می، در گزدش

 َا تاتًجٍ تٍ محذيدیت مالی در ضزکت عملکزد ضزکت تامذیزیت سزمایٍ در گزدش  راتطٍ ، در ایه تحمیك

ضامل ، درتًرس ايراق تُادار تُزان،مًرد تزرسی لزار گزفتٍ است.ومًوٍ آماری ایه تحمیكَای پذیزفتٍ ضذٌ 

 مًرد تزرسی لزار گزفتٍ اوذ. 0830تا  0831َای  تاضذ کٍ تیه سال ضزکت می 011

اس ، اس عملکزد مالی تٍ عىًان متغیز ياتستٍ، درایه تحمیك اس متغیز سزمایٍ در گزدش تٍ عىًان متغیز مستمل

ي اس متغیزَای اوذاسٌ  0ي رضذ ضزکت تٍ عىًان متغیزَای کىتزلی  ROA، َای اوذاسٌ ضزکت، اَزم مالیمتغیز

َشیىٍ تأمیه مالی ي پًضص تُزٌ تٍ عىًان متغیزَای مذاخلٍ ، وزخ سًد پزداختىی، ضزکت، وسثت سًد تمسیمی

َا تا تًجٍ تٍ  ي عملکزد ضزکت وتایج تحمیك حاکی اس ایه تًد کٍ تیه سزمایٍ در گزدش. استفادٌ ضذٌ است 2گز

وزخ سًدپزداختىی ي وسثت سًد تمسیمی ( راتطٍ ای معىادار يجًد ، محذيدیت َای مالی )َشیىٍ تأمیه مالی

وذارد يلی تیه سزمایٍ در گزدش ي عملکزد ضزکت َا تا تًجٍ تٍ محذيدیت مالی )پًضص تُزٌ ي اوذاسٌ ضزکت 

 ( راتطٍ معىادار يجًد دارد.

َا می تًاوىذ تزای رسیذن تٍ یک سطح تُیىٍ سزمایٍ در گزدش ي تٍ مًاسات آن  دیگز مذیزان ضزکتتٍ عثارتی  

َایی کٍ سطح دارایی  میشان دارایی َای خًدرا افشایص دَىذ.سیزا ضزکت، دستزسی تٍ عملکزد )سًد( مىاسة

ر َىگام ویاس تٍ تأمیه مالی عملکزد تُتزی داروذ ي د، َای آن َا اس میاوگیه دارایی َای جامعٍ تیطتز می تاضذ

 میتًاوىذ اس ایه دارایی َا تُزٌ کافی ي مىاسة تثزوذ.
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