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 ُذایبت ػوْهی

 

 :ایي فْسهَ ساپْسدُی ثذّ ثخص تقسین گشدیذٍ است. فْسهَ ساپْسدُی ُزا اص قشاس سثغ تکویل هیگشدد

 

حسبثبت رخیشّی کشیذتی الی تبسیخ   (سشدادى)ػجبست اص تطبثق دادى تطابق دادن رخائش  I:بخش 

 . فؼلی سبل جبسی هیجبضذ

 

 حزفیبت، صهیٌَ فشاُن ًوْدى هؼلْهبت دس هْسد حزفیبت ًبخبلص سا الی تبسیخ تفکیک :IIبخش 

 .فؼلی سثغ جبسی جبسی دس دست هیذُذ

 

 تطابق دادن رخائش  I:بخش 

 

  هشثْط ثَ حسبثبت رخبئش 4  الی 1  اقالم Aدس ستْى .   هیجبضذB, A ّ  Cایي ثخص حبّی سَ ستْى 

، قشّض اػطأ (  ثیالًس ضیت2gسطش  )کشیذتی کَ ثب حسبثبت رهت ُبی هؤسسبت هبلی ثیالًس ضیت 

  8eسطش )، ّ تکتبًَ سٌجطی ّ سبیش داسائی ُب (  ثیالًس ضیت6hسطش )ضذٍ ثَ هؤسسبت غیشهبلی 

  هشثْط ثَ رخبئش کشیذتی ایکَ جِت 4 الی 1  اقالم Bدس ستْى . ّاثستَ اًذ، اسائَ هیگشدًذ  (ثیالًس ضیت

  هجوْع Cدس ستْى . پْضص فؼبلیتِبی کشیذتی خبسج اص ثیالًس ضیت ایجبد گشدیذٍ اًذ، اسائَ هیگشدًذ

ایي فْسهَ ساپْسدُی جِت دسج هؼلْهبت هشثْط ثَ رخبئش ثشآّسد . پْس دادٍ هیطْد  ساA ّ  Bستًِْبی 

ُشآى حسبة دیگش ثیالًس ضیت کَ دسثبال هطخص ًگشدیذٍ است، دس ًظش گشفتَ ًطذٍ  (تؼییي اسصش)

 . است

 

عنوان و توضیحات شماسه قلم 
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.   ثیالًس حسبثبت رخبئش کشیذتی سا اص قشاس ختن سبل گزضتَ ساپْس دُیذ:بیالنس ابتذائی

  ثبیذ هؼبدل هجوْع حسبثبت رخبئش کشیذتی ثوقبثل رهت Aهجلغ ساپْس دادٍ ضذٍ دس ستْى 

ثبًکِب ّ سبیش هؤسسبت هبلی، قشّض اػطأ ضذٍ ثَ هؤسسبت غیشهبلی، تکتبًَ سٌجطی، 

، 2g ،6h ّ  8eّ سبیش داسائی ُبی ساپْس دادٍ ضذٍ اص قشاس ختن سبل گزضتَ دس سطْس 

هجلغ ساپْس دادٍ ضذٍ دس ستْى . ، ثیالًس ضیت ثبضذرخبئش ثشای خسبسات ًبضی اص قشّض

B ثبیذ هؼبدل هجلغ ساپْس دادٍ ضذٍ تذاسکبت ثشای فؼبلیتِبی کشیذتی خبسج اص ثیالًس  

خسبسات ثشای   ثیالًس ضیت، رخبئش 20dضیت ختن سبل گزضتَ ثْدٍ، ّ ثب سطش 
  هجوْع Cدس ستْى . ، هطبثقت داضتَ ثبضٌذفؼبلیتِبی کشیذتی خبسج اص ثیالًس ضیت

.    سا ساپْس دُیذA ّ  Bستًِْبی 

 

  هجلغ هصشف ضذٍ ثشای تذاسکبت خسبسات ًبضی اص کشیذت الی تبسیخ :تذاسکات کشیذتی 2

هؼبدل هجوْع ستًِْبی ) Cهجلغ اسائَ ضذٍ دس ستْى . فؼلی سثغ جبسی ساپْس دادٍ ضْد

A ّ  B)   4ثبیذ هؼبدل هجلغ ساپْسدادٍ ضذٍ ثشای تذاسکبت کشیذتی قلنc،گضاسش ػْایذ   
دس صْستیکَ هجلغ اسائَ ضذٍ .  ثبضذ  هبٍ فؼلی ّ دّ هبٍ قجلیتذاسکبت خبلص کشیذتی،
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. ، آًشا دس ثیي قْسِب ًطبى دُیذ(یکجب سبصی خبلص)دسیي قلن هٌفی ثبضذ 

 

عنوان و توضیحات شماسه قلم 

 

 

2a هصشف    هجلغ تذاسکبتی سا کَ ثوٌظْس ججشاى خسبسات کشیذتی فشع:تذاسکات سنجشی

  ثبیذ هؼبدل هقذاس ساپْس دادٍ ضذٍ Cهجلغ ساپْس دادٍ ضذٍ دس ستْى . ضذٍ اًذ، ساپْس دُیذ

 هبٍ هصشف تذاسکبتی  گضاسش ػْایذ، تذاسکبت سٌجطی، هٌحیث 4aای ثبضذ کَ دس قلن 

.  اسائَ گشدیذٍ است فؼلی ّ دّ هبٍ قجلی

  

2b توبم هصبسف تذاسکبتی قجال ً سٌجص ضذٍ سبلِبی قجلی ّ سبل : تذاسکات یکجا ساختو شذه

هجلغ . جبسی سا کَ الی تبسیخ فؼلی سبل جبسی دس ػْایذ یکجب سبختَ ضذٍ اًذ، ساپْس دُیذ

  4b  ثبیذ هؼبدل هجلغ ساپْس دادٍ هصبسف تذاسکبتی قلن Cساپْس دادٍ ضذٍ دس ستْى 

. ، هبٍ فؼلی ّ دّ هبٍ قجلی ثبضذتذاسکبت یکجب سبختَ ضذٍگضاسش ػْایذ، 

  هجبلغ ّضغ ضذٍ اص رخبئش کشیذتی سا الی تبسیخ فؼلی :(خساسات) 540حزفیات :  منفی 3

 .  سا ساپْس دُیذA ّ  B  هجوْع ستًِْبی Cدس ستْى . سثغ جبسی، ساپْس دُیذ

 

: نوسانات اسعاس 4  
دس ثلٌذ ّ یب پئیي  (ساپْسدُی )ًْسبًبت اسؼبس ػجبست است اص تغیشات دس جشیبى هبٍ 

 .سفتي اسؼبس دس هقبثل پْل افغبًی

 

هجلغ ساپْس دادٍ ضذٍ دس .   سا ساپْس دُیذ4+3-2+1  هجوْع اقالم :بیالنس اختتامیو 5

  ثبیذ هؼبدل هجوْع هجبلغ ساپْس دادٍ ضذٍ هٌحیث حسبثبت رخبئش کشیذتی دس Aستْى 

ثشاثش رهت ُبی هؤسسبت هبلی، قشّض اػطأ ضذٍ ثَ هؤسسبت غیشهبلی، ّ تکتبًَ 

رخبئش خسبسات ، 6h, 2g ّ  8eسٌجطی ّ سبیش داسائی ُبی ساپْس دادٍ ضذٍ دس سطْس 
  ثبیذ هؼبدل هجلغ Bهجلغ ساپْس دادٍ ضذٍ تحت ستْى . ، ثیالًس ضیت ثبضذًبضی اص کشیذت

، 20dساپْسدادٍ ضذٍ هٌحیث تذاسکبت فؼبلیتِبی کشیذتی خبسج اص ثیالًس ضیت دسسطش 

دس . ، ثیالًس ضیت ثبضٌذرخبئش ثشای خسبسات ًبضی اص تؼِذات خبسج اص ثیالًس ضیت

.    سا ساپْس دُیذA ّ  B، هجوْع ستًِْبی Cستْى 

 

 ( سوص خساسات540(تفکیک حزفیات :     IIبخش 

 

  هجلغ هجوْػی Aدس ستْى . دسیي ثخص تفکیک حزفیبت سبلجبسی الی تبسیخ فؼلی ساپْس دادٍ ضذٍ است

 4 الی 1ُش قلن ایشا کَ اص رخبئش کشیذتی الی تبسیخ فؼلی سبلجبسی حزف گشدیذٍ اًذ، دسسطْس هٌبست 

، 3، قلن I  ثبیذ هؼبدل هجلغ ساپْس دادٍ ضذٍ دس ثخص Aهجوْع هجبلغ ساپْس دادٍ ضذٍ دس ستْى . ساپْس دُیذ

 .  ثبضذAستْى 
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عنوان و توضیحات شماسه قلم 

 

  دس ستْى هشثْطَ، ثیالًس رهت ُبی :مؤسسات مالی (رمت ىای)طلبات باالی  1

هؤسسبت هبلی سا کَ اص رخبئش کشیذتی الی تبسیخ فؼلی سبلجبسی حزف گشدیذٍ اًذ، 

.  ساپْس دُیذ

 

  دس ستْى هشثْطَ، :قشوض اعطأ شذه بو مؤسسات غیشمالی و سایش مشتشیان 2

ثیالًس قشّض اػطأ ضذٍ ثَ هؤسسبت غیشهبلی ّ ثیالًسِبی سبیش هطتشیبى سا کَ اص 

.  رخبئش کشیذتی الی تبسیخ فؼلی سبلجبسی حزف گشدیذٍ اًذ، ساپْس دُیذ

  دس ستْى هشثْطَ، ثیالًس تکتبًَ قبثل حصْل سا کَ اص رخبئش :تکتانو قابل حصول 3

. کشیذتی الی تبسیخ فؼلی سبلجبسی حزف گشدیذٍ اًذ، ساپْس دُیذ

 

  دس ستْى هشثْطَ، ثیالًس سبیش داسائی ُب سا کَ اص رخبئش کشیذتی :سایش داسائی ىا 4

. الی تبسیخ فؼلی سبلجبسی حزف گشدیذٍ اًذ، ساپْس دُیذ

 

هجلغ .   سا دس ستْى هشثْطَ ساپْس دُیذ4  الی 1  هجوْع اقالم :مجموع حزفیات 5

  سبصگبس A، ستْى 3، قلن Iساپْس اسائَ ضذٍ دسیي قلن ثبیذ ثب هجلغ اسائَ ضذٍ دس ثخص 

. ثبضذ
 

 


