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 مدیریت سرمایه در گردش و وجوه نقد

یىی اظ هْوتطیي هؿبئل زض ازاضُ ضٍظهطُ هَؾؿبت، هسیطیت ؾطهبیِ زض گطزـ 
ؾطهبیِ زض گطزـ ضا هیتَاى ثقٌَاى توبهی زاضاییْبی وَتبُ هستی وِ زض فولیبت . هیجبقس

ُ ًمس، اٍضاق ایي زاضاییْب ثسٍاً اظ ٍخَ. ضٍظاًِ اظ آًْب اؾتفبزُ ثقول هی آیس، تقطیف وطز
هبًسُ ّبی ایي . ثْبزاض لبثل فطٍـ، حؿبثْبی زضیبفتٌی ٍ هَخَزی وبال تكىیل هیكًَس

حؿبثْب ّوبًغَض وِ زض هحیظ فولیبتی هَؾؿِ ًؿجت ثِ تغییطات حؿبؼ هیجبقٌس، ثویعاى 
یبظهٌس ثطًبهِ هسیطیت هَثط ؾطهبیِ زض گطزـ، ً .ظیبزی لبثل تجسیل ثِ یىسیگط ّؿتٌس

ت ٍ ّویٌغَض فىؽ القولْبی ؾطیـ ًؿجت ثِ تغییطات زض پیف ثیٌی ضیعی هیبى هس
 .ّب ٍ قطایظ هیجبقس

ؾطهبیِ زض )ؾطهبیِ زض گطزـ ذبلم ضا هیتَاى ثقٌَاى تفبٍت ثیي زاضاییْبی خبضی
همیبؾی ثطای اًساظُ  ،ؾطهبیِ زض گطزـ ذبلم .ٍ ثسّیْبی خبضی تقطیف وطز( گطزـ

ٍخَُ ًمس ثطای ازای تقْسات قطوت، تقطیف  گیطی ًمسیٌگی هیجبقس وِ ثقٌَاى وفبیت
هَؾؿِ ای وِ ٍضقیت ًمسیٌگی ثؿیبض هغلَثی زاضز، ثطای پطزاذت . هیكَز

هَؾؿِ ای وِ زض چٌیي ٍضقیت . نَضتحؿبثْبیف ّویكِ ٍخِ ًمس وبفی زض زؾت زاضز
 .هغلَثی ثؿط ًوی ثطز، لبزض ثِ پطزاذت نَضتحؿبثْبیف زض هَفس همطض ًوی ثبقس

ِ توبهی حؿبثْبی ثرف فولی تساضن هبلی هیجبقس ویِ زض گطزـ هسیطیت ؾطهب
هسیطیت ؾطهبیِ زض گطزـ، ثب وفبیت زاضاییْبی خبضی ٍ . خبضی هَؾؿِ ضا زضثط هیگیطز

هسیطیت ؾطهبیِ زض گطزـ . هیعاى ضیؿه حبنل اظ ثسّیْبی خبضی زض اضتجبط اؾت
 ثسّی ّبی ضاییْب ٍثطًبهِ ای اؾت وِ ثسًجبل ؾیبؾتْبی هٌبؾت خْت ازاضُ وطزى زا

تىٌیىْبی فولی ثطای ثِ حساوثط ضؾبًیسى هٌبفـ حبنل اظ ازاضُ ؾطهبیِ  یيٌخبضی ٍ ّوچ
 .زض گطزـ هیجبقس
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زض ایي ثحث، هب ؾیبؾتْبیی ضا ثطای هسیطیت زاضاییْب ٍ ثسّیْبی وَتبُ هست یه 
طزـ ًگبّی ذَاّین زاقت ثط عجیقت ؾطهبیِ زض گ. هَؾؿِ هَضز ثطضؾی لطاض ذَاّین زاز

ؾپؽ ؾیبؾتْبیی ضا خْت ازاضُ ٍخَُ ًمس ٍ . ٍ هؿبئلی وِ ثط آى تبثیط هیگصاضًس
زاضاییْبیی وِ ذهَنیبت ٍ ٍیػگیْبی ٍخَُ ًمس ضا زاضا هیجبقٌس هَضز ثحث ٍ ثطضؾی لطاض 

هب پیف ثیٌی ٍخَُ ًمس ٍ تىٌیىْبی ترویي هجبلغ ٍ ظهبًجٌسی خطیبًبت ًمسی . ذَاّین زاز
پطزاذتْبی ًمسی  ٍ ًوَزى ازاضُ ًْبیتبً هفبّیوی ضا خْت . ن ًوَزآیٌسُ ضا ثطضؾی ذَاّی

 .ٍنَل هغبلجبت هَؾؿِ هَضز ثطضؾی لطاض ذَاّین زاز

 سیاستهای سرماهی رد گردش

زاضاییْبی خبضی ضا هیتَاى ثقٌَاى زاضاییْبیی وِ هقوَالً عی زٍضُ خبضی حؿبثساضی یب 
. جسیل هیكًَس، تقطیف ًوَزعی یه ؾبل زض خطیبى فبزی فولیبت تدبضی ثِ ًمس ت

اضظقی وِ ثَؾیلِ ایي زاضاییْب . ثٌبثطایي، ایي زاضاییْب هٌبثـ ًمس یب قجِ ًمس هیجبقٌس
ٍخَُ ًمس ثطای . تطاظًبهِ زض گطزـ هیجبقسزض ى چٌسیي حؿبةهیبًكبى زازُ هیكَز زض 

ز ذطیس هَاز ذبم ٍ پطزاذت زؾتوعز ٍ ّعیٌِ ّبی تَلیسی زیگط، خْت تَلیس وبال هَض
ظهبًی وِ هَخَزیْبی . اؾتفبزُ لطاض هیگیطز ٍ ؾپؽ ثقٌَاى هَخَزی وبال ًكبى زازُ هیكَز

ٍنَل هغبلجبت، ٍخَُ ًمس ضا ثِ . وبال ثفطٍـ ثطؾٌس حؿبثْبی زضیبفتٌی ثَخَز هی آیٌس
ًكبى  1-1ایي هطاحل زض قىل . زاذل هَؾؿِ هی آٍضز ٍ ایي فطآیٌس هدسزاً آغبظ هیگطزز

 .زازُ  قسُ اؾت

ایي زاضاییْب ثغَض هساٍم، زض عَل توبهی ؾبل هَضز ًیبظ . طهبیِ زض گطزـ زائویؾ-1
ثیبًگط هجبلغ ًمس، زضیبفتٌیْب ٍ هَخَزیْب هیجبقس وِ ؾطهبیِ زض گطزـ زائوی . هیجبقٌس

 .ثقٌَاى یه حساللی خْت فولیبتط زض ّط ظهبًی ًگْساضی هیكَز
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زائوی ثیبى وٌٌسُ زاضاییْبی ؾطهبیِ زض گطزـ غیط. طهبیِ زض گطزـ غیط زائویؾ-2
ثطای زٍضُ ّبیی وِ . اضبفی اؾت وِ زض هَالـ ذبل زض عی ؾبل هَضز ًیبظ هیجبقٌس

همساضی هَخَزی اضبفی هی ثبیؿتی ًگْساضی  (ثِ حساوثط هیطؾس)فطٍـ افعایف هی یبثس
ثقس اظ زٍضُ ای وِ فطٍـ افعایف هی یبثس، زضیبفتٌی ّب افعایف ذَاٌّس یبفت ٍ . قَز

ثطای پطزاذت ّعیٌِ هلعٍهبت اضبفی وِ الظهِ  .بیؿتی وِ تبهیي هبلی قًَسهی ث
 .فقبلیت ظیبز هیجبقس، ٍخِ ًمس اضبفی هَضز ًیبظ اؾت

 ًمس خَزی ّب                           هَ                 

 زضیبفتٌی ّب                                       

 قت زاضاییْبی خبضیعجی    1-1قىل               

ثغَض ًوَزاضی، ًیبظّبی ؾطهبیِ زض گطزـ زائوی ٍ غیطزائوی ضا ثطای  1-2قىل 
هیعاى ؾطهبیِ زض . هیسّس یه قطوت وِ ؾغح فقبلیتف زض حبل ضقس هیجبقس، ًوبیف

ایي اهط ثیبًگط فقبلیت تدبضی . گطزـ زض تبثؿتبى ًؿجت ثِ ظهؿتبى ثیكتط اؾت
 .ازٍاضی هیجبقس

 زالض  ؾطهبیِ زض گطزـ غیط زائوی                     

                            

 ؾطهبیِ زض گطزـ زائوی                                                                    

 

 تجط     غاًَیِغاًَیِ     آٍضیل     خَالی      او                            1-2قىل               
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ف سیاستهای سرماهی رد گردش  اهدا

ذظ هكی ّبی قطوت ثطای ازاضُ وطزى ؾطهبیِ زض گطزـ هی ثبیؿتی ثطای ضؾیسى 
 : ثِ ؾِ ّسف ظیط عطح ضیعی قَز

اگط یه هَؾؿِ ثطای پطزاذت نَضتحؿبثْبیف زض هَفس همطض، فبلس  .ًمسیٌگی وبفی-1
هْوتطیي ّسف، زؾتیبثی ثِ . ذَاّس قسٍخِ ًمس وبفی ثبقس ثب هكىالت هساٍهی ضٍثطٍ 

 .ًمسیٌگی وبفی خْت اخطای فولیبت ضٍظاًِ هیجبقس

زض اًتربة هٌبثـ تبهیي هبلی، حؿبثْبی پطزاذتٌی ٍ  .ثِ حسالل ضؾبًیسى ضیؿه-2
هَؾؿِ . ؾبیط ثسّی ّبی وَتبُ هست احتوبالً ّعیٌِ ّبی پبییٌی ضا زض ثط ذَاٌّس زاقت

وِ ایي تقْسات وَتبُ هست، ًؿجت ثِ زاضاییْبی خبضی هی ثبیؿتی اعویٌبى حبنل وٌس 
همبیؿِ زاضاییْب ٍ ثسّیْب زض هیبى حؿبثْبی . هَخَز خْت پطزاذت آًْب، فعًٍی ًیبثس

خبضی، هؿئَلیتی اؾت وِ ّسفف ثِ حسالل ضؾبًیسى ضیؿه فسم تَاًبیی ثبظپطزاذت 
 .نَضتحؿبثْب ٍ ؾبیط تقْسات هیجبقس

هَؾؿِ ؾطهبیِ زض گطزـ ضا ثْوبى هٌؾَضی  .وتثِ حساوثط ضؾبًیسى اضظـ قط-3
ًگْساضی هیىٌس وِ ّط زاضایی زیگط ضا، یقٌی ووه زض ثِ حساوثط ضؾبًیسى اضظـ فقلی 

هَؾؿِ ًجبیس ثیف اظ زاضاییْبی ثبثت ثالاؾتفبزُ ای وِ . ؾْبم فبزی ٍ اضظـ قطوت
ی ٍخَُ ؾطهبیِ گصاض. هوىي اؾت زاقتِ ثبقس، زاضاییْبی خبضی ضاوس ًگْساضی وٌس

ثالاؾتفبزُ، ثِ حسالل ضؾبًیسى هَخَزیْب، ٍنَل ؾطیـ هغبلجبت ٍ حصف تبهیي ّبی 
 .هبلی وَتبُ هست پط ّعیٌِ ٍ غیط ضطٍضی ّوگی هٌدط ثِ افعایف اضظـ هَؾؿِ هیكَز
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 عىامل مىرث رب نیاز هب سرماهی رد گردش

ُ حدن فطٍـ هْوتطیي فبهل هَثط ثط ٍؾقت ٍ اخعای تكىیل زٌّس. حدن فطٍـ-1
قطوت السام ثِ ًگْساضی زاضاییْبی خبضی هیىٌس ظیطا خْت . ؾطهبیِ زض گطزـ هیجبقس

. تمَیت فقبلیتْبی فولیبتی وِ ثِ فطٍـ هٌتْی هیكًَس، ایي زاضاییْب هَضز ًیبظ ّؿتٌس
زض عی ظهبى، یه هَؾؿِ ًؿجت تمطیجبً ثبثتی اظ زاضاییْبی خبضی ثِ فطٍـ ؾبالًِ ضا 

/  فطٍـ) زضنس هیجبقس 4/20ثطای ثیكتط هَؾؿبت تَلیسیایي ًؿجت  .حفؼ ذَاّس وطز
قطوتی وِ ثِ ؾغح ثبثتی اظ فطٍـ زؾت هی یبثس، زض نَضتیىِ . (زاضاییْبی خبضی

 ثسضؾتی ازاضُ قَز ثب ؾغح ثبثتی اظ ًمس، زضیبفتٌی ّب ٍ هَخَزیْب ثِ فولیبت ذَز ازاهِ
قتِ ثبقٌس، ًیبظهٌس هَؾؿبتی وِ هی ذَاٌّس زض فطٍـ ذَز افعایف ٍ ضقس زا. هیسّس

زض نَضتیىِ فطٍـ زض حبل وبّف ثبقس، اًتؾبض . ؾطهبیِ زض گطزـ زائوی اضبفی ّؿتٌس
 .وبّف زض ؾطهبیِ زض گطـ زائوی هیطٍز

ثیكتط هَؾؿبت ثب ًَؾبًبت فهلی زض تمبضب ثطای . فَاهل فهلی ٍ زٍضُ ای -2
اى ؾطهبیِ زض ایي تغییطات زض فطٍـ ثط هیع. هحهَالت ٍ ذسهبتكبى ضٍثطٍ هیكًَس

ف زض یه ثحطاى، هوىي اؾت وِ فطٍـ یه هَؾؿِ هَلتبً وبّ .گطزـ تبثیط هیگصاضز
زض ظهبى ثبال . خَزیْب ٍ هیعاى هغبلجبت احؿبؼ هیكَزیبثس زض ًتیدِ ًیبظ ثِ وبّف هَ

ثَزى ًطخ ثْطُ، هوىي اؾت هكتطیبى ثِ وٌسی نَضتحؿبثْبیكبى ضا ثپطزاظًس، ایي 
 .یعاى هغبلجبت ذَاّس قسحمیمت ثبفث افعایف زض ه

پیكطفتْبی تىٌَلَغیه، هرهَنبً آًْبیی وِ ثِ فطآیٌس  .تغییطات زض تىٌَلَغی-3
اگط قطوت .تَلیس هطثَط هیكًَس تبثیطات ظیبزی ثط ًیبظ ثِ ؾطهبیِ زض گطزـ زاضًس

ٍؾیلِ ای ذطیساضی وٌس وِ هَاز ذبم ضا ًؿجت ثِ ؾبثك ثب ؾطفت ثیكتطی خْت تَلیس 
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اگط آهبزُ ؾبظی ؾطیقتط هَاز، . بظ زائوی ثطای هَخَزی هوىي اؾت تغییط وٌسآهبزُ وٌس، ًی
ًیبظ ثِ هَاز ذبم ثیكتطی خْت خطیبًبت تَلیسی هَثط، زاقتِ ثبقس هَخَزی زائوی هی 

اگط هبقیي هیتَاًس هَاز اضظاًتطی ضا ههطف وٌس ًیبظ ثِ هَخَزی . ثبیؿتی وِ افعایكع یبثس
 .هوىي اؾت وبّف یبثس

ثؿیبضی اظ ذظ هكی ّبی قطوت ثط هیعاى ؾطهبیِ زض . ی ّبی قطوتذظ هك -4
ضٍظ  30اگط هَؾؿِ ؾیبؾت افتجبضی ذَز ضا اظ . گطزـ زائوی ٍ غیط زائوی اثط هیگصاضز

 .ضٍظ تغییط زّس، هوىي اؾت وِ ٍخَُ ثیكتطی ثغَض زائن زض هغبلجبت هؿسٍز قَز 60ثِ 
هَخَزی ّبی هَضز ًیبظ هوىي اؾت زضنَضتیىِ هَؾؿِ ؾیبؾتْبی تَلیسی ضا تغییط زّس 

اگط هَؾؿِ ؾغح ایوٌی هَخَزی ًمس زض . ثغَض زائن یب هَلت تحت تبثیط لطاض گیطز
زؾت ذَز ضا تغییط زّس، ؾطهبیِ زض گطزـ زائوی هوىي اؾت وِ افعایف یب وبّف 

زضنَضتیىِ هیعاى ٍخَُ ًمس ثب هیعاى فطٍـ هطتجظ ثبقس، ؾطهبیِ زض گطزـ غیط . یبثس
 .وىي اؾت وِ تبثیط پصیطززائوی ه

 اداره کردن سرماهی رد گردش

 :هسیطیت زاضاییْبی خبضی ثسٍاً قبهل زٍ هطحلِ هیكَز

تغییطات زض فولیبت هَؾؿِ هیتَاًس تمطیجبً اثطاتی  .پیف ثیٌی ٍخَُ هَضز ًیبظ -1
ثطای هثبل اگط فطٍقٌسُ ثْبی . فَضی ثط ضٍی ؾطهبیِ زض گطزـ هَضز ًیبظ زاقتِ ثبقس

. بم ضا افعایف زّس، ًؿجت ثِ ؾبثك پَل ثیكتطی زض هَخَزیْب هؿسٍز ذَاّس قسهَاز ذ
حتی اگط هَؾؿِ ثتَاًسثْبی هحهَل ًْبیی ذَز ضا افعایف زّس، ایي وبض ؾطهبیِ زض 

یه هسیط آگبُ  .گطزـ اضبفی ضا خْت تمَیت هؿبفی فطٍـ هَؾؿِ هی علجس
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بیِ زض گطزـ هَضز ًیبظ ثطای زٍضُ فقبلیتْبی فولیبتی ضا هكبّسُ ذَاّس وطز ٍ هیعاى ؾطه
 .ّبی آتی ضا ثطآٍضز ذَاّس ًوَز

ٌّگبهیىِ ًیبظّب ثطآٍضز هیكًَس، هسیط ثبیس ٍخَُ الظم ضا اظ  .فطاّن وطزى ٍخَُ-2
 .ثْتطیي هٌجـ، ثب ووتطیي ّعیٌِ ٍ ثطای هست ظهبى هَضز ًیبظ فطاّن وٌس

سف هَؾؿِ وِ ّوبًب هسیطیت هَثط ؾطهبیِ زض گطزـ، اٍلیي ٍؾیلِ زؾتیبثی ثِ ّ
ًمس، اٍضاق )ثقس اظ ّوِ ایي حطفْب، ایي ؾطهبیِ زض گطزـ . ًمسیٌگی وبفی اؾت، هیجبقس

اؾت وِ زض وَتبُ هست خْت پطزاذت ( ثْبزاض لبثل فطٍـ، هغبلجبت ٍ هَخَزیْب
هبظاز )ایي ؾطهبیِ زض گطزـ ذبلم. نَضتحؿبثْب ٍ ازای تقْسات زض زؾتطؼ ذَاّس ثَز

اؾت وِ ثِ اًساظُ گیطی زضخِ اؾتحىبم زض ثطاثط ( ثِ ثسّیْبی خبضیزاضاییْبی خبضی 
 .هكىالتی وِ هوىي اؾت ثَاؾغِ ووجَز ٍخِ ثَخَز آیس، ووه هیىٌس

ازاضُ وطزى ؾطهبیِ زض گطزـ، ًیبظهٌس چٌسیي فول هیجبقس وِ شیالً چٌس ًوًَِ اظ آى 
 :آٍضزُ قسُ اؾت

غَض ضٍظاًِ یب ّفتگی، هسیط ثبیس ثساًس ث. آگبّی اظ همبزیط ًمس، هغبلجبت ٍ هَخَزیْب-1
ؾئَاالتی ثبیس . وِ چِ همساض ٍخِ زض ّط یه اظ حؿبثْبی زاضایی خبضی هؿسٍز قسُ اؾت

آیب همبزیط هَخَز زض ّط حؿبة هٌبؾت هیجبقٌس؟ هبًسُ حؿبثْب ًؿجت ثِ . پطؾیسُ قَز
هَؾؿِ چگًَِ هبًسُ ؾبثك آًْب چگًَِ اؾت؟ ایي هبًسُ ّب زض همبؾیِ ثب اؾتبًساضزّبی 

زض همبیؿِ ثب هتَؾظ نٌقت چغَض؟ ّط اًحطافی ًؿجت ثِ اًتؾبضات هی ثبیؿتی  ّؿتٌس؟
 .هَضز ثطضؾی لطاض گیطز

ؾطهبیِ زض گطزـ ثطای ثیكتط . زاًؿتي زضنس ٍخَُ هَخَز زض حؿبثْبی خبضی-2
زضنس ول زاضاییْب  60الی  30زض حسٍز . هَؾؿبت، ثیبًگط یه ؾطهبیِ گصاضی ثعضي اؾت

هسیط هی ثبیؿتی اظ ضاثغِ ثیي . ه هَؾؿِ زض حؿبثْبی خبضی هؿسٍز هیجبقسی ی
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زاضاییْبی خبضی ٍ ثبثت ٍ ّوچٌیي اظ ّط تغییطی زض زضنس ٍخَُ هَخَز زض حؿبثْبی 
 .خبضی آگبّی زاقتِ ثبقس

ثب ایٌىِ ثطآٍضزّب تغییط . ثجت ظهبى ههطٍف خْت ازاضُ وطزى حؿبثْبی خبضی-3
اظ ٍلت هسیط هبلی نطف ازاضُ وطزى ؾطهبیِ زض گطزـ  3/2 تب 3/1هیىٌٌس، چیعی ثیي 

آگبّی اظ هست ظهبًی وِ ّط یه اظ پطؾٌل ثرف هبلی نطف حؿبثْبی هطثَط ثِ . هیكَز
ثِ وبضائی هسیطیت ؾطهبیِ زض گطزـ، زیس ذَثی زاضاییْبی خبضی هیىٌٌس، هیتَاًس ًؿجت 

 .ضا ثَخَز آٍضز

ر سرماهی رد گردش مىرد نیاز است  ؟هچ مقدا

خْت تقییي همساض ؾطهبیِ زض گطزـ هَضز ًیبظ تَؾظ هَؾؿِ، تقسازی اظ فَاهل 
 :ثمطاض ظض هیتَاًٌس زض تدعیِ ٍ تحلیل هس ًؾط لطاض گیطًس

هوىي اؾت ایي ثحث پیف آیس وِ ٍؾقت یه هَؾؿِ چِ اظ  .ٍؾقت هَؾؿِ-1
یه . اضزلحبػ زاضاییْب ٍ چِ اظ لحبػ فطٍـ، ثط ًیبظـ ثِ ؾطهتبیِ زض گطزـ اثط هیگص

زاضاییْبی خبضی اضبفی ثقٌَاى یه حفبػ زض همبثل ٍلفِ هَؾؿِ وَچه هوىي اؾت اظ 
هَؾؿبت وَچه ًؿجت ثِ هَؾؿبت . ّبی احتوبلی زض خطیبًبت ًمسی اؾتفبزُ وٌس

ثعضگتط اظ هٌبثـ ووتطی ثطای خطیبًبت ٍضٍزی ًمس ثطذَضزاضًس، ثٌبثط ایي زض نَضت فسم 
هَؾؿبت ثعضگتط . پطزاذت ثوَلـ، ثیكتط تبثیط هی پصیطًس تَاًبیی تقسازی اظ هكتطیبى زض

وِ زاضای هٌبثـ ثیكتطی اظ ٍخَُ هیجبقٌس احتوبالً زض همبؾیِ ثب ول زاضاییْب یب فطٍـ ذَز 
 .ثِ ؾطهبیِ زض گطزـ ووتطی ًیبظ زاضًس
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اگط هَؾؿِ ای ًبچبض ثبقس وِ حدن ظیبزی اظ هَخَزی ضا اًجبض . فقبلیتْبی هَؾؿِ-2
، ایي هَؾؿِ ًؿجت (ضٍظُ 75هثالً، )ثب قطایظ افتجبضی آؾبًؽ خٌؽ ثفطٍقسوٌس ٍ یب 

ثِ آًْبیی وِ ذسهبت یب وبالّبی ذَز ضا ًمساً ثفطٍـ هیطؾبًٌس ثِ ؾطهبیِ زض گطزـ 
 .ثیكتطی ًیبظ زاضًس

هَؾؿِ ای وِ لبزض اؾت ثِ آؾبًی اظ عطیك ثبًىْب ثِ افتجبض . زؾتطؾی ثِ افتجبض-3
ؾؿِ ای وِ ثِ چٌیي افتجبضی زؾتطؾی ًساضز، ثب ؾطهبیِ زض زؾت یبثس، ًؿجت ثِ هَ

 .گطزـ ووتطی هیتَاًس ثِ فقبلیت ذَز ازاهِ زّس

اظ آًدبئیىِ توبهی ٍخَُ، ّعیٌِ ای زضثط زاضًس، همساض ًؿجتبً ظیبز  .گطایف ثِ ؾَز-4
ثقضی اظ هَؾؿبت ًیبظهٌس ؾطهبیِ زض . زاضاییْب ثبفث وبّف ؾَز یه هَؾؿِ هیكَز

هَؾؿبت زیگط، . بفی هیجبقٌس ٍ هبیلٌس وِ ّعیٌِ ّبی ووی ضا هتحول قًَسگطئسـ اض
ثوٌؾَض وؿت توبهی ؾَز حبنل اظ فولیبت، زض توبهی اٍلبت فمظ یه حساللی ضا 

 .ثقٌَاى ؾطهبیِ زض گطزـ ًگْساضی هیىٌٌس

ّط چِ همساض ؾطهبیِ زض گطزـ، هرهَنبً ًمس ٍ اٍضاق ثْبزاض . گطایف ثِ ضیؿه-5
هَؾؿبتی وِ ًوی ذَاٌّس . یكتط ثبقس، ضیؿه هكىالت ًمسیٌگی ووتط اؾتلبثل فطٍـ ث

حتی ضیؿىْبی هرتهطی اظ ووجَز ًمسیٌگی ضا هتحول قًَس هوىي اؾت ٍخِ ًمس اضبفی 
هَؾؿبت زیگط خْت وؿت ؾَز، ضیؿىْبیی ضا لجَل هیىٌٌس ٍ هوىي . ًگْساضی وٌٌس

 .فی ًگْساضی ًىٌٌساؾت ثطای پطزاذت ثوَلـ نَضتحؿبثْب، ّویكِ ٍخِ ًمس وب

ٍخَُ غیط  ثیكتط هَؾؿبت ثطای ایٌىِ ًیبظّبیكبى ثِ ًمسیٌگی ضا ثسٍى هؿسٍز وطزى
ثطای ضؾیسى ثِ . ضطٍضی ضفـ وٌٌس، هبیلٌس وِ ؾطهبیِ زض گطزـ وبفی ًگْساضی ًوبیٌس

ایي ّسف، هَؾؿبت ظیبزی ثط حسالل وطزى ضیؿه ًبقی اظ ًمسیٌگی ًبوبفی تبویس 
ِ تبهیي هبلی وبفی ثطای ًیبظّبی ًمس، هغبلجبت ٍ هَخَزی اـ اگط هَؾؿ. هیگصاضًس
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ثب ایٌحبل، ّسف . زاقتِ ثبقس، هسیطیت هیتَاًس هؿبفی ذَز ضا ثط وؿت ؾَز هتوطوع وٌس
 .اٍلیِ هسیطیت ؾطهبیِ زض گطزـ، اختٌبة اظ ضیؿىْبی ًبقی اظ ًمسیٌگی ًبوبفی اؾت

زض . طای هَؾؿِ هیجبقسیه ّسف هسیطیت ؾطهبیِ زض گطزـ هطثَط ثِ وؿت ؾَز ث
ؾغَح ًطخ ثْطُ ثط همساض ؾطهبیِ زض گطزـ وِ یه هَؾؿِ ًگْساضی هیىٌس، ایي ظهیٌِ، 

ٌّگبهیىِ ًطخ ثْطُ ثبال ثبقس، هَؾؿِ ثِ وبّف ًمس، هغبلجبت ٍ هَخَزیْب .تبثیط هیگصاضز
ایي وبض، ّعیٌِ ّبی تبهیي هبلی ثطای ؾطهبیِ زض گطزـ ضا ثِ حسالل . تطغیت هیكَز

ّس ضؾبًیس ٍ ایي اهىبى ضا ثطای هَؾؿِ ثَخَز ذَاّس آٍضز وِ ٍخَُ ًمس ذَز ضا ثب ؾَز ذَا
اظ ؾَی زیگط، وبّف زض ًطذْبی ثْطُ هوىي اؾت هٌدط . ًؿجتبً ثبالیی ؾطهبیِ گصاضی وٌس

ثب ّعیٌِ ّبی پبییي ثْطُ، هَؾؿِ هوىي .ثِ ؾیبؾتْبی وبّف ؾطهبیِ زض گطزـ قَز
 .بالتطی اظ ؾطهبیِ زض گطزـ ثبقساؾت هبیل ثِ ًگْساضی ؾغَح ث

ًطخ ثْطُ زض ّط ؾغحی وِ ثبقس، هَؾؿِ ثبیس ثویعاى وبفی ؾطهبیِ زض گطزـ 
ؾطهبیِ زض گطزـ ًبوبفی ضیؿه . ًگْساضی وٌس تب ثغَض هَثط وؿت ٍ وبضـ ضا ازاضُ وٌس

زض فیي حبل، هیعاى ًبوبفی ؾطهبیِ زض . ثعضگی اظ هكىالت ًمسیٌگی ثَخَز هی آٍضز
ایي اهط ثبفث اًحطاف تَخِ . یبظ لبثل تَخْی ثِ ٍلت ٍ تَخِ هسیطیت زاضزگطزـ، ً

ثب ًگْساضی ٍخَُ . اظ فولیبت هَؾؿِ هیكَز ٍ هقوَالً وبّكی زض ؾَز ثَخَز هی آٍضز
وبفی، هَؾؿِ ثغَض هٌبؾجی هؿبفی ذَز ضا خْت ضؾیسى ثِ یه ثبظزُ، ثسٍى لجَل 

 .ضیؿىْبی غیط ضطٍضی تقسیل هیىٌس
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 قد و شبو نقدداراییهای ن 

ؾیبؾتْبیی ضا ثطای هسیطیت ولی ؾطهبیِ زض گطزـ پی ضیعی  ظهبًی وِ یه هَؾؿِ
وطزُ اؾت، هیتَاًس تَخْف ضا ثِ ؾِ زاضایی اٍلیِ یقٌی ًمس، هغبلجبت ٍ هَخَزیْب وِ 

 .ًمسیٌگی ضا فطاّن هی آٍضًس، هقغَف زاضز

ضُ زاضز وِ ثطای ووه اظ خٌجِ هبلی، انغالح ًمس ثِ توبهی هٌبثـ ٍ الالم پَلی اقب
زض تطاظًبهِ، . ثِ پطزاذت نَضتحؿبثْبی یه هَؾؿِ ثؿطفت زض زؾتطؼ هیجبقس

زاضاییْبی ًمسی هوىي اؾت ثهَضت ًمس، هقبزل ًمس یب ائطاق ثْبزاض وَتبُ هست ثب 
چٌیي ٍضقی ثسیي زلیل . ًمسیٌگی ثؿیبض ظیبز ضا ثقٌَاى قىل زیگطی اظ ًمس زض ًؾط ثگیطًس

ِ ثیكتط اؾٌبز زٍلتی ٍ اؾٌبز قطوت ؾْبهی ؽطف چٌس ؾبفت یب چٌس پیف آهسُ اؾت و
زفتط ذعاًِ زاض فمظ ٌّگبم . زلیمِ اظ عطیك یه هىبلوِ تلفٌی هیتَاًس تجسیل ثِ ًمس قَز

نجح ثِ ثبًه یب وبضگعاض اعالؿ هیسّس ٍ ٍخِ ًمس تب اٍاؾظ ضٍظ خْت پطزاذت آهبزُ 
 .هیجبقس

ثغَض گؿتطزُ ای ثقٌَاى ؾطهبیِ گصاضیْبی وَتبُ ؾِ ًَؿ اٍضاق ثْبزاض ٍخَز زاضز وِ 
ّط ًَؿ اظ ایي اٍضاق ثْبزاض ٍیػگی ّبی هتفبٍتی .هست ٍ اقىبل زیگط ًمس ثىبض هیطٍز

ایي اٍضاق ثْبزاض ثتطتیت شیالً . زاضز وِ آًْب ضا ثطای هَؾؿبت هرتلف هٌبؾت هیگطزاًس
 .تَضیح زازُ قسُ اًس
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 اسناد خزاهن

ایبالت هتحسُ هجٌی ثط  تَؾظ ذعاًِ زاضی لیس ٍ قطط ؾٌس ذعاًِ یه تقْس ثسٍى
اؾٌبز ذعاًِ ثطای زٍضُ ّبی . پطزاذت هجلغی هقیي زض ؾطضؾیس ثِ زاضًسُ ؾٌس هیجبقس

ؾطضؾیس ایي اؾٌبز زاضای . هبُ هیجبقس هٌتكط هیكًَس 12یب  6ٍ  3وَتبُ هست وِ هقوَالً 
اؾٌبزی ضا ذطیساضی وٌس وِ  فَانل یه ّفتِ ای هیجبقٌس، ثغَضیىِ هسیط هبلی هیتَاًس

زٍ ٍیػگی اؾٌبز . ّوعهبى ثب پیف ثیٌی ًیبظـ ثِ ًمس، ؾطضؾیسـ فطا ضؾستمطیجبً 
 :ذعاًِ ثمطاض ظیط اؾت

ٍ زض هعایسُ، فوستبً ثِ وبضگعاضاى ( وؿط) اؾٌبز ذعاًِ ثب همساضی ترفیف. ثسٍى ثْطُ-1
ًیع ثٌَثِ ذَز ایي اٍضاق ضا اٍاضق ثْبزاض ٍ ثبًىْبی ثعضي تدبضی فطٍذتِ هیكًَس ٍ ایٌْب 

ثطای هثبل، ثبًىی یه ؾٌـس ثِ اضظـ اؾوی . ثِ اقربل ٍ هَؾؿـبت هدسزاً هیفطٍقــٌس
زالض ثِ یه  9 675زالض ذطیساضی وٌس ٍ فَضاً آًطا ثوجلغ  9 625زالض ضا ثِ هجلغ  10 000

ًطا ثوجلغ هبُ وبهل ًگِ زاضز، ذعاًِ آ 12اگط هَؾؿِ هعثَض ؾٌس ضا ثطای . هَؾؿِ ثفطٍقس
زالض  9 675. زالض اضظـ اؾوی  10 000هبثِ التفبٍت هیبى . زالض ثبظذطیس ذَاّس ًوَز 10 000

 .لیوت ترفیفی، ؾَزی اؾت وِ هَؾؿِ زض اظای ًگْساضی ؾٌس ثسؾت هی آٍضز

اؾٌبز ذعاًِ هغوئي تطیي ٍ . هغوئي تطیي ٍ ًمستطیي ؾٌس لبثل فطٍـ-2
ضاخـ ثِ ایي ؾٌس ثبیس ثگَیین وِ زٍلت ایبالت  .ًمستطیي ؾٌس لبثل زاز ٍ ؾتس ّؿتٌس

زض هَضز ًمسیٌگی قبى ثبیس ثگَیین وِ ثبظاض ٍؾیـ ٍ . هتحسُ ثبظذطیس اًْب ضا تضویي هیىٌس
فقبلی ثطای ایي اؾٌبز ٍخَز زاضز وِ آًْب ضا هیتَاى ثؿطفت ٍ ثطاحتی لجل اظ 

اؾٌبز لطضِ . ؾبًیسؾطضؾیسقبى زض نَضتیىِ هَؾؿِ ثب ووجَز ًمس ضٍثطٍ قَز، ثفطٍـ ض
ایي اؾٌبز . ذعاًِ ٍ اؾٌبز ثسّی ذعاًِ زاضی زض اضتجبط ًعزیه ثب اؾٌبز ذعاًِ هیجبقٌس
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ًؿجت ثِ اؾٌبز ذعاًِ، ثطای هست ظهبى عَالًی تطی هٌتكط هیكًَسٍ زاضای ثْطُ 
ٌّگبهیىِ ایي اؾٌبز ؾطضؾیسقبى ًعزیه هیكَز اظ لحبػ ثبظزّی وِ ثطای ؾطهبیِ . هیجبقٌس
ایي اؾٌبز غبلجبً ثدبی اؾٌبز ذعاًِ ذطیساضی . ثط زاضًس، قجیِ ثِ اؾٌبز ذعاًِ ّؿتٌس گصاض زض
 .هیكًَس

 و تجاری  یسند مال 

 .ؾٌس تدبضی ثِ اؾٌبز ٍفسُ زاض وَتبُ هست قطوتْبی ثعضي غیط هبلی اقبضُ  زاضز
ایي اؾٌبز . ؾٌس هبلی ثِ اؾٌبز هكبثِ ٍلی نبزضُ اظ عطف قطوتْبی هبلی اقبضُ زاضز

ضٍظ هٌتكط  270تب  30زاضًس ثطای زٍضُ ّبی ظهبًی ؾظ هَؾؿبتی وِ ثِ ٍخِ ًمس ًیبظ تَ
آًْب تَؾظ اقربل یب هَؾؿبتی وِ ٍخِ ًمس ثالاؾتفبزُ زاضًس ٍ هبیلٌس ؾَز . هیكًَس

زض همبثل ثبظزّی . ثیكتطی ًؿجت ثِ ثبظزّی اؾٌبز ذعاًِ وؿت وٌٌس ذطیساضی هیكًَس
 .ضیؿه ثعضگتطی ضا تمجل هیىٌسثبالتط، هَؾؿِ ًمسیٌگی ووتط ٍ 

ؾٌس تدبضی هقوَالً اظ یه ثبًه یب زالل ٍ وبضگعاض اٍضاق ثْبزاض ذطیساضی هیكَز زض 
زض ّط زٍ هَضز، اظ . حبلیىِ اؾٌبز هبلی هؿتمیوبً اظ هَؾؿبت هبلی ذطیساضی هیكًَس

ضؾیس آًدبئیىِ ثطای اًتمبل ایي اؾٌبز ثبظاض هحسٍزی ٍخَز زاضز، اغلت ایي اؾٌبز تب ؾط
زض ثقضی هَاضز، هَؾؿبت هبلی لجَل هیىٌٌس وِ اؾٌبز ضا اظ  .ًگْساضی هیگطزًس

زاضًسگبًكبى ثبظذطیس وٌٌس ٍ هقوَالً حك العحوِ ای ضا زض اظای ایي ذسهت زضیبفت 
 .هیساضًس

ظهبًی، هسیطاى . اؾٌبز تدبضی ٍ هبلی ثب گصقت ظهبى اظ اّویت ثطذَضزاض قسُ اًس
تبویس هیىطزًس وِ ذعاًِ زاضاى ؾطهبیِ گصاضیْبی وَتبُ هست  هحبفؾِ وبض ثط ایي هغلت

ؾبثمِ فبلی ثبظپطزاذت ٍ ثبظزّی ثبالی اؾٌبز . ذَز ضا ثِ اٍضاق ثْبزاض ذعاًِ هحسٍز وٌٌس
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تدبضی ٍ هبلی اظ عطف هَؾؿبت ثعضي ٍ ثب ثجبت، قطوتْب ضا ثطآى زاقتِ اؾت تب زض 
 .ثبظاض ایي اؾٌبز ّط چِ فقبلتط فول وٌٌس

 ناهم اهی اقبل معاملو سپردهگىاهی 

زض یه ثبًه یب هَؾؿِ ( ثبثت)حؿبة هست زاض  گَاّی ًبهِ ؾپطزُ، ضؾیسی ثطای
ثبًه ثب پطزاذت هجلغ ؾپطزُ ثِ اضبفِ هجلغ تقییي قسُ ثْطُ ثِ زاضًسُ . هبلی زیگط اؾت

ثعضگتطیي ٍ ثب ثجبت )گَاّیٌبهِ ّبی ثبًىْبی زضخِ یه . گَاّی زض ؾطضؾیس هَفمت هیىٌس
 :ثِ زٍ زلیل هَضز فاللِ فطاٍاى هسیطاى هبلی ثَزُ اؾت( طیي ثبًىْبت

 گَاّیٌبهِ ّبی ؾپطزُ، ؾطهبیِ گصاضیْبی ثؿیبض هغوئٌی ّؿتٌس .ثبظزُ ثبال ٍ هغوئي-1
ثبظزّی ای وِ لسضت . وِ زاضای ثبظزّی ًؿجتبً ثبالتطی ًؿجت ثِ اؾٌبز ذعاًِ هیجبقٌس

 .زاضا هیجبقسضلبثت ثب ثبظزّی اًبز تدبضی ٍ هبلی ضا 

ثطای گَاّیٌبهِ ّبی ؾپطزُ ثبظاض  ثط ذالف اؾٌبز تدبضی، .زضخِ ثبالی ًمسیٌگی-2
، ثغَضی وِ زض نَضت توبیل هیتَاى آًْب ضا لجل اظ ؾطضؾیس ٍؾیـ ٍ فقبلی ٍخَز زاضز

 .ثفطٍـ ضؾبًیس

زض ثبظاضّبی گَاّیٌبهِ ّبی ؾپطزُ  زض ؾبلْبی اذیط، تَؾقِ ٍ پیكطفت چكوگیطی
ظهبًی وِ ثبًىْب ثب پیچیسگی فعایٌسُ ثطای ثسؾت آٍضزى ؾْوكبى اظ . سُ اؾتثَخَز آه

ثبظاضّبی پَلی هطزم، ضلبثت هیىٌٌس، هیتَاى اًتؾبض زاقت وِ اقىبل ٍ ذهَنیبت 
 .گَاّیٌبهِ ّبی ؾپطزُ تغییط وٌس
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 ساری اوراق بهادار اقبل دادوستد

َُ ثالاؾتفبزُ، تقسازی ایي ؾِ ًَؿ اٍضاق ثْبزاض خْت ؾطهبیِ گصاضی ٍخ فالٍُ ثط
ثقضی . اٍضاق ثْبزاض زیگط ًیع ٍخَز زاضًس وِ ثطای ذعاًِ زاض قطوت لبثل اؾتفبزُ هیجبقٌس

 :اظ ایي اٍضاق ثِ لطاض ظیطًس

ایي اٍضاق ثْبزاض ٍالقبً ثب اؾٌبزذعاًِ یىؿبى اؾت الجتِ . اؾٌبز ثسّی ذعاًِ زاضی-1
ّبی عَالًی تطی زاضًس چَى ثطای اٍل ایٌىِ ایي اٍضاق ؾطضؾیس. ثب زٍ هَضز تفبٍت

ؾطضؾیس عَالًی آًْب ثبفث ایي ًویكَز وِ آًْب ضا . ؾبل هٌتكط هیكًَس 7تب  1زٍضُ ّبی 
ایي ثساى زلیل اؾت وِ زض ّط ظهبًی . ؾطهبیِ گصاضی ّبی وَتبُ هست زض ًؾط ًگیطین

ٌبز ذعاًِ تفبٍت زٍم هیبى اؾ. آًْب ضا زض یه ثبظاض ثؿیبض ٍؾیـ ثِ فطٍـ ضؾبًیسهیتَاى 
اؾٌبز ذعاًِ ًؿجت ثِ . ٍ اؾٌبز ثسّی ذعاًِ زاضی زض ضٍـ وؿت ؾَزقبى هیجبقس

ثفطٍـ هیطؾٌس ٍلی اؾٌبز ثسّی ذعاًْساضی زاضای ثْطُ ( وؿط)اضظـ اؾوی ثب ترفیف 
 .هیجبقٌس

زٍلت ایبالت هتحسُ، اٍضاق تقسازی اظ ًوبیٌسگیْبی  .اٍضاق ًوبیٌسگی فسضال-2
ایي ًوبیٌسگیْب قبهل فسضال . فقبلیتْبیكبى هٌتكط هیىٌٌس ثْبزاضی خْت تبهیي هبلی

ثبًه ٍام زاذلی، قطوت هلی فسضال ضّي، قطوت هلی ضّي زٍلتی، ازاضُ تبهیي 
ثط ذالف اٍضاق ذعاًِ، توبم ایي اٍضاق . هؿىي فسضال ٍ ثبًىْبی فسضال ظهیي هیكَز

ثحؿبة ًوی تَؾظ زٍلت اهطیىب تضویي ًویكًَس ٍ ثقٌَاى ثركی اظ لطضِ فوَهی 
ثٌبثطایي آًْب ضا ثبیس تبحسی پطهربعطُ تط اظ اٍضاق ذعاًِ زض ًؾط گطفت، ًتیدتبً ایي . آیٌس

ثب ایٌىِ توبهی . اٍضاق ثبظزُ ًؿجتبً ثبالتطی ضا ًؿجت ثِ اٍضاق ذعاًِ هكبثِ زضثط زاضًس
آًْب تَؾظ زٍلت تضویي ًویكًَس، زض فیي حبل، ؾطهبیِ گصاضیْبی هغوئٌی هحؿَة 
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ایٌْب ضا هیتَاى هبًٌس اٍضاق ذعاًِ اظ عطیك وبضگعاضاى اٍضاق ثْبزاض زض ثبظاضّبی . هیكًَس
ّوچٌیي ایي اٍضاق عی ؾبلْبی اذیط همجَلیت فبهِ یبفتِ . ثبًَی ثطاحتی ثفطٍـ ضؾبًیس

اوثط اٍضاق ثْبزاض هَؾؿبت زٍلتی ثب ؾطضؾیسّبی یىؿبل یب ووتط اًتكبض هی یبثٌس اهب . اًس
 . ؾبل یب ثیكتط ًیع یبفت هیكًَس 10ّبی اٍضالی ثب ؾطضؾیس

نٌسٍق ثبظاض پَل، یه هَؾؿِ حطفِ ای اؾت وِ زض  .نٌسٍلْبی ثبظاض پَل-3
. هیىٌس ؾطهبیِ گصاضی -هبًٌس آًْبئی وِ لجالً تَضیح زازُ قس -اٍضاق ثْبزاض لبثل زازٍؾتس

ثِ ذطیس  زض ایي هَؾؿبت، یه ؾطهبیِ گصاض هیتَاًس ثدبی ذطیس هؿتمین اٍضاق، هجبزضت
ثبظزّی وِ ًهیت ؾطهبیِ گصاض هیكَز ثِ فَایس اٍضاق ثْبزاض . ًوبیس ایي نٌسٍلْبؾْبم 

ثسلیل زضخِ ثبالی ًمسیٌگی،ثبظزُ لبثل . ذطیساضی قسُ تَؾظ قطوت ًعزیه ذَاّس قس
ی خْت ؾطهبیِ اثعاضضلبثت ٍ ّعیٌِ پبییي هقبهالت، نٌسٍلْبی ثبظاض پَل ثقٌَاى 

 .ِ ای فعایٌسُ ثرَز گطفتِ اًسخصث ،گصاضی ٍخَُ هبظاز

پصیطـ ثبًىی اثعاضی اؾت وِ ثسٍاً خْت تبهیي هبلی  .پصیطـ ّبی ثبًىی-4
حَالِ ای تَؾظ یه قطوت یب قرم نبزض هیكَز . تدبضت ثیي الوللی ثىبض گطفتِ هیكَز

ٍ ثِ یه ثبًه تدبضی زؾتَض هیسّس وِ هجلغی پَل ضا زض یه تبضید هقیي زض آیٌسُ ثِ 
ٍلتیىِ زؾتَض تَؾظ ثبًه پصیطفتِ هیكَز ایي اهط ثطای ثبًه . لِ پطزاذت وٌسزاضًسُ حَا

( ًؿجت ثِ اضظـ اؾوی)ایي پصیطـ ثبًىی هیتَاًس ثب وؿط . ثهَضت یه تقْس زضهی آیس
ؾطضؾیس پصیطـ  .ذطیساضی قَز ٍ ثقٌَاى یه ٍضلِ ثْبزاض لبثل زازٍؾتس ًگْساضی قَز

هیجبقس ٍ یه ثبظاض ثبًَی خْت هجبزلِ آًْب ٍخَز  هبُ 6ضٍظ تب  30ّبی ثبًىی هقوَالً اظ 
 .زاضز

قبهل فطٍـ اٍضاق ثْبزاض تَؾظ یه وبضگعاض، ثبًه یب ؾبیط  .تَافمْبی ثبظذطیس-5
ایي اٍضاق ، هَؾؿبت ثِ یه قطوت هیكَز ثب یه تَافك ضوٌی هجٌی ثط ایٌىِ وبضگعاض
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ایي تطتیجبت وِ . ّس وطزثْبزاض ضا ثب لیوت تقییي قسُ ٍ زض یه ظهبى هقیي ثبظذطیس ذَا

REPOs  فطاّن آٍضزى یه ثبظزُ اظ ؾطهبیِ ًبهیسُ هیكَز ثغَض گؿتطزُ ای خْت

گصاضی پَل ثطای یه هست وَتبُ وِ هقوَالً هستف یه ضٍظ اؾت هَضز اؾتفبزُ لطاض 
ایي تَافك هیتَاًس ثطای ؾطهبیِ گصاضی پَل عی ؾِ ضٍظ آذط ّفتِ ثغَض هثبل، . هیگیطز

زض یه تَافك . ؾبفت زض ثبًه ضاوس ًوبًس 72ضیىِ ایي ٍخَُ عی هست نَضت گیطز ثغَ
ثبظذطیس، ذعاًِ زاض ٍخَُ ًمسی ضا وِ هَلتبً ثالاؾتفبزُ اؾت ؾطهبیِ گصاضی هیىٌسٍ وبضگعاض 

 .ًیع زض همبثل، ٍخَّی ضا ثطای هستی وَتبُ تحهیل هیٌوبیس

ر مىجىدی نقد مىرد نیاز است؟  هچ مقدا

اؾبؾبً ثِ ؾِ زلیل فوسُ زض خْت تبهیي ًمسیٌگی  طوتهیعاى هَخَزی ًمس یه ق
ثمَل التهبز زاى هكَْض خبى هیٌبضز ویٌع، هب آهَذتِ این وِ ًیبظّبی فوسُ . ثؿتگی زاضز

 :قطوت ثِ ٍخِ ًمس، ثكطح ظیط هیجبقس

یه قطوت خْت اًدبم ٍؽبیف ضٍظاًِ ذَز ًیبظ ثِ ٍخِ ًمس  .ًیبظّبی هقبهالتی -1
ى فولیبت هَؾؿِ ثط احتیبخبت ؾطهبیِ زض گطزـ تبثیط هیگصاضزف ّوبًغَضیىِ هیعا. زاضز

اگط حدن فطٍـ افعایف یبثس ٍخِ ًمس اظ  .ّوچٌیي ثط ًیبظ ثِ ًمس ًیع تبثیطاتی زاضز
ٍخِ ًمس وبفی . هكتطیبى زضیبفت ٍ هجالغی ثیكتط اظ آى نطف هَاز ٍ زؾتوعز ذَاّس قس

 زض پطزاذت ثوَلـ زؾت قطوت ضا خْت پَقف ایي الالم ٍ ؾبیط هقبهالت
 .نَضتحؿبثْبیف ثبظ هیگصاضز

زضنَضتیىِ قطوت ثتَاًس ثغَض وبهل ًیبظّبیف ثِ ًمس ضا  .ًیبظّبی احتوبلی -2
ثب ٍلبیـ ٍ هَلقیتْبی اضغطاضی غیط هٌتؾطُ وِ ًیبظ ثِ ٍخِ ًمس زاقتِ  ،پیف ثیٌی وٌس
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هَؾؿِ ثبیس ثطای  اظ آًدبئیىِ چٌیي اهطی هوىي ًوی ثبقس، لصا. ثبقس، ضٍثطٍ ًرَاّس قس
اگط یه هكتطی فوسُ ثغَض ًبگْبًی تَاًبیی هبلی ذَز ضا اظ . چٌیي احتوبالتی هْیّب ثبقس

زؾت زازُ ٍ ًتَاًسنَضتحؿبثْبیف ضا ثپطزاظز، خطیبًبت ٍضٍزی ًمس ثِ ؾغحی پبییي تط 
هَؾؿِ ثبیس خْت پطزاذت نَضتحؿبثْبی . اظ هیعاى پیف ثیٌی قسُ وبّف ذَاّس یبفت

یه فطٍقٌسُ هوىي اؾت وِ . هبًی وِ چه هكتطی ثطؾس، پَل زاقتِ ثبقسذَز تب ظ
حصف پیف ثیٌی . ثسلیل زاقتي هكىالت یب ًبچبضاً ذطیسّبی ًؿیِ هَؾؿِ ضا حصف وٌس

ًكسُ افتجبض ثسیي نَضت هیتَاًس ثسیي هقٌب ثبقس وِ هَؾؿِ هی ثبیؿتی خْت ذطیس هَاز 
 .طثَط ثِ خطیبًبت ذطٍخی ًمسذبم ٍخِ ًمس ثپطزاظز یقٌی یه ًیبظ احتوبلی ه

قبهل قبًؽ وؿت ؾَز ثَاؾغِ زاقتي ٍخِ ًمس زض  .ًیبظّبی هَلقیتی -3
ثغَض هثبل، هوىي اؾت وِ یه فطٍقٌسُ چٌسیي ؾفبضقف لغَ قَز ٍ . زؾتطؼ هیكَز

زض . ثرَاّس همساضی اظ هَخَزی هَاز ذبم ضا وِ هَضز ًیبظـ ًیؿت اظ اًجبضـ ذبضج ؾبظز
فیف لبثل تَخْی ضا ثطای ذطیس ًمسی ایي هَاز پیكٌْبز وٌس، نَضتیىِ فطٍقٌسُ تر

هَؾؿِ ایي هَلقیت ضا ذَاّس زاقت وِ یه نطفِ خَیی اؾبؾی  زض ذطیسـ زاقتِ 
 .ثبقس ٍ ًتیدتبً ؾَز اضبفی اظ فطٍـ وبالّبی ؾبذتِ قسُ وؿت وٌس

 فالٍُ ثط ایي ًیبظّب، هوىي اؾت چٌسیي فبهل هْن زیگط وِ ثط هیعاى هَخَزی ًمس
  .ًعز قطوت تبثیط هیگصاضًس، قٌبؾبیی قَز

 دسترسی هب اعتبار کىاته مدت

ٍخِ ًمس غیط ضطٍضی ثیف اظ اًساظُ ثطای ًیبظّبی  خْت اختٌبة اظ ًگْساضی
ثیكتط هَؾؿبت ؾقی زض فطاّن آٍضزى تطتیجبت اؾتمطاو پَل ثِ احتوبلی یب هَلقیتی، 

ؾوی یب غیط ضؾوی ثیي قطوت ٍ یه تَافك هفیس ض. ٌّگبم ًیبظّبی غیط هٌتؾطُ زاضًس
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ثطای هثبل هوىي . ثبًه خْت تبهیي افتجبض زض نَضت ًیبظ، حس افتجبض ًبهیسُ هیكَز
ضٍظ تب یه  30ؾبفتِ ثطای ؾطضؾیسّبی  72زالض ضا ثب یه اعالفیِ  100 000اؾت ثبًه تب 

ز زض ّط ظهبًی وِ هَض( قطوتْب)ایي ٍام هی ثبیؿتی ثطای هكتطیْب . ؾبل تبهیي ًوبیس
ثسیي تطتیت، قطوت هقوَالً . تمبضبی آًْبؾت ثب ًطخ ضایح ثْطُ ثِ حؿبثْب هٌؾَض قَز

ًطخ ثْطُ ًؿجتبً ثبالتطی ضا ًؿجت ثِ ثسّی ثلٌس هست هیپطزاظز اهب چَى حس افتجبض، ثِ 
یه قطوت اخبظُ هیسّس وِ ثِ یه ٍام هدبظ خْت ًیبظّبی غیط هٌتؾطُ هتىی ثبقس، ایي 

 .ًمس هَضز ًیبظ ضا وبّف هیسّس اهط هیعاى ًمس ٍ هقبزل

 رنخهای بازار پىل

هَؾؿبت ٍ افطازی هیكَز وِ ثقٌَاى ثركی اظ خطیبى فبزی  ثبظاض پَل قبهل
ثْطُ ای وِ ثطای ّط ٍام زض ًؾط گطفتِ . فقبلیت تدبضی پَل لطو هیسٌّس ٍ هیگیطًس

. اض هیگیطزهیكَز تحت تبثیط فَاهلی اظ لجیل هیعاى ٍام ٍ ٍضـ افتجبضی ٍام گیطًسُ لط
اٍل اظ ّوِ زؾتطؾی ثِ پَل وِ یه . زٍ فبهل ثیكتطیي اثط ضا ثط ًطذْبی ثْطُ زاضًس

 زض نَضتیىِ زض ؾیؿتن التهبزی وِ قطوتْب یب اقربل. فبهل ولیسی هحؿَة هیكَز
ضٍ ثِ وبّف زض آى لطاض زاضًس، هیعاى پَل ثؿیبض ظیبز ثبقس، ًطذْبی ثْطُ پَل  ًیبظهٌس

زٍهیي فبهل، ؾیبؾتْبی . ًبیبة ثبقس ًطذْبی ثْطُ ثبالتط ّؿتٌساگط پَل . هیگصاضًس
فسضال ضظضٍ . اؾت وِ ثط ًطذْبی ثْطُ اثط هیگصاضًس( ایبالت هتحسُ)ؾیؿتن فسضال ضظضٍ 

خْت زؾتیبثی ثِ اّساف . هؿئَل ازاضُ وطزى فطضِ پَل زض ایبالت هتحسُ هیجبقس
لطاض زازى ًطذْبی ثْطُ،  التهبزی ٍیػُ، هوىي اؾت فسضال ضظضٍ ثطای تحت تبثیط

ًطذْبی ثْطُ هوىي اؾت زض ظهبى ٍفَض پَل ضٍ ثِ . زؾت ثِ الساهبت ٍیػُ ای ثعًس

 –ثبال یب پبییي–ؾغح ًطذْبی ثْطُ . افعایف ٍ زض ظهبى ووجَز آى ضٍ ثِ وبّف گصاضز
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هیكَز، تبثیط هیگصاضز؟ اگط  چگًَِ ثط هیعاى هَخَزی ًمسی وِ تَؾظ یه قطوت ًگْساضی
پَل فمظ یه ثبظزُ هرتهط ضا زض ثبظاضّبی پَل ثْوطاُ زاقتِ ثبقس، هوىي اؾت وِ یه 

اظ آًدبئیىِ ظیبى ًبقی اظ فسم ؾطهبیِ .قطوت تهوین ثِ فسم ؾطهبیِ گصاضی پَل ثگیطز
ثٌبثطایي . گصاضی ٍ ثسؾت ًیبٍضزى ؾَز، ون اؾت، اذص ٍام همطٍى ثهطفِ ًوی ثبقس

زض حؿبة خبضیف ًگْساضی هیىٌس ایي اهط هٌدط ثِ افعایف ت ٍخَُ ًمس هبظاز ذَز ضا قطو
اظ عطف زیگط، اگط ًطذْبی ثْطُ ذیلی ثبال ثبقس، ّط زالض اضبفی، . هَخَزی ًمس هیكَز

تٌْب ًطذْبی ثبالی ثبظاض پَل اؾت وِ ٍخَُ ضا اظ قطوتْب خصة . ؾطهبیِ گصاضی ذَاّس قس
ي ٍخَُ تَؾظ قطوتْب ثطای هست وَتبُ ؾطهبیِ گصاضی ًوی هیىٌس زض غیط ایٌهَضت ای

 .قًَس

        تغییرات رد جریانهای نقدی

ثط ًیبظّبی احتوبلی، ثقضی اظ قطوتْب ثهَضت یه اهط فبزیجب ًَؾبًبت  فالٍُ
اگط یه قطوت هكتطیبًف ضا ثِ پطزاذت . ٍؾیقی زض خطیبًبت ًمسی ضٍثطٍ هیكًَس

ُ هلعم ًوبیس، زض ایي ظهبى خطیبًبت ٍضٍزی ًمس ثؿیبض نَضتحؿبثْبیكبى  زض زّن ّط هب
ایي قطوت ًؿجت ثِ . ٍؾیـ تطی ضا ًؿجت ثِ ظهبًْبی زیگط زض عَل هبُ ذَاّس زاقت

قطوتی وِ حؿبثْبی زضیبفتٌی اـ ضا زض ؾطتبؾط هبُ زضیبفت هیىٌس، هتَؾظ هبًسُ ًمسی 
َض پؿتی ضا ثطای چٌسیي ضٍظ اگط زض قْط عَفبًی ضخ زّس وِ اه. ثیكتطی ضا زاضا ذَاّس ثَز

زض حسٍز زّن هبُ هرتل وٌس، هوىي اؾت وِ قطوت لبزض ثِ ازای آى ثرف اظ تقْسات 
یه هثبل زیگط زض ایي هَضز قطوتی  .ذَز وِ زض ّوبى ظهبى هَفسـ فطا هیطؾس، ًجبقس

اؾت وِ هكتطیبى فوسُ اـ هَؾؿبت وَچىی ّؿتٌس وِ ثب هكىالت ًمسی ضٍثطٍ 
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. ی ثب تبذیطات ظیبزی زض اهط پطزاذت تَؾظ هكتطیبى ضٍثطٍ ذَاّس قسچٌیي قطوت. ّؿتٌس
 .زض هبّْبی زیگط هَؾؿبت زض اهط پطزاذت، وٌسی ًكبى ذَاٌّس زاز

ثقٌَاى یه لبفسُ ولی، قطوتی وِ زاضای خطیبًبت ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ثبثتی هیجبقس، 
وچٌیي ًؿجت ثِ ایي هبًسُ ّ. هیتَاًس یه هبًسُ ًمسی ًؿجتبً یىؿبًی ضا ًگْساضی وٌس

هبًسُ ًمسی قطوتْبیی وِ خطیبًبت ٍضٍزی ٍ ذطٍخی قبى زاضای ًَؾبًبت ظیبزی اؾت، 
ایي قطوت هیتَاًس ثب زلت ثیكتطی هَخَزیْبی ًمسی اـ ضا پیف ثیٌی . ووتط هیجبقس

 .وٌس ٍ ثب هكىالت ووتطی زض ضاثغِ ثب هسیطیت ٍخَُ ضٍثطٍ ذَاّس ثَز

 مانده اهی جبران کننده

همساضی پَل ثهَضت ٍام گطفتِ ثبقس، هوىي اؾت وِ  اظ یه ثبًه اگط قطوتی
تَافمٌبهِ ٍام، قطوت ضا هلعم ثِ ًگْساضی یه حسالل هبًسُ ای اظ هَخَزی ًمس زض 

زض ٍالـ، ایي . چٌیي هَخَزی ای هَخَزی خجطاى وٌٌسُ ًبهیسُ هیكَز. حؿبة خبضیف وٌس
ٌسُ هیىٌس ٍ همساضی پَل اهط قطوت ضا هلعم ثِ اؾتفبزُ اظ ذسهبت ثبًه ٍام زّ

ُ ای پطزاذت طتضویي قسُ زض اذتیبض ثبًه لطاض هیسّس وِ ثبًه هعثَض ثبثت آى ّیچ ثْ
زلیل زیگط خْت ًگْساضی هبًسُ خجطاى وٌٌسُ هیتَاًس ایي ثبقس وِ ثبًه  یه. ًویىٌس

ایي هَخَزی ثسٍى ثْطُ ًعز ثبًه، . ذسهبت ضایگبى ٍیػُ ای ضا ثِ قطوت اضائِ وٌس
چٌیي التعاهی هجٌی ثط . ثبًه ثطای ّوىبضی ٍ هكبٍضُ اـ ثب قطوت اؾت وبضهعز

ًگْساضی یه حسالل هبًسُ ًمسی، همساض هَخَزی ًمسی ضا وِ قطوت هیجبیؿتی ًگْساضز، 
هوىي اؾت چٌیي گفتِ قَز وِ زض ٍالـ ایي هبًسُ، ًمسیٌگی قطوت ضا .افعایف هیسّس

ظ هحل هبًسُ خجطاى وٌٌسُ چىی نبزض وٌس زض اظ آًدبئیىِ قطوت ًویتَاًس ا. افعایف ًویسّس
 .حمیمت قطوت ًویتَاًس ایي هبًسُ ضا یه هٌجـ ًمسیٌگی ثطای ذَز زض ًؾط ثگیطز
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     جریان نقدکردن شیپ ینیب 

قطوت زض هَضزهسیطیت خطیبى ًمس ضا قٌبؾبیی  ٌّگبهیىِ هسیط هبلی ؾیبؾتْبی
ًجٌسی خطیبًبت آتی ٍضٍز ٍ ذطٍج ًمس هیىٌس، هیجبیؿتی وِ ثب هؿئلِ پیف ثیٌی هجبلغ ٍ ظهب

ایي اهط ثطای ثیكتط قطوتْب هطحلِ ای زقَاض هیجبقسچَى وِ خطیبًبت ًمسی . ضٍثطٍ قَز
فَاهل هوىي اؾت قبهل تقساز تَؾظ فَاهل فطاٍاًی تحت تبثیط لطاض هیگیطًس ٍ ایي 

ؿه ًیع ثبال اهب هیعاى ضی. ظیبزی اظ حؿبثْب، ثركْبی فولیبتی یب حتی ٍاحسّبی تبثقِ قَز
فسم هَفمیت زض تقییي ؾغح هٌبؾت ًمس، قطوت ضا ثب ؾِ ضیؿه ضٍثطٍ . هیجبقس
 :هیؿبظز

فسم هَفمیت زض پطزاذت ثْطُ یب انل یه ٍام تَؾظ  .لهَض زض پطزاذت ثسّی-1
قطوت، لهَض زض پطزاذت ثسّی ًبهیسُ هیكَز یقٌی هَلقیتی وِ هوىي اؾت ثِ 

 .وت هٌدط قَزالساهبت لبًًَی تَؾظ ثؿتبًىبضاى قط

ًبتَاًی پطزاذت تقْسات وَتبُ هست  .اًمضبی نَضتحؿبثْب ٍ فسم پطزاذت آًْب-2
، ون اّویت تط اظ لهَض زض پطزاذت ثسّی هطثَط ثِ ٍاهْب ًؾیط حؿبة ثؿتبًىبضاى

. هیجبقس اهب هوىي اؾت هٌدط ثِ پبییي آهسى هیعاى افتجبض قطوت زض خبهقِ تدبضی قَز
بال ضفتي ًطخ ثْطُ ثِ ٌّگبم تمبضبی ٍام تَؾظ قطوت ایي اهط هوىي اؾت ثبفث ث

 .قَز ٍ یب ؾجت گطزز وِ ثؿتبًىبضاى اظ اضؾبل وبال ثهَضت ًؿیِ ذَززاضی وٌٌس

ٍخِ ًمس ًبوبفی هوىي اؾت  .اظ زؾت ضفتي نطفِ خَیی ّبی حبنل اظ ذطیس-3
 ثبفث گطزز وِ قطوت فطنت ذطیسّبی ًمسی ٍیػُ ٍ یب اؾتفبزُ اظ ترفیفْبی تدبضی

 .هطثَط ثِ ذطیس وبال ضا اظ زؾت ثسّس
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پیف ثیٌی ًمس نَضت زض خْت ثِ حسالل ضؾبًیسى ایي ضیؿىْب، قطوت زٍ ّسف 
 :ثمطاض ظیط ضا زًجبل هیىٌس

پیف ثیٌی زلیك ًمس، هیتَاًس ثب ثبظگصاضزى زؾت قطوت زض اؾتفبزُ  .ؾَزآٍضی-1
ّعیٌِ ّبی ًگْساضی ٍخِ اظ ترفیفْبی ؾَزآٍض ذطیس، ؾطهبیِ گصاضی ٍخَُ هبظاز یب وبّف 

 .ثالاؾتفبزُ هٌدط ثِ وؿت ؾَز هیكَز

ثب پیف ثیٌی اضبفبت یب وؿَضات ٍخِ ًمس، قطوت ثِ ًمسیٌگی زؾت . ًمسیٌگی-2
   .هی یبثس یقٌی پَل وبفی زض ثبًه خْت پطزاذت ثسّیْب زض ؾطضؾیس

 شیپ ینیب جریان نقدصىرت 

خطیبى ًمس، نَضت پیف زض ثطضؾی خٌجِ پیف ثیٌی هسیطیت  ؾَزهٌس اثعاضیه 
ایي نَضت قبهل خسٍل ظهبًی خطیبًبت ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ًمس . ثیٌی خطیبى ًمس هیجبقس

 :ثكطح ظیطًس( نَضت پیف ثیٌی خطیبى ًمس)ٍیػگیْبی هْن ٍ فوسُ ایي اثعاض . اؾت

نَضت پیف ثیٌی خطیبى ًمس، الالهی اظ لجیل ؾَز  .توطوع ثط زضیبفتْب ٍ پطزاذتْب-1
ایي نَضت ثسٍى زض ًؾط گطفتي ایٌىِ . ٍ ّعیٌِ ّب ضا ًبزیسُ هیگیطزٍ ظیبى، فطٍـ 

ثٌبثط ایي . فطٍـ زض چِ ظهبًی نَضت هیگیطز، ثط ضٍی زضیبفتْبی ًمسی توطوع هی یبثس
فطٍقْبی ًمسی ضا زض ثط ذَاّس گطفت، ّوبًغَض وِ ٍنَل حؿبثْبی زضیبفتٌی ضا وِ زض 

ثب تَخِ ثِ ثسّیْبی قطوت، فمظ پطزاذتْبی  .اثط فطٍـ ًؿیِ ثَخَز آهسُ اًس زضثط هیگیطز
ایدبز ثسّیْب ضثغی ثِ خطیبى ًمس . زض ایي نَضت پیف ثیٌی زض ًؾط گطفتِ هیكًَس ًمسی

 .ًساضز ٍ حصف هیگطزز
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ٍاضح اؾت وِ چَى ّعیٌِ ّبی غیط ًمسی ًؾیط  .حصف ّعیٌِ ّبی غیطًمسی-2
ٌی خطیبى ًمس ثحؿبة اؾتْالن ّیچ پطزاذتی ضا قبهل ًویكَز، زض یه نَضت پیف ثی

 .پطزاذت ًمسی خْت ذطیس هبقیي آالت ضا هیجبیؿتی زض ًؾط گطفت. ًوی آیس

ثب ٍخَز ایٌىِ نَضت پیف ثیٌی خطیبى ًمس ثب  .هؿبفی هكتطن چٌسیي زپبضتوبى-3
ضاٌّوبیی هسیط هبلی تْیِ هیكَز، ثب ایٌحبل ثیبًگط هؿبفی هكتطن چٌسیي زپبضتوبى 

فطٍـ ٍ ثغَض غیط هؿتمین ٍنَل هغبلجبت تَؾظ پطؾٌل پیف ثیٌی . فولیبتی هیجبقس
ّعیٌِ ّبی تَلیس تَؾظ هسیطاى زپبضتوبى تَلیس ٍ حؿبثساضاى . ثبظاضیبثی نَضت هیگیطز

ؾبیط زٍایط ثِ ًؿجت هؿئَلیت ذَز زض هَضز زضیبفت یب پطزاذت . نٌقتی هحبؾجِ هیگطزز
 .ًمس زض ایي اهط هكبضوت هیىٌٌس

 اهمیت زمانبندی

خطیبى ًمس، یىؿطی فمت افتبزگیْبؾت وِ  ّبی نَضت پیف ثیٌیاظ هكرهِ 
ثطای . هیجبقٌس ضٍیسازٍ خطیبى ًمسی حبنل اظ آى  ضٍیسازّوبى تبذیطات هبثیي یه 

 :زضن فمت افتبزگیْب ثب تَخِ ثِ خطیبًبت ٍضٍزی ٍ ذطٍخی، خسٍل ظیط ضا زض ًؾط ثگیطیس

 آگوست 6جوالی        69جوالی         62جوالی          9   جوالی   6ژوئن       62                    

 ذطیس       ذطیس       فطٍـ          ضٍیساز  

              000 30     000 26     000 24                                                                                                                       

 ضٍظُ 10ضٍظُ     30ضٍظُ    20           

 - 16 000     - 24 000+          30 000                                              خطیبى ًمس
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ضٍظُ یه خطیبى  20غٍئي ثب قطایظ تدبضی ذبلم  26زض ایي هثبل، فطٍـ ًؿیِ زض 
. خَالی ثْوطاُ زاضز 16ضا زض ( زازُ قسُ اؾت وِ ثب فالهت هثجت ًكبى) ٍضٍزی ًمسی 

زٍ للن ذطیس، هتٌبؾت ثب قطایظ افتجبضیكبى زض آیٌسُ هٌدط ثِ خطیبًبت ذطٍخی زض آیٌسُ 
 (.ّوبًغَض وِ ثب فالهت هٌفی ثیبى قسُ اؾت. )هیكَز

زض تْیِ نَضتْبی پیف ثیٌی خطیبى ًمس، هرهَنبً وٌتطل ظهبًجٌسی خطیبًبت ٍ 
ثطای هثبل اگط قطوت . وبهی فمت افتبزگیْب زاضای اّویت ّؿتٌسّوچٌیي قٌبؾبیی ت

زضنس  100هیساًس وِ زضنس هقیٌی اظ هغبلجبت زض هَفسـ ٍنَل ًویكَز، ًجبیس اظ 
هغبلجبت زض عی زٍضُ ای وِ ثب قطایظ تدبضی تقییي قسُ اًس اًتؾبض زضیبفت ٍخَُ ًمس ضا 

نحیح زض ًؾط ًگیطز هوىي اؾت وِ اگط قطوت ایي فمت افتبزگیْب ضا ثغَض . زاقتِ ثبقس
 .ثب ووجَزّبی ًمسی ضٍثطٍ قَز

 کارربد مدرییت وجىه نقد

زض ازاضُ وطزى زاضاییْبی خبضی زٍ فطآیٌس هَضز ًیبظ  ّوبًغَض وِ خلَتط شوط وطزین
خْت ًكبى زازى ایي زٍ هطحلِ . پیف ثیٌی ٍخَُ هَضز ًیبظ ٍ تحهیل ایي ٍخَُ: هیجبقٌس

 :وپی ضایت اؾتفبزُ ذَاّین وطز چبح مس، اظ هثبل قطوتزض هَضز هسیطیت ٍخَُ ً

 هَلقیت

 3 000قطوت چبح وپی ضایت ًیوِ زٍم ؾبل تمَیوی ضا زض حبلی آغبظ هیىٌس وِ 
زالض زض نٌسٍق ثبظاض پَل هتحس وِ تَؾظ یه  5 000زالض زض حؿبة ثبًىی اـ زاضز ٍ 

ٍ ؾبیط زضآهسّب ّوبًغَض فطٍقْبی ًمسی  .ثبًه ؾطهبیِ گصاضی هحلی ازاضُ هیكَز، زاضز
ًكبى زازُ قسُ اؾت هیجبیؿتی زض عی قف هبُ آیٌسُ ًؿجتبً ثبثت  1-1وس زض خسٍل 
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زض ًتیدِ ضوَز تدبضی زض . ٍنَلیْبی قطوت اظ ثسّىبضاى یه هَضَؿ زیگط اؾت. ثبقس
تبثؿتبى، قطوت وپی ضایت ثطای زٍ ّفتِ آذط خَالی ٍ ّفتِ اٍل آگَؾت تقغیل 

اظ عطف . نَل هغبلجبت، ایي زٍضُ فسم فقبلیت ضا ًكبى هیسّسًَؾبى زض ٍ. هیكَز
زیگط زؾتوعزّب ٍ حمَلْب زؾترَـ ًَؾبى ًویكًَس چَى وِ تَافك قسُ وِ یه زضآهس 

اخبضُ، آة ٍ ثطق ٍ تلفي ٍ . ثبثت زض عَل زٍضُ تقغیلی ثِ وبضهٌساى پطزاذت قَز
پطزاذت ثِ ثؿتبًىبضاى  ذطیس هلعٍهبت ٍ. ّعیٌِ ّبی فولیبتی ًیع ًؿجتبً ثبثت ّؿتٌس

هَاز اٍلیِ ٍ هلعٍهبت هیجبیؿتی وِ زض تبثؿتبى هدسزاً تبهیي گطزز ٍ . الالم ًْبئی هیجبقٌس
زض نَضت پیف ثیٌی ًكبى زازُ قسُ اؾت، قطوت پطزاذتْبی ًمسی ّوبًغَض وِ 

زض ًْبیت ایي خسٍل پیف ثیٌی الگَی ًمسی ضا تَؾظ قطوت . والًی ضا هتحول هیكَز
 .ٍضُ قف هبِّ ًكبى هیسّسثطای یه ز

 تهیو صىرت شیپ ینیب وجىه نقد

زالض ٍخِ ًمس  8 000هسیط هبلی ثب  ؟كَزهی وبهلف ثیٌی زض خسٍل هعثَض چگًَِ یایي پ
ٍ هقبزل ًمس زض اٍل خَالی قطٍؿ وطز، خطیبًبت ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ضا ثطای هبُ خَالی 

ایي هجلغ ثِ ثبالی . حبؾجِ وطززالض ضا ه 17 300تقییي وطز ٍ هبًسُ ًمسی پبیبًی ثوجلغ 
پطاًتعّب ثیبًگط هبًسُ . ؾتَى هبُ آگَؾت آٍضزُ قس ٍ توبهی هطاحل زض هَضز آى تىطاض قس

ثطای هبُ زؾبهجط، قطوت ثبض زیگط . ّبی ًمسی هٌفی زض پبیبى ؾپتبهجط ٍ اوتجط هیجبقس
 .هبًسُ ًمسی هثجت ضا پیف ثیٌی هیىٌس
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 مس        زٍضُ قف هبِّ       قطوت چبح وپی ضایتپیف ثیٌی خطیبى ً  1 – 1خسٍل  

 خَالی       آگَؾت        ؾپتبهجط        اوتجط        ًَاهجط        زؾبهجط   ٍخِ ًمس هَخَز زض اٍل هبُ 

 $ 7 500    $( 2 300)   $( 11 100)     $ 5 100      $ 17 300      $ 8 000      خطیبًبت ٍضٍزی         

 2 000         2 000        2 000         2 000           2 000            2 000                          فطٍقْبی ًمسی

    30 000       30 000      30 000        16 000           16 000          2 700                          ٍنَل هغبلجبت

 3 000        3 000        2 000         2 000           3 000          3 000                              ؾبیط زضآهسّب

             42 500   32 700   22 900     25 100    38 300     40 000         ٍخِ ًمس زض زؾتطؼ

 پطزاذتْب

 7 500 7 500      7 500         7 500          7 500        7 500                                  زؾتوعز 

 1 500           1 500         1 500          1 500           1 500           1 500                                 هبلیبت 

 12 000          14 000         14 000       25 000          22 000          11 500       هلعٍهبت ٍ حؿبثْبی پطزاذتٌی

 1 200            1 200           1 200         1 200            1 200           1 200           اخبضُ ٍ آة ٍ ثطق ٍ تلفي

  1 000             1 000            1 000          1 000             1 000           1 000             ؾبیط ّعیٌِ ّبی فولیبتی

 23 200     25 200     25 200    36 200    33 200     22 700   خوـ پطزاذتْبی ًمسی

 $ 19 300    $ 7 500   $( 2 300)    $( 11 100)     $ 5 100    $17 300   ٍخِ ًمس هَخَز زض پبیبى هبُ

 محاسبو کمبىداهی نقدی

قسُ اؾت، تحلیلگط هیتَاًس ٍضقیت قطوت ضا  ٌّگبهیىِ نَضت پیف ثیٌی تْیِ
هوىي اؾت . یه ثرف هْن اضظیبثی ثِ وفبیت هَخَزی ًمس هطثَط هیكَز. اضظیبثی وٌس
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ثقٌَاى حسالل هجلغ ًمسی وِ ثطای ازاضُ نحیح اهَض قطوت هَضز ًیبظ اؾت یه ؾغح 
خعٍ )  ایي ؾغح اعویٌبى، همساضی هَخَزی ًمس ٍ هقبزل ًمس اؾت .اعویٌبى تقییي قَز

وِ قطوت ّویكِ ثطای هقبهالت، ًیبظّبی احتوبلی ٍ ( هبًسُ ّبی خجطاى وٌٌسُ ًجبقس
ٌّگبم همبیؿِ ٍخِ ًمس زض زؾتطؼ ثب ؾغح اعویٌبى . ًیبظّبی هَلقیتی زض زؾتطؼ زاضز
 :چْبض حبلت هوىي اؾت پیف ثیبیس

یٌی اگط قطوت هَخَزی ًمس زض زؾتطؼ ضا ثبالتط اظ ؾغح اعویٌبى پیف ث .هبظاز-1
ّیچ هَخَزی ًمسی اضبفی هَضز ًیبظ ًیؿت ٍ هسیط . وٌس، قطوت زاضای یه هبظاز اؾت

هوىي اؾت فطنت ؾطهبیِ گصاضی ٍخَُ ًمس هبظاز ضا ٌّگبهیىِ ٍلتف فطا هیطؾس زاقتِ 
 .ثبقس

 اگط هجلغ پیف ثیٌی ًمس قطوت تمطیجبً ثب ؾغح اعویٌبى آى ثطاثط. ٍضـ هغلَة-2
انغالح تمطیجبً هقٌی هتفبٍتی ثطای . ضز ًیبظ ًیؿتثبقس ّیچ ٍخِ ًمس اضبفی هَ

زضنس  10تب  5 اهب هیتَاى آًطا ثقٌَاى یه هَخَزی ًمس زض حسٍز. تحلیلگطاى هرتلف زاضز
 .ؾغح اعویٌبى تقطیف وطز

یه هبًسُ ًمسی هثجت زاقتِ ثبقس اهب ایي هبًسُ پبییي تط اظ  اگط قطوت .ووجَز-3
هسیط ثبیؿتی ثطًبهِ ّبیی خْت خجطاى . ٍثطٍ هیجبقسؾغح اعویٌبى ثبقس قطوت ثب ووجَز ض

 .ایي ووجَز زاقتِ ثبقس

اگط قطوت یه هبًسُ ًمسی هٌفی ضا پیف ثیٌی وٌس، ًویتَاًس توبهی . وؿط-4
زض چٌیي چٌیي ٍضقیتی هسیط ثبیس ثطًبهِ . پطزاذتْبی ثطًبهِ ضیعی قسُ اـ ضا اًدبم زّس
ٌغَض ووجَز پبییي تط اظ ؾغح اعویٌبى ضا ّبیی زض ًؾط زاقتِ ثبقس وِ ایي وؿطی ٍ ّوی

 .ًیع خجطاى وٌس
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چگًَِ قطوت ؾغح اعویٌبى ضا تقییي هیىٌس؟ زض حمیمت زٍ ؾغح اعویٌبى ضا هیتَاى 
 :زض ًؾط گطفت

قطوت خْت ازاضُ اهَض تدبضیف زض قطایظ فولیبتی  .ؾغح اعویٌبى فولیبتی-1
هَضز ًیبظ ثب لضبٍت نحیح ٍ  فسم اعویٌبى ثِ ًمس ٍ هقبزل ًمس ًیبظ زاضز، ایي هجلغ

زض هَضز قطوت چبح وپی ضایت ؾغح اعویٌبى ضا . ّویٌغَض زض اثط تدطثِ تقییي هیكَز
 .زالض زض ًؾط هیگیطین 10 000

فالٍُ ثط ؾغح اعویٌبى فولیبتی، قطوت زض همبثل . ؾغح اعویٌبى پكتیجبى-2
ایي پكتیجبى زض  .ًَؾبًبت قسیس احتوبلی زض خطیبًبت ًمس ًیبظ ثِ یه پكتیجبى زاضز

حمیمت یه حبقیِ اعویٌبى ثطای هَلقیت ؾَز ٍ یب یه هكىل ثعضي ٍ غیط هٌتؾطُ 
حبقیِ اعویٌبى پكتیجبى، هقوَالً ثب ًگْساضی اٍضاق ثْبزاض لبثل زازٍؾتس ٍ یب ثب . هیجبقس

هیعاى فولیبت قطوت . ایدبز یه حس افتجبضی ثب یه ثبًه یب هَؾؿِ هبلی حبنل هیكَز
قطوتی ثب . ی اؾت وِ ثط اًساظُ یه ؾغح اعویٌبى پكتیجبى تبثیط هیگصاضزاٍلیي فبهل

ًمس ضا هیغلجس ٍ ثطفىؽ قطوتی وِ ًَؾبًبت قسیس ًمسی، یه هٌجـ ثعضي پكتیجبى 
فطو ضا ثطایي هیگیطین وِ . زاضای ًَؾبًبت خعئی هیجبقس ثِ پكتیجبى ووتطی ًیبظ زاضز

خسٍل . زالض وبفی اؾت 20 000قبزل ثطای قطوت وپی ضایت ؾغح اعویٌبى پكتیجبًی ه
. وِ شیالً آهسُ اؾت، قطوت وپی ضایت ضا ثب ؾغَح اعویٌبى فطضی ًكبى هیسّس 2-1

، ؾپتبهجط، اوتجط ٍ ًَاهجط ثب ووجَزّبی فولیبتی ٍ زض توبهی قطوت زض هبّْبی آگَؾت
ی، خْت چبضُ اًسیكی ثطای فمساى ًمسیٌگ. قف هبُ ثب ووجَزّبی پكتیجبى ضٍثطٍ هیجبقس

قطوت ثبیس ثِ ثبًه . قطوت ثبیس ؾقی زض ایدبز یه حس افتجبضی ثب ثبًه ذَز زاقتِ ثبقس
زالض اظ افتجبض زض تبثؿتبى خْت خجطاى ووجَز فولیبتی هبُ ؾپتبهجط  20 000ثگَیس وِ تمطیجبً 

ثٌبثطایي . زالض زیگط ثقٌَاى یه هٌجـ پكتیجبى ثىبض گطفتِ ذَاّس قس 20 00ههطف هیكَز ٍ 
 . زالضی تَؾظ قطوت ثبیس زضذَاؾت گطزز 40 000یه افتجبض  هدوَفبً
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 شرکت چاپ کپی رایت           محاسبه مازاد یا کمبود          1 -2جدول 

 زؾبهجط        ًَاهجط          اوتجط          ؾپتبهجط          آگَؾت        خَالی                               

 $ 19 300       $ 7 500       $( 2 300)        $( 1 100)           $ 5 100       $ 17 300  پبیبى هبٍُخِ ًمس هَخَز زض 

 10 000            10 000             10 000             10 000               10 000            10 000        ؾغح اعویٌبى فولیبتی

 9 300        (  2 500)      (    12 300)      (    21 100)    (        4 900)         7 300   هبظاز یب ووجَز فولیبتی    

  20 000            20 000            20 000              20 000             20 000          20 000ؾغح اعویٌبى پكتیجبى        

 $(10 700)     $(22 500)     $(32 300)        $(41 100)       $(24 900)     $(12 700)   یب ووجَز پكتیجبى   هبظاز 

زالض زض هبُ آگَؾت لطو  20 000ایي افساز ٍ اضلبم، احتوبالً قطوت ثبیس  ثط اؾبؼ

ذعاًِ زاض هقوَالً یه ٍام ًؿجتبً ثیكتطی ضا ثطًبهِ . وٌس ٍ آًطا زض ًَاهجط ثبظپطزاذت ًوبیس

زض چٌسیي هطتجِ ثطای ثبًه ثب تمبضبی ٍاهْبی ووتط ٍ ثبظپطزاذت آًْب ضیعی هیىٌس وِ 

الجتِ ّط ٍخِ ًمس اضبفی ثالاؾتفبزُ تب ظهبًیىِ هَضز ًیبظ ًیؿت زض . ایدبز هكىل ًىٌس

ایي هثبل حسٍز ولی ٍؽیفِ هسیطیت . نٌسٍق ثبظاض پَل قطوت ؾطهبیِ گصاضی ذَاّس قس

نَضت پیف ثیٌی خطیبى ًمس، هسیط هبلی ثْتط ثب ووه . ٍخَُ ًمس ضا ثْن هطتجظ هیؿبظز

ایي ثساى هقٌب ًیؿت وِ زض نَضتْبی پیف . لبزض ثِ تكریم ًیبظّبی ًمسی آتی هیجبقس

ثلىِ ایي ثساى هقٌبؾت وِ هسیط ؾقی ذَز ضا ثطای . ثیٌی ّیچ اقتجبّی ضخ ًرَاّس زاز

ی ثب ووجَز تقییي ًیبظّبی فولیبتی قطوت زض زٍضُ آتی ثقول آٍضزُ تب خْت ضٍثطٍئ

 .ًمسی آهبزگی زاقتِ ثبقس
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 اداره کردن ردیافتها و رپداختها

قطوت، تطویجی اظ اثعاضّب، تىٌیىْب ٍ ذسهبت ضا ثب ّسف  ؾیؿتن هسیطیت ٍخَُ ًمس
زض ایي ثرف، هب فَاهل . زؾتیبثی ثِ اؾتفبزُ هَثط ٍ وبضای ٍخَُ ًمس قطوت ثىبض هیجطز

 .ذَاّین ًوَزی فوسُ یه ؾیؿتن هسیطیت ٍخَُ ًمس ضا ثطضؾ

ف  اهدا

ّسف اٍلیِ قطوت ثبال ثطزى اؾتفبزُ ٍخَُ  زض ایدبز ؾیؿتن هسیطیت ٍخَُ  ًمس،
والً الظهِ چٌیي اهطی، پیبزُ وطزى ضٍقْبیی خْت تؿطیـ زضیبفتْب، اختٌبة اظ .اؾت

پطزاذتْبی غیطضطٍضی یب ظٍزتط اظ هَفس ٍ ثِ حسالل ضؾبًیسى هَخَزی ثالاؾتفبزُ 
یه . یگط، ثِ حسالل ضؾبًیسى ّعیٌِ ّبی فولیبتی ؾیؿتن اؾتیه ّسف ز. هیجبقس

ثطًبهِ هسیطیت ٍخَُ ًمس وِ ثرَثی عطاحی قسُ ثبقس ثبیس ثبظزّی اـ ثیكتط اظ ّعیٌِ 
یىی اظ اّساف ًْبئی، فبزی ؾبذتي ٍ ثِ قىل . ّبی هتحولِ خْت اخطای آى ثبقس

ظهبى زضگیطی هسیطیت زض  ضٍظهطُ زضآٍضزى هطاحل ثطًبهِ ٍخَُ ًمس ٍ ثِ حسالل ضؾبًیسى
 .ضاثغِ ثب هؿبئل ٍ اهَض تىطاضی  هیجبقس

 دوره وصىل

ل وِ ثِ ٌّگبم حطوت ًمس زض هطاح انغالح زٍضُ ٍنَل  ثِ زٍضُ ّبیی اقبضُ زاضز
آهسُ اؾت، چْبض ًَؿ  1-3ّوبًغَض وِ زض قىل . گصاضزیٍنَل ثط ضٍی آى تبثیط ههرتلف 

 :زٍضُ قٌبؾبیی هیكَز
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 فطٍـ وبال      اضؾبل پؿتی فبوتَض    زضیفت فبوتَض تَؾظ ذطیساض      aذطیساض چه ضا اضؾبل هیٌوبیس       فطٍقٌسُ چه ضا زضیبفت هیىٌسفطٍقٌسُ چه ضا ثِ حؿبة هیگصاضز           ض زؾتطؼ فطٍقٌسٍُخِ ًمس ز

   
 دوره ارسال صورتحساب      دوره ارسال پستی اولیه      دوره تخفیف یا کل دوره                   دوره ارسال پستی ثانویه               بانکی                دوره عملیات مربوط به چکدوره عملیات    

 .زض ایي ثحث، تبذیط فوسی ذطیساض ًبزیسُ گطفتِ هیكَز – a     هطاحل هرتلف ٍ اًَاؿ زٍضُ ّب زض فطآیٌس ٍنَل     1-3قىل 

فبوتَض یه ؾٌس ضؾوی اؾت وِ فطٍقٌسُ تْیِ ٍ ثقٌَاى  .ؿبةزٍضُ اضؾبل نَضتح-1
ثبثت وبالّبی فطٍذتِ قسُ یب ذسهبت اضائِ قسُ، ثطای ذطیساض اضؾبل  تمبضبی پطزاذت

 .ظهبى ثیي فطٍـ ٍ اضؾبل پؿتی فبوتَض، زٍضُ اضؾبل نَضتحؿبة ًبهیسُ هیكَز. هیٌوبیس

هیىكس تب چه تَؾظ ایي زٍضُ هست ظهبًی اؾت وِ عَل  .زٍضُ اضؾبل پؿتی-2
 .ازاضُ پؿت، ؾطٍیؽ پیغبم ثطی یب ٍؾبیل زیگط تحَیلی، ثِ زؾت ذطیساض ثطؾس

ایي زٍضُ قبهل ظهبى الظم ثطای خسا وطزى،  .زٍضُ فولیبت هطثَط ثِ چه-3
ثجت وطزى ٍ ثحؿبة گصاضزى چه تَؾظ فطٍقٌسُ پؽ اظ زضیبفت آى اظ عطیك پؿت 

 .هیجبقس

ُ، اظ ظهبى ثِ حؿبة گصاقتي چه تَؾظ فطٍقٌسُ ایي زٍض .زٍضُ فولیبت ثبًىی-4
 .تب ثؿتبًىبض وطزى حؿبة ٍی تَؾظ ثبًه هیجبقس

 کنترل دوره وصىل

، زضیبفت هساٍم ٍ اؾتفبزُ هَثط اظ اعالفبت هطثَط ثِ زض ایٌدب هٌؾَض اظ وٌتطل
ایي اهط هؿتلعم  .ٍضقیت زضیبفتْب، پطزاذتْب ٍهبًسُ ّبی ًمسی قطوت هیجبقس

ٍ هساٍم اظ خٌجِ ّبی هتغیط ؾیؿتن، خْت فولی ؾبذتي اضائِ آذطیي  گعاضقسّی وبهل
ایي وبض ّوچٌیي قطوت ضا لبزض هیؿبظز وِ اظ فطنتْبی ثَخَز . ًیبظّبی ًمسی اؾت
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هب . آهسُ خْت اختٌبة اظ هكىالت ٍ ووجَزّبئی وِ اختٌبة پصیط ّؿتٌس اؾتفبزُ وٌس
 .ؾی ذَاّین ًوَزچٌسیي ضٍـ هرتلف  ضا زض وٌتطل زٍضُ ٍنَل قطوت ثطض

 سیستم گزارشدهی

هیتَاًس حدن ٍؾیقی اظ تغییطات ًمسی اـ ضا ثِ ٌّگبم  یه قطوت چٌس ثركی
ثبًه . زضیبفت گعاضقبت اظ ثبًىْبی هرتلف هؿتمیوبً زض ٍاحسّبی تبثقِ ذَز ازاضُ وٌس

، ثبًه پطزاذت وٌٌسُ، وِ ٍخَُ ًمس قطوت ضا زضیبفت هیىٌسؾپطزُ پصیط ثبًىی اؾت 
ثغَض . ؾت وِ قطوت خْت پطزاذت نَضتحؿبثْبیف اظ آى اؾتفبزُ هیىٌسثبًىی ا

ایي ثبًىْب ثب ٍخَُ ًمس قطوت ؾط . فبزی، ایي ثبًىْب ثطای یه ٍاحس تبثقِ فطلی ًویىٌٌس
ٍ وبض زاضًس ٍ ثبیس وِ ّن ثطای قطوت هطوعی ٍ ّن ثطای ّط یه اظ ٍاحسّبی تبثقِ 

والً . ًكبى زازُ قسُ اؾت 1-4ض قىل چٌیي تطتیجبتی ز. گعاضـ ٍضقیت تْیِ ًوبیٌس
 .ایي تهَیط ضٍقی ًؿجتبً ؾبزُ ثطای یه ؾیؿتن وٌتطل ٍخَُ ًمس ضا ًكبى هیسّس

 

 زضیبفت                                                    پطزاذت                               

                                               چه                                   چه 
 چىْبی اضائِ قسُ 

 گعاضقبت                         چىْب        گعاضقبت هَخَزی                       خْت پطزاذت

 

 

 .ؾیؿتن هٌؾن هسیطیت ٍخَُ ًمس ثطای قطوتی وِ چٌسیي ٍاحس تبثقِ ٍ فولیبتی زاضز 1-4قىل 

 

 فزوشندگان واحدهای تابعه مشتزیان

 شزکت مزکزی

 ممممم

 

 بانکهای پزداخت کننده بانکهای سپزده پذیز
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 پستی ربای وصىلیهاسیستم صندوق 

ثبًه هْیب وٌٌسُ ایي نٌسٍق، هطؾَالت . تحت وٌتطل ثبًه هیجبقس چٌیي نٌسٍلی
ؾپؽ . ضؾیسُ ضا خوـ آٍضی وطزُ ٍ چىْب ضا هؿتمیوبً ثِ حؿبة قطوت ٍاضیع هیٌوبیس

ت ثبًه یه وپی اظ چىْب ضا ّوطاُ ثب ًبهِ زض زاذل پبوت ثطای زایطُ حؿبثساضی قطو
 .ًكبى زازُ قسُ اؾت 1-5یه ؾیؿتن نٌسٍق پؿتی زض قىل . اضؾبل هیىٌس

 چه                                                                                                    گعاضـ                 

 

                                               چه ـگعاض                               

 

 چه                                                                                                     گعاضـ                              

 

 هسل یه ؾیؿتن نٌسٍق پؿتی ثب ؾِ نٌسٍق        1-5قىل 

زض اهط ٍنَل هغبلجبت  ؾیؿتن نٌسٍق پؿتی پطوبضثطزتطیي ضٍـ خْت تؿطیـ
ؾیؿتن نٌسٍق پؿتی، زٍضُ اضؾبل پؿتی ضا وبّف هیسّس ظیطا نٌسٍلْب ضا یه . اؾت

. زض اهبوي هرتلف خغطافیبیی تقجیِ وطز ٍ زض ًتیدِ هست ظهبى پؿت ضا وبّف زازهیتَاى 
ایي اهط زٍضُ فولیبت هطثَط ثِ چه ضا ثغَض وبهل حصف هیىٌس ظیطا تب ظهبًیىِ چىْب ثِ 

خْت حهَل اعویٌبى اظ ثِ حسالل ضؾیسى . ٍاضیع ًكسُ ثبقٌس ثجت ًوی قًَسحؿبة 
ظهبى فولیبت هطثَط ثِ چه، ثقضی اظ ثبًىْب وِ ذسهبت نٌسٍق پؿتی ضا اضائِ هیىٌٌس، 
هطؾَالت پؿتی ضا ثكىل هساٍم ٍ هؿتوط خوـ آٍضی وطزُ ٍ فولیبت هطثَط ثِ چىْب ضا 

 .ؾبفتِ اًدبم هیسٌّس 24ثغَض 

 یویورکاداره پست ن مشتزیان شزق

 اداره پست سنت مشتزیان جنوب

 لوئیز

 اداره پست دنور مشتزیان غزب

 بانکهای واحد تابعه

                                          واحدهای تابعه

                                                              شزکت مزکزی

بانک دارای 

 صندوق پستی
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ِ وٌٌسُ نٌسٍق گبّی اٍلبت ذسهبتی هطثَط ثِ تؿطیـ خطیبًبت ًمس ضا ثبًه تقجی 
ثغَض هثبل هوىي اؾت وِ ثبًه هعثَض اعالفبتی ضا ثط ضٍی ًَاض . فطاّن هی آٍضز

ثقٌَاى یه . وبهپیَتط ثفطؾتس وِ هؿتمیوب تَؾظ وبهپیَتط قطوت لبثل زضیبفت ثبقس
وتَضّبئی وِ ثب چه ّوطاُ ذسهت زیگط، ثبًه هیتَاًس اظ یه اؾىٌط خْت تكریم فب

اعالفبت هطثَط ثِ فبوتَض ضا هیتَاى ثط ضٍی یه ًَاض ثطای قطوت . ٌساؾتفبزُ و ّؿتٌس
 .اضؾبل وطز تب اثط آًطا هؿتمیوبً ثط ضٍی هغبلجبت ذَز ثجت وٌس

آذطیي ذسهت ثبًه تقجیِ وٌٌسُ نٌسٍق، اًتمبل تلگطافی اؾت وِ ؾطیقتطیي ضاُ 
ثب اؾتفبزُ اظ اًتمبل تلگطافی، ٍخِ ًمس فَضاً اظ . ْب هیجبقساًتمبل ٍخَُ ًمس هیبى ثبًى

زٍ ًَؿ ؾیؿتن تلگطافی ٍخَز . عطیك ثبًه ؾپطزُ پصیط زض زؾتطؼ قطوت ذَاّس ثَز
ؾیؿتن فسضال ضظضٍ خْت ووه زض اهط اًتمبل ٍخَُ ثیي ثبًىْبی فضَ، تلگطاف . زاضز

سهت ذهَنی اؾت وِ ؾیؿتن تلگطاف ثبًىی یه ًَؿ ذ. فسضال ضا ایدبز وطزُ اؾت
ثبًىْب هیتَاًٌس ثوٌؾَض اًتمبل ٍخَُ ًمس، گعاضـ هجبزالت اٍضاق ثْبزاض یب تجبزل 

  .اعالفبت افتجبضی اظ آى اؾتفبزُ وٌٌس

 سیستم بانکی متمرکز

ضٍقی اؾت وِ زض آى خْت وٌتطل ٍخَُ قطوت ٍ ثِ حسالل  ؾیؿتن ثبًىی هتوطوع
تحت ایي . ًمس قطوت ضا هتوطوع هیؿبظز ٍخَُضؾبًیسى هَخَزیْبی ًمسی ثالاؾتفبزُ، 

ضٍـ یه ثبًه هتوطوع خْت زضیبفت ٍخَُ اظ نٌسٍلْبی پؿتی ٍ یب ّط یه اظ ثبًىْبی 
ثط عجك زؾتَضالقول ّبیی وِ تَؾظ قطوت . ؾپطزُ پصیط ٍاحسّبی تبثقِ ثطگعیسُ هیكَز

غَض ضٍظاًِ ثبًه ث. نبزض هیكَز، هیتَاى ثغَض اتَهبتیه اظ اًتمبل تلگطافی اؾتفبزُ وطز
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هیعاى هَخَزی زض زؾتطؼ ضا گعاضـ هیىٌس ثغَضیىِ ذعاًِ زاض قطوت هیتَاًس حساوثط 
 .اؾتفبزُ ضا اظ هَلقیتْبی ؾطهبیِ گصاضی ثىٌس

 (DTC)یه ضٍـ زیگط ؾیؿتن ثبًىی هتوطوع، ثىبضگیطی چه اًتمبلی ثكىل ؾپطزُ

  Depository Transfer Check  هیجبقس وِ ؾٌس ؾپطزُ زیساضی غیط
چه اًتمبلی ثكىل . لبثل هقبهلِ خْت اًتمبل پَل اظ یه حؿبة ثِ حؿبة زیگط اؾت

هیتَاًس وبغصی یب الىتطًٍیه ثبقس یقٌی هیتَاى آًطا هبًٌس ؾبیط چىْب زض  (DTC)ؾپطزُ 
ثطذالف یه تلگطاف، وِ . قىل وبغصی ذَز اًتمبل زاز ٍ یب ثغطیمِ الىتطًٍیه فطؾتبز

عَضی اضؾبل هیكَز  (DTC)َز، چه اًتمبلی ثكىل ؾپطزُ فَضاً زض عَل ضٍظ فطؾتبزُ هیك
 .وِ یب زض قت ٍ یب زض ضٍظ ثقس هیطؾس

ثقس  .فولی هیجبقس (DTC)اًدبم فولیبت ؾطیـ هطثَط ثِ چه ثب اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن 
اظ ایٌىِ ٍاحس فولیبتی زض ثبًه هحلی پَلی ثِ حؿبة ٍاضیع هیىٌس ٍ یب هكتطیبى چىْبئی ضا 

یٌوبیٌس، هجلغ ٍخِ هَخَز زض ثبًه اظ عطیك تلفي ثِ یه لؿوت ثِ نٌسٍق اضؾبل ه
هطوعی هبًٌس زپبضتوبى حؿبثساضی قطوت هطوعی ٍ یب ثِ یه زفتط ًوبیٌسگی خوـ آٍضی 

ٌّگبهیىِ توبهی هجبلغ ؾپطزُ قٌبؾبیی هیكًَس، ولیِ هجبلغ ثِ . اعالفبت، ذجط زازُ هیكَز
هحلی وِ زض آًدب چىْبی اًتمبلی  ثبًىی وِ هحل تدوـ ٍخَُ اؾت هٌتمل هیكَز یقٌی

 .ثكىل ؾپطزُ خْت ٍنَل تْیِ ٍ تٌؾین هیكًَس

اًتربة ثیي اًتمبل تلگطافی یب اًتمبل پؿتی زض یه ؾیؿتن ًمسی هتوطوع ثِ زٍ 
قطوت هیتَاًس . پَل هَضز ثحث ثط حؿت زالض ٍ ّعیٌِ یىكجِ پَل: فبهل ثؿتگی زاضز

تقییي وٌس وِ اظ تلگطاف ٍ یب چه ( طًبتیَآلت)ثب هحبؾجِ ًمغِ ؾطثؿط ثیي زٍ اًتربة 
 .اؾتفبزُ ًوبیس( DTC)اًتمبلی ثكىل ؾپطزُ 

 :فطهَل آى ثكىل ظیط اؾت
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  (ّعیٌِ تلگطاف   -  DTCّعیٌِ ( ; )هَخَزی ًمس()ّعیٌِ ؾبالًِ پَل   /   365) 

فطو وٌیس وِ قطوتی هیتَاًس . وبضثطز ایي فطهَل ضا هیتَاى زض یه هثبل ًكبى زاز
زالض ٍ اظ اًتمبل ثِ عطیمِ چه اًتمبلی ثِ  8تمبل تلگطافی ثِ ثْبی ّط تلگطاف اظ اً

هضبفبً فطو فطو وٌیس وِ ایي قطوت . ثْبی ّط ثبض اًتمبل یه زالض اؾتفبزُ وٌس
 13هیتَاًس ٍخَُ ذَز ضا زض نٌسٍق ثبظاض پَل ثطای هست یه قت ؾطهبیِ گصاضی وٌس ٍ 

 DTC اؾتفبزُ اظ تلگطاف یبط یقٌی خبئی وِ تقبزل ًمغِ ؾطثؿ. زضنس ثبظزُ وؿت وٌس
 :ّیچ تفبٍتی ثب یىسیگط ًساقتِ ثبقس ثهَضت ظیط اؾت

 (زالض 8 –زالض  1( ; )هَخَزی ًمس()13/0÷  365; )زالض  19654

ثطای . هَخَزیْبی ثبالتط اظ ایي هجلغ، قطوت ثبیس ٍخَُ ضا تلگطاف وٌسثطای 
ٍخَُ اؾتفبزُ خْت اًتمبل  DTCؾیؿتن  زالض ثبیس اظ 19654هَخَزیْبی پبییي تط اظ 

 .وطز

هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ فطم تدعیِ ٍ تحلیل  DTCضاثغِ ثیي اًتمبالت تلگطافی ٍ 
ایي وبض چیعی خع ثىبض ثطزى فطهَل هصوَض زض ثبال . ًمغِ ؾطثؿطی ثكىل ًوَزاض ثیبى قَز

اض ؾطثؿط ضا ًوَز 1-6تهَیط . ٍ هحبؾجِ همبزیط هرتلف هَخَزیْبی ًمسی ؾطثؿط ًیؿت
یه زالض اؾت  DTCزالض ٍ ّعیٌِ ّبی ضٍـ  8ٌّگبهیىِ ّعیٌِ ّبی اًتمبل تلگطافی 

زالض ثبیس تلگطافی  32 000زضنس، هجبلغ ثیف اظ  8زض ًطخ ثْطُ یه قجِ . ًكبى هیسّس
زالض ثبیس تلگطافی  18 000زضنس ثطای یه قت، هجبلغ ثیف اظ  14هٌتمل قًَس ٍ زض ًطخ 

 .هٌتمل قًَس
     

 

 



 روز کردیفی : مترجم                                                                                                                                                                                        www.17march.blogfa.com                                                                                                                                                     مدرییت سرماهی رد گردش و وجىه نقد                  

 

39 
 

 زالضّبیی وِ ثبیس                                                                                                                                                        

 اًتمبل یبثٌس                                                                                                                                                           

 

                     32 000                                                                                                                                     8-6قىل 

 30 000                                           اًتمبل تلگطافیاظ                                                                                                    

 25 000                    25 500                وٌیس     تفبزُ اؾ                                                                                                   

 20 000             اًتمبل ثِ ضٍـ اظ       21 000               18 000                                                                                             

 15 000              اؾتفبزُ وٌیس DTC                                                                                          ؾطهبیِ گصاضی یهًطخ            

 08/0              10/0             12/0            14/0                                                           (هجٌبی ؾبالًِ)قجِ             

زض همبثل اًتمبل  DTCًوَزاض ؾطثؿطی ثطای اًتمبل ثِ ضٍـ  8-6قىل 
 DTCزالض ٍ ّعیٌِ اًتمبل ثِ ضٍـ  8تلگطافی، ٌّگبهیىِ ّعیٌِ تلگطاف ثطای ّط هطتجِ 

 .ثطای ّط ثبض یه زالض هیجبقس

 

 رپداختها

ثط ٍنَلیْب ایٌدب ثحث هب زض هَضز نٌسٍق پؿتی ٍ ؾیؿتن ثبًىی هتوطوع ثسٍاً تب 
ثیكتط . هَثط ًیع یىی اظ فَاهل ولیسی هسیطیت ٍخَُ ًمس اؾتی پطزاذتْب. هتوطوع ثَز

قطوتْب فاللوٌس ثِ حفؼ افتجبض ٍ ضٍاثظ ذَة ذَز ثب فطٍقٌسگبى اظ عطیك پطزاذت ٍخَُ 
یه ؾیؿتن پطزاذتی ثبیس ّعیٌِ  فیي حبل،زض . ٍ ظهبًجٌسی قسُ هیجبقٌس ثكىل زلیك

پطزاذت ضا ُ فولیبتی ووی زاقتِ ثبقس، گعاضقبت زلیك هسیطیت ضا تْیِ وٌس ٍ زٍض
 .ثكىل فولی ٍ هقمَل عَالًی گطزاًس
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 رپداخت با مانده صفرحساب 

اضائِ هیىٌٌس وِ  (ZBA) اظ ثبًىْب، تؿْیالتی ثكىل حؿبة ثب هبًسُ نفطتقسازی 
ًَقتي چىْبئی ضا اظ هحل حؿبثْبی فولیبتی وِ ّیچ هبًسُ ای زض آًْب هَخَز ًیؿت هدبظ 

وبًبلْبی هٌؾن ثبًىی تْبتط هیكًَس ٍ ؾپؽ خْت ٍنَل چىْب اظ عطیك ایي . هیؿبظز
هقبهالت تدبضی، ثبًه ثغَض اتَهبتیه ٍخَّی ضا اظ حؿبة انلی ٌّگبم . اضائِ هیگطزًس
هحل تدوـ ٍخَُ اؾت ثِ حؿبثْبی هرتلف فولیبتی هٌتمل هیؿبظز تب هبًسُ قطوت وِ 

 .ّط یه اظ حؿبثْبی هصوَض ضا ثِ نفط ثطؾبًس

هَخَزی ّیچ . حؿبة ثب هبًسُ نفط یىؿطی هعایب ثطای قطوت زض ثط زاضزؾیؿتن 
ثبًه ثغَض ّوچٌیي . ًمس ثالاؾتفبزُ ای زض حؿبثْبی هرتلف پطزاذت ًگْساضی ًویكَز

ِ هقوَل گعاضقبت وبهپیَتطی ضا ثطای زپبضتوبى حؿبثساضی قطوت تْیِ هیىٌس ثغَضیى
اًِ آگبّی یبثسٍ تهویوبتی زض ثبة ذعاًِ زاض هیتَاًساظ هَخَزی ّبی ًمسی ثغَض ضٍظ

زض ؾیؿتن ثٌبثطایي . بش ًوبیسترهیم ٍخَُ ًمس ٍ ّویٌغَض ؾطهبیِ گصاضی نحیح اتر
(ZBA) ( حؿبة ثب هبًسُ نفط )فولی هیجبقسوطوع پطزاذتْبی پطاوٌسُ ثب وٌتطل هت. 

 از راه دوررپداخت 

ضٍـ زیگط خْت عَالًی گطزاًیسى زٍضُ پطزاذت، پطزاذت اظ ضاُ زٍض اؾت یه 
وِ ذسهبت  وِ زض ایي ضٍـ، ثبًىْبی پطزاذت وٌٌسُ چه زض هحسٍزُ ّبئی لطاض زاضًس

ثب هیتَاًس حبلت حؿبة ؾیؿتن ایي . زضیبفت ًویىٌٌستْبتطی هقوَل ضا اظ فسضال ضظضٍ 
هبًسُ نفط ضا قبهل قَز ثغَضیىِ تب لجل اظ ایٌىِ چىْب ثطای ٍنَل اضائِ قًَس قطوت 
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اظ ضاُ زٍض هكىالتی ضا ثطای ؾیؿتن فسضال پطزاذت . ی ضا زض حؿبثف حجؽ ًویىٌسٍخْ
( پطزاذت اظ ضاُ زٍض)ایدبز هیىٌس ٍ هقوَالً ایي وبض ضظضٍ زض خْت ازاضُ وطزى فطضِ پَل 

ایي هوبًقت، ثطذی اظ ثطذالف . تَؾظ فسضال ضظضٍ ٍ تقسازی اظ ثبًىْب هٌـ هیكَز
وٌتطل قسُ ازاهِ  اظ ضاُ زٍض یب پطزاذت قطوتْب ثِ اؾتفبزُ اظ اقىبل هرتلف پطزاذت

 .هیسٌّس

 (EFT) هیک وجىالکترون ااقتنل 

هسیطیت ٍخَُ ًمس ثغَض فعایٌسُ ای اظ تىٌیىْبی اًتمبل الىتطًٍیه ٍخَُ ؾیؿتوْبی 
یؿی ثجت هیكًَس ٍ اؾتفبزُ ذَاٌّس وطز وِ ثَؾیلِ آى هقبهالت ثط ضٍی ًَاّطاّبی هغٌبع

اهط ًیبظ ثِ چبح چه ضا ایي . هؿتمیوبً اظ عطیك یه هطوع تؿَیِ اتَهبتیه تْبتط هیكًَس
، زٍضُ ٍنَل ضا حسالل ٍ ثغَض لبثل هالحؾِ ای وبضّبی ًَقتٌی ٍ ّعیٌِ ّبی حصف

زض  EFTفیي حبل، ثبًىْب اًتؾبض زاضًس وِ ؾیؿتوْبی زض . هطثَعِ ضا وبّف ذَاّس زاز
، اهَض زفتطی ضا سثِ پطزاظـ اعالفبت ضا ثِ حسالل هیطؾبًٌ هطثَط حبلی وِ ذغبّبی

 .ثْجَز ثركس

 


