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︋︣ر︨﹩ ا︋︀م ︲﹞﹠﹩ در ﹝︡﹜︀ی ز︀ن ا︻︐︊︀ری
 ︀︋ ︕︀︐﹡ ﹤︧︀﹆﹞ ︀ی ﹝︺﹆﹢ل، و﹨ ﹤﹫︲︣﹁ ︣︀ا︨︐﹀︀ده از ︨ــ ،️︣︡﹞ ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡، ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ﹝︡ل  ،️︨︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫ــ︡ه ا﹝﹨

 .︡﹠﹋ ﹤︊︨︀﹞ دا﹝﹠﹥ ای را ︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر︫﹠︀س ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه ا﹡︡، ︋︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ︀ ️︣︡﹞ ا︨︐﹀︀ده از ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ︀︋ ﹤﹋ ﹩︖︀︐﹡
︋﹥ ر︾ــ﹛ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ و ا︋︀م ︲﹞﹠ــ﹩ در ﹝︡ل ز︀ن ا︻︐︊︀ری ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر1 (ECL) و ︨ــ︴ ﹇︱︀وت در︠﹢ر︑﹢︗﹥ در ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝︡ل، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ دا﹝﹠﹥ 
:︫︡︀︋ ︣ع ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝﹢ارد ز﹢︲﹢﹞ ﹟︣د ︋︀︫︡. ا﹊﹚﹝︻ ️﹫﹝﹨ا ︴︨ ︣︋︋︣ا ︡﹠ ،︧︀︋︣س و ︋︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ️︣︡﹞ ︀وت ︋﹫﹟ ︋︣اورد﹀︑ ︀ ،︧︀︋︣س
• ︫ــ︀︡ ︨ــ︴ ﹇︱︀وت ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ︋︤ر﹎︐︣ از آن ﹥ ︋︣ای ︀︨︣ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹐زم ا︨️، ︋︀︫ــ︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ارز︀︋﹩ ا﹟ ﹋﹥ ر︧﹉ ا︻︐︊︀رِی ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩ 

︠︀ص ﹋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ز︀ن ا︻︐︊︀ری ﹝﹢ردا﹡︐︴︀ر ︋﹢ده، ا﹁︤ا︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ دا︫︐﹥ ا︨️ ︀ ﹡﹥، در ︋︺︱﹩ ﹝﹢ارد ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︧﹫︀ر ﹇︱︀و︑﹩ ︋︀︫︡.
• ︑︺︡اد و ︧︀︨﹫️ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹫︪︐︣ از آن ﹥ ︋︣ای ︀︨︣ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹐زم ا︨️، ︋︀︫︡.

︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︵﹢﹐﹡﹩ ︑︣ از آن ﹥ ︋︣ای ︀︨︣ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹐زم ا︨️، ︋︀︫︡. • ﹝︡ت دوره ︎﹫
• ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ وا︡ ︑︖︀ری ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ا︵﹑︻︀ت از ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︋︀︫︡ و از ا﹟ رو ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︀︪﹛︀﹩ ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ا︖︀د ︫﹢د. ︋︣ای 
 ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹝︓︀ل، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ا︨︀س ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︑﹫﹥ ﹋﹙﹫﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︺﹆﹢ل و ا︨ــ︐﹠︀د︢︎︣ در︋︀ره رو︡اد﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥، و︲︺﹫️ ︗︀ری و ︎﹫

و︲︺﹫️ ا﹇︐︭︀دی آ﹠︡ه ﹋﹥ ︋︡ون ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹨ ﹤﹠︤︀ ︮︣ف ز﹝︀ن و ︑﹑ش ︾﹫︣︲︣وری در ︑︀ر ﹎︤ار︫﹍︣ی در د︨︐︣س ﹨︧︐﹠︡، ا﹜︤ا﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ﹉﹢﹋ ︀ی︑دا﹝﹠﹥ ﹨︀ی ︋︤ر﹎﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ا︔︣ ︑﹀︀و ﹟﹫﹠ ،︀﹨ ﹤﹫︲︣﹁ در ︣﹫﹫︽︑ ﹤︋ ︕︀︐﹡ ️﹫︨︀︧ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹡︡ازه ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ و

.︡﹠︫︀︋ ︿﹛︀﹞ ،︬︪﹞ ︳︫︣ا ﹉ ا︨️ ︋︀ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹟﹊﹝﹞ ️﹫﹑︮︀︋ ︭︭︀ن ﹝︖︣ب و︐﹞ .︡﹡﹢︫ ︀د︖در ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ا
︪﹛︀︀ی ﹡︀︫﹩ از دا﹝﹠﹥ ﹨︀ی ﹎︧︐︣ده ︑︣ از ︨︴ ا﹨﹞﹫️ ︻﹞﹙﹊︣د

︵︊﹅ ︋﹠︡ 13(د)(2) ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 540، دا﹝﹠﹥ ︋︣اورد ︑﹫﹥ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︣س ︀︋︡ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ︑﹞︀﹝﹩ «﹡︐︀︕ ﹝︺﹆﹢ل» ︋︀︫︡.
︵︊﹅ ︋﹠︡ ا﹜︿95 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 540، دا﹝﹠﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹢ارد ز﹞ ︣︡ود ︫︡ه ︋︀︫︡:

• ︢ف ﹡︐︀︕ دور از ا﹡︐︷︀ر از ︀︫﹫﹥ ﹨︀ی دا﹝﹠﹥ ︋︣اورد ︋︣ ا︨︀س ﹇︱︀وت ︧︀︋︣س ﹋﹥ و﹇﹢ع آ﹡︀ را ﹡︀﹝︐﹞﹏ ﹝﹩ دا﹡︡، و
• ︗﹙﹢︑︣ر﹁︐﹟ ︋︣ای ﹝︡ود ﹋︣دن دا﹝﹠﹥، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢︗﹢د، ︑︀ ︗ ﹤﹋ ﹩︀︧︀︋︣س ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︨︣︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹡︐︀︕ در ︋︀زه دا﹝﹠﹥ ︋︣اوردی، ﹝︺﹆﹢ل 

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡. در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹡︀در، ︧︀︋︣س ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︐﹢ا﹡︡ دا﹝﹠﹥ ︋︣اورد را ︑︀ ︗﹞ ﹩︀︡ود ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ﹢﹎ ،﹩︨︣︋︀︧︀ی ﹉ ︋︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ︋︀︫︡.
︋︣ا︨︀س ﹡︷︣ ﹋︀ر﹎︣وه ا︨︐︀﹡︡ارد 540، ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ در ﹝︡ود﹋︣دن دا﹝﹠﹥ ︋﹥ ﹋﹞︐︣ از ︨︴ ا﹨﹞﹫️ ︻﹞﹙﹊︣د، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︪︀﹡﹍︣ی از ﹝﹫︤ان ا︋︀ِم ︋︣اورد ﹝︣︑︊︳ 

︋︀ ﹝︡ل ز︀ن ا︻︐︊︀ری ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋﹥  ︀ ﹉﹠︡ ︠︴︣ ︻﹞︡ه ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د.
از ︋︒ ﹋︀ر﹎︣وه ︀د︫︡ه در︋︀ره ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ ﹠﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹨︀ی ﹎︧︐︣ده ای، ا﹟ ︵﹢ر ا︨︐﹠︊︀ط ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹋︀﹨︩ ا︋︀م ︋︣اورد 
﹡︀︫ــ﹩ از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹉ رو ﹤︧ــ︀︋︡اری ا﹜︤ام ︫︡ه در ︀ر﹢ب ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ﹡︡ار﹡︡. ︋︣ا︨ــ︀س ﹡︷︣ ﹋︀ر﹎︣وه، ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ا︋︀م ︋︣اورد ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ز︀ن 
︣اورد ﹝︡ل ز︀ن ا﹡︐︷︀ری  ︣ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در︋︀ره ا︋︀م︋   ︋︤﹋︣﹝︑ ،540 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹠︡ 20 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋  ︴︣ ︻﹞︡ه ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︵︊﹅ ﹝﹀︀د︋   ︠﹤ ا︻︐︊︀ری ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر︋ 
﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨ــ️ و ︋︣ای درک ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︨︴ ا︋︀م ︋︣اورد، ﹝﹀﹫︡︑︣﹟ ا︋︤ار ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣ا︨︀س ﹡︷︣ ﹋︀ر﹎︣وه، در︋︀ره 

ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︀ ار﹋︀ن را﹨︊︣ی ︀ ︨︣︎︨︣️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︀﹜﹩ ︋︒ ﹋︣د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︀︋ ️︣︡︡ ﹇︱︀و︑︀ و ︐﹫﹛︀︺﹁ ︣︀︨︀ را ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ﹝︧︐﹠︡ ﹋﹠︡. 
ا﹁︤ون ︋︣ ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀، ︋﹠︀ ︋︣ ا︻﹑م ﹋︀ر﹎︣وه، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ︧︀︋︣س، ︧︀︋︨︣︀ن ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م را ︋﹥ ا︵﹑ع  ر︨︀﹡﹩ 

︪﹛︀︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︀︫﹩ از︪﹛︀︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︀︫﹩ از

︢︎︣ش ﹝︡﹜︀ی ز︀ن ا︻︐︊︀ری ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر︢︎︣ش ﹝︡﹜︀ی ز︀ن ا︻︐︊︀ری ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر  
﹩﹚﹫︀﹊﹫﹞ ︡﹝﹞



٢

١٣
٩٨

﹢ر  
︣
︫ 

  ١
٠٢

ره 
︀﹝︫

﹝﹢ارد ا︮﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹋︀ر﹎︣وه، 
﹝﹀﹫︡︋﹢دن ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، در ︋︣︠﹢رد ︋︀ دا﹝﹠﹥ ﹨︀ی ﹠︡ ︋︣ا︋︣ ︨︴ ا﹨﹞﹫️ 

︻﹞﹙﹊︣د را ︑﹢︲﹫ داده ا︨️.
﹝︺﹆﹢ل ︋﹢دن ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀

︋︣ا︨ــ︀س ﹨︣ دو ︋﹠︡ 13(ب)(2) (︋ــ︣ای ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹡﹢ه ︋︣اورد 
︧︀︋︡اری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︣︡️ و داده ﹨︀ی ﹝︊﹠︀ی آن را آز﹝﹢ن ﹝﹩ ﹋﹠︡) و ︋﹠︡ 
 ،540 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛15(ب) (︋︣ای ︠︴︣﹨︀ی ︻﹞︡ه) در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
ارز︀︋﹩ ﹝︺﹆﹢ل ︋﹢دن ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣︡️ ا﹜︤ا﹝﹩ 

ا︨️. ︋﹠︡ ا﹜︿78 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 540 ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:
︋︣︠﹩ از ﹝﹢︲﹢︻ ﹤﹋ ﹩︀︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ در ارز︀︋﹩ ﹝︺﹆﹢ل ︋﹢دن 

﹝﹀︣و︲︀ت ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹝︣︡️، ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار د﹨︡، ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
• آ ︣﹨ ︀﹉ از ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ﹝︺﹆﹢ل ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨﹠︡ ︀ ︠﹫︣؟

• آ︀ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ وا︋︧︐﹍﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏ و ︨︀ز﹎︀ری درو﹡﹩ دار﹡︡ ︀ ︠﹫︣؟
 ︣︀︋︣ای ︨ــ ︀ ،︣︷﹡︧ــ︀︋︡اری ﹝﹢رد ــ︀ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀، ︋ــ︣ای ︋ــ︣اوردآ •
︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، در ﹝︖﹞﹢ع ︀ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︀︨︣ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀، ﹝︺﹆﹢ل 

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨﹠︡ ︀ ︠﹫︣؟
در ﹇︀﹜︉ ﹝︡﹜︀ی زــ︀ن ا︻︐︊︀ری ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر، ︓︋︀ی ﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره 
﹍﹢﹡﹍ــ﹩ ارز︀︋﹩ ﹝︺﹆﹢ل ︋ــ﹢دن ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 

 ﹝︣︡️، ︋︣ ﹝﹢ارد ز︣ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︫︡ه ا﹡︡:
• آ︀ ﹎﹀︐﹞︀ن ︧ــ︀︋︣س ︋︀ ﹡︀︸︣ان2 ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︀﹜﹩، و ﹝﹉ ز﹡﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ 
آن در درون و ︋︣ون  ︨ــ︀ز﹝︀ن، ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ︋︀ 
درک ﹡︀︸︣  ︀︧︀︋︣س از ︫ــ︣ا ،︳﹊︧︀ن ا︨️ ︀ ︠﹫︣. ﹋︀ر﹎︣وه ا︻﹑م 
﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︫ــ︀︡ ﹡︀︸︣ان ا﹨︡اف ﹝︐﹀︀و︑﹩ (︋︣ای ﹝︓︀ل ﹨︡﹁︀ی ︔︊︀ت 
︣ای ︑﹀︀وت   ︋﹩﹫︲﹢︑ ️︨︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا ــ︣﹝︀﹥) دا︫︐﹥︋   ︨️︀﹀﹋ و

د︡﹎︀ه ﹨︀ ︋︀︫︡؛ و
• آ︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹡﹍︣ ︧ــ︀︋︣س از ﹇︱︀وت ﹝︣︡️ و ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی 
﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︻﹞︡ه دوره ﹇︊﹏، ﹡︪︀﹡﹥ ای از ︨﹢﹎﹫︣ی 

ا︣︡﹞ ﹩﹛︀﹝︐️ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︀ ︠﹫︣؟
︻︣︮﹥ ﹨︀ی ︋︣ر︨﹩ در ︎︣وژه ا︨︐︀﹡︡ارد 540 

︀︵︣ ﹡︪︀ن ﹝﹩ ︨ــ︀زد ﹋﹥ در ﹝﹢اردی ﹡︷﹫︣ ز︀ن  ﹋︀ر﹎︣وه ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 540︠ 

ا︻︐︊︀ری ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر و ︨ــ︀︣ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه 
 ︴︀و︑﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡، ﹨﹠﹍︀م ︋︣︠ــ﹢رد ︋︀ دا﹝﹠﹥  ﹨︀ی ︋︣اورد ︋︤ر﹎︐︣ از ︨ــ︱﹇
ا﹨﹞﹫ــ️، ﹋︀ر﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ ︠︀︮﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ ا﹇︡ام ︧ــ︀︋︣س ︲︣ورت 
دارد. ﹠︀ن دا﹝﹠﹥ ﹨︀ی و︨ــ﹫︹، ﹝﹢︲﹢ع ︋︧ــ﹫︀ری از ا﹡ــ﹢اع ︋︣اورد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ﹨︧ــ︐﹠︡، و ︋︀ ︎﹫︪ــ︣﹁️ ︎︣وژه، ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ از ﹝︐︭︭︀ن 
﹢د. در ادا﹝﹥  ﹢ا﹨ــ︡︋  ︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا﹜︤ا﹝﹩︠   ︋︣︀ــ در︋︀ره ا﹡﹢اع︨ 
︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ا︠﹫︣ ︎︣وژه ا﹁︪ــ3︀ ، ﹋︀ر﹎ــ︣وه ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
 ︡︀︋ 540 ︧ــ︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ︀ا﹨︡ ︎︣دا︠ــ️ ﹋﹥ آ﹢︠
︋﹥ ︵﹢ر ︗︀﹝︹ ︑︣ی ︋﹥ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︋︀م ︋︣اورد از ︵︣﹅ ا﹁︪︀ و 

﹎︤ار︫﹍︣ی ︎︣دا︠️ ︀ ︠﹫︣؟
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋︀ر﹎︣وه ︀د︫︡ه ︠︀︵︣ ﹡︪︀ن ﹝﹩ ︨︀زد ﹋﹥:

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 540 را ︑︺﹞﹫﹛ داد ︑︀  ﹠︡ ا﹜︿78 ا︨︐︀﹡︡ارد︋  • ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
﹝﹑︷︀ت ا︲︀﹁﹩ در︭︠﹢ص ﹍﹢﹡﹍﹩ ارز︀︋﹩ ﹝︺﹆﹢ل ︋﹢دن ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی 

ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣︡️ را در︋︣︋﹍﹫︣د.
 ﹩︋︀︧ــ︀︋︣س از دا﹝﹠﹥ ︋ــ︣ای ارز ️ا︨ــ ﹟﹊﹝﹞ ︳در ︋︣︠ــ﹩ ︫ــ︣ا •
︋︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ﹝︣︡️ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠︡. در ا﹟ ︭︠﹢ص، در ︋﹠︡ ا﹜︿94 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 540 ﹝﹩ ︑﹢ان ︓︋︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︀︔﹫︣ات 
دا﹝﹠﹥ ﹨︀ی ﹎︧ــ︐︣ده و ﹝ــ﹢اردی را ﹎﹠︖︀﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ر︾ــ﹛ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ ︋︣اورد 
﹝︣︡ــ️ در دا﹝﹠﹥ ︋︣اوردی ︧ــ︀︋︣س، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹎︧ــ︐︣د﹎﹩ ز︀د دا﹝﹠﹥ 

︋︣اوردی، ا︗︣ای رو﹥ ﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ ﹐زم ا︨️.
 :︀︐︫﹢﹡︀︎

1- Expected Credit Loss Model
2- Supervisors
3- Disclosure Projects
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540 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا﹜︿94 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ︡﹠︋
 ﹩﹁︀﹋ ،︫︡︀ ︴ ا﹨﹞﹫️ ︻﹞﹙﹊︣د︋  ︣اورد ﹡﹆︴﹥ ای ﹝︣︡️، دا﹝﹠﹥ ﹝︡ود︫ــ︡ه ای ﹋﹥ ﹝︧ــ︀وی ﹢﹋ ︀﹊︐︣ از︨  ︣ای ارز︀︋﹩ ﹝︺﹆﹢ل ︋﹢دن︋  ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل،︋ 
ا︨️. ︋︀ و︗﹢د ا﹟، در ︋︣︠﹩ ︮﹠﹞ ︹︀︡ود ﹋︣دن دا﹝﹠﹥ ︋︣اورد ︋﹥ ﹠﹫﹟ ﹝﹆︡اری ︀︫︡ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹡︊︀︫︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋﹥ ︲︣ورت ﹝︀﹡︺﹩ ︋︣ای ︫﹠︀︠️ 
︋︣اورد ︧ــ︀︋︡اری ﹡﹫︧ــ️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︀︫︡ ﹡︪︀﹡﹍︣ ا﹟ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︋︀م در ︋︣اورد ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ا﹡︡ازه ای ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︠︴︣ ︻﹞︡ه ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د. 

︨︀︎︀ی ︋﹫︪︐︣ ︋︣ای ︠︴︣﹨︀ی ︻﹞︡ه در ︋﹠︡﹨︀ی ا﹜︿102 ︑︀ ا﹜︿︪︣︑ 115 ︫︡ه ا﹡︡.


