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︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀﹡﹊︀ در ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹝﹠︀﹇︪﹥ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ︑︡︊﹏ ︫︡ه ا︨️. د︡﹎︀ه و ﹡︷︣﹨︀ی ︀︮︊﹠︷︣ان و 
﹝︐︭︭︀ن ︋︀﹡﹊︡اری، ︋︣ای ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹡ ﹤︪︧︣︀︋︣س، ︋﹥ و︥ه دا﹡︪︖﹢︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن، ︨﹢د﹝﹠︡ و ︠﹢ا﹡︡﹡﹩ ا︨️. در 
️ ﹝︡︣ه ︋︀﹡﹉ ︎︀︨︀ر﹎︀د، د︡﹎︀ه ا︪︀ن را در︋︀ره ﹡﹆︩ ︋︣اورد ︎︀را﹝︐︣﹨︀  ﹫﹨ ﹢︱︻ ،﹩︫︣﹀︑ ﹟﹫﹞آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ا ︀︋ ﹩︐︧︪﹡

.︡در ︎﹩ ﹝﹩ آ ﹤﹋ ﹜︫︡ ︀﹢︗ ،﹩︨︣︋︀︧ و ﹩︋︣اورد از ﹝﹠︷︣ ا︗︣ا ︡﹠︀ی ﹁︣ا︪﹛︀ و ︀﹊﹡︀︋ ﹩﹛︀﹞ در ﹎︤ار︫﹍︣ی
ا﹝﹫﹟ ︑﹀︫︣﹩

︋︣ ا︨︀س ︑︺︣︿، ︋︣اورد ︧︀︋︡اری، ︑﹞﹫﹟ ﹝︊﹙︼ آن د︨︐﹥ از ا﹇﹑م ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی د﹇﹫﹅ 
﹫︀﹡﹍︣ ا︋︀م  ︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹊﹩ از و﹫﹎︥︀ی ا︨︀︨ــ﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د و︋  آ﹡︀ و︗﹢د ﹡︡ارد.︋ 
ذا︑﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ری ا︨️. در︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀﹡﹊︀ی ︑︖︀ری ﹨﹛ ا﹇﹑م ز︀دی و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ﹡︀﹎︀︋ ︣︤︡ ︋︣ا︨︀س 

﹉ ﹝︡ل ︋︣اورد ︫﹢﹡︡. 
﹎︧︐︣د﹎﹩ ﹝︀﹨﹢ی ﹁︺︀﹜﹫️ ︋︀﹡﹊︀ از ﹉ ︵︣ف و ︑﹠﹢ع ا︋︤ار ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده از ︵︣ف د﹍︣، ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ا﹟ د︨︐﹥ 
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹝﹢ارد   ﹩︠︣︋ در   .︡﹠︫︀︋ ︋︣︠﹢ردار   ﹩﹐︀︋ ا﹨﹞﹫️  از   ︀﹊﹡︀︋  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در  ا﹇﹑م  از 
︑︖︀ری  ︋﹠﹍︀ه  ﹝︡︣ان   ﹜﹨ ﹝﹢ارد  از  ︋︧﹫︀ری  در  ا﹝︀  ا︨️،  ﹋︣ده   ﹟﹫﹫︺︑  ︣﹫︽︐﹞  ﹉ ︋︣اورد  ︋︣ای  را   ﹩︭︪﹞  ﹤رو
 ﹩﹛︀ در ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡. ا︑درج ︫︡ه در ︮﹢ر ︕︀︐﹡ ﹤︋ ر︨﹫︡ن ﹩﹍﹡﹢﹍ ︋︣اورد﹨︀ی ︠﹢د را ︋︀ ا﹁︪︀ی ︡︀︋

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ﹢زه ︋︀﹡﹊﹩؛︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ﹢زه ︋︀﹡﹊﹩؛

﹩︨︣︋︀︧ ︀ز﹝﹠︡ ︑﹑ش ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی﹫﹡﹩︨︣︋︀︧ ︀ز﹝﹠︡ ︑﹑ش ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی﹫﹡

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 
آآقاى قاى على اكبر امين تفرشىعلى اكبر امين تفرشى
️ ﹝︡︣ه ︋︀﹡﹉ ︎︀︨︀ر﹎︀د ﹫﹨ ﹢︱︻
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ا︨️ ﹋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹡︀د ﹡︀︸︣ ﹝︀﹡﹠︡ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹡﹫︤ 
در ﹝﹢اردی ا﹜︤ا﹝︀︑﹩ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

 ﹜﹨ و  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹜﹨  ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی در ﹝﹢رد ﹍﹢﹡﹍﹩ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی 
︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ︑︧﹫﹑︑﹩ در ︵︊﹆︀ت ︗︀ری، ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل، 
 ﹟﹫﹞︀︱︑  ،﹅︀︔و  ️︀﹀﹋  ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و  ️ ︫︡ه  ︠﹢︨  ︀ و  ﹝︺﹢ق 
ا︫︠︢︡ه، در﹡︀️ ﹝﹫︤ان ذ︀︠︣ ﹐زم، ︀ر︀︋﹢﹩ را ︑︺﹫﹫﹟ 
﹋︣ده ا﹡︡، ا﹝︀ ا ﹟︀ر︋﹢︀ ︋﹥ ︲︣ورت ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ د︡﹎︀ه ﹨︀ی 
 ︩﹛︀  ﹟︀︋︣ا﹠︋  .️︧﹫﹡ ︑︖︀ری  ︋︀﹡﹊︀ی  ﹝︡︣ان  ︣﹁﹥ ای 
 ﹤﹋ ا︨️  ︗︡ی   ﹩︪﹛︀ ﹢زه،   ﹟ا در   ﹩︨︣︋︀︧  ︡﹠︣ا﹁
﹐︗︣م ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︋︣ر︨﹩ ﹝︧︐﹠︡ات و ︫﹢ا﹨︡ 

︎︪︐﹢ا﹡﹥ ا﹇︡ام ا﹡︖︀م ︫︡ه، ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د.
 ﹤﹋  ︀﹊﹡︀︋  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹜﹞ ︪︋︀ی  از   ︣﹍د  ﹩﹊
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ا﹜︤ا﹝︀ت   ️︀︻ر ا︗︊︀ری ︫︡ن   ︀︋
︋︧﹫︀ر  را  ︋︣اورد   ︡﹠︣ا﹁  ،(IFRS)  ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
 ︀﹫دارا  ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش  ا﹁︪︀ی  ﹝﹩ ︨︀زد،  ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤  ﹛︀
 ︉︑︀﹊﹞  ﹩︠︣︋ در  ارز︫﹍︢اری  ﹝﹩ دا﹡﹫︡   ﹤﹋ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر  ا︨️. 
︡︡ه ذ﹨﹠﹩ ا︨️؛ ︺﹠﹩ ﹨﹛ در ا﹡︐︀ب   ︎﹉ ︣ی در ا︨︀س﹊﹁
ورودی،  ︎︀را﹝︐︣﹨︀ی  ︋︣اورد  در   ﹜﹨ و  ارز︫﹍︢اری  ﹝︡ل 
ر︢︎ ﹉︧︣ی،  ﹝﹫︤ان   ﹤︋  ﹤︐︧︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡   ︿﹚︐﹞ ا︫︀ص 
 ﹩︐﹫︋﹢﹚︴﹞  ︹︋︀︑ و   ،︀﹫دارا  ︣︀︨  ︩آرا ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری،  ا﹁﹅ 
ارز︫﹍︢اری  در  ﹝︐﹀︀و︑﹩  ﹝﹀︣و︲︀ت  و   ︀︫رو از  دار﹡︡،   ﹤﹋
 ️︀﹡ در   ︀﹊﹡︀︋  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  آن ﹋﹥  ︀ل   ،︡﹠﹠﹋ ا︨︐﹀︀ده 
 .︫︡︀︋  ︬︪﹞ ﹝﹀︣و︲︀ت   ︀︋ ︠︀ص   ﹩﹛︡﹞  ︣︋  ﹩﹠︐︊﹞  ︡︀︋
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ﹩︨︣︋︀︧  ︡﹠︣ا﹁ ︪﹛︀︀ی  از   ︣﹍د  ﹩﹊  ﹟︀︋︣ا﹠︋
︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ارز︫﹍︢اری ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و ا︑﹊︢︎︀︣ی ا﹇﹑م 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ 
 ﹩︀︪﹛︀ ﹟﹫﹠ ︀دی از ︋︣وزز ز﹝︀ن ز﹢﹠﹨ ﹤﹋ ﹟ا ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
﹡﹍︫︢︐﹥ ا︨️، ︲︣وری ا︨️ ﹝ ﹏﹁︀︣﹁﹥ ای، ︧︀︋︨︣︀ن، 
﹡︀د﹨︀ی  و  دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀   ،︀﹊﹡︀︋  ﹩ا︗︣ا ﹝︡︣ان  و  ﹁︺︀﹐ن 
﹡︀︸︣، ﹨﹛ ا﹡﹫︪︡︀ی ︗︡ی و دا﹝﹠﹥ داری را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨︐﹫︀︋﹩ 
﹝﹀︣و︲︀ت   ،﹐︀︋  ️﹫﹁︀﹀︫ ︡ا﹋︓︣ی،  ︢︎︣ش   ︀︋ ﹝︡﹜︀ی   ﹤︋

 .︡﹠﹠﹋ ﹩ا︗︣ا ،︣︢︎ ﹏﹫﹚︑ ︨︀ده و
︮﹢رت   ﹏︊﹇ از   ﹩︀﹞︀﹎ ا﹜︊︐﹥   ﹉︧ر  ️︣︡﹞ ﹢زه  در 
 ﹤﹋  ﹩︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را و  ︋︀ل   ﹤︐﹫﹝﹋ ︀ر︋﹢︀ی  ا︨️.   ﹤︐﹁︣﹎
 ﹩︀﹚﹇︡ا ا︨️،  ﹋︣ده   ﹜﹫︷﹠︑ آن   ︣︋  ﹩﹠︐︊﹞ ﹝︣﹋︤ی   ﹉﹡︀︋

ا︨️،  آورده  ﹁︣ا﹨﹛  ﹢زه   ﹟ا در   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋︣ای  را 
︑﹑︫︀ی  ﹡﹫︀ز﹝﹠︡   ﹜﹨ ﹢زه   ﹟ا در  ﹝﹩ ر︨︡   ︣︷﹡ ﹤︋ و﹜﹩ 
︋﹫︪︐︣ی ﹨︧︐﹫﹛. ︋﹥ و︥ه ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ در ﹋﹠︀ر 
در  را  ︠﹢د  ︣﹁﹥ ای  دا﹡︩   ،︀﹊﹡︀︋  ﹉︧ر و   ﹩﹛︀﹞ وا︡﹨︀ی 

 .︡﹠︪︊︋ ز﹝﹫﹠﹥ ︻﹞﹅ ︋﹫︪︐︣ی ﹟ا
آن   ︀︋  ﹉﹡︀︋  ﹤﹋  ﹩︀﹊︧ر  ︿︣︺︑ ﹝﹩ دا﹡﹫︡   ﹤﹋ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر 
︉ و﹋︀ر  ︧﹋  ︿﹚︐﹞ ︪︋︀ی  را︋︴﹥  ﹡﹢ع  ﹝﹩ ︫﹢د،  ﹝﹢ا︗﹥ 
﹡︷︀م  ︨︀︠︐︀ر  و  ︀ر﹢ب  ا︮﹙﹩،  ر﹊︧︀ی  از   ﹉︣﹨  ︀︋
در   ﹉﹡︀︋ ︠︳ ﹝︪﹫︀ی  و   ︀︐︨︀﹫︨  ،﹉﹡︀︋  ﹉︧ر  ️︣︡﹞
 ،️︣︡﹞ ،︩︖﹠ ︀ ﹨︣﹉ از ر﹊︧︀، ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی︨   ︋﹤︗ا﹢﹞
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ︀︡ در︮   ︋﹤﹝﹨ ،︀﹊︧︧︀زی، ﹎︤ار︫﹍︣ی ر﹛︡﹞

︋︀﹡﹊︀ ا﹁︪︀ ﹎︣دد.
 ️﹫﹀﹫﹋  ﹏﹫﹚︑ ا︻︐︊︀ری،   ﹉︧ر ﹢زه  در  ﹝︓︀ل،  ︋︣ای 
﹎﹢﹡︀﹎﹢ن  در︗︀ت  ا︨︀س   ︣︋  ﹩︀︴︻ا ︑︧﹫﹑ت  ا︻︐︊︀ری 
︋︣اورد   ،﹅︀︔و ︋﹥ روزآوری ︫︡ه   ︡﹆﹡ ارزش  ﹎︤ارش   ،﹉︧ر
 ﹤︊︨︀﹞ ا︻︐︊︀ری،   ﹉︧ر  ﹤︋ ﹝﹢زون ︫︡ه  دارا﹫︀ی  ارزش 
﹢︫︩ ر︧﹉ ا︻︐︊︀ری ﹨﹛ از ﹝﹢اردی  ︣ای︎  ︨︣﹝︀﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋ 
﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︋︺︀د ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ از ︋︣اورد ︎︀را﹝︐︣﹨︀ی ︠︀ص 

.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞
و  ﹋﹠︐︣ل  ︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی   ︡︀︋  ﹩﹍﹠︡﹆﹡  ﹉︧ر ﹢زه  در 
 ﹤︗ا﹢﹞ از  ا︗︐﹠︀ب  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ﹉﹡︀︋  ﹩﹍﹠︡﹆﹡  ﹉︧ر  ︩︀︎
 ﹏﹫﹚︑ ،زه﹢ ﹟د و︗﹥ ﹡﹆︡ ا﹁︪︀ ﹎︣دد. در ا﹢︊﹝﹋ ﹉︧ر ︀︋
︫︊﹫﹥ ︨︀زی  ﹝︡﹜︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده  و   ︀﹢︎ و   ︀︐︧ا ︫﹊︀﹁︀ی 
 ﹉﹡︀︋ ﹡﹆︡ی  ︗︣︀﹡︀ت  ﹡﹢︨︀﹡︀ت  ︋︣اورد  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن 

︲︣وری ا︨️. 
 (VaR) ︣︴ در ﹢زه ﹡︣خ ارز، ﹝︀︨︊﹥ ارزش در ﹝︺︣ض︠ 
︋︀زار،   ﹉︧ر ﹢زه  در  و   ،﹉﹡︀︋ ارزی  ︋︀ز   ️﹫︺﹇﹢﹞  ︬﹛︀︠
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی   ︡︊︨  ︣︴︠ ﹝︺︣ض  در  ارزش   ﹤︊︨︀﹞
︋︣اورد  ﹝︧︐﹙︤م   (Trading Book)  ﹉﹡︀︋ ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت 
و  ﹡﹢︨︀ن   ﹟﹫﹝︑ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن  ﹝︡﹜︀ی  ورودی  ︎︀را﹝︐︣﹨︀ی 
 ﹩﹡︀︊﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹉︣﹨  ﹤﹋ ا︨️   ﹩︀﹨︣﹫︽︐﹞  ︹ز﹢︑  ︹︋︀︑

﹇︱︀و︑﹩ و ﹝﹀︣و︲︀ت ︠︀ص ︠﹢د را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 
﹐زم  ︀د︫︡ه،  ﹝﹢ارد   ︹﹫﹝︗  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ ﹝﹩ ر︨︡   ︣︷﹡ ﹤︋
 ﹜﹨ و  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  و︲︹  ﹢زه  در   ﹜﹨ ا︨️ 
︗︡ی ︑︣ی  ﹎︀﹝︀ی   ،﹩︨︣︋︀︧  ︡﹠︣ا﹁ ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی  در 

︋︣دا︫︐﹥ ︫﹢د. 


