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ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ︀︎︡اریا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری
در︋︀ره ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری 

 ﹟ا ️︨︀ز﹝︀ن ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ و ﹝︧︐﹆﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار ︑︀︨﹫︦ ︫︡. ﹝︀﹝﹢ر ﹉ در ︨︀ل ٢٠١١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان (SASB) ۱︡اری︀︎ ︧︀︋︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨ ︀د﹫﹠︋
️ِ ︀︎︡اری و ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران،  ︋﹠﹫︀د، ︑﹫﹥ و ﹡﹍︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︠︀ص ︮﹠︺️ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ در ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋
︋﹠﹫︀د ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری در ﹉ ︨︀︠︐︀ر را﹨︊︣ی ﹝︪︀︋﹥ ︋︀ ︨︀︠︐︀ر ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ د﹡ ︣﹍︀د﹨︀ی ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ اداره ﹝﹩ ︫﹢د، 
︫ــ︀﹝﹏ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩٢ (FASB) و ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری٣ (IASB)، ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀﹩ را در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹁︪︀ ︋︣ای 
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︑﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ︨ــ︀︠︐︀ر ︫ــ︀﹝﹏ ︡﹞ ️﹫﹨ ﹉︣ه («﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹠﹫︀د») و ﹫﹨ ﹉️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار («﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀» ﹫﹨» ︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ︀︎︡اری») ا︨️. ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︀︎︡اری را ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹩ د﹨︡، ﹝﹠︐︪︣ و ﹡﹍︡اری ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹠﹫︀د ﹨﹫️، ︋︣ را﹨︊︣د، ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ و 

︻﹞﹙﹫︀ت ﹋﹏ ︨︀ز﹝︀ن ﹡︷︀رت دارد و ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ﹝﹠︭﹢ب ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︋﹠﹫︀د ﹨﹫️ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری ﹝︪︀ر﹋️ ﹡︡ارد، ا﹝︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ر︻︀️ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹁︣ا﹠︡ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ︋︣ ︻︡ه دارد. ︋︣ ا︨︀س آن ﹥ در 
 ﹏﹞︀ ﹥ د﹇️ ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر،︫  ﹀︀ف ا︨️ و︋   ︫️﹫﹨ ﹟︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری ا︐﹫﹛︀︺﹁ ،️︨︡ه ا  ︫︬︪﹞ ︡اری︀ ﹝﹆︣رات و رو︫ــ︀ی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︎ 

﹝︪﹢ر︑﹢ا﹨﹩ ﹎︧︐︣ده از ︫︣﹋︐︀﹞︨︣ ،︀﹥ ﹎︢اران و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︣︑︊︳ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︋﹠﹫︀د ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹎︧︐︣ه ای از ﹝﹠︀︋︹ ︫︀﹝﹏ ﹋﹞﹊︀ی ︋︪︣دو︨︐︀﹡﹥، ︫︣﹋︐︀ و ا︫︀ص، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ︵︣﹅ ﹁︣وش و ا︻︴︀ی ا﹝︐﹫︀ز 
ا﹡︐︪︀رات، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ و د﹞ ︣﹍︭﹢﹐ت، ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹠﹫︀د ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ﹨﹫︘ ﹋﹞﹉ ﹨︤﹠﹥ دو﹜︐﹩ در︀﹁️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ 

﹨﹫︘ ﹡︀د دو﹜︐﹩ از︗﹞﹙﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری و ﹨﹫︘ ﹡︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار ﹝︀﹜﹩ و ︧︀︋︡اری وا︋︧︐﹥ ﹡﹫︧️.



٢

١٣
٩٨

ی  
١  د
٠۴

ره 
︀﹝︫

﹤﹞︡﹆﹞
︧︀︋︡اری  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹨︡ف 

︀︎︡اری
واژه  از  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐﹀︀ده 
 ﹤﹋ دارد  ا︫︀ره   ﹩︐﹋︫︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  از  آن د︨︐﹥   ﹤︋ ︀︎︡اری٤، 
 ︀ ﹋︣ده   ︶﹀ را  دراز﹝︡ت  در  ارزش   ﹅﹚︠ در   ️﹋︫︣  ﹩︀﹡ا﹢︑
 ️︣︡﹞ و  را﹨︊︣ی  ︀︎︡اری،  ︧︀︋︡اری  ﹝﹩ د﹨︡.   ︩ا﹁︤ا
از   ﹩︫︀﹡  ﹤﹋  ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ︋︀ز﹎﹢  را   ️﹋︫︣ ا︗︐﹞︀︻﹩  و   ﹩︴﹫﹞ آ︔︀ر 
 ️︣︡﹞ و  را﹨︊︣ی   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و  ا︨️،  ︠︡﹝︀ت   ︀  ﹐︀﹋  ︡﹫﹛﹢︑
در  ارزش   ﹅﹚︠ ︋︣ای   ﹤﹋ ا︗︐﹞︀︻﹩  و   ﹩︴﹫﹞ ︨︣﹝︀﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨️.  ︲︣وری  دراز﹝︡ت 
و  ا︗︐﹞︀︻﹩   ،﹩︴﹫﹞» ︻﹠﹢ان   ︀︋ ︀︎︡اری  واژه   ﹤︋ ︀︎︡اری 
 ﹤︣﹎ا  ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ر︗﹢ع   ︤﹫﹡   (ESG) ﹩ اس ︗﹩٥   ︀ را﹨︊︣ی» 
️ ﹝︡︣ه،  ﹫﹨  ︉﹫﹋︣︑  ︡﹠﹡︀﹞  ﹩︐﹋︫︣ را﹨︊︣ی   ﹩︐﹠︨  ﹏︀︧﹞
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  دا﹝﹠﹥  در 

︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︀︎︡اری 
︋︣ای ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای در﹋﹞︐ ﹟︣︡ از ﹝︀︎ ﹏︀︧︡اری 
 ︀ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︀د ︋︣︻﹞﹙﹊ــ︣دــ︀ل ز﹝︐︫ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥، ︋﹥ ا ﹩︣ا︵
︫︣ا ﹩﹛︀﹞ ︳﹉ ︫︣﹋️ ﹝︐︺︀رف در ﹉ ︮﹠︺️، ︋︡ون ︑﹢︗﹥ 
︋﹥ ﹝﹊︀ن، ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ︀︎ــ︡اری ︋ــ︣ای ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ــ︀زی ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ 
 ،️︺﹠︮ ︴︨ ︡اری در︀︎ ﹏︀در︋︀ره ︻﹞﹙﹊︣د ︫︣﹋️ در ﹝︧ــ
︋﹥ ︫ــ﹫﹢ه ای ﹝﹆︣ون ︋﹥ ︮︣﹁﹥ و ︨ــ﹢د﹝﹠︡ ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی، 
︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︨ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︣ای ا﹁︪︀ و ﹎︤ار︫﹍︣ی، 

︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡.
︉ و﹋︀ر﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︋ــ︣ای ︫﹠︀︨ــ︣︡﹞ ،﹩︀ــ️ و  ﹋︧ــ
 ﹤︋ ﹩﹛︀﹞ ِ️ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ︋︐ــ︣ ا︵﹑︻︀ت ︀︎ــ︡اری ︋︀ا﹨﹞﹫ــ
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹨﹫ــ️  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  از  ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران، 
︧ــ︀︋︡اری ︀︎︡اری ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ︵︋ ﹅︣︊﹢د ︫ــ﹀︀﹁﹫️، ﹝︣︡️ ر︧ــ﹉ و 
︉ و﹋︀ر﹨︀ ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫ــ︡. ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︻﹞﹙﹊︣د، ︋︣ای ﹋︧ــ
︀ ︑︪﹢﹅ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︀︡اری︋  ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︎ 
﹝﹆︀︧ــ﹥  ،︣︢︎﹊﹠﹢ا︠️ و از﹡︷︣ ﹝︀﹜ــ﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫️، و در﹡︐﹫︖﹥ 
︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ــ︀زی ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋﹥ ا﹡︖︀م ︀﹞︨︣ ︣︐︋﹥ ﹎︢اری و 

.︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︀﹡ا︻﹞︀ل رای د﹨﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ︋﹥ آ

﹝︣ور ﹋﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
︀︎︡اری

﹝︖﹞﹢︻﹥ ای  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨
 ️︺﹠︮ ︠︀ص  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد   ٧٧ از 
(«ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری» 
 ﹤﹡︀﹞︀︨  ﹅︊︵  ﹤﹋ ﹋︣ده   ﹤﹫︑  («️︺﹠︮ «ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︀
︵︊﹆﹥ ︋﹠ـــ︡ی ︮﹠︺️ ︀︎ــ︡اری٦ (SICS) ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  از  ﹋︡ام   ︣﹨ ︫︡ه ا﹡︡. 
را  ا︨︐︀﹡︡ارد  آن  ﹝﹢︲﹢ع   ️︺﹠︮ ︀︎︡اری،  ︧︀︋︡اری 
﹝︡ل  در︋︀ره  ﹁︣︲﹫﹥ ای   ﹤﹡﹢﹎︣﹨  ﹏﹞︀︫  ،︡﹠﹋ ﹩﹞  ︿﹫︮﹢︑
 .︡﹠︐︧﹨ در﹎﹫︣   ﹤﹋  ️︺﹠︮ ︪︋︀ی  و  ︉ و﹋︀ر  ︧﹋  ِ︉ ﹛︀︾
︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
از   ︡ ﹟︣︐﹝﹋در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای  ا﹁٧︀︪:  ﹝﹢︲﹢︻︀ی   -١
﹝︺﹆﹢ل،  ︋﹥ ا︐﹞︀ل   ﹤﹋  ،️︺﹠︮ ︠︀ص  ا﹁︪︀ی  ﹝﹢︲﹢︻︀ی 
ا︔︣﹎︢اری   ﹩﹍﹡﹢﹍ از  ﹋﹢︑︀ه   ﹩﹀﹫︮﹢︑ و  ︋︀ا﹨﹞﹫️،  ا︵﹑︻︀︑﹩ 
 ﹏﹊︫ را  ارزش   ﹅﹚︠  ︣︋ ﹝﹢︲﹢ع   ︣﹨  ِ️ ︣︡﹞ء﹢︨  ︀  ️︣︡﹞

﹝﹩ د﹨︡.
︨﹠︖﹥ ﹨︀ی  از  ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای  ︧︀︋︡اری٨:  ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی   -٢
︧︀︋︡اری ﹋﹞﹩ و/︀ ﹋﹫﹀﹩ ︋︀ ﹇︭︡ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︻﹞﹙﹊︣د در ﹨︣ 

﹝﹢︲﹢ع ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه.
 ﹉  ︀︋ ︧︀︋︡اری   ﹤︖﹠︨  ︣﹨  :٩﹩﹠﹁ ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی   -٣
 ،︀﹀︣︺︑ در︋︀ره  ر﹨﹠﹞﹢دی   ﹤﹋ ا︨️  ﹨﹞︣اه   ﹩﹠﹁ ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ 
دا﹝﹠﹥، ا︨︐﹆︣ار، ︑﹀︧﹫︣، و ارا﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹋﹥ ﹇︭︡ از ﹨﹞﹥ 
 ︬︫ ﹤︋ ﹩︪︋ ︀ر ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن﹫︺﹞ ﹤﹫︑ ارد﹢﹞ ﹟ا

︔︀﹜︒ ا︨️.
٤- ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫١٠️: ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ︨﹠︖﹥ ﹨︀ ﹋﹥ ﹝﹆﹫︀س 
 ،︀﹡آ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی   ︭︡﹇  ︀︋  ،︡﹠﹋ ﹩﹞  ﹩﹝ّ﹋ را   ️﹋︫︣ ︉ و﹋︀ر  ︧﹋
و  داده ﹨︀  ﹨﹞︐︣از︨︀︠︐﹟  در  ︧︀︋︡اری،  ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی  ︋﹥ ﹨﹞︣اه 

.﹤︧︀﹆﹞ آ︨︀ن ﹋︣دن
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ر﹨﹠﹞ــ﹢د  ا﹁︤ون ︋︣اــ﹟، 
ر﹨﹠﹞﹢دی  ︀︎︡اری١١،  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨
﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ︋ــ︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده در ﹨﹞﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︮﹠︺️ 
︪ــ﹩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  اراــ﹥ ﹝﹩ د﹨︡ و︋ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋﹥ ︗︤ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹁﹠ِ﹩ درج ︫ــ︡ه 
در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︮﹠︺️ ︾﹫︣ازا﹟ ﹝︪ــ︬ ︫ــ︡ه ︋︀︫︡، 
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 ️﹫﹨ ر﹨﹠﹞﹢د درج ︫︡ه در ر﹨﹠﹞﹢د ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︀︎︡اری، ︋︣ای ︑︺﹀︣︀، دا﹝﹠﹥، 
ا︨ــ︐﹆︣ار، ︑﹀︧﹫︣، و ارا﹥ ︨ــ﹠︖﹥ ﹨︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︮﹠︺️ 

﹋︀ر︋︣د دارد.
︀رــ﹢ب ﹝﹀﹢﹝ــ﹩ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری 
 ﹤ــ︀ و ا﹨︡ا﹁﹩ را ارا﹀︣︺︑ ،ــ︡اری، ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا︮﹙﹩، ا︮﹢ل︀︎
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ را در رو﹊︣دش ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︡اری، ﹨︡ا︀︎ ︧ــ︀︋︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری ︋︣ای
﹝﹆︣رات و رو︫︀ی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
︣ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی را﹨︊︣ی و رو︫︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری  ︀︎︡اری١٢︋ 

︑﹞︣﹋︤ دارد.
﹋︀ر︋︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀

 ︀︋ ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
ز﹝﹫﹠﹥  در  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران   ﹤︋ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩  در  ا︨︐﹀︀ده   ︭︡﹇
 ﹩︀﹡ا﹢︑  ︣︋ ︋﹥ ا︐﹞︀ل   ﹤﹋ ︫︡ه ا﹡︡،   ﹤﹫︑ ︀︎︡اری   ﹏︀︧﹞
︫︣﹋️ در ︠﹙﹅ ارزش ︵﹩ دراز﹝︡ت ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡. ا︨︐﹀︀ده 
از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری داو︵﹙︊︀﹡﹥ ا︨️. ︫︣﹋️ 
﹝︣︋﹢ط   ️﹋︫︣  ﹤︋ ا︨︐︀﹡︡ارد(﹨︀)  ﹋︡ام   ﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞  ︬︪﹞
 ِ️ ︉ و﹋︀ر دارای ا﹨﹞﹫ ︣ای ﹋︧ ﹨︧︐﹠︡، ﹋︡ام ﹝﹢︲﹢︻︀ی ا﹁︪︀︋ 
﹝︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡، و ﹋︡ام ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹎︤ارش، ا﹜︤ا﹝︀ت 
 ️﹋︫︣ ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩،   .١٣︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞ در﹡︷︣  را  ﹝︣︋﹢ط   ﹩﹡﹢﹡︀﹇
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد  از  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞
 ﹤﹡︀﹞︀︨ در   ﹤﹋ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر  ︠﹢د،  ا︮﹙﹩   ️︺﹠︮ ︠︀ص  ︀︎︡اری 
 ︀︋  .︡﹠﹋ ا︨︐﹀︀ده  ︫︡ه،   ︬︪﹞ ︀︎︡اری   ️︺﹠︮ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی 
 ﹟︡﹠ در  ︀︎︡ار  ︉ و﹋︀ر  ︧﹋ دارای   ﹤﹋  ﹩︀︐﹋︫︣ ︀ل،   ﹟ا
 ︣︋ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡   ،︡﹠︐︧﹨ ︀د︫︡ه   ﹤﹡︀﹞︀︨  ️︺﹠︮
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨  ️︺﹠︮ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︣﹍د ا︨︀س 

︧︀︋︡اری ︀︎︡اری را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡.
ا︻ ︣︋ ﹟︡ه ︫ــ︣﹋️ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︋ــ︤اری را ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥ 
︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ آ﹡︀، ا︵﹑︻︀ت ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
︀︎︡اری را ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹎︤ارش د﹨︡. ︤﹞ ﹉️ ا︨︐﹀︀ده 
از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری، 
 ﹩︠︣ ︀ ﹝﹆︣رات ﹡︷︀ر︑﹩ در︋  ﹥ ا﹡︴︊︀ق︋  ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ د︨︐﹫︀︋﹩︋ 
از ︋︀زار﹨︀ ︋︀︫︡. د﹍︣ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹫︀﹞︨︣ ﹤︋ ︀﹥ ﹎︢ار ︋︀ ا︨︐﹀︀ده 
از ا︵﹑︻ــ︀ت ﹨﹫ــ️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︀︎︡اری، 
 ،﹤︍︀ر﹊ ︀ی︡اری، ﹎︤ار︫ــ︀︎ ︀یا︨ــ️ ﹎︤ار︫ــ ﹟﹊﹝﹞

﹝︣ا﹋︤ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ا ،﹩︐﹡︣︐﹠︀ ﹎︤ار︫ــ︀ی ︨ــ︀﹐﹡﹥ ︋︣ای 
︨︀﹝︡اران ︋︀︫︡. ﹨﹫︘ ︑︱﹞﹫﹠﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︀ ︀﹊︧︡اری، ︋﹥ ﹨﹞﹥ ر︀︎ ︧︀︋︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨
︉ و﹋︀ر  ️ِ ﹝︀﹜ِ﹩ ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹝︡ل ﹋︧ ﹁︣︮︐︀ی ︀︎︡ارِی ︋︀ا﹨﹞﹫

﹉ ︫︣﹋️ ︋︍︣دازد.

ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری ︑︖︀ری
️︺﹠︮ ︿﹫︮﹢︑

︣﹋︐︀ وام  ﹥ ا︫︀ص و︫  ︍︣ده ﹝﹩ ︢︎︣﹡︡ و︋  ︀﹡﹊︀ی ︑︖︀ری︨   ︋
︣ای ز︐︠︀︨︣︀، ا﹝﹑ک و  ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹇︣ض دادن︋ 
﹝︧︐︽﹑ت و ︀︨︣ ︎︣وژه ﹨︀ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری 
︑︖︀ری ︋︀ ارا﹥ ا﹟ ︠︡﹝︀ت، در ︻﹞﹙﹊︣د ا﹇︐︭︀د﹨︀ی ︗︀﹡﹩ و 
 ،️﹫﹁︣︸ ﹟︣︑ ︎︣︋︀زده ️︗ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ در ﹏﹫︧︑ در
 ﹜︖  ،️︺﹠︮  ﹟ا ﹝︣ک  ﹡﹫︣وی   .︡﹠﹋ ﹩﹞  ︀﹀ا  ﹩﹝﹞  ︩﹆﹡
و  ا﹇︐︭︀دی   ︳﹫﹞ داده ︫︡ه،  وا﹝︀ی   ️﹫﹀﹫﹋ ︨︍︣ده ﹨︀، 
 ﹅︋︀︴︑ ﹉︧ر ،️︺﹠︮ ﹟ا ︣﹍د ﹩﹎︥︣ه ا︨️. و︋ ︀ی︠︣﹡
 ﹤﹋  ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م  ︳﹫﹞ ا︨️.   ︀﹫﹨︡︋ و   ︀﹫دارا ﹡︀در︨️ 
︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری ︑︖︀ری را ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ﹋﹠︡، در ︫︣وع ︋︣ان 
﹢د و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن   ︋﹩︗﹢︑︣ات در︠﹢ر﹫﹫︽︑ ︡﹨︀ ︀ل ٢٠٠٨︫   ︨﹩﹛︀﹞
﹡﹫︤ ﹨﹞︙﹠︀ن در ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ ا︨️. ا﹟ رو﹡︡ و د﹍︣ رو﹡︡﹨︀ی 
︻﹞﹙﹊︣د  و  ︨︀﹝︡ار  ︋︣ای  ارزش   ︣︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م
 ،﹩﹡︀︗ ︀ی ︑︖︀ری دارای ︻﹞﹙﹫︀ت﹊﹡︀ ﹍︢ار﹡︡.︋  ︀︎︡اری ا︔︣︋ 
 ﹤﹫︑ ﹤﹡︀﹎︡﹠ زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی﹢ ︡ی در︡︗ ︣رات﹆﹞ ︡︀︋
در  ︋﹥ و︥ه   ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ا︖︀د  ا︋︀م   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م در   ﹤﹋  ،︡﹠﹠﹋

.︡︡︗ ا︠️ ﹝﹆︣رات﹢﹠﹊ ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︀ددا︫️: 
 ﹤︋  ،(FN-CB) ︑︖︀ری  ︋︀﹡﹊︀ی  ز﹝﹫﹠﹥  در  ︀︎︡اری 
﹝﹩ ︎︣دازد  ︑︖︀ری  ︋︀﹡﹊︀ی  ا︮﹙﹩۱٤  ﹝︭﹢﹐ت  و  ︠︡﹝︀ت 
 ﹤﹋ ﹝﹩ ︢︎︣د  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨  ﹤﹋
 ﹤︍︀ر﹊  ﹩﹛︀﹞ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی   ﹤﹝﹨ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞
︠︡﹝︀ت  و  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︋︀﹡﹊︡اری   ︡﹠﹡︀﹞ ﹡﹍﹫︣د،  در︋︣  را 
﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه،   ﹩﹛︀﹞  ﹟﹫﹞︀︑ ر﹨﹠﹩،   ﹩﹛︀﹞  ﹟﹫﹞︀︑ ﹋︀ر﹎︤اری، 
﹝︣︡️ دارا﹩ و ︠︡﹝︀ت ︨︣︎︨︣︐﹩، و ︋﹫﹞﹥. ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری 
در   ️﹫﹛︀︺﹁ ︋︣ای  ︀︎︡اری   ﹏︀︧﹞  ﹤︋  ﹤﹋  ،︡﹠︐︧﹨ د︨︐︣س  در 

آن ︮﹠︀︹ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
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﹝﹢︲﹢︻︀ی ا﹁︪︀ی ︀︎︡اری و ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری ︑︖︀ری در ︗︡ول ١ و ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری ︑︖︀ری 
در ︗︡ول ٢ ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.

︗︡ول ١- ﹝﹢︲﹢︻︀ی ا﹁︪︀ی ︀︎︡اری و ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری ︑︖︀ری

وا︡ ﹎︣وه︨﹠︖﹥ ︧︀︋︡اری﹝﹢︲﹢ع
﹋︡ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

ا﹝﹠﹫️ داده

١- ︑︺︡اد ﹝﹢ارد ﹡﹆︰ ا﹝﹠﹫️ داده،
٢- در︮︡ ا︵﹑︻︀ت ︫﹠︫ ︣︢︎ ﹩︀︨︀︭﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹋﹏ ﹝﹢ارد ﹡﹆︰،

٣- ︑︺︡اد ︀︮︊︀ن ︧︀ب ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥١٥.
FN-CB-230a.1︑︺︡اد، در︮︡ (٪)﹋ّ﹞﹩

ر﹊︧︀ی   ﹤︋ ر︨﹫︡﹎﹩  و   ﹩︀︨︀﹠︫ در  ا︨︐﹀︀ده  ﹝﹢رد  رو﹊︣د   ︿﹫︮﹢︑
ا﹝﹠﹫️ داده.

︋︒ و 
﹏﹫﹚︑︀ر︋︣د ﹡︡ارد﹋FN-CB-230a.2

﹁︣ا﹎﹫︣ی ﹝︀﹜﹩ و 
️ ︨︀زی  ﹫﹁︣︸

︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی   ︳وا︗︫︡︣ا ︾﹫︣﹝︺﹢ق  و  ﹝︺﹢ق  وا﹝︀ی   ︼﹚︊﹞  -٢ و  ︑︺︡اد،   -١
.١٦︀﹠﹝︖﹡و ︑﹢︨︺﹥ ا ﹉﹢﹋ و﹋︀ر﹨︀ی ︉ ﹋ّ﹞﹩︵︣ا﹩ ︫︡ه ︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹋︧

 ︡︡اد، وا︺︑
FN-CB-240a.1︎﹢ل ﹎︤ار︫﹍︣ی

︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی   ︳وا︗︫︡︣ا ︾﹫︣﹝︺﹢ق  و  ﹝︺﹢ق  وا﹝︀ی   ︼﹚︊﹞  -٢ و  ︑︺︡اد،   -١
.︀﹠﹝︖﹡و ︑﹢︨︺﹥ ا ﹉﹢﹋ و﹋︀ر﹨︀ی ︉ ﹋ّ﹞﹩︵︣ا﹩ ︫︡ه ︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹋︧

 ︡︡اد، وا︺︑
FN-CB-240a.2︎﹢ل ﹎︤ار︫﹍︣ی

 ﹤﹋ ﹩﹡︀︣︐︪﹞ ︫︡ه ︋︣ای ﹟﹫﹞︀︑ ،﹤﹠︤﹨ ︀ی ︗︀ری ︠︣د ︋︡ون︋︀︧ ︡اد︺︑
ا︨︐﹀︀ده  ︠﹢د  ︋︀︧︀ی  از   ︀ ︋﹢ده ا﹡︡   ﹩﹊﹡︀︋ ︧︀ب  ︋︡ون   ﹟ا از   ︩﹫︎

﹡﹞﹩ ﹋︣ده ا﹡︡.
FN-CB-240a.3︑︺︡اد﹋ّ﹞﹩

از   ︩﹫︎  ﹤﹋  ﹩﹡︀︣︐︪﹞ ︋︣ای  ︨﹢اد﹝︀﹜﹩   ﹤﹞︀﹡︣︋ در  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹋︫︣ ︑︺︡اد 
ا ﹟︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ا﹡︡، ︀ از ︋︀︧︀ی ︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹩ ﹋︣ده ا﹡︡، 

︀ ︠︡﹝︐﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫︡ه ا١٧️︨ .
FN-CB-240a.4︑︺︡اد﹋ّ﹞﹩

﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ︻﹢ا﹝﹏ 
﹝﹫︴﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، 
 ﹏﹫﹚︑ و را﹨︊︣ی در

ا︻︐︊︀ری

.️︺﹠︮ ︉︧︣︋ ،﹩︐︺﹠︮ ن ا︻︐︊︀ر ︑︖︀ری و﹐﹢﹝︪﹞﹩﹝ّ﹋
وا︡ ︎﹢ل 
FN-CB-410a.1﹎︤ار︫﹍︣ی

 ،﹩︴﹫﹞ ︻﹢ا﹝﹏  ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن  در  ا︨︐﹀︀ده  ﹝﹢رد  رو﹊︣د   ︿﹫︮﹢︑
ا︗︐﹞︀︻﹩ و را﹨︊︣ی در ︑﹙﹫﹏ ا︻︐︊︀ری.

︋︒ و 
﹏﹫﹚︑︀ر︋︣د ﹡︡ارد﹋FN-CB-410a.2

︉ و﹋︀ر ا︠﹑ق ﹋︧

︀ ︑﹆﹙︉، ﹝︺︀﹝﹑ت  ﹢﹜﹩ در﹡︐﹫︖﹥ ا﹇︡ام ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹨﹞︣اه︋  ︗﹞︹ ﹝︊﹙︼ ز﹡︀︀ی︎ 
 ︀ ،ءا︨︐﹀︀ده﹢ ︀زار،︨  ﹡︀﹡﹩، ︲︡ا﹡︭︀ر، ︲︡ ر﹁︐︀ر ر﹇︀︋︐﹩، د︨︐﹊︀ری︋ 

د﹍︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︮﹠︺️ ﹝︀﹜﹩١٨.
﹩﹝ّ﹋

وا︡ ︎﹢ل 
FN-CB-510a.1﹎︤ار︫﹍︣ی

︋︒ و ︑﹢︮﹫︿ ︨﹫︀︨︐︀ و رو﹥ ﹨︀ی ا﹁︪︀﹎︣ی.
﹏﹫﹚︑︀ر︋︣د ﹡︡ارد﹋FN-CB-510a.2

﹝︣︡️ ر︧﹉ ﹡︷︀م ﹝﹠︡

︧︣︉ ﹎︣وه ︋﹠︡ی٢٠.   ︋،(G-SIB) ︀م ﹝﹠١٩︡︷﹡ ِ️ ︀ا﹨﹞﹫  ︋﹩﹡︀︗ ﹉﹡︀  ︋﹤ FN-CB-550a.1ا﹝︐﹫︀ز ﹝︊﹠︀ (bps)﹋ّ﹞﹩ا﹝︐﹫︀ز ﹝︐︺﹙﹅︋ 

︑﹢︮﹫︿ رو﹊︣د ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ﹡︐︀︕ آز﹝﹢﹡︀ی ا︗︊︀ری 
و داو︵﹙︊︀﹡﹥ ︑﹠︩، در﹝﹢رد ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋﹀︀﹞︨︣ ️︀﹥، را﹨︊︣د ︫︣﹋︐﹩ 

︉ و﹋︀ر. دراز﹝︡ت، و د︐﹫﹛︀︺﹁ ︣﹍︀ی ﹋︧
︋︒ و 
﹏﹫﹚︑

FN-CB-550a.2﹋︀ر︋︣د ﹡︡ارد 

︗︡ول ٢- ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری ︑︖︀ری

وا︡ ﹎︣وه︨﹠︖﹥ ﹁︺︀﹜﹫️
﹋︡ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

.﹉﹢﹋ و﹋︀ر ︉ ︦ ا﹡︡از ︋︣ ︧︉ ﹇︧﹞️: ا﹜︿) ︫︭﹩، و ب) ﹋︧ ︑︺︡اد، وا︡ ︎﹢ل ﹋ّ﹞﹩١- ︑︺︡اد، و ٢- ارزش ︋︀︧︀ی ︗︀ری و ︎
FN-CB-000.A﹎︤ار︫﹍︣ی

︉ و﹋︀ر ﹋﹢﹉، و پ) ︫︣﹋٢١️. ︑︺︡اد، وا︡ ︎﹢ل ﹋ّ﹞﹩١- ︑︺︡اد، و ٢- ارزش وا﹝︣︋ ︀︧︉ ﹇︧﹞️: ا﹜︿) ︫︭﹩، ب) ﹋︧
FN-CB-000.B﹎︤ار︫﹍︣ی
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︗︡ول ٣ - ﹝﹢︲﹢︻︀ی ا﹁︪︀ی ︀︎︡اری و ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︮﹠︺️ ︋﹫﹞﹥

﹎︣وه︨﹠︖﹥ ︧︀︋︡اری﹝﹢︲﹢ع
 ︡وا

﹋︡ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

ا︵﹑︻︀ت ︫﹀︀ف و ︑﹢︮﹫﹥ 
﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︋︣ای ﹝︪︐︣︀ن

﹁︣ا﹎﹫︣ی ﹝︀﹜﹩ و 
️ ︨︀زی  ﹫﹁︣︸

︗﹞︹ ﹝︊﹙︼ ز︀ن ︎﹢﹜﹩ در﹡︐﹫︖﹥ ا﹇︡ام ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︋︀زار︀︋﹩ و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ 
﹋ّ﹞﹩ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝︭﹢ل ︋﹫﹞﹥ ای ︋﹥ ﹝︪︐︣︀ن ︗︡︡ و ︋︀ز﹎︪︐﹩٢٢.

وا︡ ︎﹢ل 
FN-IN270a.1﹎︤ار︫﹍︣ی

FN-IN-270a.2﹡︣خ﹋ّ﹞﹩﹡︣خ ︫﹊︐︀︀ ︋﹥ اد︻︀﹨︀ی ︧︠︀رت.

FN-IN-270a.3﹡︣خ﹋ّ﹞﹩﹡︣خ ﹡﹍︡ا︫️ ﹝︪︐︣ی.

در︋︀ره  ﹝︪︐︣︀ن   ﹤︋ آ﹎︀﹨﹩ دادن  در  ا︨︐﹀︀ده  ﹝﹢رد  رو﹊︣د   ︿﹫︮﹢︑
﹝︭﹢﹐ت.

︋︒ و 
﹏﹫﹚︑︀ر︋︣د ﹡︡ارد﹋FN-IN-270a.4

﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ︻﹢ا﹝﹏ 
﹝﹫︴﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، 

 ️︣︡﹞ و را﹨︊︣ی در
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری

.﹩و ︵︊﹆﹥ دارا ️︺﹠︮ ︉︧︣︋ ،︢اری ︫︡ه﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀ی﹫ل ﹋ّ﹞﹩﹋﹏ دارا﹢︎ ︡وا
FN-IN-410a.1﹎︤ار︫﹍︣ی

︑﹢︮﹫︿ رو﹊︣د ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹫︴﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، 
و را﹨︊︣ی در ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و را﹨︊︣د﹨︀ی ﹝︀﹞︨︣ ️︣︡﹥ ﹎︢اری.

︋︒ و 
﹏﹫﹚︑︀ر︋︣د ﹡︡ارد﹋FN-IN-410a.2

︨﹫︀︨︐︀ی ︵︣ا﹩ ︫︡ه 
︋︣ای ︑︪﹢﹅ ر﹁︐︀ر 

﹤﹡﹐﹢︧﹞

وا︡ ︎﹢ل ﹋ّ﹞﹩﹅ ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ی ︠︀﹜︬ ︮︀در︫︡ه ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹋︀را﹩ ا﹡︣ژی و ﹁﹠︀وری ﹋﹛ ﹋︣︋﹟.
FN-IN-410b.1﹎︤ار︫﹍︣ی

﹞ ︒ِ︋︭﹢﹐ت و/︀ و﹫﹎︥︀ی ﹝︭﹢ل ﹋﹥ ﹝︪﹢ق ︨﹑﹝️، 
ا﹞﹠﹩، و/︀ ا﹇︡ام و/︀ ر﹁︐︀ر ﹝︧﹞ ﹩︴﹫﹢﹐﹡﹥ ا︨️.

︋︒ و 
﹏﹫﹚︑︀ر︋︣د ﹡︡ارد﹋FN-IN-410b.2

️︧ز ︳﹫﹞ ﹉︧ر

︋﹫︪︐︣﹟ ز︀ن ﹝﹞﹊﹟٢٣ (PML) ︋︣ای ﹝︭﹢﹐ت ︋﹫﹛  ︫︡ه در ا︔︣ 
وا︡ ︎﹢ل ﹋ّ﹞﹩︋﹑︀ی ︵︊﹫︺﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آب و﹨﹢ا٢٤.

FN-IN-450a.1﹎︤ار︫﹍︣ی

از  ︋﹫﹞﹥ ای  ︧︠︀رت  ︎︣دا︠︐︀ی   ﹤︋ ️ داد﹡﹩  ︊︧﹡  ﹩﹛﹢︎ ز﹡︀︀ی   ︼﹚︊﹞  ︹﹝︗
﹡﹞﹢﹡﹥ ︀︋﹩ ﹡︪︡ه،   ﹩︺﹫︊︵ ︋﹑︀ی   (٢ و  ﹡﹞﹢﹡﹥ ︀︋﹩ ︫︡ه،   ﹩︺﹫︊︵ ︋﹑︀ی   (١
.٢٥(﹩︀﹊︑و ﹇︊﹏ از ︋﹫﹞﹥ ا ︬﹛︀︠) ﹩︀﹫﹁︡اد و ﹇︧﹞️ ︗︽︣ا︋︣ا︨︀س ﹡﹢ع رو

وا︡ ︎﹢ل ﹋ّ﹞﹩
FN-IN-450a.2﹎︤ار︫﹍︣ی

︑﹢︮﹫︿ رو﹊︣د ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ر﹊︧︀ی ﹝﹫︴﹩ در 
١) ﹁︣ا︢︎ ︡﹠︣ش ︑︺︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹁︣دی و ٢) ﹝︣︡️ ر﹊︧︀ی 

.﹤︀﹞︨︣ ️︀﹀﹋ و ﹤︧︨﹢﹞ ︴︨ در
︋︒ و 
﹏﹫﹚︑︀ر︋︣د ﹡︡ارد﹋FN-IN-450a.3

﹝︣︡️ ر︧﹉ ﹡︷︀م ﹝﹠︡

︋︣ای   ﹟﹊﹝﹞  ︣︴︠  ﹏﹋  (١ ﹎︣وه   ︉︧︣︋  ︣︴︠ در﹝︺︣ض   ﹤﹆︐︪﹞ ا︋︤ار 
ارزش   ﹏﹋  (٢ ﹡﹞﹩ ︫﹢د،   ﹤﹢︧︑ ﹝︣﹋︤ی  ︋﹥ ︮﹢رت   ﹤﹋  ﹤﹆︐︪﹞ ا︋︤ار 
️ ︫︡ه در ا︑︀ق ︑︧﹢﹥ ﹝︣﹋︤ی٢٦، و ٣) ﹋﹏  ︊︔ ﹩﹠︐﹁︣︢︎ ﹤﹆﹫︔و ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞

︠︴︣ ﹝﹞﹊﹟ ︋︣ای اوراق ﹝︪︐﹆﹥ ︑︧﹢﹥ ︫︡ه ﹝︣﹋︤ی.
وا︡ ︎﹢ل ﹋ّ﹞﹩

FN-IN-550a.1﹎︤ار︫﹍︣ی

وا︡ ︎﹢ل ﹋ّ﹞﹩﹋﹏ ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ دارا﹫︀ی در﹎︣و اوراق ︋︀دار ا︨︐﹆︣ا︲﹩.
FN-IN-550a.2﹎︤ار︫﹍︣ی

 ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ︠︴︣﹨︀ی   ️︣︡﹞ در  ا︨︐﹀︀ده  ﹝﹢رد  رو﹊︣د   ︿﹫︮﹢︑
﹡﹆︡﹠﹍﹩ و ︨︣﹝︀﹥ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︾﹫︣︋﹫﹞﹥ ای ﹡︷︀م ﹝﹠︡.

︋︒ و 
﹏﹫﹚︑︀ر︋︣د ﹡︡ارد﹋FN-IN-550a.3

︗︡ول ٤ - ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ︮﹠︺️ ︋﹫﹞﹥

د︨︐﹥︨﹠︖﹥ ﹁︺︀﹜﹫️
 ︡وا

﹋︡ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

.٢٧﹩︀﹊︑ا ﹤﹝﹫︋ ٣) ︋︀﹁︣ض ،︣﹝︻ (ادث، ٢﹢ ال و﹢﹞١) ا :️﹝︧﹇ ︉︧︣︋ ،︣︊︐︺﹞ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹤﹝﹫︋ ︡اد﹋ّ﹞﹩︑︺︡اد︺︑FN-IN-000.A



۶

١٣
٩٨

ی  
١  د
٠۴

ره 
︀﹝︫

﹤﹝﹫︋ ️︺﹠︮
️︺﹠︮ ︿﹫︮﹢︑

 ﹤ت ︨﹠︐﹩ و ﹨﹛ ︾﹫︨︣﹠︐﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀︋﹫﹞﹥ را ارا﹐﹢︭﹞ ﹜﹨ ﹤﹝﹫︋ ️︺﹠︮
 ﹩︀﹊︑ا ﹤﹝﹫︋ و  ﹢ادث،   ،︣﹝︻ ا﹝﹢ال،   ﹏﹞︀︫  ﹩︐﹠︨  ﹤﹝﹫︋ ا﹡﹢اع   .︡﹠﹋ ﹩﹞
︨﹠︡ا﹡︐﹆︀ل   ،﹤﹡﹐︀︨ ﹝︧︐﹞︣ی  در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه   ﹩︐﹠︨︣﹫︾ ﹝︭﹢﹐ت  ا︨️. 
ر︤﹍︀︗ ﹉ِ︧﹟، و ︲﹞︀﹡︐︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️. ︫︣﹋︐︀ی ﹁︺︀ل در ︮﹠︺️ 
 ﹤﹝﹫︋ ︫︣﹋︐︀ی   .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞  ️﹋︫︣  ︤﹫﹡ ا﹝﹑ک  در  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  در   ﹤﹝﹫︋
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل در ﹉ ﹇︧﹞️ از ︮﹠︺️ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝︀﹡﹠︡ ا﹝﹢ال و 
﹢ادث، ا﹎︐﹋︫︣ ﹩︠︣︋ ﹤︣︀ی ︋︤رگ ︋﹫﹞﹥ ︋︀ ︻﹞﹙﹫︀ِت ﹝︐﹠﹢ع ﹡﹫︤ و︗﹢د 
︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی   ︴︨ ︋︣ا︨︀س  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ︀︐﹋︫︣ ︋﹥ ︵﹢ر﹝︪︀︋﹥،  دار﹡︡. 
︋︤رگ  ︫︣﹋︐︀ی   ﹤﹋ ﹩﹛︀ در   .︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥  ﹁︣ق   ﹜﹨  ︀︋  ︤﹫﹡  ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︢︎︣ش ︑︺ ︡﹅ ︋﹫﹞﹥  در ︡﹠﹟ ﹋︪﹢ر را ︋︣ ︻︡ه ︋﹍﹫︣﹡︡، 
 ️﹫﹛︀︺﹁ ﹝﹠︴﹆﹥ ای   ︀  ﹩﹚﹞  ︴︨ در   ﹩﹚﹋ ︋﹥ ︵﹢ر   ︣︐﹊﹢﹋ ︫︣﹋︐︀ی 
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  درا﹝︡  و   ،︡︺︑ ︢︎︣ش  درا﹝︡   ،︀﹨ ﹤﹝﹫︋  ﹅  .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︧︠︀رت  اد︻︀ی  ︎︣دا︠️   ﹤﹋ ﹩﹛︀در  ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞  ️︺﹠︮ ر︫︡   ︉︗﹢﹞
︋﹫﹞﹥ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ︑︤﹨ ﹟︣﹠﹥ و ﹝﹠︊︹ ا︋︀م در︋︀ره ︨﹢د را ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ا﹡︐﹆︀ل،   ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹁︣ا﹨﹛  را   ﹩︑︀﹞︡︠ و  ﹝︭﹢﹐ت   ﹤﹝﹫︋ ︫︣﹋︐︀ی 
︋︣ای   ﹤﹋ ﹝﹩ ︨︀زد،   ﹟﹊﹝﹞ را   ﹉︧ر ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢اری  و  ﹊︖︀﹋︣دن، 
 ﹅︣︵ از   ﹤﹝﹫︋ ︫︣﹋︐︀ی  ا︨️.  ︲︣وری  ا﹇︐︭︀د،   ︉︨︀﹠﹞ ︻﹞﹙﹊︣د 
﹝︭﹢﹐ت ︠﹢د، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡﹢︻﹩ ﹝︧﹙﹥ ﹁﹊︣ی ا︖︀د ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹢︗︉ 
در﹡︐﹫︖﹥  و   ︡﹡﹢︫  ︀﹠︊﹞ ︻﹞﹙﹊︣د  و  ر﹁︐︀ر  ︋︊﹢د   ️︗در ﹝︪﹢ق   ︩﹨︀﹋
 ︀︋  ﹤︋︀︪﹞ ︋﹥ ︵﹢ر   ﹤﹝﹫︋ ︫︣﹋︐︀ی   .︡﹠﹠﹋ ﹝︪︀ر﹋️  ︀︎︡اری  ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی  در 
 ﹩﹛︀﹞ ︋︀زار  و  ا︻︐︊︀ر   ﹤︋ وا︋︧︐﹥  ر﹊︧︀ی   ︀︋  ،﹩﹛︀﹞ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی   ︣︀︨
رو︋︣و ﹨︧︐﹠︡. در دا︠﹏ ︮﹠︺️، ︫︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ در ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︾﹫︨︣﹠︐﹩ 
ا︻︐︊︀ری۲۸  ﹡﹊﹢ل   ︣︑︀︑  ︩︫﹢︎  ﹏﹞︀︫ دار﹡︡،   ️﹋︫︣ ︾﹫︣︋﹫﹞﹥ ای   ︀
︋﹥ ︻﹠﹢ان   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ﹝︣ا︗︹  ︋﹥ و︨﹫﹙﹥   ،﹩﹨︡︋ ا﹝﹠﹫️   ﹤﹝﹫︋ و   (CDS)

 ﹤︐︠︀﹠︫  ﹩﹛︀﹞ ︋︀زار   ﹤︺︨﹢︑  ﹤︋  ️︊︧﹡  ︣︐︪﹫︋ ︉ ︢︎︣ی  آ︨﹫  ︀︋  ﹩︀︐﹋︫︣
 ︀ ︀م ﹝﹠︡ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده︷﹡ ﹉︧︀ل ︋﹫︪︐︣، ︋﹥ ر﹝︐︫︡ه ا﹡︡، و در﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ ا
آن را ︑﹆﹢️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در﹡︐﹫︖﹥، ︫︣﹋︐︀ی ︋﹫﹞﹥ ︋︀ ا︐﹞︀ل ︋︣﹎︤︡ه ︫︡ن 
را   ︀﹡آ  ﹤﹋  ،︡﹠︐︧﹨ رو︋︣و  ﹡︷︀م ﹝﹠︡   ِ️ ︋︀ا﹨﹞﹫  ﹩﹛︀﹞ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

︋︀ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ و ﹡︷︀رت ا﹁︤وده ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
️ِ ︀︎︡اری وا︋︧︐﹥  ︀ددا︫️: ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︣ای ﹝︀︧﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫
︋﹥ ﹝﹆︣رات ︋﹫﹞﹥ ︨﹑﹝️، در ا︨︐︀﹡︡ارد ︮﹠︺️ ﹝︣ا﹇︊︐︀ی ︋︡ا︫︐۲۹﹩ 
︫︡ه   ︬︪﹞ ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨  (HC-MC)

ا︨️.
﹫﹞﹥ در   ︋️︺﹠ ﹠︖﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری︮  ︀︡اری و︨  ﹝﹢︲﹢︻︀ی ا﹁︪ــ︀ی︎ 
︡ه  ﹫﹞﹥ در ︗︡ول ۴ ﹡︪︀ن داده︫   ︋️︺﹠ ــ﹠︖﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️︮  ︗︡ول ٣ و︨ 

ا︨️.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- SASB
2- FASB
3- IASB
4- Sustainability
5- Environmental, Social and Governance
6- Sustainable Industry Classification System
7- Disclosure Topics
8- Accounting Metrics
9- Technical Protocols
10- Activity Metrics
11- SASB Standards Application Guidance
12- SASB Rules of Procedure

 ﹩﹠︤﹍︀︗ ،ــ︡اری︀︎ ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨ 13- ﹇︭︡ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
﹨﹫︙﹫﹉ از ا﹜︤ا﹝︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︀ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹡﹫︧️، ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ 

﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ︋︀︫︡، و در وا﹇︹ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀︫︡. 
14- Pure Play

15- ا﹁︪︀ ︀︋︡ ︫︀﹝﹏ ︑﹢︮﹫﹀﹩ از ا﹇︡ام ا︮﹑﹩ ︎﹫︀ده ︫︡ه در ︨︀︎ ︋﹥ ﹝﹢ارد ﹡﹆︰ ا﹝﹠﹫️ داده ︋︀︫︡. 
16- ا﹁︪ــ︀ ︀︋ــ︡ ︫ــ︀﹝﹏ ︑﹢︮﹫﹀ــ﹩ از ﹍﹢﹡﹍ــ﹩ اد︾︀م ﹡︐︀︕ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︵︊ــ﹅ ﹇︀﹡﹢ن 
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری دو︋ــ︀ره در ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹙ــ﹩ (CRA) در را﹨︊︣د ﹁︣ا﹎﹫ــ︣ی ﹝︀﹜﹩ و 

️ ︨︀زی ︋︀︫︡. ﹫﹁︣︸
17- ا﹁︪︀ ︀︋︡ ︫︀﹝﹏ ︑﹢︮﹫﹀﹩ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ︨﹢اد ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡.

 ﹩﹑︮رت رو︫ــ﹟ ﹝︀﹨﹫️، ﹝︱﹞﹢ن، و ﹨︣﹡ــ﹢ع ا﹇︡ام ا﹢︮ ﹤︋ ︡︀︋ ــ︡ ︑︖︀ری18- وا
ا﹡︖︀م ︫︡ه در﹡︐﹫︖﹥ ز﹡︀︀ی ا︻︐︊︀ری را ︑﹢︮﹫︿ ﹋﹠︡.

19- Global Systemically Important Bank 
 ِ️ 20- واــ︡ ︑︖︀ری ︀︋︡ ︑﹢︮﹫ــ︿ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ︀ ا﹝︐﹫ــ︀ز ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︋︀﹡ِ﹉ ︗︀﹡ــِ﹩ ︋︀ ا﹨﹞﹫
﹡︷︀م ﹝﹠︡، ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ وا︡ ︑︖︀ری ﹝︀︨︊﹥ ︫︡ه و ︀ از ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه ا︨️، 

و آ︀ وا︡ ︑︖︀ری ﹝﹙︤م ا︨️ ﹋﹥ داده ﹨︀ی ﹝︊﹠︀ را ︋﹥ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹎︤ارش ﹋﹠︡.
21- وا﹝︀ی ر﹨﹠﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ وا﹝︀ی ا︻︐︊︀ری ﹎︣دان از دا﹝﹠﹥ ا﹁︪︀ ︠︀رج ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د.

22- وا︡ ︑︖︀ری ︀︋︡ ︋﹥ رو︫﹠﹩ ﹝︀﹨﹫️، ﹝︱﹞﹢ن، و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا﹇︡ام ا︮﹑﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه 
در﹡︐﹫︖﹥ ز﹡︀︀ی ︎﹢﹜﹩ را ︑﹢︮﹫︿ ﹋﹠︡.

23- Probable Maximum Loss
24- وا︡ ︑︖︀ری ︀﹝﹡ ︡︀︋︪﹠︀﹝﹥ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آب و﹨﹢ا، ︫︀﹝﹏ ︻﹢ا﹝﹏ ︔︀︋️ 
﹝﹛ درو﹡︡اد، ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ و ﹝﹑︷︀ت، ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹙﹫﹙﹩، و ﹇︀﹜︉ ز﹝︀﹡﹩، در ﹝︀︨ــ︊﹥ 

︋﹫︪︐︣﹟ ز︀ن ﹝﹞﹊﹟ را ︑﹢︮﹫︿ ﹋﹠︡.
25- وا︡ ︑︖ــ︀ری  ︡︀︋﹍﹢﹡﹍﹩ ︎﹫︀﹝︡﹨ــ︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ آب و﹨ــ﹢ا، و ︑︽﹫﹫︢︎︣︣ی 
ز﹡︀︀ی ﹝︣︑︊ــ︳ ︋︀ ﹨﹢ا ︋︣ ﹨︡︖︑ ﹤﹠︤︡︋﹫﹞﹥ و رو﹊︣د وا︡ ︑︖︀ری در ا﹡︐﹆︀ل ر︧ــ﹉ 

از︵︣﹅ ︋﹫﹞﹥، ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. 
26- Central Clearinghouse
︧︣ــ︉ ﹡﹢ع  ﹫﹞﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ را︋  ﹥ ︻﹑وه ︑︺ــ︡اد︋  27- واــ︡ ︑︖︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋ 

﹝︭﹢ل ︑﹀﹊﹫﹉ ﹋﹠︡.
28- Credit Default Swaps
29- SASB Managed Care

:︹︋︀﹠﹞
• SASB, Commercial Banks Sustainability Accounting 
Standards, Industry Standards, Version 2018-10, October 
2018
• SASB, Insurance Sustainability Accounting Standards, 
Industry Standards, Version 2018-10, October 2018


