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 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 

 تِ ًام خذا

تا تَجِ تِ ایٌکِ ّش کذام اص هطتشیاى داسای سغح اػتثاس هختلفی جْت  ّش ساصهاى هی تاضٌذ کِ ایي هیضاى اػتثاس ًطاًگش 

اّویت هطتشی اص ًظشهٌاتغ تشٍى ساصهاًی هی تاضذلزا سٌجص اػتثاس هطتشیاى تِ ضکل دسست ،کِ ّویطِ اص دغذغِ ّای 

ضشکتِ ّا تَدُ است خَاّذ تَاًست کوک ضایاًی تِ کٌتشل ًمذیٌگی ساصهاى ، کٌتشل هیضاى خشٍج ٍسٍد کاالاص ّش هَسسِ ٍ 

لزا تِ کوک هاطٍل اػتثاس سٌجی دس ًشم فضاس فشٍش ٍ  تاصاسیاتی .ًْایتا ایجاد سیستن کٌتشل داخلی دس ّوِ ایي هَاسد گشدد

 . یاتیذصسٍاى خَاّیذ تَاًست تِ اّذاف هَسد ًظش دست

 تعیین روش محاسبه اعتبار: 1مرحله 

 اختصاص روش اعتبار به مشتری: 2مرحله 

 کنترل میزان اعتبار در اسناد فروش:3مرحله 

 

 تعیین روش محاسبه اعتبار: 1مرحله 

جْت تؼییي سٍش هحاسثِ اػتثاس اتتذا دس ًشم افضاس فشٍش دس هٌَی ػولیات فشٍش تشٍی فشم فشهَل اػتثاس دّی کلیک 

 (عثك تػَیش).ًواییذ



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 

 :پس اص کلیک ضذى فشم صیش تِ ضکل تاص هی ضَد

 

  سیال 000/000/50جْت اػتثاس دّی اتتذا هی تَاًیذ گشٍّْای اػتثاسی هختلف تؼییي ًواییذ تؼٌَاى هثال اگش تا سمف 

 سیال سا اػتثاس هتَسظ ٍ تا 000/000/20هی خَاّیذ اػتثاس ایجاد ًواییذ هی تَاًیذ ًام آًْا سا داسای اػتثاس تاال ٍ تا سمف 

 . سیال سا اػتثاس ػادی تؼشیف ًواییذ000/000/5سمف 



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 عثمِ تا ًاهحذٍد عثمِ تاضذ ٍلی جْت ّش 1تؼییت تؼذاد عثمات اػتثاسی تا تَجِ تِ ًیاص ساصهاى است ٍ هی تَاًذ اص 

 .کِ دس هشحلِ تؼذی تیطتش تَضیح دادُ خَاّذ ضذ.هطتشی فمظ هی تَاى یک فشهَل اػتثاسی اختػاظ داد

کلیلک ًواییذ ٍ دس فشم تاص ضذُ دس کذ اػتثاسی یک کذ تِ + جْت تؼشیف گشٍُ اػتثاسی دس ًَاس اتضاس پاییي تشٍی دکوِ جذیذ 

سپس دس لسوت اًتخاب پاساهتشّای اػتثاس دّی .دلخَاُ ٍاسد ًوَدُ ٍ دس لسوت گشٍُ اػتثاسی ،ًام گشٍُ سا ٍاسد ًواییذ

ًکتِ هْن دس اًتخاب پاساهتشّا ایي است کِ جْت ّش گشٍُ اػتثاسی پاساهتشّای .هطتشی،پاساهتشّای دلخَاُ سا اًتخاب ًواییذ

 .غحیح سا اًتخاب ًواییذ

 

ػلت ٍجَد پاساهتشّای صیاد دس اػتثاس هطتشی ایٌست کِ اػتثاس هطتشی فمظ تش هثٌای هاًذُ حساب دس سیستن هالی 

ّوچٌیي تا تَجِ تِ ایٌکِ ّویطِ هاًذُ حساب هطتشی دس سیستن هالی هاًذُ غحیحی ًوی تاضذ لزا دس .هحاسثِ ًطَد 

تؼٌَاى هثال فشؼ کٌیذ کِ هطتشی داسای هاًذُ .غَست هحاسثِ تش اساس ایي پاساهتش اػتثاس دسستی تذست ًخَاّذ آهذ

 سیال تشگطت 000/000/1 سیال است ٍلی یک چک اص ًاهثشدُ تِ هثلغ 000/000/2حساب هطتشی دس سیستن هالی هثلغ 

ضذُ است کِ ٌَّص جْت ایي چک سٌذ حساتذاسی غادس ًطذُ است تا تَجِ تِ ایي هَضَع هاًذُ حساب ایي ضخع هثلغ 



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

ّوچٌیي ضایذ تخَاّین پاساهتشّای دیگشی سا دس اػتثاس دّی لحاػ ًوایین کِ . سیال000/000/2 سیال هی تاضذ ًِ 000/000/1

 .اغال تِ هاًذُ حساب هطتشی استثاعی ًذاضتِ تاضذ هثل اسٌاد ٍاگزاس ضذُ اص ایي هطتشی تِ سایش اضخاظ

 .لزا تا تَجِ تِ هَاسد پیص گفتِ لضٍم ٍجَد پاساهتشّای فَق تیطتش اص پیص تا اّویت هی ًوایذ

سا تضًیذ تا سایش پاساهتشّا سا + یا (هٌفی) – سیال سپس ػالهت 000/000/20اتتذا هثلغ اػتثاس ایي گشٍُ سا ٍاسد ًواییذ هثال 

 .تِ آى اضافِ یا اص آى کسش ًوایین

 .تؼذ اص هغالؼِ دس پایاى ایي هثحث خَاّین تَاًست تِ ضکل صیش اػتثاس سا هحاسثِ ًوایین

 هاًذُ اػتثاس کسش هی گشدد هثلغ اضافِ هی گشدد هثلغ ًَع پاساهتش سدیف

 000/000/20  000/000/20 اػتثاس اٍلیِ 1

کسش هی گشدد هاًذُ هؼیي  2

تؼٌَاى هثال حساب )تذّکاس

 (دسیافتٌی هطتشی

 000/000/5 000/000/15 

اضافِ هی ضَد هاًذُ هؼیي  3

تؼٌَاى )تستاًکاس هطتشی 

هثال هاًذُ حساتْای 

 (پشداختٌی 

000/000/2  000/000/17 

کسش هی ضَد فاکتَس فشٍش  4

 فالذ سٌذ حساتذاسی

 000/000/6 000/000/11 

فالذ سٌذ )چک دسیافت ضذُ  5

 (حساتذای

000/200/3  000/200/14 

 سیال تفاٍت است کِ تٌْا اص 000/800/5ّواًغَسیکِ هالحضِ هی فشهاییذ هثلغ اػتثاس تا هاًذُ حساب هطتشی داسای 

 ( سیال000/200/14هاًذُ اػتثاس ًْایی ).عشیك هحاسثِ تا ایي سٍش اهکاى پزیش است

 :پاساهتش هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس دس سیستن هالی

 

 000/000/20).تا اًتخاب ایي پاساهتش هثلغ حساب هؼیي کِ داسای هاًذُ تذّکاس است هی تَاًذ اص اػتثاس هطتشی کسش گشدد

  ( هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس–سیال 



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 . تِ پاییي آًْا سا تِ فشهَل اضافِ ًواییذ7هی تَاًیذ تا اًتخاب پاساهتش ٍ اًتمال آى تا دکوِ 

 :پاساهتش هاًذُ حساب هؼیي تستاًکاس دس سیستن هالی

 

تؼٌَاى .تا اًتخاب ایي پاساهتش هثلغ حساب هؼیي کِ داسای هاًذُ تستاًکاس است هی تَاًذ تِ اػتثاس هطتشی اضافِ گشدد

 . هثال هاًذُ حساتْای پشداختٌی تِ هطتشی دس غَست ٍجَد

 . تِ پاییي آًْا سا تِ فشهَل اضافِ ًواییذ7تا اًتخاب پاساهتش ٍ اًتمال آى تا دکوِ 

 (هاًذُ حساب هؼیي تستاًکاس+   هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس – سیال 000/000/20)

 :فاکتَس فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی

 

سٌذ حساتذاسی تاییذ ًطذُ تاضذ )چٌاًچِ فاکتَسّای فشٍش تَسظ سایش کاستشاى غادس ٍ ٌَّص سٌذ حساتذاسی غادس ًطذُ تاضذ

  (تاضذهی تَاًیذ آًْا سا لثل اص تاییذ هالی دس اػتثاس هطتشی لحاػ فشهاییذ

 .تِ پاییي آًْا سا تِ فشهَل اضافِ ًواییذ+ تا اًتخاب پاساهتش ٍ اًتمال آى تا دکوِ 

 ( فاکتَس فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی–هاًذُ حساب هؼیي تستاًکاس +   هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس – سیال 000/000/20)

 :تشگطت اص فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی

 

سٌذ حساتذاسی تاییذ )چٌاًچِ فاکتَسّای تشگطت اصفشٍش تَسظ سایش کاستشاى غادس ٍ ٌَّص سٌذ حساتذاسی غادس ًطذُ تاضذ

  (.ًطذُ تاضذهی تَاًیذ آًْا سا لثل اص تاییذ هالی دس اػتثاس هطتشی لحاػ فشهاییذ

 .تِ پاییي آًْا سا تِ فشهَل اضافِ ًواییذ+ تا اًتخاب پاساهتش ٍ اًتمال آى تا دکوِ 

  فاکتَس فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی   –هاًذُ حساب هؼیي تستاًکاس +   هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس  – سیال 000/000/20)

 (تشگطت اص فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی  +  



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 :اسٌاددس یافتٌی اص هطتشی دس سیستن خضاًِ

 

اص هطتشی دس ًشم افضاس خضاًِ داسی غادس ٍ ٌَّص سٌذ حساتذاسی جْت آًْا غادس ًطذُ (چک هطتشی)چٌاًچِ اسٌاد دسیافتی 

  (.سٌذ حساتذاسی تاییذ ًطذُ تاضذهی تَاًیذ آًْا سا لثل اص تاییذ هالی دس اػتثاس هطتشی لحاػ فشهاییذ)تاضذ

 . تِ پاییي آًْا سا تِ فشهَل اضافِ ًواییذ7تا اًتخاب پاساهتش ٍ اًتمال آى تا دکوِ 

  فاکتَس فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی   –هاًذُ حساب هؼیي تستاًکاس +   هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس  – سیال 000/000/20)

 (اسٌاد دس یافت ضذُ دس سیستن خضاًِ فالذ سٌذ+تشگطت اص فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی  +  

 :اسٌاددتشگطتی اص هطتشی دس سیستن خضاًِ

 

اص هطتشی دس ًشم افضاس خضاًِ داسی غادس ٍ ٌَّص سٌذ حساتذاسی جْت آًْا  (چک  تشگطتی هطتشی)چٌاًچِ اسٌاد تشگطت ضذُ 

  (.سٌذ حساتذاسی تاییذ ًطذُ تاضذهی تَاًیذ آًْا سا لثل اص تاییذ هالی دس اػتثاس هطتشی لحاػ فشهاییذ)غادس ًطذُ تاضذ

 . تِ پاییي آًْا سا تِ فشهَل اضافِ ًواییذ7تا اًتخاب پاساهتش ٍ اًتمال آى تا دکوِ 

  فاکتَس فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی   –هاًذُ حساب هؼیي تستاًکاس +   هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس  – سیال 000/000/20)

 اسٌاد تشگطتی هطتشی فالذ –اسٌاد دس یافت ضذُ دس سیستن خضاًِ فالذ سٌذ +تشگطت اص فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی  +  

 (سٌذ

 :غذٍسچک فالذ سٌذ حساتذاسی

 

تِ هطتشی دس ًشم افضاس خضاًِ داسی غادس ٍ ٌَّص سٌذ حساتذاسی جْت  (چک  خَدهاى جْت هطتشی)چٌاًچِ اسٌاد پشداختٌی 

  (.سٌذ حساتذاسی تاییذ ًطذُ تاضذهی تَاًیذ آًْا سا لثل اص تاییذ هالی دس اػتثاس هطتشی لحاػ فشهاییذ)آًْا غادس ًطذُ تاضذ

 . تِ پاییي آًْا سا تِ فشهَل اضافِ ًواییذ7تا اًتخاب پاساهتش ٍ اًتمال آى تا دکوِ 



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

  فاکتَس فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی   –هاًذُ حساب هؼیي تستاًکاس +   هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس  – سیال 000/000/20)

 اسٌاد تشگطتی هطتشی فالذ –اسٌاد دس یافت ضذُ دس سیستن خضاًِ فالذ سٌذ +تشگطت اص فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی  +  

 (چک غادس ضذُ جْت هطتشی+ سٌذ 

 :ٍجِ ًمذ دس یافت ضذُ دس غٌذٍق فالذ سٌذ حساتذاسی

 

اص هطتشی دس غٌذٍق ًشم افضاس خضاًِ داسی دسیافت ٍ ٌَّص سٌذ حساتذاسی جْت آًْا غادس  (ًمذی غٌذٍق )چٌاًچِ ٍجَُ ًمذی 

  (.سٌذ حساتذاسی تاییذ ًطذُ تاضذهی تَاًیذ آًْا سا لثل اص تاییذ هالی دس اػتثاس هطتشی لحاػ فشهاییذ)ًطذُ تاضذ

 تِ پاییي آًْا سا تِ فشهَل 7تا اًتخاب پاساهتش ٍجِ ًمذ دس یافت ضذُ دس غٌذٍق فالذ سٌذ حساتذاسی ٍ اًتمال آى تا دکوِ 

 .اضافِ ًواییذ

  فاکتَس فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی   –هاًذُ حساب هؼیي تستاًکاس +   هاًذُ حساب هؼیي تذّکاس  – سیال 000/000/20)

 اسٌاد تشگطتی هطتشی فالذ –اسٌاد دس یافت ضذُ دس سیستن خضاًِ فالذ سٌذ +تشگطت اص فشٍش فالذ سٌذ حساتذاسی  +  

 (ٍجِ ًمذ دس یافت ضذُ دس غٌذٍق فالذ سٌذ حساتذاسی+ چک غادس ضذُ جْت هطتشی + سٌذ 

 .سایش پاساهتشّای هَجَد ًیض ّواًٌذ هَاسد پیص گفتِ است کِ تؼشیف ًواییذ

 پاساهتشّای خاظ ٍهْن دس اػتثاس هطتشی 

 پاساهتش خاظ ٍجَد داسد کِ هشتَط تِ چکْای دسیافتٌی اص هطتشی ٍاگزاس ضذُ تِ 2دسپاساهتشّای هَجَد دس فشهَل اػتثاس دّی 

 .تاًک ٍ ٍاگزاس ضذُ تِ اضخاظ هی تاضذ

 چکْای دسیافتی اص هطتشیاى تِ تا تَجِ تِ سٍال هَجَد دس چشخِ تاصسگاًی ضشکتْا تشخی اٍلات: چکْای ٍاگزاس ضذُ تِ اضخاظ

سایش افشاد ٍاگزاس هی ضَد کِ گاّا ایي اسٌاد تشگطت خَسدُ ٍ هجذدا جْت ػَدت تِ هطتشی تِ ضشکت دادُ هی ضَد لزا دس 

خػَظ ایٌگًَِ اسٌاد چٌاًچِ تخَاّین اعویٌاى هؼمَلی اص ٍغَل چک ٍاگزاس ضذُ تِ هطتشی ایجاد ًوایین هی تَاًین یک 

دٍسُ چٌذ سٍصُ جْت ٍغَل سا دس ًظش تگیشین کِ دس غَستی کِ ایي دٍسُ سد ضَد تِ هٌضلِ ٍجَد اعویٌاى اصٍغَل چک خَاّذ 

 .جْت اًجام ایي کاس اًتخاب پاساهتش اسٌاد ٍاگزاس ضذُ تِ هطتشی دس فشهَل اػتثاسی عثك تػَیش الصهست.تَد

 



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 اص آلای الف دسیافت ًوایین  ٍ تِ آلای ب 1/11/91 یک فمشُ چک هذت داس تِ تاسیخ 1/10/91تؼٌَاى هثال اگش دس تاسیخ 

ٍاگزاس ًوایین تا دسیافت چک هثلغ چک دس حساتذاسی تِ اػتثاس هطتشی اضافِ خَاّذ ضذ ٍ ایي دس حالی است کِ چک هزکَس 

 سٍصُ سا دسًظش تگیشین کِ تا دس ًظش گشفتي 4ٌَّص ٍغَل ًطذُ است  تش اساس تاسیخ سشسسیذ چک هی تَاًین یک دٍسُ هثال 

 جْت آلای الف 5/11/91لزا اگش تا تاسیخ لثل اص. ٍغَل خَاّذ ضذ91 /5/11  سٍص فشؼ تش ایي است کِ چک هزکَس دس4ایي 

فاکتَس غادس ًوایین هثلغ چک اص اػتثاس ًاهثشدُ کسش ٍ دس غَستی کِ تؼذ اص ایي تاسیخ فاکتَس غادس ًوایین تِ اػتثاس الف 

 .اضافِ خَاّذ ضذ

کِ تؼذا تَضیح دادُ خَاّذ  (عثك تػَیش)سٍش تؼییي تؼذاد سٍص یا دٍسُ ٍغَل چکْا دس هحیظ فاکتَس فشٍش است  : ًکتِ

 .ضذ

 

 

چکْای ٍاگزاس ضذُ تِ تاًک گاّا داسای تاخیش دس ٍغَل تَدُ  ٍدستاسیخ سشسسیذ ٍغَل ًوی : چکْای ٍاگزاس ضذُ تِ تاًک

لزا دس خػَظ ایٌگًَِ اسٌاد چٌاًچِ تخَاّین اعویٌاى هؼمَلی اص ٍغَل چک ٍاگزاس ضذُ تِ تاًک ایجاد ًوایین هی . ضًَذ

تَاًین یک دٍسُ یک سٍصُ یاچٌذ سٍصُ جْت ٍغَل سا دس ًظش تگیشین کِ دس غَستی کِ ایي دٍسُ سد ضَد تِ هٌضلِ ٍجَد اعویٌاى 

جْت اًجام ایي کاس اًتخاب پاساهتش اسٌاد ٍاگزاس ضذُ تِ تاًک دس فشهَل اػتثاسی عثك تػَیش .اصٍغَل چک خَاّذ تَد

 .الصهست



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 

 اص آلای الف دسیافت ًوایین  ٍ تِ تاًک ٍاگزاس 1/11/91 یک فمشُ چک هذت داس تِ تاسیخ 1/10/91تؼٌَاى هثال اگش دس تاسیخ 

ًوایین تا دسیافت چک هثلغ چک دس حساتذاسی تِ اػتثاس هطتشی اضافِ خَاّذ ضذ ٍ ایي دس حالی است کِ چک هزکَس ٌَّص 

 1 سٍصُ سا دسًظش تگیشین کِ تا دس ًظش گشفتي ایي 1ٍغَل ًطذُ است  تش اساس تاسیخ سشسسیذ چک هی تَاًین یک دٍسُ هثال 

 جْت آلای الف فاکتَس 2/11/91لزا اگش تا تاسیخ لثل اص. ٍغَل خَاّذ ضذ91 /2/11 سٍص فشؼ تش ایي است کِ چک هزکَس دس

غادس ًوایین هثلغ چک اص اػتثاس ًاهثشدُ کسش ٍ دس غَستی کِ تؼذ اص ایي تاسیخ فاکتَس غادس ًوایین تِ اػتثاس الف اضافِ 

 .خَاّذ ضذ

 .ضوٌا تؼذ اص ٍغَل چک تػَست اتَهاتیک ایي چک اص اػتثاس کسش ًخَاّذ گشدیذ

کِ تؼذا تَضیح دادُ خَاّذ  (عثك تػَیش)سٍش تؼییي تؼذاد سٍص یا دٍسُ ٍغَل چکْا دس هحیظ فاکتَس فشٍش است  : ًکتِ

 .ضذ

 

 اختصاص روش اعتبار به مشتری: 2مرحله 

لزا جْت اًجام ایي .پس اص تؼشیف گشٍّْای اػتثاسی تایستی تِ هطتشی گشٍُ اػتثاسی هشتَط تِ خَدش سا اختػاظ دّین 

هْن دس هٌَ اعالػات پایِ ًشم افضاس فشٍش تشٍی فشم هطتشیاى کلیک ًواییذ سپس دس هٌَّای پاییي فشم هٌَ اعالػات 

 (عثك تػَیش).اػتثاسی سا اًتخاب ًواییذ



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 

جْت اختػاظ گشٍُ اػتثاسی تؼشیف ضذُ تِ هطتشی اتتذا اص جذٍل تاال ًام هطتشی سا اًتخاب ًواییذ سپسذس ًَاس اتضاس پاییي 

جْت کٌتشل اػتثاس ّش .فشم تشٍی گضیٌِ ٍیشایص کلیک ًواییذ ٍ اص لسوت گشٍُ اػتثاسی ًام گشٍُ اػتثاسی سا اًتخاب ًواییذ 

هطتشی تش اساس فشهَل اػتثاسی تایذ تیک         سا دس کٌاس اػتثاس هطتشی تضًیذ سپس هثلغ ّطذاس ٍ جلَگیشی سا جْت ایي 

 .ٍ رخیشُ ًواییذ.هطتشی تؼشیف ًواییذ

 کنترل میزان اعتبار در اسناد فروش:3مرحله 

 .کٌتشل هی گشدد ( سفاسش فشٍش – تشگطت اص فشٍش –فاکتَس فشٍش )هثلغ ّطذاس ٍ جلَگیشی دس هحیظ اسٌاد فشٍش 

 سیال جْت ایي هطتشی تاضذ ٍ هثلغ 000/000/18تؼٌَاى هثال اگش اػتثاس تذست آهذُ تا فشهَل اػتثاسی هطتشی هثلغ 

 سیال تاضذ 000/000/14 سیال تاضذ ٍ هثلغ فاکتَس 000/000/2 سیال ٍ هثلغ جلَگیشی 000/000/5ّطذاس دس اػتثاس هطتشی 

 :صیشا.تا ّطذاس دس هحیظ فاکتَس هَاجِ خَاّین ضذ

 000/000/18 – 000/000/14 = 000/000/4 < 000/000/5 (هثلغ ّطذاس)

 سیال اص هثلغ جلَگیشی تیطتش است لزا دس هحیظ فاکتَس ّطذاس 000/000/2 سیال اص هثلغ ّطذاس کوتش است ٍ 000/000/1

 ..هی دّذ

 هثلغ اػتثاس هطتشی-  هثلغ فاکتَس =  هثلغ تذست آهذُ  : فشهَل هحاسثِ 



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 هثلغ ّطذاس< هثلغ تذست آهذُ = ًِ ّطذاس ٍ ًِ جلَگیشی  

 هثلغ ّطذاس> هثلغ تذست آهذُ = ّطذاس اػتثاسی تِ کاستش دس هحیظ فاکتَس 

 هثلغ ّطذاس> هثلغ تذست آهذُ = جلَگیشی اص غذٍسفاکتَس تِ کاستش دس هحیظ فاکتَس تذلیل ػذم اػتثاس الصم

 :عثك هثال ریل 

 ػولکشد هثلغ فاکتَس هثلغ جلَگیشی هثلغ ّطذاس هثلغ اػتثاس سدیف

 ًِ ّطذاس ٍ ًِ جلَگیشی 000/000/5 000/000/2 000/000/5 000/000/18 1

 ّطذاسدسهحیظ فاکتَس 000/000/15 000/000/2 000/000/5 000/000/18 2

 جلَگیشی دس هحیظ فاکتَس 000/000/17 000/000/2 000/000/5 000/000/18 3

 

 

 

 

 

 



 ساٌّوای تؼشیف فشهَل  هحاسثِ اػتثاس هطتشی دس ًشم افضاسفشٍش ٍتاصاسیاتی صسٍاى

 تا آسصٍی هَفمیت-پایاى

جْت کسة اعالع اص آخشیي آج دیت هحػَالت صسٍاى ٍ 

اهکاًات جذیذ ٍ ساٌّوای آًْا تِ ٍب سایت ضشکت تِ 

 آدسس 

www.zarvangroup هشاجؼِ ٍ تا ػضَیت دس ٍب سایت 

 .اص هضایای آى تْشهٌذ گشدیذ

 .لغفا پیطٌْادات ٍ اًتمادات خَس سا تا ها دس هیاى تگزاسیذ

 . هی تاضذ30002223000ساهاًِ پیام کَتاُ صسٍاى 

 

http://www.zarvangroup/

