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 چکیذه

ٌ در ثًرس ايراق ثُبدار تُزان َذف اس اوجبم ایه پژيَص ثزرسی تبثیزمؼبملٍ ثب اضخبظ ياثستٍ ثز ارسش ضزکت َبی پذیزفتٍ ضذ

رسیذٌ ي یب تحت کىتزل  اػضبی خبوًادٌ ثٍ مذیزیتی کلیذی مىبغت کٍ ضزکت َبیی در می دَذ وطبن ضًاَذ ثبضذ. می

یبفتٍ َبی  می ثبضذ. ثزخًردار داروذ مستمل مذیزان کٍ ضزکت َبیی ثٍ وسجت کمتـزی ارسش سسبت مبلی خبظ می ثبضذ، اسمً

َب( ثٍ غًرت مىفی ثز ارسش  RPT) اثؼبد مبلی، ػملیبتی ي سزمبیٍ گذاری مؼبملٍ ثب اضخبظ ياثستٍمب مطخع می کىذ کٍ 

تًسط فزغت طلجبن خًدی  َب RPT گذاروذ کٍ ایه ثٍ دلیل يجًد اثز سلت مبلکیت می ثبضذ کٍ ثٍ مًجت آن ضزکت تأثیز می

 درمی ثبضذ.  َب RPT ٍ گذاری تحت تأثیز يجًد، ػملیبتی ي سزمبیکٍ ثذين در وظز گزفته اثؼبد مبلیغًرت می گیزوذ 

 ارسش ضزکت َبی ياثستٍ، مبلکبن غبلت ي اضخبظ ثب مؼبمالت ثیه راثطٍ ی ثزرسی ضمه ضذ خًاَذ تالش حبضز ی مطبلؼٍ

 اَزم مذیزٌ، َیئت اوذاسٌ ومذی، ثبسدٌ ثٍ وسجت ضزکت ارسش تأثیزپذیزی چگًوگی تُزان، ثُبدار ايراق ثًرس در ضذٌ پذیزفتٍ

دادٌ َب اس وًع  یي اس مىظز جمغ آير کبرثزدی تحمیك یك َذف اسبس ثز حبضز تحمیك ضًد. تؼییه دارایی َب ثبسدٌ ي مبلی

 جبمؼٍپبول استفبدٌ ضذ.  یي دادٌ َب ًنیرگزس لیَب اس ريش تحل ٍیاست ي ثٍ مىظًر اوجبم آسمًن فزض یَمجستگی فیتًغ

ثزای اوتخبة ومًوٍ آمبری  ٍ ضذٌ در ثًرس ايراق ثُبدار تُزان َستىذ کٍضزکت َبی پذیزفت کلیٍ ضبمل پژيَص ایه آمبری

 ٍیآسمًن فزض جیوتب ضزکت ثٍ ػىًان ومًوٍ اوتخبة گزدیذ. 150ي در وُبیت  استفبدٌ ضذ حذف سیستمبتیكتحمیك اس ريش 

ضذٌ در  زفتٍیپذ یضزکتُبارسش ي  ، اَزم مبلی ي وزخ ثبسدٌ دارایی َبت ثب اضخبظ ياثستٍالمؼبم هیپژيَص وطبن داد کٍ ث یَب

ارسش  ي ثبسدٌ ومذی سُبم ثب زٌیمذ ئتیَ ی اوذاسٌثیه  هیَمچى .يجًد دارد یمؼىبدار ی ثًرس ايراق ثُبدار تُزان راثطٍ

 .ذاردويجًد  یمؼىبدار ی ضذٌ در ثًرس ايراق ثُبدار تُزان راثطٍ زفتٍیپذ یضزکتُب
 

 .کبن غبلت، ارسش ضزکت، ثبسار سزمبیٍ ایزان، مبلياثستٍ مؼبملٍ ثب اضخبظهای کلیذی:  واصه
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