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﹤﹞︡﹆﹞
﹑︮﹥ ﹋︣د:  ︫︠︣︣ح ز ﹤ ﹞︀ره 200 (ISA 200.11) آ﹝︡ه، ﹝﹩ ︑﹢ان︋   ︫﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︡ان ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ﹨︡ف ﹋﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ را︋ 
 ︀︑ ،︡وا ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹉ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان︑ا︫︐︊︀ه در ︮﹢ر ︀ ︉﹚﹆︑ ︀︫ــ﹩ از﹡ ️﹫﹝﹨︋︀ا ︿︣︑ د﹢︊﹡ ︀ ل از و︗﹢د﹢﹆︺﹞ ︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن﹋ •
 ﹤﹫︑ ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط﹢︀ر ﹅︊︵ ،️﹫﹝﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ از ︑﹞︀م ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︋︀ا︑ر﹢︮ ﹤﹋ ﹟و︨﹫﹙﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا ﹟︡︋ ︧︀︋︣س

︫︡ه ا︨️ ︀ ︠﹫︣، ا︸︀ر﹡︷︣ ﹋﹠︡؛ و
.﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︐﹁︀ و ︋︣ا︨︀س ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹐زم ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︑︤ار︫﹍︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر﹎ •

﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ در ﹡﹞﹢دار 1 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.

︩︀︐︨ ︨︣ ︣︐﹋د :﹤﹝︗︣︑ 

﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫ ﹩︋︀ارز﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫ ﹩︋︀ارز
︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه

︵︣ا﹩ روش︵︣ا﹩ روش
﹫︨︣︋︀︧︀ی ︋﹫︪︐﹫︨︣︋︀︧︣︀ی ︋﹫︪︐︣

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی
﹩︨︣︋︀︧﹩︨︣︋︀︧

﹩︋︀︀ی ارز︫ا﹡︖︀م رو﹩︋︀︀ی ارز︫ا﹡︖︀م رو
﹉︧ر﹉︧ر

ا﹡︖︀م روشا﹡︖︀م روش
︣︐︪﹫︋ ﹩︨︣︋︀︧︣︐︪﹫︋ ﹩︨︣︋︀︧

﹩︨︣︋︀︧ ︤ارش﹎ ﹤﹫︑﹩︨︣︋︀︧ ︤ارش﹎ ﹤﹫︑
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﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ -1دار﹢﹝﹡
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ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل 
ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل، ︨ــ︴﹐︀︋ ﹩ از ا︵﹞﹫﹠︀ن ا︨️. ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣︴ ︣ای ﹋︀﹨︩︠  ﹥ د︨ــ️ ﹝﹩ آ ﹤﹋ ︧︡ــ︀︋︣س︋  ز﹝︀﹡﹩︋ 
︋﹥ ﹉ ︨ــ︴︀︎ ﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل، ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︊﹩ 
︋﹥ د︨ــ️ آورد (︠︴ــ︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝︺﹠ــ﹩ ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ 
︧ــ︀︋︣س ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
دارد). ︋ــ︀ و︗﹢د اــ﹟، ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆ــ﹢ل ︋﹥ ﹝﹠︤﹜ــ﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︴﹙﹅ 
﹡﹫︧ــ️؛ ︣ا ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︡ود︐︀ی ذا︑﹩ ︧︀︋︨︣﹩، ︋︧﹫︀ری از 
︫﹢ا﹨︡  ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︣س از آ﹡︀ ︋︣ای ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی و ا︸︀ر﹡︷︣ 

ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹇︴︺﹩ ﹡︊﹢ده ︋﹙﹊﹥ ﹝︐﹆︀︻︡﹋﹠﹠︡ه ا︨️.

 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ذا︑﹩ در︐︡ود﹞
در ︗︡ول 1، ︑︺ــ︡ادی از ﹝︡ود︐︀ی ذا︑ــ﹩ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر 

︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️.

﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞دا
دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︣س و ﹡︷︣ ارا﹥ ︫ــ︡ه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹝︡ود ︋﹥ 
︀ا﹨﹞﹫️،  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از ︑﹞ــ︀م ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی︋   ︮︀ا︨ــ️  ﹋﹥ آ ﹟ا
︵︊﹅ ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط ارا﹥ ︫ــ︡ه ا︨️؟ در 
﹡︐﹫︖﹥، ﹎︤ارش ︋︡ون ︫ــ︣ط ︧︀︋︣س، ا︵﹞﹫﹠︀﹡﹩ در︋︀ره ︑︡اوم 
 ︡ــ️ در اداره ا﹝﹢ر وا︣︡﹞ ﹩︪ــ︋︣︔و ا ﹩︀را﹋ ︀ ــ️ و﹫﹛︀︺﹁

︑︖︀ری ﹡﹞﹩ د﹨︡.
و︨︺️ دادن ︋﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ا︮﹙﹩  ﹩︨︣︋︀︧︀د︫︡ه، ﹝︀﹡﹠︡ 
آن ﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︀ ﹝﹆︣رات اوراق ︋︀دار ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︫﹢د، 
︧︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︀ر ︋﹫︪︐︣ی ا﹡︖︀م داده و ︵︊﹅ آن، 

 .︡﹠﹋ ﹏︡︺︑ ︀ ︡﹨︧︀︋︣س را و︨︺️ د ︤ارش﹎

︀︐︡ود﹞﹏﹐د

︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:﹝︀﹨﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩
• ﹇︱︀وت ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣︡️ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی از ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط؛ و 

 .﹩﹠︐﹁︣︢︎ ︀ی︑از ︑﹀︧﹫︣﹨︀ و ﹇︱︀و ﹩﹀﹫︵ ﹏﹞︀︫ ️︣︡﹞ ﹤﹚﹫︨︀ی ذ﹨﹠﹩ (﹝︓﹏ ︋︣اورد) ︋﹥ و﹨ ﹩︋︀و ارز ︀﹝﹫﹝︭︑ •

 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫ ️﹫﹨︀﹞
در د︨︐︣س

﹫︪︐︣ ﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠︡ه  ﹢د︋  ﹢ا﹨︡ در ﹡﹢ع︠   ︫﹟ا︨️. ا ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢  ︫﹩︋︀و ارز ︉︧﹋ ﹏﹞︀ ﹥ ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س،︫  ﹊﹏ د﹨﹩︋  ِ︣ ﹋︀ر ︧︀︋︣س در︫  ︐︪﹫︋
.﹩︺︴﹇ ︀︑ ︡﹠︐︧﹨

︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا︋︐︡ا از رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در ︗︣︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ د︨ــ️ ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︫︀﹝﹏ ا︵﹑︻︀ت 
️ آ﹝︡ه از ﹝﹠︀︋︹ د﹍︣ ︋︀︫︡؛ از ︗﹞﹙﹥: ︋﹥ د︨

• ︧︀︋︨︣﹩ ︎﹫︪﹫﹟؛
• رو︫︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︢︎︣ش و ادا﹝﹥ ﹋︀ر ︋︀ ︀︮︊﹊︀ر؛ 

• ︨﹢ا︋﹅ ︧︀︋︡اری وا︡ ︑︖︀ری؛ و 
• ︫﹢ا﹨︡ ︑ ﹩︨︣︋︀︧﹫﹥ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋︀ر︫﹠︀س در ا︨︐︡ام ︀ ﹇︣اردادی ︫︣﹋️.

﹝︀﹨﹫️ رو︫︀ی 
﹩︨︣︋︀︧

:︡﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ︣را ﹋︪︿ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ﹝﹢ارد ز ︀﹀︣︑ ﹤﹝﹨ ،︡﹠︫︀︋ ︫︡ه ﹩︡ر ﹨﹛ ﹋﹥ ︠﹢ب ︵︣ا﹆ ︣﹨ ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︫رو
• ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ز︣ ١٠٠ در︮︡ از ﹉ ︗︀﹝︺﹥، ︋︀ ا﹟ ا︐﹞︀ل ︠︴︣ ﹨﹞︣اه ا︨️ ﹋﹥ ︑︣︿ ﹋︪︿ ﹡︪﹢د؛

• ﹝ ️︣︡︀ د﹍︣ان ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️، ︋︀ ﹇︭︡ ︀ ︋︡ون ﹇︭︡، ا︵﹑︻︀ت ﹋︀﹝﹏ ︠﹢ا︨︐﹥ ︫ــ︡ه را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︧ــ︀ز﹡︡. ︑﹆﹙︉ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︫︀﹝﹏ ︵︣︀ی 
︎﹫︙﹫︡ه و ︋︀ د﹇️ ︨︀ز﹝︀ن ︀﹁︐﹥ ︋︣ای ︎﹠︀ن ︨︀︠︐﹟ ︑﹆﹙︉ ︋︀︫︡؛ و 

• رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︋︣ای ﹎︣داوری ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋︪︿ ﹡﹊﹠︡ ﹋﹥ ︋︺︱﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹡︀﹇︬ ا︨️.

︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋﹢دن ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹩﹛︀﹞

ارزش و ا︻︐︊︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ︵﹢ل ز﹝︀ن از ︋﹫﹟ ﹝﹩ رود؛ در﹡︐﹫︖﹥ ﹡﹫︀ز ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫﹟ ا︑﹊︢︎︀︣ی ا︵﹑︻︀ت و ﹨︤﹠﹥ آن ︑﹢ازن ︋︣﹇︣ار ︫﹢د. 
ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︷︀ر دار﹡︡ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ا︸︀ر﹡︷︣ش را در ﹉ دوره ز﹝︀﹡﹩ ﹝︺﹆﹢ل و ︋︀ ﹨︤﹠﹥ ﹝︺﹆﹢ل ︫﹊﹏ د﹨︡. در ﹡︐﹫︖﹥، 
ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︾﹫︣︻﹞﹙﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹨﹞﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡، ︀ ﹨︣ ﹝﹢︲﹢︻﹩ را ︋︀ ا﹟ ﹁︣ض 

﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︾﹙︳ ︀ ﹝︐﹆﹙︊︀﹡﹥ ا︨️، ︋﹥ ︵﹢ر ︗︀﹝︹ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠︡؛ ﹝﹍︣ آن ﹋﹥ ︠﹑ف آن ︔︀︋️ ︫﹢د. 

︗︡ول﹞ -1︡ود︐︀ی ذا︑﹩
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︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️
﹥ ︑﹠︀﹩ و ﹥ ﹝︖﹞﹢ع ︑﹞︀م ︑﹀︣︀ی   ︋﹤) ️﹫﹝﹨︀ا  ︋︿︣︑
﹢ر︑︀ی  ا︮﹑ح ﹡︪︡ه و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹡︀﹇︬ و ﹎﹞︣اه ﹋﹠﹠︡ه در︮ 
︐﹢ان ا﹡︐︷︀ر  ﹥ ︮﹢رت ﹝﹠︴﹆﹩︋  ﹝︀﹜ــ﹩) ﹨﹠﹍︀﹝﹩ رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥︋ 
دا︫ــ️ ﹋﹥ ︋︣ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ی ا﹇︐︭ــ︀دی ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹥ 

︋︣ا︨︀س ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ︑︃︔﹫︣ ︋﹍︢ارد. 

اد︻︀
اد︻︀، ا︸︀ر ﹝︣︡️ ︋﹥ ︮﹢رت  ︣︮︀ ︾﹫︣ آن ا︨ــ️ ﹋﹥ در 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︓︀ل، اد︻︀ی 

﹋︀﹝ــ﹏ ︋﹢دن ︋﹥ ︑﹞︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ و رو︡اد﹨︀﹩ ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
﹋﹥ ︀︋︡ ︔︊️ ﹝﹩ ︫︡ه و ︔︊️ ︫︡ه ا﹡︡. اد︻︀، ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︣س 
 ︿﹚︐﹞ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ا﹝﹊︀ن آن را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ ا﹡﹢اع

︑︀﹀︣﹩ را  ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ روی د﹨︡، در ﹡︷︣ ﹎﹫︣د. 

﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ا︗︤ای ر
در ﹡﹞ــ﹢دار 2، روا︋︳ ﹝︐﹆︀︋﹏ ︋﹫﹟ ر︧ــ﹉ و ﹋﹠︐︣ل ﹡︪ــ︀ن 
داده ︫ــ︡ه ا︨ــ️. ︋︣دار ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︠︴︣ ذا︑ــ﹩، ︑﹞︀م ︻﹢ا﹝﹏ 
ر︧ــ﹉ ︑︖︀ری و ︑﹆﹙︊﹩ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از 
ــ︡ه (︎﹫︩   ︫︿︣︑ ﹩︐﹫﹝﹨︀ا ﹥ ︮﹢رت︋  ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥︋ 

﹡﹞﹢دار2- روا︋︳ ﹝︐﹆︀︋﹏ ︋﹫﹟ ر︧﹉ و ﹋﹠︐︣ل

﹐︀︋ ﹉︧ر﹐︀︋ ﹉︧ر︳︨﹢︐﹞ ﹉︧ر︳︨﹢︐﹞ ﹉︧ر﹜﹋ ﹉︧ر﹜﹋ ﹉︧ر

ر︧﹉ ذا︑﹩ر︧﹉ ذا︑﹩

ر︧﹉ ﹋﹠︐︣لر︧﹉ ﹋﹠︐︣ل

︿︣︑ ﹉︧ر︿︣︑ ﹉︧ر
︋︀ا﹨﹞﹫️︋︀ا﹨﹞﹫️

ر︧﹉ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︣︋﹢طر︧﹉ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︣︋﹢ط
️︣︡﹞ ﹤︋️︣︡﹞ ﹤︋

︉ و﹋︀ر / ︑﹆﹙︉ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︀﹡︹ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨︡ف ︫﹢د ︧﹋ ﹉︧و﹋︀ر / ︑﹆﹙︉ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︀﹡︹ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨︡ف ︫﹢در ︉ ︧﹋ ﹉︧ر

وا﹋﹠︩ ﹝﹛︣︐﹠﹋ :️︣︡︀ی دا︠﹙﹩ ﹋﹥ ر︣︺︑ ﹉︧︿ ︫︡ه را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡وا﹋﹠︩ ﹝﹛︣︐﹠﹋ :️︣︡︀ی دا︠﹙﹩ ﹋﹥ ر︣︺︑ ﹉︧︿ ︫︡ه را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡

﹋﹛﹋﹛︠︴︣ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︺︣ض ︑﹆﹙︉ و ا︫︐︊︀ه︠︴︣ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︺︣ض ︑﹆﹙︉ و ا︫︐︊︀ه ز︀دز︀د

﹨︡ف وا︡ ︑︖︀ری﹨︡ف وا︡ ︑︖︀ری
︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︻︀ری از ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︻︀ری از ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️

﹡﹊︐﹥: ︵﹢ل ︋︣دار﹨︀ در ﹡﹞﹢دار، ︋︧︐﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ︠︀ص و و﹫﹎︥︀ی ر︧﹉ وا︡ ︑︖︀ری، ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.﹡﹊︐﹥: ︵﹢ل ︋︣دار﹨︀ در ﹡﹞﹢دار، ︋︧︐﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ︠︀ص و و﹫﹎︥︀ی ر︧﹉ وا︡ ︑︖︀ری، ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
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از در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩) ﹡︀︫ــ﹩ ︫ــ﹢د. ︋︣دار ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
ر︧﹉ ﹋﹠︐︣ل، رو︫︀ی ﹋﹠︐︣ل ︠︀ص ︀ ﹁︣ا﹎﹫︣ی را ﹝﹠︺﹊︦ 
﹝﹩ ︨ــ︀زد ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︣︡️ ا︻﹞︀ل ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ر︧ــ﹉ 
︑︣︿ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ﹋︀﹨︩ د﹨︡. ا︾﹙︉ از ︋︣دار  ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ر︧ــ﹉ ﹋﹠︐︣ل، ︑︀ آن ﹝﹆︡ار ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ر︧ــ﹉ ذا︑﹩ 
 ،️︣︡﹞ ﹤︋ ︧ــ﹉ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︣︋﹢طرا ﹋︀﹨︩ ﹡︡﹨︡، ︋︀ ﹡︀م ر

ا︫︐︀ی ر︢︎ ﹏﹝︑ ︀ ﹉︧︣ی ر ﹉︧︀د ﹝﹩ ︫﹢د.
در ﹡﹞﹢دار  ︩﹆﹡ ،3︧ــ︀︋︣س در ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ 
︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ︎︦ از آن 
ا︗︣ای رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط و ︵︣ا﹩ ︫︡ه ︋︣ای 

﹋︀﹨︩ ر ﹉︧︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︨︴︀︎ ﹫﹟ و ﹝﹠︀︨︉، 
﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.

:︹︊﹠﹞
International Federation of Accountants (IFAC), 
Guide to Using ISAs in the Audits of Small and 
Medium- Sized Entities, Volume 1- Core Concepts, 
2011

رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ︋︣ای ︨︀︎ ︋﹥ ر︣︺︑ ︿︣︑ ﹉︧︿ ︫︡هرو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ︋︣ای ︨︀︎ ︋﹥ ر︣︺︑ ︿︣︑ ﹉︧︿ ︫︡ه

﹡﹞﹢دار ︩﹆﹡ -3︧︀︋︣س در ارز︀︋﹩ ر︣︑ ﹉︧︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️

﹨︡ف ︧︀︋︣س﹨︡ف ︧︀︋︣س
 ︑︺﹫﹫﹟ ا﹟ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡ ︑︖︀ری از ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︻︀ری ا︨️ ︑︺﹫﹫﹟ ا﹟ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡ ︑︖︀ری از ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︻︀ری ا︨️

﹜﹋﹜﹋ ︠︴︣ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︺︣ض ︑﹆﹙︉ و ا︫︐︊︀ه︠︴︣ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︺︣ض ︑﹆﹙︉ و ا︫︐︊︀ه ز︀دز︀د

ر︧﹉ ذا︑﹩ر︧﹉ ذا︑﹩

ر︧﹉ ﹋﹠︐︣لر︧﹉ ﹋﹠︐︣ل

︿︣︑ ﹉︧ر︿︣︑ ﹉︧ر
︋︀ا﹨﹞﹫️︋︀ا﹨﹞﹫️

︿︣︑ ﹉︧ر︿︣︑ ﹉︧ر
︋︀ا﹨﹞﹫️ ارز︀︋﹩ ︫︡ه︋︀ا﹨﹞﹫️ ارز︀︋﹩ ︫︡ه

 ︴︨ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ر ︴︨ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ر
 ﹤︐﹁︀ ︩﹨︀﹋ ﹟﹫︀︎ ﹩﹠︐﹁︣︢︎ ﹤︐﹁︀ ︩﹨︀﹋ ﹟﹫︀︎ ﹩﹠︐﹁︣︢︎

ا︨️ا︨️

︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋︖︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ رخ د﹨︡؟︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋︖︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ رخ د﹨︡؟

آ﹛︣︐﹠﹋ ︀︀ی دا︠﹙﹩ ﹝︣︡️ ر︧﹉ ذا︑﹩ ︑︺︣︿ ︫︡ه را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡؟آ﹛︣︐﹠﹋ ︀︀ی دا︠﹙﹩ ﹝︣︡️ ر︧﹉ ذا︑﹩ ︑︺︣︿ ︫︡ه را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡؟

﹜﹋ ﹉︧ر﹜﹋ ﹉︧ر ︳︨﹢︐﹞ ﹉︧ر︳︨﹢︐﹞ ﹉︧ر ﹐︀︋ ﹉︧ر﹐︀︋ ﹉︧ر

﹡﹊︐﹥: ︵﹢ل ︋︣دار﹨︀ در ﹡﹞﹢دار، ︋︧︐﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ︠︀ص و و﹫﹎︥︀ی ر︧﹉ وا︡ ︑︖︀ری و ﹝︀﹨﹫️  ︨︀︎︧︀︋︣س، ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.﹡﹊︐﹥: ︵﹢ل ︋︣دار﹨︀ در ﹡﹞﹢دار، ︋︧︐﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ︠︀ص و و﹫﹎︥︀ی ر︧﹉ وا︡ ︑︖︀ری و ﹝︀﹨﹫️  ︨︀︎︧︀︋︣س، ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.


