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و︥﹎﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︣︑︣ ︧︀︋︡اری د﹡﹫︀ ︫︀﹝﹏ ︨︀︻︐︀ی ﹋︀ر 
︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀  ︵﹢﹐﹡﹩، ر﹇︀︋︐︀ی ︨ــ️ ︋﹫﹟ دا﹡
﹇﹢﹆︀ی ︋︧﹫︀ر ︋︀﹐ ا︨️. ︋︀ و︗﹢د ا︻﹢︲﹢﹞ ،﹟︀ی ︋﹫︪︐︣ی 
 ﹟از ا ︩﹫︎ ︡︀︫ ﹤﹋ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡ و︗﹢د دارد ﹟در ا
︡ه ا︵﹑︻︀︑﹩ در   ︫﹩︺  ︨،﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ده ا︨ــ️. در ا﹢ ﹡︀︫ــ﹠︀︠︐﹥︋ 
 ﹟︣︠︣د و آ﹁ ﹤︋ ︭︣﹠﹞ ︀ی﹫﹎︥و ،️﹫﹛︀︺﹁ ﹤︙را︋︴﹥ ︋︀ ︑︀ر
︣︑︣ ︧ــ︀︋︡اری د﹡﹫︀»، ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩  ﹝︊﹙︼  درا﹝︡ «9 ﹝﹣︨︧ــ﹥︋ 

﹇︣ار ﹎﹫︣د.

د﹢﹚️، ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٨٤٥
 (William Welch Deloitte) ️ ﹢﹚د ︩ ︀ل 1845، و﹙﹫ـــــ︀م و﹜ در︨ 
︣ ﹜﹠︡ن ا﹁︐︐︀ح  ــ  ︫(Baisinghall) ︀ل﹍﹠﹫︧ــ﹫ ︀︋︀ن︋  ﹫ ﹢د را در︠  ︣ ﹋︀ر︠  د﹁︐
 ﹉ ﹏﹆︐︧﹞ ︧ــ︀︋︣س او﹜﹫﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ای ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ️﹢﹚︣د. د﹋
 (Great Western ی﹢﹚و︨︐︣ن ر ️︣﹎ ︀م﹡ ﹤ ــ︀﹝﹩ ︻︀م︋  ︫ــ︣﹋️︨ 
(Railway ا﹡︐︀ب ︫ــ︡. در ︨ــ︀ل  ،1896︀ر﹜︤ وا﹜︡و ﹨︀︨﹊﹫﹠︤ 

(Charles Waldo Haskins) و ا﹜﹫︖ـــــــ︀ وات ︨﹙ــــ︤  

 (Haskins ︤﹚︨ ︡﹡ا ︤﹠﹫﹊︨︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ (Elijah Watt Sells)

 ︣︑︣︋ ﹤︧︨﹣﹞ 9︧︀︋︡اری د﹡﹫︀

﹩﹚﹫︀﹊﹫﹞ ︡﹝﹞:﹤﹝︗︣︑
Ch. Trehan

︗︣︑
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(Sells & را در ﹡﹫﹢﹢رک ا﹝︣﹊︀ ︑︪﹊﹫﹏ داد﹡︡. 

︋︺︡﹨︀ از ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥  ﹩︨︣︋︀︧︀د ︫︡ 
 ﹩︀﹊︣﹞︧︀︋︡اران آن ︋﹫︪︐︣ ا» در ﹋︪﹢ر ︑︃︨﹫︦ ︫ــ︡ه ︋﹢د و ﹤﹋
︋﹢د﹡︡ ︑︀ ︀﹫﹡︀︐︣︋﹩». در 1 ﹝ــ︀رس 1933، آر︑﹢ر ﹨︤﹜︐﹢ن ﹋︀ر︑︣ 
وا︋︧ــ︐﹥  (ــ﹉   (Colonel Arthur Hazelton Carter)

 ︡︀︋ ︀م︻ ﹩﹞︀︀ی ︨ــ︐﹋︣ــ﹩) ﹋﹠﹍︣ه را ﹝︐﹆︀︻︡ ﹋︣د ﹋﹥ ︫ــ﹞︀︷﹡
︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︧︀︋︣س ﹝︧ــ︐﹆﹏ ر︨﹫︡﹎﹩ ︫ــ﹢﹡︡. در ︨︀ل 1989، 
د﹢﹚️، ﹨︀︨﹊﹫﹠︤ ا﹡︡ ︨﹙︤ ︋︀ ︑︀ش راس  (Touche Ross) در 
ــ︡﹡︡ و ﹝﹣︨︧﹥ د﹢﹚️ و  ︀ ︡﹊﹍︣ اد︾︀م︫   ︋︀﹊︣﹞ا ︡︐﹞ ت﹐︀ا

.︫︡ ﹏﹫﹊︪︑  (Deloitte & Touche) ︀ش︑
 (Deloitte Touche ︑﹢﹝︀︑︧ــ﹢  ︑︀ش   ️﹢﹚د ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
 (Deloitte Global) ︋ــ︀ل﹢﹚﹎ ️﹢﹚︋ــ︀ ﹡︀م د Tohmatsu)

️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ︦﹫را ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن ر (Punit Renjen) ﹟︖﹡ر ️﹫﹡﹢︎
 ️﹫﹛﹢︧﹞ .ا︻﹑م ﹋︣د ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋،️︨︀﹊︣﹞در ا ️﹢﹚د
 ︡︡︗ ﹩﹛︀﹞ 2015، ﹝︭︀دف ︋︀ او﹜﹫﹟ ︨︀ل ﹟︪ــ︀ن از ا︋︐︡ای ژوا

د﹢﹚️ ﹎﹙﹢︋︀ل ︋﹢د.  د﹢﹚️ او﹜﹫﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹥ ﹜︀ظ 
درا﹝︡ ︨︀﹐﹡﹥ در ﹋︪﹢ر ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝︣﹊︀ ا︨️. در ︨︀ل 2014، 
︑︺︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︣﹁﹥ ای ا ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︡ود 000ر210 ﹡﹀︣ (﹝︺︀دل 
 (PwC) ﹩د︋﹙﹫﹢ ︨ــ ﹩︎ ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︋ــ﹢د، در (﹉﹢﹋ ︫︣ــ ﹉
٠٠٠ر١٩۵ ﹡﹀ــ︣، ار﹡︧ــ️ ا﹡︡ ︀﹡﹌ (E&Y) ٠٠٠ر١٩٠ ﹡﹀︣ و 
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ (KPMG) ٠٠٠ر١۶٢ ﹡﹀︣ ﹋︀ر﹝﹠︡ دا︫ــ︐﹠︡. ︑︺︡اد 
﹋︀ر﹝﹠︡ان ﹝﹣︨︧ــ﹥ د﹢﹚️ در 100 ︫︺︊﹥ ﹋︪ــ﹢ر ا﹝︣﹊︀ ︋﹫︩ از 
︡﹝︀ت  ︩ ﹋﹙﹫︡ی ︧︀︋︨︣ــ﹩،︠  000ر70 ﹡﹀︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ در 4︋ 

﹝1️︣︡، ﹝︪︀وره2 و ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
در ﹝﹆︀︧ــ﹥ درا﹝︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀، د﹢﹚️ ︋︀ 35/2 ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر، 
در دو﹝﹫﹟ رد︗ ︿︀﹡﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ا﹎ ﹤︣︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
︋︤رگ در ︗︣︀ن ﹎︧︐︣ش ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره ای ﹨︧︐﹠︡، 
ا﹝︀ د﹢﹚️ او﹜﹫﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره ای در اوا﹏ د﹨﹥ 
2000 ︋﹢ده ا︨ــ️. در ﹡︐﹫︖ــ﹥،  درا﹝︡ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︀وره و 
﹢ده ﹋﹥ 76  ﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر︋  ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥،17/6︋  ﹝︣︡︐﹩ د﹢﹚️ در︨ 

︋﹩ دی او

آرام اس

﹌﹡︀︡﹡ا ️ ار﹡︧

﹩﹚﹫︑︣﹊﹫︋

️﹢﹚د

﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩

﹎︣﹡️ ︑﹢ر﹡︐﹢ن

︎﹩ د︋﹙﹫﹢︨﹩

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵

﹡﹞﹢دار1- درا﹝︡ ︗︀﹡﹩ ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ 2015 ︋︣ای ︫︣﹋︐︀ی ︧︀︋︡اری ︋︣︑︣

٢٨/٧ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

۴/۶ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

٧/٣ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

٣/٨ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

٣۵/٢ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

٣۵/۴ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

٢۴/۴ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

۴/۵ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

﹝︀زارز ١/٣ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر
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در︮︡ ︋﹫︪︐︣ از ﹡︤د︣︐﹊﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ر﹇﹫︉ (︎﹩ د︋﹙﹫﹢ ︨﹩) ا︨️.
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،(Cathy  Engelbert) ــ﹩ ا﹡﹍﹙︊ــ︣ت︐﹋
 ﹟︣︐︋ ﹜︪ــ﹥ ︨ــ︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹫﹝﹨ ︀﹞” :︡﹢﹎ ﹩﹞ ،️﹢﹚د
︫︬ را ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︗﹠︧ــ﹫️ و ﹡︥ادی ﹋﹥ ︋﹥ آن ︑︺﹙﹅ 
دارد، ︗ــ︢ب ﹋﹠﹫﹛ ︋﹥ ︫ــ︣ط آن ﹋ــ﹥ از ︣﹁ــ﹥ ای ︋﹢دن آن 
﹋︀ر﹝﹠︡ زن ︀ ا﹇﹙﹫️ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠﹫﹛؛  
ا﹟ ︫﹫﹢ه ︀﹝️ ﹝﹣︨︧﹥ ا︨ــ️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در را︋︴﹥ ︋︀ 
︫ــ︣﹋︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ا︑︀﹇︀ی ︠﹢د ﹡︪︧︐﹥ ︋﹢د﹡︡ و در ز﹝︀﹡﹩ 
﹫︩ آ﹝︡ ﹋ــ﹥ آن را ︗︡ی ﹡﹍︣﹁︐﹛،  ︣ای ﹋︀ری︎  ﹋ــ﹥ ﹁︣︮︐﹩︋ 
 ﹉ ️﹢﹚ــ﹢ع در د︲﹢﹞ ﹟و︸﹫﹀ــ﹥ ام را ﹝︐︢﹋︣ ︫ــ︡﹡︡. ا
﹁︣﹨﹠﹌ ا︨️: ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︋﹫︪﹫﹠﹥ ︨︀زی ︸︣﹁﹫︐︀ی 

﹝﹢︗﹢د.“ 

︎﹩ د︋﹙﹫﹢ ︨﹩، ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩٩٨
︋ــ︡ون ﹨﹫ــ︘ ︑︣دــ︡ی، ︎﹩ د︋﹙﹫﹢ ︨ــ﹩ ﹊ــ﹩ از ﹝﹣︔︣︑︣ــ﹟ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری د﹡﹫︀︨ــ️. ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ در ︫︣ ﹜﹠︡ن 
 ︦︣ا  ︎﹏﹢﹛ ﹏﹢﹞︀ ﹥ ﹡︀م︨  ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥  ﹉︧︀︋︡ار ا﹡﹍﹙﹫︧﹩︋ 
ــ︀ دو ︧ــ︀︋︡ار د﹍ــ︣ ا﹁︐︐︀ح  (Samuel Lowell Price) و︋ 

 ﹤︧︨﹣﹞ ﹉ ﹤︋ ︫︡ن ﹏︡︊︑ ︀︋ در ︨ــ︀ل 1865، ﹨﹞︤﹝︀ن .︫︡
 ﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︤رگ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀ ︫︊﹊﹥ ای از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی
︻︱﹢، ﹡︀م ﹝﹣︨︧﹥ از ︨﹢ی ︫ــ︣﹋︀ ︋﹥ ︎︣ا︦، وا︑︣ ﹨︀وس و 
 ︣﹫﹫︽︑ (Price, Waterhouse and Company) ︀ران﹊﹝﹨

︎﹫︡ا ﹋︣د.
 ﹩﹡︀︗ 2015، درا﹝︡﹨︀ی ﹟30 ژو ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ در ︨ــ︀ل
﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︀ 10 در︮ــ︡ ا﹁︤ا︩ ︋ــ﹥ ﹝︊﹙︼ 35/4 ︋﹫﹙﹫ــ﹢ن د﹐ر و 
 ﹤  ︋︩18 در︮︡ ا﹁︤ا ︀ ︡﹝︀ت ﹝︣︡ــ️︋   ︠﹤از ارا ﹏︮︀ ︡درا﹝ــ

﹝︊﹙︼ 11/2 ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ر︨ــ﹫︡؛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ درا﹝︡﹨︀ی ︠︡﹝︀ت 
 ︩︪ــ﹩ و ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ 6/2 و 7/1 در︮︡ ا﹁︤ا︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن

دا︫️.
️ ﹝︡ــ︣ه  ﹫﹨ ︦ــ﹫ر ،(Dennis Nally) ﹩د﹡﹫ــ︦ ﹡﹙ــ
 :︡﹢﹎ ﹩﹞ ،(PwC International) ︀ل﹠︪﹡︣︐﹠د︋﹙﹫﹢ ︨﹩ ا ﹩︎
”ر︫ــ︡ ﹝﹆︐︡را﹡﹥ 8 ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥، ﹡︐﹫︖﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
در︠﹢ر ︑﹢︗ــ﹥ در ︗︢ب ︣︐︋﹟ ا﹁︣اد، اراــ﹥ ︠︡﹝︀ت ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ و 

︎﹫︪﹠︀د ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹡﹢︑ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹠﹙﹫﹙﹍︣ی ا︵﹑︻︀ت ا︨️.“

ار﹡︧️ ا﹡︡ ︀﹡﹌، ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩٨٩
آر︑﹢ر ︀﹡ــ﹌ (Arthur Young) در اوا︠︣ د﹨ــ﹥ 1800، ︎︦ 
از ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙﹩ از ر︫ــ︐﹥ ﹆﹢ق دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹎﹑︨ــ﹍﹢ در ﹋︪ــ﹢ر 
︀ل 1906،  ﹥ ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝﹞ ︀﹊︣︀︗︣ت ﹋︣د. او در︨  ا﹡﹍﹙︧︐︀ن،︋ 
︋﹥ ﹨﹞︣اه ︋︣ادرش، ا︨ــ︐﹠﹙﹩ (Stanley)، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︡اری 
 ︫︣ را در (Arthur Young & Co.) و ﹨﹞﹊︀ران ﹌﹡︀ آر︑﹢ر
(Cleve- ︡﹠﹛﹢﹫﹚﹋ ︫︣ ︫ــ﹫﹊︀﹎﹢ ا﹁︐︐︀ح ﹋︣د. در ︨ــ︀ل 1903در

(land، ار﹡︧ــ️ و ︋︣ادرش، ︑﹢دور، ﹉ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧ــ︀︋︡اری 

 ︦﹫︨︃︑ (Ernst & Ernst) ️︧﹡︀م ار﹡︧ـ️ ا﹡︡ ار﹡ ︀︋ ﹉﹢﹋
﹋︣د﹡︡. ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︀د︫︡ه ︵﹩ ﹏ ︨︀ل ︋﹥ ︨︣︻️ ر︫︡ ﹋︣د﹡︡ 
︑︀ ا﹟ ﹋﹥ در ︨ــ︀ل ︡﹊ ︀︋ 1989﹍︣ اد︾︀م ︫︡ه و ﹝﹣︨︧﹥ ار﹡︧️ 

ا﹡︡ ︀﹡﹌ را در ﹋︪﹢ر ا﹝︣﹊︀ ︑︪﹊﹫﹏ داد﹡︡.
ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥، ︻﹞﹙﹫︀ت ︠﹢د را در ︨︣︑︀︨︣ ︗︀ن و 150 ﹋︪﹢ر 
︀ور﹝﹫︀﹡﹥،  ــ︀﹝﹏ 1- ا﹝︣ــ﹊︀؛ 2- ارو︎︀ و︠  در 4 ﹝﹠︴﹆﹥ ︑︖︀ری︫ 
﹨﹠︡ و آ﹁︣﹆3︀؛ 3- آ︨﹫︀- ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥؛ و 4- ژا︎﹟، د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣ده 
ا︨ــ️. ︋﹫︪︐︣﹟  درا﹝︡ ﹝﹣︨︧﹥ از ︋︪ــ︀ی اول و دوم ا︨️. 
﹋﹏  درا﹝︡ ︋︪ــ︀ی آ︨﹫︀- ا﹇﹫︀﹡﹢︨ــ﹫﹥ و ژا︎﹟ ︋︣ا︋︣ ︋︀ 25 در︮︡ 

آ︀ ﹝﹩ دا﹡︧︐﹫︡ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︑﹞︀﹝﹩ ︫︣﹋︐︀ی ︫︀︬︠ 
داو ︗﹢﹡︤ (Dow Jones) را ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟

︨﹩ ︫︣﹋️ ︋︤رگ ︫ــ︀︬︠ داو ︗﹢﹡︤، ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ 
 ،️﹋︫︣ 6 ﹌﹡︀ ︡﹡5 ︫︣﹋️، ار﹡︧️ ا ️﹢﹚د :︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧

﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ 5 ︫︣﹋️، ︎﹩ د︋﹙﹫﹢︨﹩ 14 ︫︣﹋️.
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 ﹌﹡︀ ︡﹡ار﹡︧️ ا ،︀﹫︖﹠︨︣︷﹡ در .️︨︀﹊︣﹞از ا ﹏︮︀ ︡﹞درا
﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︐﹋︫︣ ﹟︣︐︋︀ ︋︣ای ﹋︀ر ﹋︣دن ︋﹢ده 
و در ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹎︫︢ــ︐﹥، درا﹝︡ آن 28/7 ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ﹎︤ارش 

︫︡ه ا︨️. 
ر﹫ــ︦   ،(Mark Weinberger) و﹠︊︣﹎ــ︣  ﹝ــ︀رک 
 ﹌﹡︀ ︡﹡ار﹡︧ــ️ ا ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ــ﹩ و﹡︀︗ ︩︋ ــ︣ه︡﹞ ️ ﹫﹨
 ﹟﹫﹠ ️دوران ︎︣ر﹇︀︋️، ﹨︡ا ﹟ر ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥: ”در ا﹢︵ ﹟ا
︩ رو  ︨︀ز﹝︀ن ︋︤ر﹎﹩ ﹉ ا﹁︐︀ر ا︨️ و ﹝︪︐︀﹇︪﹛︀ ︀︋ ﹜︀ی ︎﹫
 ︩﹫︋ ﹟︣﹁دارای ︨︀︋﹆﹥ ︾︣ورآ  ﹌﹡︀ ︡﹡رد ﹋﹠﹛. ار﹡︧ــ️ ا﹢︠︣︋
از ﹉ ﹇︣ن ا︨️. ﹝︀ ︫ــ︣ت ︠﹢د را ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹋﹫﹀﹫️، ا︻︐﹞︀د 
و در︨ــ︐﹊︀ری ︋﹠︀ ﹡︀د﹛. ﹝︀ آ﹠︡ه را ︋︀ ︑︀ر و ︫︣︑﹞︀ن ︠﹙﹅ 

“.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞

﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩، ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩٨٧
 ﹤︧︀﹆﹞ 2 ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹎︫︢︐﹥، در ﹩︵ (KPMG)﹩︗ ام ﹩︎ ﹩﹋
︋︀ 4 ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ، ︨ــ︣︑ ︹︣﹟ ر︫︡ را دا︫︐﹥ ا︨️ و در ︨︀ل 
﹝︀﹜﹩ ﹇︊﹏، ﹝︊﹙︼ 24/4 ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر درا﹝︡ ﹎︤ارش ﹋︣ده ا︨ــ️. 
در ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ﹁﹢ر﹢ن (Fortune) در ︨︀ل 2016 در ﹝﹢رد 
︣︐︋﹟ 100 ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹋︀ر ﹋ــ︣دن، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ︋︀ 20 ︎﹙﹥ 
︮︺﹢د، ︋﹥ ر︑︊﹥ ﹏ و ︨ــ﹢﹝﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ (از ︋﹫﹟ 100 ︫︣﹋️) 
﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و در 2 ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥، در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ 4 ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ، 
از اــ﹟ ﹡︷︣ دارای ︋︀﹐︑︣﹟ ر︑︊﹥ ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ از د︡﹎︀ه 
︣ای ﹝ــ﹏ ﹋︀ر آ﹠︡ه   ︋︣︑︣ ــ︣﹋️︋   ︫100 ﹟﹫ ﹝ــ︀دران ﹡﹫ــ︤ در︋ 

﹁︣ز﹡︡ان، ﹇︣ار دارد.
︑︀ر︙ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ︋ــ﹥ ︨ــ︀ل 1911 ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد؛ 

در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︡ار ︀﹫﹡︀︐︣︋ــ﹩، و﹙﹫︀م ︋︀ر﹋﹙﹩ ︎﹫️ 
 ،﹉︋ــ﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︀رو (William Barclay Peat)

 (New York’s ﹝﹫︪ــ﹏ و ﹨﹞ــ﹊︀ران ﹡﹫﹢ــ﹢رک 
در   Marwick, Mitchell and Company)

 ،﹏︪﹫﹞ ،﹉︨ــ️ و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︀رو﹢﹫︎ ︀﹊︣﹞︪ــ﹢ر ا﹋
 (Marwick, Mitchell, Peat & و ﹨﹞ــ﹊︀ران ️﹫︎
 .︡﹡︡ ︺︡ از ﹝︡ت ﹋﹢︑︀﹨﹩ ︗︡ا︫  (.Co را ︑︪ــ﹊﹫﹏ داد﹡︡ و︋ 

 ،﹉در ︨︀ل 1925 ︋︀ ﹡︀م ︎﹫️، ﹝︀رو ︣﹍2 ﹝﹣︨︧﹥ ︋︀ر د
ــ﹥  ــ︣وع︋   ︫(Peat, Marwick, Mitchell) ﹏︪ــ﹫﹞
﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︣د﹡︡. در ︨ــ︀ل 1978، ﹡︀م ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹢︑︀ه و ︋﹥ 
(Peat Marwick Inter- ︀ل﹠︪﹡︣︐﹠ا ﹉︀رو﹞ ️﹫︎

(︡︊︑ national﹏ ︫︡. در ﹨﹞﹫﹟ ︀ل، در ︨︀ل 1979، 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ارو︎︀ی  ﹎︣و﹨﹩ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋ 
︡﹡︡ و ﹝﹣︨︧﹥ ﹋﹙﹫﹠﹢﹜︡ ﹝﹫﹟ ﹎﹢رد﹜︣  ︾︣︋﹩ و ا﹝︣﹊︀ اد︾︀م︫ 
(Klynveld Main Goerdeler: KMG) را ︑︪﹊﹫﹏ 

 ﹉داد﹡︡. در ︨︀ل 1987، ﹝﹣︨︧﹥ ﹋﹩ ام ︗﹩ و ︎﹫️ ﹝︀رو
او﹜﹫ــ﹟ (و ﹡﹥ آ︣︠ــ﹟) اد︾︀م ︋︤رگ  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری را 
 ︡﹛﹢︐﹞ ،﹉︀رو﹞ ️﹫ ا﹡︖︀م داد﹡︡ و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩︎ 
﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩  ︀ل 1995، ﹡︀م آن ﹋﹢︑︀ه و︋  ︺︡﹨︀ در︨  ︫︡ و︋ 

︑︽﹫﹫︣ ︎﹫︡ا ﹋︣د.
️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ︦﹫ر ،(John Veihmeyer) ︣ ﹩﹝︀ن و︗
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ︗︋” :︡﹢﹎ ﹩﹞ ،﹩﹡︀︪ــ﹩ از ︨﹫︀︨︐︀ی ا︮﹢﹜﹩ 
﹝﹣︨︧ــ﹥، ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن  ﹁︣︮️ ︫ــ︽﹙﹩ ﹝︐﹀︀وت و ︾﹠﹩ ︋︣ای 
 ﹟︀ر﹝﹠︡ان ا︨ــ️. در د﹡﹫ــ︀ی ︎﹫︙﹫︡ه و ︎︣︑︽﹫﹫ــ︣ ا﹝︣وزی، ا﹋
 ﹤﹊﹚ ︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن ﹡︊﹥ ﹡﹫︧️؛︋  ︀﹝﹏ ︗︢ب دا﹡  ︫︀﹠︑ ️︀︨ــ﹫︨

آ︀ ﹝﹩ دا﹡︧︐﹫︡ ا﹟ 9 ﹝﹣︨︧﹥ دارای ︡ود ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋︀ر﹝﹠︡ 
﹝﹩ ︋︀︫﹠︡؟

︣ 000ر938 ﹡﹀︣ ا︨️ ﹋﹥   ︋︼﹛︀ ــ︀︾﹏ در ا﹟ 9 ﹝﹣︨︧ــ﹥︋  ﹋︀ر﹝﹠︡ان︫ 
︋﹫︪ــ︐︣ از ︗﹞︺﹫️ ﹋︪﹢ر ا︧ــ﹙﹠︡ و 2 ︋︣ا︋︣ ︗﹞︺﹫️ ﹋︪﹢ر ︋︀ر︋︀دوس 

(︗︤︣ه ای وا﹇︹ در ا﹝︣﹊︀ی ﹝︣﹋︤ی) ا︨️.
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︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹁︣اد ︋︀︑︖︣︋﹥ و ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ﹝︐﹠﹢ع و ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀︠︐﹟ 
﹁︣︮︐﹩ ︋﹩ ﹡︷﹫︣ ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥ ﹝︧﹫︣ ︫︽﹙﹩ آ ﹡︀ ﹡﹫︤ ا︨️.“

︋﹩ دی او، ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩٦٨
︀ل 2015، در 151 ﹋︪﹢ر د﹡﹫︀  ﹩ دی او (BDO) در︨  ﹝﹣︨︧ــ﹥︋ 
دارای ︻︱﹢ ا︨ــ️، ︡ود 000ر︫︣ 60﹉ و ﹋︀ر﹝﹠︡ در 1328 
 ﹩﹡︀︗ ︀ن دارد و ︎﹠︖﹞﹫﹟ ︫︊﹊﹥ ︋︤رگ︗ ︣د﹁︐︣ ﹋︀ر در ︨︣︑︀︨ــ
︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️. ︑︀ر︙﹥ ︋﹩ دی او ︋﹥ ︨︀ل 1910 ﹝﹫﹑دی 
 (Maximilian ﹟﹞︡﹫︨ ︣دد؛ در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︀﹋︧﹫﹞﹫﹙﹫︀ن﹎ ﹩﹞︣︋
 (CPA) ﹩﹝︨︧︀︋︡ار ر 2از 200ر ﹩﹊ ،﹤﹛︀  ︨٢٢ Seidman)

︀ل  ﹢﹫﹡ ︣﹢رک ا﹁︐︐︀ح ﹋︣د. در︨  در ا﹝ ،︀﹊︣﹉ د﹁︐︣ ︑﹉ ا︑︀﹇﹥ در︫ 
 (Seidman & Seidman) ﹟﹞︡﹫ ﹫︡﹝﹟ و︨   ︨﹤︧︨﹣﹞ ،1917
 ️︺﹠ ️ ﹝﹫︪﹫﹍︀ن، ︗︣︐︪﹞ ﹤﹋ ﹩︀︀ن آن︮  ﹛︀ ︀ر را در ا﹋ ︣ دو﹝﹫﹟ د﹁︐
ــ﹫︡﹝﹟ در  ﹢د، ا﹁︐︐︀ح ﹋︣د. در د﹨﹥ 1960 ﹝﹫﹑دی، ﹡︀م︨  ﹝︊﹙﹞ــ︀ن︋ 
 ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ اد︾︀م ︀ ︀ل 1963 ﹝﹫﹑دی︋  ︡ و در︨  ا﹝︪﹞ ︀﹊︣﹢ر︫ 
از آ﹜﹞︀ن، ﹋︀﹡︀دا، ﹨﹙﹠︡ و ا﹡﹍﹙﹫︦، ︋﹥ ﹉ ﹝﹣︨︧﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀ ﹡︀م 
﹫︡﹝︡︊︑ 4﹟﹏ ﹎︣د︡. در ︨︀ل 1973،  ﹫﹠︡ر︨  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ﹎︣وه︋ 
︋﹥ ︀د 3 ︻︱﹢ ﹝﹣︨︦ ارو︀︎﹩، ا﹟ ﹡︀م ︋﹥ ︋﹫﹠︡ر د︖﹊︣ ُا︑﹥ 

.️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑ (Binder Dijker Otte)

︎ــ️ ﹋︣ا﹝ــ︣ ︡﹞ ،(Pat Kramer)︣︻︀﹝ــ﹏ ︋﹩ دی او 
﹋︀﹡︀دا ا︸︀ر ﹝﹩ دارد: ”روا︋ــ︳ ﹝︀ ︋︀ ︀︮︊﹊︀ران و ﹋︀ر﹝﹠︡ان 
︋︣ ︀︎ــ﹥ ا︻︐﹞︀د و ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹁︣د ︋﹠︀ ﹡︀ده ︫ــ︡ه و ︋︀ 
︣﹋️ رو ︋﹥ ︗﹙﹢ی ﹝﹣︨︧ــ﹥، ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹢ا﹨︡ ︀﹁️. ا﹝︀ د﹡﹫︀ 
و ︠︡﹝︀ت ر︨︀﹡﹩ ﹝﹣︨︧﹥ در ︨︀︎ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︀︮︊﹊︀ران، 
در ︗︣︀ن ︑︽﹫﹫︣ ا︨ــ️؛ و ا﹟ ︋﹥ آن ﹝︺﹠︀︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹢آوری 
️ ر︨ــ︀﹡﹩ ︋﹥  او﹜﹢ــ️ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︀ ا︨ــ️. ︨﹫︀︨ــ️ ︠︡﹝
﹝︪ــ︐︣︀ن ︋︤رگ، ︗︢ب و ﹀︶ ا︨ــ︐︺︡اد﹨︀ی ︋︣︑︣، ادا﹝﹥ 

“.️﹁︀ ︡﹨ا﹢︠

﹎︣﹡️ ︑﹢ر﹡︐﹢ن، ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩٨٠
﹥ ︑︀ز﹎﹩ درا﹝︡﹨︀ی   ︋(Grant Thornton) ر﹡︐﹢ن﹢︑ ️﹡︣﹎ ﹤︧︨﹣﹞
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︠﹢د را ︡ود 4/7 ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︔︊️ ﹋︣ده ا︨️ و در ︋﹫︩ 
از 130 ﹋︪ــ﹢ر ︋︀ ︡ود 000ر38  ﹋︀ر﹝﹠︡، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹁﹙︧ــ﹀﹥ 
«︑﹞︀م و︗﹢دت را ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹍﹫﹠﹞ ︣︋ «5︭︣︣ ︋﹥ ﹁︣د ︋﹢دن، ﹁︣﹨﹠﹌ 

ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی و ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی ﹋︀ر﹝﹠︡ان، ︑︃﹋﹫︡ دارد.

 (Alexander Richardson ️﹡︣﹎ ︀رد︨ــ﹢ن︙ا﹜﹊︧︀﹡︡ر ر
( ﹤﹁︣ Grant︧ــ︀︋︡اری را از ﹝﹣︨︧﹥ ار﹡︧️ و ار﹡︧️ (اد︾︀م ︫︡ه 

در ار﹡︧ــ️ ا﹡︡ ︀﹡﹌) ︫ــ︣وع ﹋︣د؛ و﹜﹩ در ︨ــ﹟ 26 ︨︀﹜﹍﹩ ︑︭﹞﹫﹛ 
︀︫ــ︡. او ﹝﹣︨︧﹥ ا﹜﹊︧︀﹡︡ر ﹎︣﹡️ و ﹨﹞﹊︀ران  ﹢دش︋   ︠︦﹫ر ️﹁︣﹎
(.Alexander Grant & Co) را در ︨ــ︀ل 1924 ا﹁︐︐ــ︀ح ﹋︣د. ﹡︀م 

︀ اد︾︀م 50  ︀ل 1980︋  ﹥ ﹎︣﹡️ ︑﹢ر﹡︐﹢ن ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د و در︨   ︋︀﹨︡︺  ︋﹤︧︨﹣﹞
﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︑ ﹤︋ ﹏︡︊﹉ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫︡.

﹎︣﹡ــ️  ﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏   ،(Ed Nusbaum) ﹡︀︨ــ︊﹢م  ِاد 
︑﹢ر﹡︐ــ﹢ن ︗﹢﹎ ﹩﹞ ﹩﹡︀ــ︡: ”﹝ــ︀ ︋ــ︀ 000ر38  ﹋︀ر﹝﹠︡ در 
130 ﹋︪ــ﹢ر ︗︀ن و ︋︀ ﹉ را﹨︊︣د واــ︡ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︊﹙︼ 4/7 ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر  درا﹝︡ ﹋︧︉ ﹋︣ده و در وا﹇︹ 
︨ــ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︣︑ ︹︧︣ــ︀︋︡اری در ر︫ــ︡ و ︑﹢︨︺﹥ ا︨️. 
آ﹡︙﹥ ﹝︀ را ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩ ︨ــ︀زد، ا﹡︡ازه ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹡﹫︧️؛ ︫︺︀ر 
﹢د ﹋﹞﹉  ﹥ ﹝︪︐︣︀ن︠  ︣ای ر︫ــ6︡  ا︨ــ️. ﹝︀︋  ﹝︀ ︾︣︤ه︋ 
﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑﹢ان ﹡﹀︐﹥ ︠﹢د ︋︣ای ر︫ــ︡ را ︋﹥ وا﹇︺﹫️ ︋︨︣︀﹡﹠︡. 
 ︡︀ ﹢ده و︋  ︀︊﹊︀ری ﹝︐﹀︀وت از د﹍︣ی︋  ﹝︀ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ﹨︣︮ 
 ︡︡︗ ︀وت﹀︑ ﹉ ︀ز﹨︀ی ︠ــ︀ص آن ︑﹢︗﹥ ﹋︣د. ﹨︣ روز﹫﹡ ﹤︋
︋︣ای ︀︮︊ــ﹊︀ران، ﹋︀ر﹝﹠︡ان و ︗︀﹝︺﹥ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥، 

ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.“

﹝︀زارز، ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩٤٠ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝ــ︀زارز (Mazars) دارای 000ر17  ﹋︀ر﹝﹠︡ در 77 
﹋︪ــ﹢ر د﹡﹫︀ ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹠︀︵﹅ ارو︎ــ︀، آ﹁︣﹆︀، ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥، آ︨ــ﹫︀- 
ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥، ا﹝︣﹊︀ی ︫﹞︀﹜﹩، ا﹝︣﹊︀ی ﹐︑﹫﹟ و ﹋︀را﹫︉ ا︨️. 
ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹊﹩ از ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و 
︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︋︀زار﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︱﹢ری ︎︣﹇︡رت 
دارد. ﹎︣دش ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ در ︨ــ︴︗ ︀﹡﹩ ︋︣ای ︨︀ل 
 ﹉ 2015، 1/3 ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︋﹢ده ا︨️. ﹝︀زارز ︋﹥ ︮﹢رت ﹩﹛︀﹞
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤︍︀ر﹊ ﹩︐﹋︨︧ــ﹥ ﹝﹠﹀︣د و ︋﹥ ︫﹊﹏ ︫ــ︣ا﹣﹞
﹢د را ︑﹫﹥ و ﹝﹠︐︪ــ︣  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩︠  ــ︀﹜﹥︮  ﹝︀زارز ﹨︨︣ 
﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︡︻﹩ ا︨️ ﹠﹫﹟ ا﹇︡ا﹝﹩ در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︭︠﹢︮﹩  

︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️، ا︨︐︓﹠︀﹩ ا︨️.
 (Rouen) 7روان ︨︧︣ــ﹥ ﹝︀زارز در ︨︀ل 1940 در ︫ــ﹣﹞
 ︦﹫︨︃︑  (Robert Mazars) ︣ا﹡︧﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ را︋︣ت ﹝︀زارز﹁
︫ــ︡. ﹝︀زارز ︑︀ د﹨﹥ 1980 در ا﹡︡ازه ﹉ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ ︋﹢د، 
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 (Patrick de Cambourg) دی ﹋﹞︊︣گ ﹉︣︑︀︎ ﹤ــ﹋ ﹟ا ︀︑
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︎﹫︪﹫﹟، در ︨ــ︀ل 1977 ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︣دن 
︉ و﹋︀ر را از 33  ﹋︀ر﹝﹠︡ ︋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ا﹇︡ام ﹋︣د و ﹋︧ــ
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝︣وزی ر︨ــ︀﹡︡. ﹝︀زارز در ︨ــ︀ل 1995 ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ 
︧︀︋︡اری ︗︣ارد و︀﹐ (Guerard Viala) اد︾︀م و ﹝﹣︨︧﹥ 
﹝ــ︀زارز ا﹡︡ ︗ــ︣ارد  (Mazars & Guerard) را ︑︪ــ﹊﹫﹏ 
داد﹡︡. ︨︍︦ در اول ︨︍︐︀﹝︊︣ ︨︀ل  ﹤︧︨﹣﹞ ︀︋ 1998︧︀︋︡اری 
﹢﹡ ﹩︀﹫﹡︀︐︣︋﹏ را︨ــ﹏ (Neville Russell) اد︾︀م ︫ــ︡﹡︡ 
و ︨ــ︀﹜﹫︀ن ﹝︐﹞︀دی ︋︀ ﹡︀م ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︀زارز ﹡﹢﹏ را︨﹏ 
(Mazars Neville Russell) در ا﹡﹍﹙﹫ــ︦ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ 

︀ل 2002، ﹝︀﹡﹠︡ د﹍︣ ﹨﹞︐︀︀ن، ﹡︀م ﹝﹣︨︧﹥  ﹋︣د﹡︡. در︨ 
.️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑ «︨︀ده ︨︀زی ︋﹥ «﹝︀زارز ︀︋

 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،(Philippe Castagnac) ︀ک﹠﹎︀︐︧﹋ ︌﹫﹚﹫﹁
️ ﹝︡︣ه ﹎︣وه ا﹟ ︵﹢ر ا︸︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡: ”︋︣︠﹑ف  ﹫﹨ ︦﹫و ر
ر﹇︊︀، ﹝︀زارز ا︑︀د﹥ ای از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ﹡﹫︧ــ️؛ ︋﹙﹊﹥ ︫︣ا﹋︐﹩ 
از ﹝︣دان و ز﹡︀ن ا︨ــ️. ا﹟ ا﹜﹍﹢ی ︋︣﹎︤ــ︡ه، ا﹇︐︡ار و ︔︊︀ت 
﹝﹣︨︧ــ﹥ را ︑︱﹞﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝﹢﹜﹊﹢﹜﹩ ﹝︀ ︋︣ ︀ر 
️ : ﹝︀رت، ا︨︐﹆﹑ل  ا︮﹏ را︋︣ت ﹝︀زارز ︨ــ︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ا︨ــ
︋︀︵﹠﹩، ︫ــ︣ا﹋️ و ا﹡︺︴︀ف. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡︣︻︀﹝﹏،  ︠﹢د را در 
﹇︊︀ل ا﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ ﹨︀ ﹝︧ــ﹢ل ﹝﹩ دا﹡﹛. ﹨﹫︘ ــ﹉ از ﹨﹞﹊︀ران 
︋︡ون ︀︎︊﹠︡ی ︋﹥ ا﹟ ا︮﹢ل ﹋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ا︨️، 

﹡ ﹉︫︣﹢ا﹨︡ ︫︡.“

آراس ام، ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩٦٤
آراس م ا﹡︐︣﹡︪﹠︀ل (RSM International) از ︨︀ل 1964 
 (DRM) و ︋︀ ﹡︀م او﹜﹫ــ﹥ دی آرام ﹉﹢﹋ ان ︫ــ︊﹊﹥ ای﹢﹠︻ ﹤︋
︫︣وع ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︣د. در ︨︀ل ︡︖︑ ،1993︡ ︨︀︠︐︀ر ﹋︣د و ﹡︀م 
︀ اد︾︀م 3 ﹝﹣︨︧﹥ ︑︃︨﹫︦  ﹥ آر اس ام ︑︽﹫﹫︣ داد. آر اس ام︋  ︠﹢د را︋ 
︫ــ︡: را︋︧ــ﹢ن رودز (Robson Rhodes) (ا﹡﹍﹙﹫ــ︦)، 
︨︀﹜﹢︨ــ︐︣و ر︡ل (Salustro Reydel) (﹁︣ا﹡︧ــ﹥) و ﹝﹉ 
ــ︀ ﹎︣﹡️  ﹎﹑دری (McGladrey)(ا﹝︣ــ﹊︀). را︋︧ــ﹢ن رودز︋ 
︑﹢ر﹡︐﹢ن و ︨︀﹜﹢︨ــ︐︣و ر︡ل ︋︀ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ اد︾︀م ︫︡﹡︡ و ﹝﹉ 
﹎﹑دری ــ︀ ︻︱﹢ ا﹝︀﹊︣﹩ آر اس ام، ﹨﹠﹢ز ︋︪ــ﹩ از ︫ــ︊﹊﹥ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ آر اس ام ا︨ــ️. در ژا﹡﹢﹥ ︨ــ︀ل 2006، ︠︀﹡﹛ ︗﹫﹟ 
ا︨︐﹀﹟(Jean Stephen) او﹜﹫﹟ ﹝ ﹏﹞︀︻︣︡﹊﹩ از 10 ﹝﹣︨︧﹥ 

.︡ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری︫   ︋︣︑︣︋
 ︣︑︣ آراس ام در 120 ﹋︪ــ﹢ر ﹝﹣︨︧﹥ دا︫︐﹥ و در ﹨︣ 40 ﹝︣﹋︤︋ 
︉ و﹋︀ر در ︨︣ا︨ــ︣ ︗︀ن، ︱﹢ر دارد. ︋﹫ــ︩ از 38000  ﹋︧ــ
︀ور﹝﹫︀﹡﹥  ﹨﹞ــ﹊︀ر در 760 د﹁︐︣ ﹋︀ر در ﹝﹠︀︵ــ﹅ ا﹝︣﹊︀، ارو︎︀،︠ 
و ︫﹞︀ل آ﹁︣﹆9︀، آ﹁︣﹆︀ و آ︨﹫︀- ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در 
ــ︀ل 2015، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢، ﹡︀م ︑︖︀ری آر اس ام  26 ا﹋︐︊︨︣ 

را ︋︣ای ︠﹢د ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹠︡.
در ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ 31 د︨ــ︀﹝︊︣ 2015، درا﹝︡﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋ــ︀ 6 در︮ــ︡ ا﹁︤ا︩، ﹝︊﹙ــ︼ 4/64 
 ﹤﹚︎ ﹉ ︀ــ﹢ن د﹐ر ︋ــ﹢ده ا︨ــ️. آراس ام ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋ــ﹫﹚﹫︋

 ﹩︨︣︋︀︧ ︋︤رگ،  ﹝﹣︨︧ــ﹥  ︀ر  ﹝﹩ دا﹡︧︐﹫︡   ︀آ
100 ︫ــ︣﹋️ ︋︣︑︣ ︫︀︬︠ ﹁﹢︑︧ــ﹩ (FTSE) را 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡؟
﹎︤ار︫ــ︀ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ، 99 
در︮︡ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︨︣ــ️ ︮︡ ︫ــ︣﹋️ ︋︣︑︣ ︫︀︬︠ 
﹁﹢︑︧ــ﹩ و 96 در︮︡ ︫︣﹋︐︀ی ﹁︨︣ــ️ 250 ︫︣﹋️ 
︀دار ﹜﹠︡ن را  ــ︀زار اوراق︋  ︀︬︠ ︀د︫ــ︡ه8  در︋   ︫︣︑︣︋

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧
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︮︺ــ﹢د در رده ︋﹠︡ی ︗︀﹡﹩، ︋﹥ ﹝﹊︀ن ︫︪ــ﹞﹫﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
﹝︧︐﹆﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ﹝︪︀وره ر︨﹫︡ه ا︨️. درا﹝︡ 
﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︠︡﹝ــ︀ت، 10 در︮︡ در ا﹝︣ــ﹊︀، 10 در︮︡ در 
ارو︎ــ︀، 6 در︮︡ در ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ و ︫ــ﹞︀ل آ﹁︣﹆︀، 1 در︮︡ در 
آ︨﹫︀- ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥ و 9 در︮︡ در ا﹝︣﹊︀ی ﹐︑﹫﹟ ا﹁︤ا︩ دا︫︐﹥ 

ا︨️.
 ﹩﹛︀︨ ،﹤︧︨﹣﹞” :︡﹢﹎ ﹩﹞ آر اس ام ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ﹟﹀︐ا︨ــ ﹟﹫︗
︋︧﹫︀ر ﹝︓︊️ دا︫︐﹥ و ا﹟ ار﹇︀م ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ا︨️. 
در ا﹞ ﹟﹫︳ در ︀ل ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︨︣︹ و ︎﹫︙﹫︡ه، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ️︠︀﹠  ︫︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︪﹠﹫ ︀ ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی  ︣﹁﹥ ای و︋  ︻︱﹢ آراس ام︋ 
 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀︐﹋︫︣ ﹤︋ ،︳﹫﹞ و﹋︀ر ︉ ﹋︀﹝﹏ از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︧ــ
ا︑︀د ﹝﹣︨︧ــ﹥ ا﹝﹊︀ن ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︪ــ︐︣︀ن و 
︉ و﹋︀ر︫ــ︀ن را  ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︋︣ای ︎﹫︪ــ︊︣د ﹋︧

﹝﹫︧︣ ﹋︣ده ا︨️.“

︋﹫﹊︣ ︑﹫﹙﹩ ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩٨٨
 ،(Baker Tilly International) ا﹡︐︣﹡︪ــ﹠︀ل ﹩﹚﹫︑ ︣﹊﹫︋
︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ در 141 ﹋︪ــ﹢ر و ︋︀ 165 ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︻︱﹢ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د 
را آ︾︀ز ﹋︣ده ا︨ــ️ و 28000  ﹋︀ر﹝﹠ــ︡ آن در 745 د﹁︐︣ ﹋︀ر در 
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ن ︋﹥ ﹋︀ر ﹝︪ــ︽﹢ل ﹨︧︐﹠︡. در ︨︀ل︗ ︨︨︣︣ا
ژو﹟ 2015، درا﹝︡ آن ︋︀ 7 در︮︡ ا﹁︤ا︩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 3/8 ︋﹫﹙﹫﹢ن 

د﹐ر ر︨﹫︡.
 ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹏︀در ︨ــ︀ل 2016، ︑﹞︣﹋ــ︤ ︋﹫﹊ــ︣ ︑﹫﹙﹩ ︋︣ ﹝︧ــ
﹝﹠︖ــ︣ ︋﹥ ︨﹫︀︨ــ︐﹍︢اری ︋︣ای ︑︺ــ︀دل ﹋︀ر و ز﹡︡﹎﹩ ︫ــ︡ ﹋﹥ 
 ،﹟︡﹛︀ی ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥ ا︻︴︀ی ﹝︭︣︠﹩ ︋﹥ وا﹚﹝︻د︨︐﹢ر ﹏﹞︀︫
 ﹟د. ا﹢ ︍ــ﹢ش»10︋  ــ︀ روزت ﹜︊︀س︋  ﹫︀︨ــ️ « ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋  و︨ 
﹝﹢ارد ﹝﹢︗︉ ︑﹆﹢️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︑﹠﹢ع ︢︎︣ی و ﹁︣ا﹎﹫︣ی ﹝﹣︨︧﹥ ︋︀ 
︀ ﹡︀م ﹎︣و12  ﹢ر11 (SOAR) و ا︋︐﹊︀ر ﹝﹢﹁﹅ ﹝﹣︨︧﹥︋  ︻﹠ــ﹢ان︨ 
(GROW) ︫ــ︡ ﹋﹥ ︋﹥ ر︫ــ︡ و ﹀︶ ر﹨︊︣ان زن ا︠︐︭︀ص 

︀﹁︐﹥ ︋﹢د.
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ــ︦ و﹫ر ،(Geoff Barnes) ︦︋︀ر﹡ــ ︿︗
﹝﹣︨︧ــ﹥ ا﹟ ︵﹢ر ا︸︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡: ”﹝︀ ﹇﹢ی ︑︣﹟ ر︫︡ درا﹝︡ی 
 ﹜﹞ ︩︋ ،﹏﹫︭︑ اد︾︀م و .﹜را از ︨ــ︀ل ٢٠٠٨ دا︫ــ︐﹥ ا
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︫ــ︡ و ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ا︨ــ️؛ از ا﹠︣و، در 
︨ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥ ︫ــ︀﹨︡ ︑︺︡اد ز︀دی اد︾︀م ︋﹢ده ا﹛. ا﹁︤ون ︋︣ 

 (G20) ﹩︐︺﹠ اد︾︀م، در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢ ﹎︣وه٢٠ ﹋︪ــ﹢ر︮ 
﹝︀﹡﹠︡ رو︨﹫﹥، ا︨︐︣ا﹜﹫︀، آ﹜﹞︀ن، ا﹝︣﹊︀ و ا﹡﹍﹙﹫︦، ︱﹢ر ︠﹢د 
را در ا︐︀﹜﹫ــ︀، ﹋︀را﹫︉ و آ﹁︣﹆︀ ﹎︧ــ︐︣ش داده ا﹛. ﹝︀ ︋﹥ اد︾︀م 
︋﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨﹫﹛ داد ︑︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋﹥ ا﹡︡ازه 

و ﹨︡﹁︀﹡ ﹩︀﹏ آ︀﹠︑ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹠﹩ ﹇︀در ︋﹥ آن ﹡︊﹢د﹡︡.“

 :︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Advisory
2- Consulting
3- EMEIA
4- Binder Seidman International Group (BSIG)
5- Bring-your-whole-self-to-work
6- Instinct for Growth
 ﹤︧︨﹣﹞ ﹉ ︀د︖︀ی ا7- ﹝︀زارز از ا︋︐︡ای ︑︃︨ــ﹫︦، ︨﹫︀︨ــ️ و رو︫ــ
﹊︍︀ر﹥ وا﹇︺﹩ را ا﹡︐︀ب ﹋︣ده ا︨ــ️. ﹡︷︀م ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝ــ︀زارز ︋︣﹝︊﹠︀ی 
﹝︣دم ︨ــ︀﹐ری در ︫ــ︣ا﹋️ ا︖︀د ︫ــ︡ه ا︨ــ️. در ا﹟ روش، ﹨︣ ﹉ از 
︣ا﹋️  ︫ــ︣﹋︀ دارای ﹅ رأی در ا︠︢ ︑︭﹞﹫﹞︀ی را﹨︊︣دی از ︗﹞﹙﹥ آ﹠︡ه︫ 

.︡﹠︐︧﹨
8- ︫ــ︀﹝﹏ ︋︤ر﹎︐︣﹟ ︫ــ︣﹋︐﹛ ﹤︋ ︀ــ︀ظ ︨ــ︣﹝︀﹥، از 101 ا﹝﹫﹟ ︑︀ 
350 ا﹝﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︨︣️ ︋︀زار اوراق ︋︀دار ︋﹢رس ﹜﹠︡ن ا︨️ 

.(FTSE 250 Index)
9- MENA
10- در ا﹟ روــ﹥، ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︀︋︡ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ــ﹉ ر﹨﹠﹞﹢د ا︮﹢﹜﹩، 
︎﹢︫ــ︩ ︠﹢د را ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀ روز ﹋︀ری ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، 
 ︀ ︀ن︀﹇و ︋︤ر﹎﹩ ا︨ــ️، ﹋️ و ︫ــ﹙﹢ار ︋ــ︣ای آ ﹜﹞ روز ﹉ ︣ا﹎ــ
﹜︊︀س ر︨ــ﹞﹩ ︋︣ای ︋︀﹡﹢ان ﹝﹠︀︨ــ︉ ا︨ــ️ و ا﹎ــ︣ ا﹨﹞﹫️ آن روز 
﹋﹞︐︣ ا︨ــ️، ︫ــ ﹟﹫︗ ︡︀︀ ︨ــ︀︣ ︎﹢︫ــ︀ک ︾﹫︣ر︨ــ﹞﹩ ﹝﹠︀︨︉ 

.(DeBettingnies, 2014)︫︡︀︋
11- Situation, Opportunity, Action, Result
12- The GROW model: Goal, Reality, Options, Way 
forward
ا﹜﹍﹢ی ︨ــ︀ده ای ا︨️ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ﹨︡ف و ﹏ ﹝︧ــ﹙﹥ و در د﹨﹥ 80 و 90 
﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹎︧ــ︐︣ده در ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︋︣ای ﹝︣︋﹫﹍ــ︣ی در ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ 
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