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︣ ︧︀︋︨︣︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︣ ︧︀︋︨︣︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩︨︀﹝︀﹡﹥ ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩︋  ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩︋ 
در آ﹜﹞︀ندر آ﹜﹞︀ن

︨︀︠︐︀ر ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در آ﹜﹞︀ن
︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩

• در ︨︀ل 1961 و در ﹇︀﹜︉ ﹉ ︫︣﹋️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ︑︃︨﹫︦ ︫︡؛
• از ︨﹢ی ︫︀︾﹑ن ︣﹁﹥ اداره ﹝﹩ ︫︡، ا﹝︀ ﹋︀ر﹋﹠︀ن آن از ︾﹫︫︣︀︾﹏ ﹨︀ ︋﹢د﹡︡؛

• آز﹝﹢﹡︀ی ︣﹁﹥ ای، ﹁︣ا︃︑ ︡﹠﹫︡ و ﹝︖﹢ز ︑︃︨﹫︦، ﹜︽﹢ ︑︃﹫︡ و ﹝︖﹢ز ︑︃︨﹫︦، ا﹇︡ا﹝︀ی ا﹡︱︊︀︵﹩ و ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت را ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ 
• رو﹥ ﹨︀ی ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ (︋︣ر︨﹩ ﹨﹛ ︎﹫︪﹍︀ِن ﹡︷︀رت ︫︡ه) را ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و از ︨︍︐︀﹝︊︣ ︨︀ل 2007، ︋︀زر︨﹫︀ را ︠﹢د ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡ (︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن)؛ و 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹋ ن ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د﹢﹫︧﹫﹝﹋ ﹟ا ︡﹫︃︑ ︀︋ و (AOC) ︧︀︋︨︣︀ن ︣︋ ︣︸︀﹡ ︀رت د﹇﹫﹅ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن︷﹡ ︣︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ز︐﹫﹛︀︺﹁ ︀م﹝︑ •

﹡︀﹩ را ︋︣ ︻︡ه دارد.
﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن 

.︫︡ ︦﹫︨︃︑ (WPK)﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗ ︣︋ ﹏﹆︐︧﹞ ﹩﹡︀﹍﹝﹨ در ︨︀ل 2005، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︻﹞︀ِل ﹡︷︀رِت •
• از ︨﹢ی ا﹁︣اد ︾﹫︫︣︀︾ِ﹏ ﹝︧︐﹆﹏ اداره ﹝﹩ ︫︡.

• ﹝︀﹡ ️﹫﹛﹢︧﹩ و ﹇︡رت ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ︑﹞︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︧︀︋︣س را ︋︣ ︻︡ه دا︫️.
• ﹅ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ا︵﹑︻︀ت در ﹝﹢رد ﹝︀︧﹏ ﹡︷︀ر︑﹩ و ﹝︪︀ر﹋️ در ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡︷︀ر︑﹩ را دارد.

• ﹨﹞︐︀ی ﹡︀د﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︪︀︋﹥ ا︨️ و ︋︀ آ﹡︀ ﹨﹞﹊︀ری دارد.
• ︋︣︠﹩ و︸︀︿ ︠﹢د را ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︑﹀﹢︰ و وا﹎︢ار ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ا﹝︀ ﹝︀﹡ ️﹫﹛﹢︧﹩ ﹨﹞︙﹠︀ن ︋︣ ︻︡ه ︠﹢د ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن ا︨️.

• ﹅ ︑︡و﹟ رو﹥ ﹨︀، ﹁︣﹝︀ن دادن ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ و رد﹋︣دن ︑︭﹞﹫﹞︀ی ︗︀﹝︺﹥ را دارد.
︀ر﹢ب ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن در ︫﹊﹏ 1 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.

(HGB)(HGB) ن ︑︖︀رت ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت﹢﹡︀﹇
︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات ︋﹥ و︥ه در ﹝﹢رد:︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات ︋﹥ و︥ه در ﹝﹢رد:
،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞︡ف و دا﹨ -،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞︡ف و دا﹨ -

،﹩︨︣︋︀︧ (︡﹠﹚︋) ︀ر﹡︷︣ و ﹎︤ارش︸ا -،﹩︨︣︋︀︧ (︡﹠﹚︋) ︀ر﹡︷︣ و ﹎︤ارش︸ا -
- ا︨︐﹆﹑ل، و- ا︨︐﹆﹑ل، و

-  ﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س. -  ﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س. 

﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹩︨︣︋︀︧ ر﹨﹠﹞﹢د -(EU) ︀︎ارو ﹤︀د︑ا
︀ر﹢ب ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︋︣ای:
- آز﹝﹢﹡︀ی ︣﹁﹥ ای،

️ ﹡︀م، - ا︻︴︀ی ﹝︖﹢ز و ︔︊
- ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ا︨︐﹆﹑ل)،

- ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩،
- ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ و ︑﹆﹫﹅ و ︋︣ر︨﹩، 

- ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، و
 .﹏︋︀﹆︐﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ -

(WPO)(WPO)  ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩﹇︀﹡﹢ن ن﹢﹡︀﹇
︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات ︋﹥ و︥ه در ﹝﹢رد:︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات ︋﹥ و︥ه در ﹝﹢رد:

- ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن و ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩،- ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن و ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩،
- آز﹝﹢﹡︀ی ︣﹁﹥ ای،- آز﹝﹢﹡︀ی ︣﹁﹥ ای،

️ ﹡︀م،  ️ ﹡︀م، - ا︻︴︀ی ﹝︖﹢ز و ︔︊ - ا︻︴︀ی ﹝︖﹢ز و ︔︊
- ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ا︨︐﹆﹑ل)،- ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ا︨︐﹆﹑ل)،

- ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩،- ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩،
- ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ و ︑﹆﹫﹅ و ︋︣ر︨﹩، و- ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ و ︑﹆﹫﹅ و ︋︣ر︨﹩، و

- رو﹥ ﹨︀ی ا﹡︱︊︀︵﹩ داد﹎︀﹨﹩.  - رو﹥ ﹨︀ی ا﹡︱︊︀︵﹩ داد﹎︀﹨﹩.  

ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩  
︣ ا︨︀س ﹝﹆︣رات ﹝︧︐︣ج از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و  ︣ ا︨︀س ﹝﹆︣رات ﹝︧︐︣ج از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و ا﹊︀م ا︲︀﹁﹩ ︋ ا﹊︀م ا︲︀﹁﹩ ︋

﹇︀﹡﹢ن ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹇︀﹡﹢ن ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ..

︫﹊﹏١- ︀ر﹢ب ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن و ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︋︣ ︧︀︋︣س در آ﹜﹞︀ن

︑︣︗﹞﹥: ر︀﹡﹥ ا﹞︡ی   
T. Volkmann
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︨︀︠︐︀ر ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در آ﹜﹞︀ن در ︫﹊﹏ 2 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.

و﹫﹎︥︀ی ﹝︣﹙﹥ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن 
• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹆︣رات و رو﹥ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ (ا︨︀︨﹠︀﹝﹥)؛

••︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل: رو﹥ ﹨︀ی رأی ﹎﹫︣ی، رازداری، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ و ︋﹩ ︵︣﹁﹩/ ︨﹢﹎﹫︣ی. 
• آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ︨︀︠︐︀ر﹨︀ / رو﹥ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩، در ︨︴ را﹨︊︣ی و در ︨︴ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن؛

︀ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︨️، ا﹝︀  ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹡︷︀ر︑﹩ آ﹜﹞︀ن ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹎︣﹥ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی اداری و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩︋  •• در︨ 
﹝︀﹡ ️﹫﹛﹢︧﹩ در ﹝﹢رد ﹨﹞﹥ ︑︭﹞﹫﹞︀ی ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋︣ ︻︡ه ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن ا︨️.

• ا︖︀د ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀؛
•• ︋︣ای ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ و رو﹥ ﹨︀ی ا﹡︱︊︀︵﹩.

• ا︖︀د ﹝﹆︣را︑﹩ ︋︣ای ﹝︐﹢ا، ︫﹊﹏ و ︣︗ ﹩﹍﹡﹢﹍︀ن ا︵﹑︻︀ت از ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن؛
︀︫ــ︡ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹨︣ ز﹝︀ن ﹠﹫﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ را از  ﹥ ︑﹞︀م ا︵﹑︻︀ت در ﹝﹢رد ﹝︧ــ︀﹏ ﹡︷︀ر︑﹩ د︨︐︨︣﹩ دا︫︐﹥︋   ︋︡︀ •• ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن︋ 
️ ︋﹠︡ی ﹝﹆︡ار ا︵﹑︻︀ت ︲︣وری  ﹢﹛︣︋ــ﹢ط، او﹞ ﹏︀︣اف از ﹝︧ــ﹡ا﹨︡؛ ا﹝︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︵﹑︻︀ت ا︲︀﹁﹩ و ا﹢︋ ﹤︺﹞︀︗

ا︨️.
• ا︖︀د ﹡︷︀م ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︧︐﹆﹏؛

•• ﹝﹆︣رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن را از ا︨ــ︐︡ام ﹋︀ر︫﹠︀س ﹝﹠︹ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ا﹝︀ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︗︀﹝︺﹥ ﹝︐﹢︨﹏ ︫﹢د؛ 
د︋﹫︣﹋﹏ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︑﹠︀ ︋﹥ ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︨︀︎﹍﹢ ا︨️.

︫﹊﹏٢- ︨︀︠︐︀ر ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩ در آ﹜﹞︀ن

وزارت ا﹇︐︭︀د و ﹁﹠︀وری دو﹜️ ﹝︣﹋︤ی

﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن 
︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹆︣رات ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏؛ ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ٢٠٠۵

﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن: ︾﹫︫︣︀︾﹏ ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن: ٩ ﹡﹀︣ ︾﹫︫︣︀︾﹏ 

﹝︧ــ︀﹡ ️﹫﹛﹢﹩ و ﹇︡رت ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی (از ︗﹞﹙﹥ ﹅ ﹁︣﹝︀ن دادن و رد﹋︣دن 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️. ︣ای ﹨﹞﹊︀ر︀ی︋  ︑︭﹞﹫﹞︀ی ︗︀﹝︺﹥) را دارد و ﹨﹞︐︀ی آ﹜﹞︀﹡﹩︋ 

︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩
︫︣﹋️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩؛ ︑︃︨﹫︦ در ︨︀ل ١٩۶١

﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن: ︾﹫︫︣︀︾﹑ن را﹨︊︣ی: ︋︣ ︻︡ه ︫︀︾﹑ن  

داد︨︐︀ن ار︫︡ ︻﹞﹢﹝﹩
(︑﹆﹫﹅ و ︋︣ر︨﹩) 

  ﹩︐﹛︀داد﹎︀ه ﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹏ ا
(︀︑︀زا︖﹞)

︑︺︀﹝﹏ ︋︀ز﹍︣ان  ا︮﹙﹩ و ︀︨︣ ﹝︣ا︗︹ در﹎﹫︣

﹡︷︀رت دو﹜︐﹩ ا﹡︐︭︀ب ا︻︱︀

ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹢ارد ︀د

ا﹡︖︀م ︑﹆﹫﹅ و
 ا﹇︡ا﹝︀ی ا﹡︷︊︀︵﹩

️  ﹡ــ︀م، ا﹇︡ا﹝︀ی  ️  ﹡︀م، ﹜︽ــ﹢ ︑︃﹫︡ و ︔︊ آز﹝﹢﹡ــ︀ی ︣﹁﹥ ای، ︑︃﹫ــ︡، ︔︊
 ﹩︪︋ را ︨ــ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹅﹫﹆︑ ا﹡︱︊︀︵﹩، ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ و

از د︨︐﹍︀ه دو﹜︐﹩ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣︀ن و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی
ا︻︱︀ی ا︗︊︀ری ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩



۶۶
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﹠﹀︨
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٧  
︀ره
﹝︫

• ︎﹫﹍﹫︣ی و ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ︋︀ ﹨﹞︐︀︀ن ︠︀ر︗﹩؛
•• ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︨﹢﹫︦ (FAOA)، ︫ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در 
﹁︣ا﹡︧ــ﹥ (H3C)، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ در ﹨﹙﹠︡ ﹫﹨ ،(AFM)️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م در 

.(FRC) ︀﹫﹡︀︐︣︋ رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در﹢︫ ،(PCAOB) ︡︐﹞ ت﹐︀ا

آ︔︀ر ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝﹆︣رات ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن
 ﹩︀﹡ ️﹫﹛﹢︧﹞ ︠︀رج ︫︡ن ،︣﹍︧︀︋︣س؛ ︋﹥ ︻︊︀رت د ︣︋ ﹏﹆︐︧﹞ از ︠﹢د ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︷︀رت ️﹋︣ ،«﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︀رض︺︑» •

از د︨️ ︣﹁﹥؛
•• ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︠﹢دادرا﹋﹩ ︣﹁﹥، ﹝﹢︲﹢ع ︀د︫︡ه ︧︀س ︋﹢ده و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︓︋︀ی ︋︧﹫︀ری ﹝﹠︖︣ ︫﹢د.

️ ﹝︡︣ه و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ﹋︣دن ﹋︀ر آ﹡︀؛ ﹫﹨ ︀︋ و ﹝︢ا﹋︣ه ︒︋ •
•• ﹝︧︐﹙︤م ﹡﹆︩ ﹁︺︀ل ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن در ﹡︷︀رت ︋︣ ︻﹞﹙﹫︀ت و ار﹋︀ن ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︨️.

• ︨﹞️ ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︗﹠︊﹥ ا﹁︐︀ری دارد (در ﹝﹆︀︋﹏ ︑﹞︀م و﹇️)؛
•• ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹡︷︣ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︧︐﹆﹏/ و ﹋︀ر﹋﹠︀ن اداری ︫︀﹝﹏ ﹝︐︭︭︀ن ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️.

• ﹆﹢ق و ا︠︐﹫︀ر﹨︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︀︋︡ ︋﹥ د﹁︺﹥ ﹨︀ ︋︀ز﹡﹍︣ی و ︑︃﹫︡ ﹝︖︡د ︫﹢د؛
•• ﹡︀︫﹩ از ﹝﹠︀﹇︪﹥ ︋︀  ﹤﹁︣︀ ا︋︀م در ︀ر﹢ب ﹝﹆︣را︑﹩.

• ︫︠︡﹥ در ︀ر﹢ب ﹝﹆︣را︑﹩؛
﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︀ر︀︨﹩ ﹝﹆︣رات دا︠﹙﹩ ︀ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹫︳ ﹝﹆︣رات ﹡︷︀ر︑﹩ ︗︀﹡﹩ (︋︣ای ﹝︓︀ل،   ︋،︀﹑︮︣ای در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ا  ︋﹩﹝︀ز دا﹫﹡ ••

ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ا︑︀د﹥ ارو︎︀، ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ارو︎︀، ا﹡︐︷︀رات ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ︠︀ر︗﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ︢︎︣ش و ا︻︐﹞︀د «﹋︀﹝﹏»).
• ︖﹛ ﹋︀ری؛

️ ︋﹠︡ی ا︨️؛ ار︑︊︀︵︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹢﹛︤م او﹚︐︧﹞ (و ︋︣ر︨﹩ و ︾﹫︣ه ﹅﹫﹆︑ ،︀﹫︨︋︀زر ،️﹫﹀﹫﹋ ﹟﹫﹝︱︑) ︀﹨ ﹤︡د و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ رو︺︑ ••
︋﹥ ز﹝︀ن ز︀دی ﹡﹫︀ز دارد، ا﹝︀ ︋︣ای ︑︖︡︡ ارز︀︋﹩، ︫﹊﹏ دادن و ︋︊﹢د ︨︀﹝︀﹡﹥ ارز︫﹞﹠︡ ا︨️.

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی 
در︨︀ی ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

• ︋﹥ آ︔︀ر ︣﹋️ از ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︷︀رت ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ︋︣ ︋ ﹜﹋ ︡︀︊﹡ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣︀ داده ︫﹢د.
• ﹝︤ا︀ی رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝︣︗︹ ︣﹁﹥ ای ︀︋︡ در ﹝﹆︀︋﹏ ︑﹆︀︋﹏ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.

• در ﹝﹢رد ︖﹛ ﹋︀ری، در ︨︴ دا︠﹙﹩ و در ︨︴ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹡︋ ﹜﹋ ︡︀︊︀ داده ︫﹢د.
️ ︋﹠︡ی ︫﹢﹡︡؛ ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︐︺︀رف (︋︣ای ﹝︓︀ل، ︮︡ور ﹝︖﹢ز) در ﹝﹆︀︋﹏ ا﹝﹢ر ا︮﹙﹩ (︋︣ای ﹝︓︀ل، ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️). ﹢﹛او ︡︀︋ ︀︐﹫﹛﹢︧﹞ •

• ا﹨﹞﹫️ ︑︊︀دل ︋︀ ﹨﹞︐︀︀ن ︠︀ر︗﹩؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی دو︗︀﹡︊﹥، ﹋﹠﹀︣ا﹡︧ــ︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
.(EGAOB) ︧︀︋︨︣︀ن ︣︋ ︣ا︗︹ ﹡︷︀رت﹞ ﹩︀︎︣وه ارو﹎ ،(IFIAR) ︧︀︋︨︣︀ن ︣︋ ︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت﹞
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