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︎﹫﹞︀︩ ﹝﹆︣رات ︗︀﹡﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران(IFAC) د︡﹎︀ه ﹨︀ی 313 ﹡﹀︣ از ا﹁︣اد ︣﹁﹥ ای در ﹢زه ﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ﹝︀﹜﹩ و 
︑︖︀رت از ︨︣ا︨ــ︣ ︗︀ن ﹋﹥ در ︵﹫︿ ﹝︐﹠﹢︻﹩ از ︪︋︀ ﹝︪ــ︽﹢ل ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︧︐﹠︡ را ︋︀ز︑︀ب داده و ﹝︺﹫︀ر ﹝﹞﹩ در︋︀ره و︲︺﹫️ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری و 

ا︔︣﹨︀ی آن ︋︣ ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹡︭︀ف، ﹋︀را﹩ و ا︔︋︪︣﹩ ا﹇︐︭︀دی، و︗﹢د ﹝﹆︣رات ︠﹢ب ︲︣ورت دا︫︐﹥ و ﹝﹩ ︑﹢ان آن را ﹉ ﹝︃﹝﹢ر︀︎ ﹩︋ ️︀ن ︑﹙﹆﹩ ﹋︣د. 
 ﹟︀ه و︨﹫︹ ︋﹢ده و ︋﹥ ا﹍﹡ ﹉ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨د﹡︊︀ل د ﹤︋ ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟︀ری ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، ا﹝︪﹫︋ ︿﹚︐﹞ ︀ی︫︣رات ︋﹥ رو﹆﹞ ،﹤﹋ ﹩﹛︀ در

﹝﹢︲﹢ع ︑﹢︗﹥ دارد ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ︋︡﹡﹥ ﹋﹙﹩ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ ︋︀ آن ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧︐﹠︡، ﹁︣︮︐︀ و ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀︪︀ن را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.
️ آ﹝︡ه، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝︧ــ︀﹏ را در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹆︣رات ︋︣︗︧︐﹥ ﹝﹩ ︨︀زد. ︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن ︠︀︵︣﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در ︵﹢ل ︎﹠︕ ︨︀ل  ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨ــ
︪﹢د. ا﹟ ︑︃︔﹫︣﹨︀ از ﹡︷︣ ﹨︤﹠﹥ ا﹡︖︀م ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨︀ و از  ﹫︪ــ︐︣ ﹨﹛︋  ︀ ﹎︢ر ز﹝︀ن︋  ︡ه ا︨️ و ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ﹋﹥︋  ﹫︪ــ︐︫︣  ﹎︫︢ــ︐﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹆︣رات ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︋ 

︗﹠︊﹥ ﹁︣︮︐︀ی ﹡﹢آوری و ر︫︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹎︧︐︣ده ای ا︧︀س ﹝﹩ ︫﹢د.
ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︋︣ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋︧﹫︀ر ز︀د ﹝﹆︣رات ︗︀ری ︑︃﹋﹫︡ دارد. ﹡︐︀︕ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ رو﹥ ﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︐﹙︿ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ 

﹝︐﹀︀وت ا︨️ و ﹡﹫︀ز ﹝︊︣﹝﹩ ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹣︔︣︑︣ ︋﹫﹟ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران و︗﹢د دارد.
﹨︪ــ️ ︨ــ︀ل ︎︦ از آ︾︀ز ︋︣ان ﹝︀﹜﹩، ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹝︐︀ج ︋﹥ ر︫ــ︡ ا﹇︐︭︀دی وا﹇︺﹩ و ︀︎︡ار ا︨ــ️. ﹡︐︀︕ ︎﹫﹞︀︩ ﹝﹆︣ارت ︗︀﹡﹩ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︡اران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ز﹡﹌ ︠︴︣ی ︗︡ی ︋︣ای ﹨﹞﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣ر︨﹩ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹆︣رات، از ︗﹞﹙﹥ ︖﹛ ︋︀﹐ی ﹝﹆︣رات و ︑︡ا︋﹫︣ ا︮﹑﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه از ز﹝︀ن آ︾︀ز ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡. 

﹩︪︋ ︀ی ︲︣وری در ﹝﹢رد آ︔︀ر ا﹡︐︷︀م︪︨︣︎
﹍﹢﹡﹥ ﹝﹆︣رات ﹨︤﹠﹥ ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡؟ 

 ﹟︀ی ︑︖︀ری در ︨︀ز﹝︀﹡︪︀ن دارد. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ا︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹠︤﹨ ︣︋ ﹜﹞ ︋︧ــ﹫︀ر ︀ ﹜﹞ د﹨﹠︡﹎︀ن ︑︃﹋﹫︡ دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ︑︃︔﹫︣ی ︨︀︎ ︣︐︪ــ﹫︋
︑︃︔﹫︣ ︋﹥ ︵﹢ر در︠﹢ر ︑﹢︗﹩، در ︎﹠︕ ︨ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️ و ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ا﹟ ا﹁︤ا︩ ﹨﹞︙﹠︀ن در ︵﹢ل ︎﹠︕ ︨︀ل آ﹠︡ه ادا﹝﹥ ︀︋︡. در 

﹝﹫︳ ا﹇︐︭︀دی ﹋﹥ در آن ر︫︡ ︋﹥ د︾︡︾﹥ ا︮﹙﹩ در ︨︣︑︀︨︣ ︗︀ن ︋︡ل ︫︡ه ا︨️، درک آ︔︀ر ︻﹞﹙﹩ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ ︲︣ورت دارد.
﹍﹢﹡﹥ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝﹆︣رات، ر︧﹉ و ﹨﹞﹊︀ری را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡؟

 ﹟ا ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ﹟ا ︬﹫︪︑ .︡﹠︐︧﹨ ︣ار ﹝﹩ د﹨︡، ︋︧﹫︀ر ︎﹫︙﹫︡ه﹇ ︣﹫︔︃︑ ️︑ د﹨﹠︡﹎︀ن ︋﹥ و︲﹢ح ︋﹫︀ن ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︪ــ︀ن را ︎︀︨ــ
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︀︵︣ه ﹨︀ی در ︀ل ︸﹢ر را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹨﹞﹊︀ری ︨ــ︣︹ و  ︎﹫︙﹫︡﹎ــ﹩، ︑﹢ا﹡︀﹩ ︋︀ز﹍︣ان ا︮﹙﹩ ا﹇︐︭ــ︀د در ︎﹫
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︉ و ﹋︀ر، ﹝︪︀ر﹋ ﹝﹠︺︴︿ ︋︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹝︀︵︣ه ﹨︀ در ز﹝︀ن و﹇﹢ع، ︋︧﹫︀ر دارای ا﹨﹞﹫️ ا︨️. درک ا ﹤﹋ ﹟﹍﹢﹡﹥ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝﹆︣رات، ﹋︧

در ︋︀زار ﹝︀﹜﹩، ﹝﹆︣رات ﹎︢اران و ا﹁︣اد ︣﹁﹥ ای را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡، ︋﹥ ﹉ ا﹡︡ازه ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ رود. 

ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ و ر︫︡ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ و ر︫︡  
︑︣︗﹞﹥: ﹨︀دی ﹝︪︡ی ﹇︣ه ﹇﹫﹥
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︑︃︔﹫︣ ﹝﹆︣رات ︋︣ ﹡﹢آوری و ر︫︡ ﹫︧️؟
 ﹩︗﹢︑ د﹨﹠︡﹎︀ن ︠︀︵︣﹡︪︀ن ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ︑︃︔﹫︣ در︠﹢ر ︨︀︎
︋︣ ﹁︣︮︐︀ی ر︫ــ︡ و ﹡﹢آوری ︨︀ز﹝︀﹡︪ــ︀ن دارد. ﹡︷︣﹨︀ی ︋︣︠﹩ 
 ︀︐﹫︺﹇ا︫ــ︀ره دارد ﹋﹥ و﹇︐﹩ ﹝﹆︣رات از وا ﹟ا ﹤ ︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن︋  از︎ 
و ︀﹜︪ــ︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ا﹇︐︭︀د ﹝︡رن ︻﹆ــ︉ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡، ︋﹥ ︑︱︺﹫︿ 
رو﹫ــ﹥ و از ︋﹫﹟ ر﹁︐﹟ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹝︣وزه ا﹇︐︭︀د 
︗︀﹡﹩ ︋﹥ ﹡﹢آوری وا︋︧︐﹥ ا︨️ و آ﹎︀﹨﹩ از ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹆︣رات 

︋︣ ا﹡﹍﹫ِ︤ش ﹡﹢آوری، ︲︣وری ا︨️.
 ﹤﹫︤ی از ﹇﹙﹛ ا﹁︐︀ده ا︨️؟

﹡︷︣﹨︀ی ︋︣︠﹩ از ︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ آ﹡︀ ز﹝︀ن، ︑﹢︗﹥ 
 ﹏︀و ︎﹢ل ︠﹢د را ︋︣ای ︑︊︺﹫️ از ﹝﹆︣را︑﹩ ︮︣ف ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︧ــ
﹎︫︢ــ︐﹥ ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️ و ا﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ آ﹡︀ را ︋﹥ ︠﹢د ﹝︪ــ︽﹢ل ﹋﹠︡، 
 ﹤ ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︧ــ︀﹏ ﹝︣︋﹢ط︋  ﹫ ﹝﹠︀︋︹ ︫ــ︀ن را ﹝︡ود ﹡﹞︀︡ و آ﹡︀ را از︎ 
آ﹠︡ه و ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︋︀ز دارد. ︨︀︎ ︋︣︠﹩ ﹡﹫︤ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ 
︀ور﹡︡ ﹋﹥   ︋﹟ــ︣ ا ﹥ در︨ــ️ ︀ ︾﹙︳، ا︾﹙︉︋  ﹋﹥ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ و ﹝︡︣ان︋ 
ا︗︣ای ﹝﹆︣رات و ︑︊︺﹫️ از رو﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ر︧﹉ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ️︑ در ر︫︡ و ﹡﹢آوری را ︀﹡︀﹞︨︀ز ﹩︀﹡︣رات، ︑﹢ا﹆﹞
︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ 

﹝︪﹊﹏ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢اران ︋︣﹨﹞﹥ ا︗︤ای وا︡﹨︀ی دو﹜︐﹩، 
وا︡﹨ــ︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ و وا︡﹨︀ی ا﹡︐﹀︀︻﹩ ﹋﹠︐ــ︣ل دار﹡︡. ﹝︺︣﹁﹩ 
 ﹏︀︧﹞ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹋︀ر﹝﹠︡ان دو﹜️ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت و ﹤︋ ︡︡︗ ︣رات﹆﹞
روز﹝︣ه ︑︖ــ︀ری را درک ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡، از ارزش ﹋﹞ــ﹩ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢ده و 

 ﹩﹡︀︗ ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹌﹠﹨︣﹁ ،️︀﹡ د﹜︧ــ︣دی ﹝﹩ آورد. ﹝﹆︣رات در
ــ︡ه و  ︣د. ا﹟ ﹡﹫︀ز و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ﹋﹞︐︫︣  ﹢ا﹨ــ︡︋  ﹫ــ﹟︠  را از︋ 
︉ و ﹋︀ر و ﹝︡︣ان وا︡﹨︀ی  ︣ای ﹋︧ــ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل︋ 
 ︡︀ ﹢د را دارد و﹜﹩︋  ﹉ ﹝﹆︣رات ︗︀﹍︀ه︠  ︡ون︫  ﹢د.︋   ︫︣︐︪﹫ ︑︖︀ری︋ 

﹋︀ر︋︣دی ︋﹢ده و ︨﹢ا︋﹅ ر︧﹉ ︨︀ز﹝︀﹡︀ را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار د﹨︡. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︋︡ون در ﹡︷ــ︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ ︋ــ︣ای ا﹇︐︭︀ِد 
︮﹠︺ــ️، ︋︀زر﹎︀﹡ــ﹩ و ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥، ︋ــ︀ر ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆ــ︣رات ︋﹥ ︵﹢ر 
︪﹛ ﹎﹫︣ی ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨ــ️. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ﹠﹫﹟ ا︧︀س 
﹝﹩  ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹝﹆︣رات، ﹝﹠︀︵﹅ ا︮﹙﹩ ر︧ــ﹉ را ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ و ︋︣ 
️ ا﹜︪ــ︺︀ع  ︑ ︡ روی ﹝﹠︀︵﹆﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹫︩ از

﹝﹆︣رات ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.
﹡﹞﹢دار1 ﹝﹫︤ان ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝﹆︣رات ︨ــ︀ز﹝︀ن و ﹡﹞﹢دار2 ﹝﹫︤ان 

ا﹨﹞﹫️ ﹝﹆︣رات ﹝﹣︔︣ ︋︣ ︨︀ز﹝︀ن را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︑︃︔﹫︣ ﹝﹆︣رات در ︀ل ر︫︡ ︋﹢ده و ︋﹥ ر︫︡ ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡
در ︀ل ︀︲︣، ﹝﹆︣رات ︣﹁﹥ ︋﹫︩ از ︡ ا︨️ و ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ ︋﹥ ﹡︷︣ 
﹡﹞﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ︨﹫︀︨︐﹞︡اران را︲﹩ ︋︀︫ــ﹠︡. ا﹟ ﹡﹍︣ا﹡﹩ و︗﹢د دارد 
﹋﹥ ︣﹁﹥ در آ﹠︡ه ︋︀ ﹝﹆︣رات ︋﹫︪ــ︐︣ی ﹡﹫︤ ﹝﹢ا︗﹥ ︫﹢د. ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ 
﹋﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹆︣ارت ︋﹫︪ــ︐︣ و ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، آ︔︀ر ز︀ن ︋︀ر ﹝﹆︣رات 
︋︡ون ﹢﹍︨︀︎﹩ ﹡﹫︤ آ︫﹊︀ر︑︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹐ن و﹇️ ︑︽﹫﹫︣ ا︨️. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ ︋﹥ وا︨︴﹥ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اران در ﹨﹞︧﹢ 
﹋ــ︣دن رو﹥ ﹨︀ و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و ︋︣︠﹑ف ︑︺ــ︡ ﹋﹙﹩ دو﹜️ در ﹋︀﹨︩ 

د﹢ان ︨︀﹐ری، ﹝﹆︣رات ﹝﹢ازی ︋﹫︪︐︣ ︫︡ه ا﹡︡.

﹡﹞﹢دار1- ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︫﹞︀ را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡، ﹆︡ر ا︨️؟

﹋︀﹝ً﹑ ︋﹩ ا﹨﹞﹫️︋﹩ ا﹨﹞﹫️﹝︺﹞﹢﹜﹩︋︀ا﹨﹞﹫️﹋︀﹝ً﹑ ︋︀ا﹨﹞﹫️﹝﹢رد ﹡︡ارد
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﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹁︣︮︐︀ی ر︫︡ ﹁︣︮︐︀ی ﹡﹢اوری

﹝﹢رد ﹡︡ارد

﹇︀︋﹏ ا︻﹞︀ل ﹡﹫︧️

﹡﹞﹢دار2- ا﹨﹞﹫️ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︫﹞︀ را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡، ﹆︡ر ا︨️

﹝﹢رد ﹡︡ارد

﹋︀﹝ً﹑ ︋︀ا﹨﹞﹫️

︋︀ا﹨﹞﹫️

﹩﹛﹢﹝︺﹞
︋﹩ ا﹨﹞﹫️

﹋︀﹝ً﹑ ︋﹩ ا﹨﹞﹫️

﹡﹞﹢دار3- ا﹡︐︷︀ر دار︡ 5 ︨︀ل د﹍︣، ا︔︣ ﹝﹆︣رات ︋︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︴︊﹢ع ︫﹞︀، از ﹥ در︗﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︣︠﹢ردار ︋︀︫︡؟

︋︧﹫︀ر ﹋﹛ ا﹨﹞﹫️﹋﹛ ا﹨﹞﹫️﹝︺﹞﹢﹜﹩︋︀ا﹨﹞﹫️︋︧﹫︀ر ︋︀ا﹨﹞﹫️

﹡﹞﹢دار4- در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ 5 ︨︀ل ︎﹫︩، ا︔︣ ﹝﹆︣رات ︋︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︴︊﹢ع ︫﹞︀ از ﹥ در︗﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︣︠﹢ردار ا︨️؟
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︀ل د﹍︣ و ﹡﹞﹢دار 4  ︀ز﹝︀ن در 5︨   ︨︣ ﹡﹞﹢دار 3 ﹝﹫︤ان ا﹨﹞﹫️ ا︔︣ ﹝﹆︣رات︋ 
﹝﹫︤ان ا﹨﹞﹫️ ﹝﹆︣رات ︋︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹡︧︊️ ︋﹥ 5 ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. 

﹝﹠︴﹆﹥ ﹨︀  ︣︐︪﹫︋ ︡︀︋﹊﹠﹢ا︠️ و ا﹨﹏ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀︫﹠︡
︨︀ د﹨﹠︡﹎︀ن ا︸︀ر دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ رو﹥ ﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری  36 در︮︡︎ 
︋﹫﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︐﹙﹀﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︴︊﹢︻︪︀ن در آن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، 
﹊﹠﹢ا︠️ ﹡︊﹢ده و ︀ اً︮﹑ ﹊﹠﹢ا︠️ ﹡﹫︧️؛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ 30 در︮︡ 
︎︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن آن را ﹊﹠﹢ا︠️ و ︀ ︋︧ــ﹫︀ر ﹊﹠﹢ا︠️ ﹡︀﹝﹫︡ه و 25 
︣︠﹩ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران  ﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع دا︫︐﹠︡.︋   ︋﹤﹡︀﹁︣︵ ﹩ در︮︡ ﹡﹍︀ه︋ 
︋﹥ ︠﹢︋ــ﹩ ︋︀ ︡﹊﹍ــ︣ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، و﹜﹩ ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩ 
ــ︣︻️ ﹝︐﹀︀و︑﹩ در   ︨︀ ︀دق ﹡﹫︧ــ️. ﹝﹆ــ︣رات︋  ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران︮ 
﹝﹠︀︵﹅ ﹝︐﹙︿ در ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ ا︨ــ️ و ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ︋︀ ︨﹢﹎﹫︣︀ی 

︨﹫︀︨﹩ در ︑︱︀د ا︨️، ﹝︡︗ ﹏︀︧︡ی ا︖︀د ﹝﹩  ﹋﹠︡.
﹝﹢اردی و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋︣︠﹩ ﹝﹠︀︵﹅ دارای ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و 
﹝﹆︣رات ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝︐﹀︀وت از ﹝﹆︣رات ︗︀﹡﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︀ر﹢︋﹩ ﹝﹠︧︖﹛ و ︨︀ز﹎︀ر، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹉ ︋︀ز﹡﹍︣ی در 
︫﹫﹢ه ﹝﹆︣رات ﹎︢اری دار﹛. رو﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹁︺﹙﹩ دارای ﹝︀﹨﹫︐﹩ 
﹎︧︧︐﹥ و در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹝︐﹠︀﹇︰ ا︨️. از ا﹠︣و، ︋﹥ ار︑︊︀ط ﹝﹣︔︣︑︣ی 

.﹜︀ز دار﹫﹡ ﹟︤﹍︀︗ ︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︫﹠﹫︡ه ︫︡ن ﹡︷︣﹨︀ی
﹡﹞﹢دار 5 ﹝﹫︤ان ﹨﹞﹊︀ری ﹝︣ا︗︹ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ︋︀ ︡﹊﹍︣ و ﹡﹞﹢دار 6 

﹝﹫︤ان ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ ﹝﹆︣رات ︋﹫﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︐﹙︿ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.
:︹︊﹠﹞

Regulation and growth, IFAC Global regulatory Survey, 
www.ifac.org, September 2016

﹋︀ر︋︣د ﹡︡ارد

﹡﹞﹢دار  ︀︑ -5﹥ ﹝﹫︤ان ﹝︣ا︗︹ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ﹝︐﹙︿ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹣︔︣ ︋︀ ︡﹊﹍︣ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟

﹡﹞﹢دار6- رو﹥ ﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹫﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︐﹙﹀﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︫﹞︀ در آن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︑︀ ﹥ ﹝﹫︤ان ﹊﹠﹢ا︠️ ا︨️؟

﹋︀﹝ً﹑ ︾﹫︣﹝﹣︔︣︾﹫︣﹝﹣︔︣﹝︺﹞﹢﹜﹩﹝﹣︔︣︋︧﹫︀ر ﹝﹣︔︣

﹊﹠﹢ا︠️ ﹡﹫️︧﹊﹠﹢ا︠️︋︧﹫︀ر ﹊﹠﹢ا︠️﹋︀ر︋︣د ﹡︡ارد اً︮﹑ ﹊﹠﹢ا︠️ ﹡﹫︧️﹝︺﹞﹢﹜﹩
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