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︋︣ر︨﹩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س؛︋︣ر︨﹩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س؛
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﹤﹞︡﹆﹞
در ︨ــ︍︐︀﹝︊︣ ﹫﹨ ،2015️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ (IAASB) و ﹉ ﹎︣وه ︎︥و﹨︪﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︵︣ح 
﹥ روزر︨︀﹡﹩  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋  ︀﹜︀ی 2013 ︑︀ 2015، ︑﹢ا﹁﹅ ﹋︣د﹡︡. ا﹟ ﹋︀ر︋  ︥و﹨︪︀ی دا﹡︪﹍︀﹨﹩ در ﹢زه ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س ︵﹩︨  ︠﹑︮﹥ ︨︀زی︎ 

︎︥و﹨︪︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡﹙︧﹢ن (Nelson, 2009) و ﹨︣ت و ﹨﹞﹊︀ران (Hurtt et al., 2013) ︮﹢رت ﹎︣﹁️.
ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋︪ــ﹩ از ︵︣ح ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ︋︣ای ﹡﹢ه ︎︀︨ــ︻﹢︲﹢﹞ ﹤︋ ︣︑︣︔﹣﹞ ︀ی ﹝︣︑︊︳ 
 ︡︣د︑ ﹤ ︥و﹨︪︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ️ وار از︎  ﹑︮﹥ ای ﹁︨︣ــ ︪﹞ ︩︬ ︑︪﹊﹫﹏ ﹎︣د︡ه  ا︨️:︠   ︋﹤ ︥و﹨︩ ︀د︫ــ︡ه از︨  ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨ــ️.︎ 
 ﹤︮﹑ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در ﹡︪︧ــ️ د︨︀﹝︊︣ 2015، و︠  ﹥ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︀ا﹨﹞﹫️︋  ︣﹁﹥ ای، ارا﹥ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹨︀ی︋ 

ا︗︣ا﹩ ︵︣ح. ︠﹑︮﹥ ﹋︀﹝﹏ و ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن در ︮﹀﹥ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹡︪︧️ د︨︀﹝︊︣ 2015 در د︨︐︣س ا︨️.
﹥ ز︋︀ن ا︮﹙﹩ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن  ﹢م ﹡﹫︤︋  ︪︀ی دوم و︨  ︩ ا︨️.︋   ︋﹤  ︨﹟اول از ا ︩  ︋﹤ ﹝︴︀﹜︉ ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︣︋﹢ط︋ 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران و ︑︣︗﹞﹥ آ﹡︀ در ﹨﹞﹫﹟ ︫﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س در د︨︐︣س ا︨️.
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹆︩ ا︨︀︨ــ﹩ ﹝︪ــ﹢﹇︀ روی ر﹁︐︀ر، دو ︎︥و﹨︩ ا︠﹫︣ را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ارز ﹩︋︀︧ــ︀︋︣س را ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. ︎︥و﹨︩ ︋︣ازل و 
﹨﹞﹊︀ران (Brazel et al., 2015) ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹝︧﹢﹐ن ار︫︡ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩، ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ︠﹢د را ︋︣ا︨︀س ︠︣و︗﹩ ر﹁︐︀ر︫︀ن در را︋︴﹥ ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
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ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ︡︋﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹋﹥ ا﹎︣ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س ﹝﹠︖︣ 
︋﹥ ︣︑ ﹟︐﹁︀﹀﹩ ︫ــ﹢د، ︎︀داش ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د. ا﹎︣ ︑﹢︗﹫﹥ ﹝﹠︴﹆﹩ ︋︣ای 
﹠︀︨︀﹩ ﹡︪﹢د،   ︫﹩﹀︣︑ ︀︫ــ︡ و ــ﹢ا﹨︡ و︗﹢د دا︫︐﹥︋   ︫﹟﹫  ︋︰﹇︀﹠︑
 ﹤﹝︣︗ ︣د و﹫﹎ ﹩﹞ ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹞︐︣ی ﹩︋︀در ارز ،︧︡ــ︀︋︣س دارای ︑︣د
﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︠︀ص، ︐﹩ در ︫ــ︣ا ﹤﹋ ﹩︴︧︀︋︣س 
دارای ︑︣د︡، ﹨﹠﹍︀م ︋﹥ ﹋︀ر ︋︧ــ︐﹟ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ︋﹥ ﹝︀﹁﹢ق ا︵﹑ع 
 ︡︣اه ︋︀ ︑︣د﹝﹨ ︀ر﹎﹫︣ی ر﹁︐︀ر﹋ ﹤︋ ،︀︋︀ــ﹥ ارز﹋ ﹩﹡︀﹞ز ﹩︐ د﹨︡ و ﹩﹞

︣﹁﹥ ای را ︑︃﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، «︑︃︔﹫︣ ︠︣و︗﹩» ﹝︪﹢د ا︨️.
 (Westermann et al., 2015) و︨ــ︐︣﹝﹟ و ﹨﹞﹊︀ران
︋︀ ﹡︷︨︣﹠︖﹩ از ︧︀︋︨︣ــ︀ن، ا﹇︡ام ︋﹥ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝﹠︀︋︹ ﹁︪︀ر در 
︣ا︨ــ︀س ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی  ا﹁︤اــ︩ ︀ ﹋︀﹨︩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹋︣د﹡︡.︋ 
ا﹟ ︎︥و﹨ــ︩، ﹝﹠︀︋︺﹩ ﹝︀﹡﹠ــ︡ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ 
︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ا﹝︣﹊︀ (PCAOB) و 
️ ︢︎︣ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای  ﹫﹛﹢︧﹞ ︉︗﹢﹞ ﹤﹋ ︀﹎︣︋︋︣ر︨ــ﹩ ﹋︀ر
﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ا﹁︤اــ︩ و ﹝﹠︀︋︺﹩ (﹝︀﹡﹠︡ 
﹁︪ــ︀ر ︋﹢د︗﹥ ز﹝︀﹡﹩ و ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ︋﹫︩ از ــ︡) ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ 
ا﹁︤ا︩ ﹇︀︋﹙﹫️ د﹁︀ع ︀ ︨ــ﹢دآوری ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥، ︋︣ا︨ــ︀س ﹡︐︀︕ ﹝︴︀﹜︺︀ت 
️   ︢︎︣ی ︋︣ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹  ﹫﹛﹢ا﹡︖︀م ︫︡ه، ︑︃︔﹫︣ ﹝︧ــ

﹁︪︀ر ︋︧︐﹍﹩ دارد.
﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی

︣و︗﹩   ︠﹤  ︋،︡﹠از ﹁︣ا ︩﹫ • ارز︀︋﹩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 
︀︫︡. ا﹟ ر﹨﹫︀﹁️ در︋︀ره  ارز︀︋﹩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای،  ︋︧︐﹍﹩ دا︫︐﹥︋ 
︀︋︡ ︋︀زر︨︀ن ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️/﹡︷︀﹝︀ی ارز︀︋﹩ را آ﹎︀ه ︨︀زد؛ و

︀زر︨﹩ ا︐﹞︀﹜﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️   ︋︀ ️   ︢︎︣ی ︀ ﹁︪︀ر﹨︀ی ﹝︣︑︊︳︋  ﹫﹛﹢︧ــ﹞ •
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س را ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡؛ ﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︋﹫︩ 
﹢د.  ︫﹏︡︊︑ ︧︀︋︨︣︀ن ﹜﹞  ﹤︾︡︾د ﹤ ︀زر︨︀ن︋  ︣ای را︲﹩ ﹋︣دن︋   ︋︡ از

ز﹝︀ن
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹁︣ا﹠︡ی 
︫ــ﹠︀︠︐﹩1 و ز﹝︀ن ︋︣ ا︨ــ️، دو ︎︥و﹨︩ ز ︣﹫︔︃︑ ﹤︋ ︣︖﹛ ﹋︀ر 

︧︀︋︣س ︋︣ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡. 
 ﹜︖ ﹤﹋ ︡﹡︡﹫ر︨ــ ﹤︖﹫︐﹡ ﹟︋ــ︣ازل و ﹨﹞ــ﹊︀ران (2015) ︋﹥ ا
﹋︀ر و ﹁︪ــ︀ر ز﹝︀﹡﹩، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ︑ــ️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
︎︥و﹨︩ آ﹡︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ا﹎︣ در ︨︀ل 2000، ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︋﹢رس 

و اوراق ︋︀دار (SEC) ا﹝︣﹊︀ ﹨﹞︀ن ﹝﹙︐﹩ را ﹋﹥ ︋︣ای ا﹁︪ــ︀ی 
 (10-K) 2﹩﹋ ﹟︑ ︣م﹁ ﹅︣︵ ︀م از︻ ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︣ا︵﹑︻︀ت ︫ــ
 ︤﹫﹡ ︀︐﹋︫︣ــ ﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن ا ︤ارش﹎ ا﹜︤ام ﹋︣ده ︋﹢د، ︋︣ای ︑︀ر
 ﹩︨︣︋︀︧ ــ︣﹋︀ی  ︫.️﹁︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ــ﹢د ا﹜︤ام ﹝﹩ ﹋︣د، ﹋﹫﹀﹫️︨ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨ ﹤﹋ ﹩︀︧︀︋︣س ︫︣﹋︐︀ی ﹝︪﹞﹢ل ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ︑﹟ ﹋﹩ 
﹥ ︲︣ورت،   ︋︀﹠ ︋﹢د﹡︡، در ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ در ﹝﹢اردی ﹋﹥︋ 
 ﹟﹊﹝﹞ ،﹤︐﹁︀ ︩﹨︀﹋ ︀ی ﹝﹆︣ر︐﹚﹞ ︪ــ︀ر ز﹝︀﹡﹩ ︋﹫︪︐︣ ︫ــ︡ه و﹁
ا︨ــ️ دا﹝﹠﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝︡ود ︫ــ︡ه ︋︀︫ــ︡. ︋︀ 
︑﹢︗﹥ ︋﹥  ︨︀︎︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ ﹡︷︨︣﹠︖﹩ ︎︨︣﹙﹫﹟ و ﹨﹞﹊︀را﹡︩ 
 (️︻︀︨ ︉︧︣︋) ︀﹡︀ری آ﹋ ﹜︖ ،(Persellin et al., 2015)

﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︐﹚︀ی ﹝﹆︣ر و ﹋﹞︊﹢د ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩، زود︑︣  ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه︋ 
︋﹥ ﹡﹆︴﹥ ای ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ ﹋︀﹨︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از آن ﹡﹆︴﹥ ︋﹥ 
︋︺︡ ︫︣وع ﹝﹩ ︫﹢د و 40 در︮︡ آ﹡︀ ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ ﹇︱︀و︑︪︀ن ﹋﹛ ﹋﹛ 

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ای ︫︀ن ﹤﹁︣ ︡د و ︑︣د﹢︫ ﹩﹞ ﹏︐﹞
﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی

• ﹁︪︀ر ز﹝︀﹡﹩ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥، ︋﹥ و︥ه در ︀︎︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩، ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨️ ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای آ︨﹫︉ ︋︨︣︀﹡︡.

 ︣﹍د ︀ ﹤︺︀ل ︑﹢︨ــ ︀ی در︐﹋︣︡ه ︫ــ﹠ا﹎ــ︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی آ •
﹝﹆︣رات، ﹝︡ت ز﹝︀ن ﹁︺﹙﹩ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︎︀ن ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 
را ﹝︡ود︑︣ ﹋﹠︡، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︐﹏ ︫ــ︡ه و 

﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ آ︨﹫︉ ︋︊﹫﹠︡.
• راه ﹏ ﹋︀﹨︩ ︑︃︔﹫︣ ﹁︪ــ︀ر ز﹝︀﹡﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آز﹝﹢ن ﹎﹫︣ی از 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی د﹍︣ ﹋︀ر﹨︀ ﹝︖︡د  ﹥ ﹝﹫︀ن دوره ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡،︋  ︀ل︋  آ︨︠︣ 

ا﹡︖︀م ︫﹢د و ︧︀︋︨︣︀ن ︨︀︻︐︀ی ︋﹫︪︐︣ی ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡. 

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- در ا﹟ ﹁︣ا﹠︡، ا﹁︣اد و︸︀︿ را ︋︣ ا︨ــ︀س ﹇︀︻︡ه و رو︫︀ی ︀د﹎︣﹁︐﹥ ﹇︊﹙﹩ 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹀﹊︣ ﹋﹞﹩  ا︨️. 
︀دار  ﹢رس ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن و اوراق︋  ︀م ︑﹟ ﹋﹩ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩︋  2- ﹁ــ︣م︠ 
ا﹝︣﹊︀ (www.sec.gov) در د︨ــ︐︣س ا︨️ و ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋︣ای ︫︣﹋︐︀ی 
︋︤رگ، ﹝︐﹢︨ــ︳، و ﹋﹢ــ﹉، ︋﹥ ︑︣︑﹫︉، ︋﹥ ︑︣︑﹫ــ︉ 60، 75 و 90 روز ︎︦ از 

︀︎︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ و ا﹁︪︀ی آن ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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