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﹜﹞ ︀ی﹨ ﹤︐﹊﹡
ا﹜︿- ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ︎﹫︪﹠︀دی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای – ار︑︊︀ط ︋︀ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی

︩ ز﹝﹫﹠﹥  ﹫︎
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ﹝﹀﹢م ﹝﹞﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︣︺︑ ﹩︪︋︿ ︫︡ه ا︨️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
﹞︀ره200   ︫﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ (IAASB) در ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
 ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹩︴︫︣ــ﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ذ﹨﹠﹩ ︎︨︪︣﹍︣، ﹨︪﹫︀ر ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫︣ا﹍﹡” :︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ﹤﹡﹢﹎ ﹟ای را ا ﹤﹁︣ ︡︣د︑ ،(ISA 200)

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩.“4 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︀︫ــ︡، و ارز︀︋﹩ ﹡﹆︀دا﹡﹥︫  ا︨ــ️ ﹡︪ــ︀﹡﹥ ︑︣︿ ﹡︀︫﹩ از ︑﹆﹙︉ ︀ ا︫︐︊︀ه︋ 

︩ ﹡﹢﹠︪﹫︎ ︦︀دی: ︩ ﹡﹢﹠︪﹫︎ ︦︀دی:︎﹫ ﹫︎

﹝﹀︀د ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای﹝﹀︀د ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای

︍︨ ︡﹫︺︨:﹤﹝︗︣︑︣م، ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︻︱︡ی

︎﹫︪﹍﹀︐︀ر
︩ ﹡﹢﹠︪﹫︎ ︦︀دی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای  ︩ ز﹝﹫﹠﹥ و ︑﹢︲﹫︀︑﹩ در ﹝﹢رد ︎﹫ ا ﹟︀ددا︫️ ︎﹫

︋︣ای ︧︀︋︡اران1 را ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ︗﹠︪﹫︎ ︡︡︀دی در ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
 ︳﹫﹞ ای در ﹤﹁︣ ︡ــــ﹥ ای از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د﹁︣ ر﹁︐︀ر ﹟﹫ا﹡︴︊︀ق ︋︀ ا︮ــ﹢ل ︋﹠﹫︀دی آ ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︡ا﹜ــ︿- ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠ــ

︧︀︋︨︣﹩ و د﹍︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩، ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ و 
 ،﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ای و ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از ﹤﹁︣ ای در ز﹝︀ن ا︻﹞︀ل ﹇︱︀وت ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ﹤﹋ ا﹨﹞﹫️ ︑︃﹋﹫︡ دارد ﹟ا ︣ ب-︋ 

درک ﹋︀﹁﹩ از وا﹇︺﹫︐︀ و ︫︣ا︳ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه، ︋﹥ د︨️ آور﹡︡.
ا﹟ ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی، ﹝﹢ارد ا︲︀﹁﹩ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋﹥ ︋︩ 120 آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه2 را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︐﹟ آن از ︨﹢ی 
︣وژه  ﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪﹩ از ﹝︣﹙﹥ اول︎  ︣ای ︧ــ︀︋︡اران در د︨︀﹝︊︣ 2016︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

︑︡ا︋﹫︣ ا﹞﹟ ︨︀ز3، ﹝﹢رد ﹝﹢ا﹁﹆️ ا︮﹢﹜﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. 
﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟   ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران ا﹠︪﹫︎ ﹟︐﹞ ﹟︀دی را در آور﹢︭︑ 2017 ﹏︉ ﹋︣د.
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︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص و ︋﹥ رو︫ــ﹠﹩ ︧︀︋︨︣︀ن را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ در ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︢︎ ﹩﹠︺︣ش ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩، از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹝︓︀︋﹥ 
︋︪﹩ از ︫﹠︀︠️ و ارز︣︑ ︣︴︠ ﹩︋︀︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️؛ در ︵︣ا﹩ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀﹡︊﹠︡ی و ﹝﹫︤ان رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩؛ و در ︫﹊﹏ د﹨﹩ 
ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ ﹝︴︀︋﹆️ آ﹡︀ از ︑﹞︀م ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︀ ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣، 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ﹨︣︺︑ ︡﹠︣︿ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در ︨︴ ﹝﹙﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹡︡﹋﹩ ︋︀ 
 ︀﹡︪ــ﹩ ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫︡، و﹜﹩ ا︮﹢ل ﹋﹙﹩ آ︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ︫︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹤ارا ︿︣︺︑

﹝︪︀︋﹥ ا︨️.
︋︀ ا﹠﹊﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹀﹞ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ﹩︪︋﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ا﹝︀ در آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای5 
و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢ز︫﹩6 ﹨﹛ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹀﹢م ا︫︀ره ︫︡ه ا︨ــ️. ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹨﹞︧﹢ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︡﹝︀ت   ︠︣﹍︧︀︋︨︣ــ﹩ و د م﹢﹀﹞ در ︀﹠︑ ای ﹤﹁︣ ︡ع ︑︣د﹢︲﹢﹞ ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩،︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
در ︨ــ︀﹜﹫︀ن ا︠﹫︣، ﹝︧ــ︀﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای از ︨ــ﹢ی ذ﹠﹀︺︀ن ﹝︐﹙︿ ﹝﹢رد ا︫ــ︀ره ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، از ︨︀ل 
﹥ ︻﹠﹢ان ︗︤﹩ از ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏ (IFIAR) ﹨﹞﹢اره ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را︋  2012، ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩︋ 
﹡︷︨︣﹠︖﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫︀ی ︋︀زر︨﹩ ︀︨︀﹠︫ ،﹩︨︣︋︀︧﹩ ﹋︣ده ا︨️؛ ︋﹥ و︥ه در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹫︴﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ﹝︧︐﹙︤م ︨︴﹢ح 
︋︀﹐ی ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ﹨︧ــ︐﹠7︡. در ︨ــ︴︀︮ ﹩︠︣︋ ،﹩﹚﹞ ︊﹠︷︣ان ︀︣︵ ﹩﹇﹢﹆﹩ را ︋︣ای ︑︣و︕ ﹋︀ر︋︣د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای از ︨﹢ی 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در د︨︀﹝︊︣  ︣ای ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹫﹨ (ITC)️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹫︩ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. د︻﹢ت︋  ︧︀︋︨︣︀ن در︎ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ای، ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و ﹤﹁︣ ︧︡︀︋︨︣ــ﹩ در را︨ــ︐︀ی ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩: ︋︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ︑︣د ️﹫﹀﹫﹋ د﹢︊︋» 2015 ︋︀ ︻﹠﹢ان
 ﹏︀︧﹞ ﹟رد ︋︀ ا﹢︠︣︋ ﹩﹍﹡﹢﹍ در︋︀ره ︿﹚︐﹞ ︀ه ﹨︀ی﹎︡د ﹤ای، ︠﹢ا︨︐︀ر ارا ﹤﹁︣ ︡ط ︋﹥ ︑︣د﹢︋︣﹞ ﹏︀︧﹞ ای از ﹤︮﹑︠ ﹟︣وه»، ︋︀ ︑︡و﹎

.٨︫︡
︩ ﹡﹢︦ ︎﹫︪ــ﹠︀دی  ا︠﹫︣ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای  ︋︣ای  ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ︋︣︠﹩ ذ﹠﹀︺︀ن در ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره ︎﹫
︧ــ︀︋︡اران﹠︪﹫︎ ،9︀د ︋︣ر︨﹩ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︺﹞﹫﹛ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹁︣ا︑︣ از ︧︀︋︨︣﹩ و د﹍︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ را ﹝︴︣ح 
﹋︣ده ا﹡︡. ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ︲﹞﹫﹞﹥ ا ﹟︀ددا︫️ ︑﹢︲﹫﹩ آ﹝︡ه، ا﹟ ذ﹠﹀︺︀ن ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹀﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹡﹥ ︑﹠ ﹤︋ ︀︧︀︋︡اران 

︣﹁﹥ ای ﹋﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و د﹍︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︀︋︡ ︋﹥ ︑﹞︀م ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ﹝︣︑︊︳ ︋︀︫︡.  
︣ای ︧︀︋︡اران ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  ﹥ د︡﹎︀ه ﹝︤︋﹢ر، در ﹝︀ه ژو﹫﹨ 2015 ﹟️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  در وا﹋﹠︩︋ 
 ︡︣د︑ ﹤︊﹡︀︗ ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧ــ︀︋︡اری، ﹋︀ر﹎︣وه ﹝︪︐︣ک︨  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ و ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︣﹁﹥ ای (PSWG) را ︀︎﹥ ﹎︢اری ﹋︣د﹡︡. ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︋︺︡ی ﹋︀ر﹎︣وه ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋︀︻︒ ﹝︴︣ح ︫ــ︡ن ︓︋︀ی ﹝︐﹞︣﹋︤ و ﹨﹞︀﹨﹠﹌ در 
 ﹟︣ک ا︐︪﹞ ︀ ا﹡﹀︣ادی ︣︢︍﹡︀﹊﹞︀ی ا﹞در︋︀ره ا﹇︡ا ︀﹡آ ︀ ﹥ ﹨﹫️ و ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︧︐︪ــ︀ری- ﹝︪﹢ر︑10﹩ ﹝︣︑︊︳︋   ︨﹟︪︧ــ️ ﹝︪︐︣ک ا﹡

﹝︣ا︗︹ ︨﹥ ﹎︀﹡﹥ ︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹋︀ر︋︣د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︫︡.
در ︨︍︐︀﹝︊︣ 2016، ا﹟ ﹋︀ر﹎︣وه ︎﹫︪﹠︀د داد ﹋﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای  ︋︣ای ︧︀︋︡اران د︨︐﹢ر︻﹞﹙﹩ در︋︀ره 
︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ را ا﹡︖︀م   ︠︣﹍︣ر︨ــ﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ و د  ︋،﹩︨︣︋︀︧ ای ﹋﹥ ﹋︀ر ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اران ︣ای آن د︨ــ︐﹥ از آ﹫﹟   ا︠﹑﹇﹩︋ 
 ﹏﹝︻ ﹤  ︋️︀﹝ ،︀﹨︀ر﹋ ﹟ای در ا ﹤﹁︣ ︡︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د﹋ ﹤ ﹢ر︑﹩ از︋   ︮﹤ ﹤  ︋﹟︀د﹫﹠ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡ ︑︀ ︑﹢︲﹫ د﹨︡ ر︻︀️ ا︮﹢ل︋ 

﹝﹩ آورد. 
︎﹫︪﹠︀د ﹝︤︋﹢ر در را︨ــ︐︀ی ︑﹢︮﹫﹥ ﹎︣وه ﹝︪︐︣ک ﹝︧︐︪︀ری-﹝︪﹢ر︑﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ای ︧︀︋︡اران 
و ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ و ﹡﹫︤ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︋︀ز︠﹢رد﹨︀ی در︀﹁︐﹩ از ︋︣︠﹩ ︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن ︋﹥ 
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﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ و ︠﹑︮﹥ ای از ﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︪︀ی دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه 
﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹢د، ﹋﹥ ︋﹥ در︠﹢ا︨️ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در د︨︀﹝︊︣ 2015 ا﹡︖︀م 
 ︡ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑︣د ︩︡ی ︋﹥ آن ︋︣ ا﹁︤ا﹠︊︀︎ ︧ــ︀︋︡اران و ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ای  ﹟﹫︣رات آ﹆﹞ ﹫︮ ︫ــ︡، و در آن ︋﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹝︓︊️ ﹋︀ر︋︣د
︣﹁﹥ ای، ا︫ــ︀ره ︫︡ه ︋﹢د. ﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︩ ﹝︤︋﹢ر ︲﹞﹟ ﹝︴︀︋﹆️ ︋︀ ﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ﹋︀ر﹎︣وه ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ︋﹥ ﹝﹢ارد د﹍︣ی ﹡﹫︤ ا︫︀ره 

﹝﹩ ﹋﹠︡؛ از ︗﹞﹙﹥: 
ا﹜︿- ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ و ﹝﹢ا﹡︹ ︀︎︊﹠︡ی ︋﹥ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی و ا︻﹞︀ل ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝︪︀︋﹥ ︡﹊﹍︣﹡︡؛

︀︊﹠︡﹡︡)، در  ﹑﹫️ و ﹝︣ا﹇︊️ ︣﹁﹥ ای︎   ︮،﹩﹁︣︵ ﹩ ﹥ ا︮﹢ل در︨ــ︐﹊︀ری،︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹡︥ه آ︀دی (︋﹥ و﹫﹠ ﹥ ا︮﹢ل︋   ︋︡﹠︊︀ ب- ︧︀︋︨︣ــ︀ن︎ 
﹨﹠﹍︀م ︎︣س و︗﹢ و ︋︣ر︨﹩ ︫﹢ا﹨︡ در︀﹁︐﹩ از ﹝︣︡️، از ا︨︐﹢اری ︋﹫︪︐︣ی ︋︣︠﹢ردار﹡︡؛ و 

ج- ﹁︪ــ︀ر ز﹝︀﹡﹩ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︥ه در ﹝﹆︴︹ ︀︎︀ن ︨ــ︀ل ﹋﹥ ︑︡︡ی ︋︣ای ر︻︀️ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی ا︖ــ︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹁︣د در ا︻﹞︀ل 
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ﹡﹫︤ ﹝︐﹏ ﹝﹩ ︨︀زد.

وا﹋﹠︩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران
در وا﹋﹠︩ ︋﹥ ︑﹢︮﹫﹥ ﹋︀ر﹎︣وه ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ︋﹥ ر︨ــ﹞﹫️ ︫ــ﹠︀︠︐﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︑︣و︕ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ︧︀︋︨︣ــ﹩، 
 ﹜﹞ ﹤﹋ ︣د﹋ ︬︪﹞ ︧︀︋︡اران ای ︋︣ای ﹤﹁︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ️﹫﹨ ،﹩︪︋ ﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن︡︠ ︣﹍︋︣ر︨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ و د

ا︨️ ︑︀ ﹝﹢ارد ﹝︺︡ود ﹁︺﹙﹩ در آ﹫﹟  ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای  ︋︣ای ︧︀︋︡اران در︋︀ره ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ︑﹊﹞﹫﹏ ︫﹢د.
﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ︎﹫︪﹠︀دی در ︋﹠︡ 120.13 ای١  ،(120.13 A1)﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︃︔﹫︣ ﹝︓︊️ ر︻︀️ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی ︋︣ ﹋︀ر︋︣د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 

را ︋︀ ︑︨︣﹫﹛ ار︑︊︀ط ا﹟ دو ا﹝︣ در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
 ️︀︻ای ︋︀ ر ﹤﹁︣ ︡︋︀ور ا︨️ ﹋﹥ ︫ــ︣ح د﹇﹫﹅ ار︑︊︀ط ︑︣د ﹟︧ــ︀︋︡اران ︋︣ ا ای ︋︣ای ﹤﹁︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ️﹫﹨
﹫﹢︨️ ا ﹟︀ددا︫️ ﹡﹫︤ ﹝︪︬ ا︨️،  ︒ ﹝﹠︡رج در︎  ﹫︪ــ︐︣ی در دراز﹝︡ت ا︨️. ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ در︋  ﹠﹫︀د﹟، ﹝︧ــ︐﹙︤م ︑﹑ش︋  ا︮﹢ل︋ 
﹨﹫ ️︀د︫ــ︡ه ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹡﹢ه ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ی ﹝﹀﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای از ︨﹢ی ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︾﹫︫︣︀︾﹏ در ا﹝﹢ر 

︧︀︋︨︣﹩ و د﹍︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ را ﹝︡ ﹡︷︣ ﹇︣ار داده ا︨️. 
 ︡︣د︑ ︒︊﹞ ︧︀︋︡اران در ﹝﹢رد ﹋︀ر ︋﹫︪︐︣ روی ای  ︋︣ای ﹤﹁︣ ا︠﹑ق ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ︡ه﹠︀ی آ﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ از ︣︷﹠﹁︣︮
 ️︀﹝ ﹩﹍﹡﹢﹍ ︋︣ای ︫﹀︀ف ︨︀زی در︋︀ره ︬︪ــ﹞ ︀ی︐︨︧ــ︊️ ︋﹥ ︋︣︠﹩ در︠﹢ا﹡ ︡︀︊﹡ ﹤﹋ ︡﹫ر︨ــ ﹤︖﹫︐﹡ ﹟ا ﹤︋ ️﹫﹨ ﹟ای، ا ﹤﹁︣

ر︻︀️ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی از ﹋︀ر︋︣د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ﹝ ︳﹫︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩، وا﹋﹠︩ ︨︣︺﹩ ﹡︪︀ن د﹨︡. 
︳و ︫︣ا ︀︐﹫︺﹇ای- ︋︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ درک وا ﹤﹁︣ ︀دی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︱︀وت﹠︪﹫︎ ب- ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی

︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹫︎
︀ ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای و ﹋︀ر روی   ︋︳︊︑︣﹞ ︒︀︊﹞ ﹩︣ر︨ــ  ︋︀ ︣ای ︧ــ︀︋︡اران، ﹨﹞︤﹝︀ن︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋  ﹨﹫ــ️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︣ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی ا︠﹑﹇﹩  ︀︠︐︀ری و ︑︡ا︋﹫︣ ا﹞﹟ ︨︀ز، د︡﹎︀ه ﹨︀ی ذ﹠﹀︺︀﹡﹩ را ﹋﹥ ﹡﹍︣ان ﹋﹀︀️ ارز︀︋﹩ د﹇﹫﹅ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹣︔︣︋  ︎︣وژه ﹨︀ی︨ 
︡ون  ــ﹢ی ︧︀︋︣س ︣﹁﹥ ای︋  ــ︣ط ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ از︨  ﹩ ﹇﹫︡ و︫  ︢︣ش︋  ︀ور ا︨ــ️ ﹋﹥︎   ︋﹟ا ︣  ︋️﹫﹨ ﹟د﹡︡ ﹡﹫︤ ﹝︡ ﹡︷︣ ﹇︣ار داد. ا﹢︋
 ️﹫﹑︮ ،︥ه ا︮﹢ل در︨︐﹊︀ری︣دن ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی ︋﹥ و﹊﹡ ️︀︻︣اه ﹋﹠﹠︡ه ︋﹢دن آن، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡﹢︻﹩ ر﹝﹎ ︀ ﹩︐︀ن ﹡︀در︨ــ﹊﹞ا ﹤︋ ﹤︗﹢︑

و ﹝︣ا﹇︊️ ︣﹁﹥ ای ︑﹙﹆﹩ ︫﹢د. 
︋︣ ا﹟ ا︨ــ︀س، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران در ︎﹩ ︋︣﹇︣اری ا﹜︤ا﹝﹩ ︗︡︡ در آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای 
︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ا︨️ ︑︀ ︋︣ا︨ــ︀س آن، ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ا︨ــ︐﹀︀ده از ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ︋︣ای ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ︲︣ورت درک وا﹇︺﹫︐︀ و 

︫︣ا︳ از ︨﹢ی ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی آن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ر︻︀️ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی، از ا﹜﹍﹢ی ذ﹨﹠﹩ ﹡﹆︀دا﹡﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
︓︋︀ی آ﹠︡ه ︋︀ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹀﹞ ﹩﹡︀︫﹢︍﹝﹨ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ،﹩︪︋﹢م ﹝︪ــ︐︣ک ارز︀︋﹩ ﹡﹆︀دا﹡﹥ در ﹨︣ دو ﹝﹀﹢م 
︀د︫ــ︡ه، ا︋︀م ﹝﹞﹊﹟ ︋﹫﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ «ا﹜﹍﹢ی ذ﹨﹠﹩ ﹡﹆︀دا﹡﹥» و ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را آ︫﹊︀ر ﹋︣د. ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران 
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 ﹤﹊﹠ا ︀ ︣؛﹫  ︠︀ و︗﹢د دارد ،﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ︪ــ﹩ از ﹋︀ر︋︣د︋ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ︡︡︗ ︣ور︑﹩ ︋︣ای ﹝︺︣﹁﹩ ا﹜︤ام︲ ︀︣دا︠️ ﹋﹥ آ  ︎﹤﹚︧ــ﹞ ﹟︋︣ر︨ــ﹩ ا ﹤︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
﹝﹀﹢م ﹋︧ــ︉ درک ﹋︀﹁﹩ از وا﹇︺﹫︐︀ و ︫ــ︣ا︳، ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︣︮ ︩︋﹩ از ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︀ر﹢ب 
﹥ د︨️ آوردن درک ﹋︀﹁﹩  ︣ ا﹨﹞﹫️︋   ︋︡﹫﹋︃︑ ︀ ︣ای ︑︡و﹟ ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی︋   ︋︀︑ ︡ ︩ ز﹝﹫﹠﹥، ﹨﹫ ️︀د︫ــ︡ه ﹝︭﹞﹛︫  ﹫  ︎﹟︣؟ در ﹝﹆︀︋﹏ ا﹫  ︠︀ ️ده ا︨ــ﹢  ︋،﹩﹞﹢﹀﹞
از︨ــ﹢ی ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای از وا﹇︺﹫︐︀ و ︫︣ا︳ آ︫ــ﹊︀ر ︋︣ای آ﹡︀ن ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩، رو﹊︣د د﹍︣ی 

را د﹡︊︀ل ﹋﹠︡. 
﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ای ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹤﹁︣ ︀ل ﹇︱︀وت﹝︻︀ی ا﹞︀دی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹜︤ا﹠︪﹫︎ ︀د ﹋︀ر︋︣دی﹀﹞

 ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹢ارد ︎﹫︪ــ﹍﹀︐﹥، ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︠﹑﹇﹩  ︋︣ای ︧︀︋︡اران ︲﹞﹟ ︑︭︣ ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ ﹋︀﹁﹩ از 
وا﹇︺﹫︐︀ و ︫︣ا︳ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ از ︨﹢ی ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای، ا﹟ ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی 
را در ︋﹠︡ 120.5 ای١ (A1 120.5) ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ︀د︫︡ه ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ︑﹢︗﹥ ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹝﹢ارد 

 :︀دارد ﹋﹥ آ ︡﹫﹋︃︑ ︣ز
• ﹡︀﹨﹞﹢ا﹡﹩ ︋﹫﹟ وا﹇︺﹫︐︀ و ︫︣ا︳ ﹝︺﹙﹢م و ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای، و︗﹢د دارد؟

• ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢د ﹝︊﹠︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹉ ﹡︐﹫︖﹥ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟
• ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︐︀︕ ﹝﹠︴﹆﹩ د﹍︣ی را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢د، ︋﹥ د︨️ آورد؟

︩ ﹁︣ض ︀ ︨﹢﹎﹫︣ی ︠﹢د ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای، ︋︣ ﹇︱︀وت او ︑︃︔﹫︣ ︋﹍︢ارد؟ و • ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︎﹫
• ︑︭︬ و ︑︖︣︋﹥ ︠﹢د ︧︀︋︡ار ﹋︀﹁﹩ ا︨️ ︀ ﹐زم ا︨️ ︋︀ ا﹁︣اد د﹍︣ی ︋︀ ︑︭︬ و ︑︖︣︋﹥ ﹝︣︑︊︳، ﹝︪﹢رت ﹋﹠︡؟

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و  ︒ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹫︪ــ﹠︀دی در را︨ــ︐︀ی︋  ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی︎ 
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ا︨️.

از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹢ارد ﹋︀ر︋︣دی ︎﹫︪﹠︀دی ︋﹥ ︑︭︣ ا﹡︐︷︀ر﹨︀﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ ︋﹥ ︋︀ور ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای  ︋︣ای 
︧︀︋︡اران ﹨﹛ ا﹢﹚︑ ﹤︋ ﹉﹠ در ﹋︀ر︋︣د ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ﹝﹠︡رج ا︨️، از ا﹠︣و، ا﹫﹨ ﹟️ ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢ارد ︀د︫︡ه، ︎﹫﹢︨︐﹩ ︋︀﹝︺﹠︀ 

︋︣ای آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︑︖︨︡︡︀︠︐︀ر ︫︡ه ︎﹫︪﹠︀دی ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹫﹏ ︑︃︔﹫︣ ﹋﹙﹩ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی
﹠︡﹨︀ی 120.5 ای١ و  ﹫︪﹠︀دی در︋  ︣ای ︧ــ︀︋︡اران ﹝︺︐﹆︡ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹥ ︑﹙﹢ــ در ﹝﹆︣رات آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر  ︣ آ﹡︙﹥ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن︋   ︮﹟﹫﹫︊︑ ﹤ ﹥ ﹇︱︀وت و ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨ــ️ و︋  ﹥ ︑︣︑﹫ــ︉ ﹝︣︋ــ﹢ط︋  120.13 ای1،︋ 
︣﹁﹥ ای ﹝﹠︡رج ا︨ــ️، ﹝﹩ ︎︣دازد. در ﹡︐﹫︖﹥، ا﹡︐︷︀ر ﹡﹞﹩ رود ﹋﹥ ﹝﹀︀د ︎﹫︪ــ﹠︀دی ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ ﹝﹞﹩ ︋︣ای ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای 

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️︀︻ا︠﹑﹇﹩ را ر ﹟﹫دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن آ
︣ آن د︨︐﹥  ︀︻︒ ا﹁︤ا ︤﹋︣﹝︑ ︩︧︀︋︨︣︀ن︋  ﹫︪﹠︀دی︋  ﹀︀ف ︨ــ︀زی︎  ﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای،︫  ﹫︪ــ﹠︀دی ﹝︣︋﹢ط︋  ﹥ ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی︎   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ﹝︣︑︊︳ ا︨️. در  ︀ ا﹇︡ام در را︨︐︀ی ︀﹝️ از︋  ︣ای ︧ــ︀︋︡اران ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥︋  از ﹝﹀︀د ﹝﹠︡رج در آ﹫﹟   ا︠﹑﹇﹩︋ 

﹡︐﹫︖﹥، ︋﹥ ︋︀ور ﹨﹫️، ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ︎﹫︪﹠︀دی در ︋﹠︡ 120.13 ای︋ ︣︋ ﹩︐︊︓﹞ ︣﹫︔︃︑ ،1︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ دارد. 

:︀︐︫﹢﹡︀︎

1- International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
 (Conceptual Framework) ﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ،١٢٠︩︋ -2

 3- Safeguards Project
 ︉︨︀﹠﹞ ،️﹫﹁︀﹀ ︊﹢د︫  ︀ ﹨︡ف︋  ︣وژه ︑︡ا︋﹫︣ ا﹞﹟ ︨︀ز را︋  ︩ اول︎  ︣ای ︧︀︋︡اران،︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  در د︨︀﹝︊︣ ٢٠١۶، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︋﹢دن و ا︔︋︪︣ــ﹩ ﹝﹢ارد ︀د︫︡ه در آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای، ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋︣د. ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در︋︀ره ا﹟ ︎︣وژه ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ آن 
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از ︨﹢ی ا﹨ ﹟﹫️ ︋︀ ︎︣وژه ︨︀︠︐︀ری د﹍︣ی ﹋﹥ ﹨︡﹁︩ ︑﹆﹢️ ﹇︀︋﹙﹫️ درک و ا︨︐﹀︀ده از آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ و ر︻︀️ ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر ا︨️، ︋﹥ ﹝︣﹋︤ 
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ︫︡ه ا﹨ ﹟﹫️ در ﹝︀ه ژا﹡﹢﹥ ٢٠١٧، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

4- ︋﹠︡ 13 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹫﹨ 200 ﹩︨︣︋︀︧️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹨︡﹁︀ی ﹋﹙﹩ ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ 
 ︡︀ر︫﹠︀︨︀ن- ︑︣د﹋ ︨︀ ﹥ ﹡︀م «︎︨︩︣ و︎   ︋﹩︪ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩». در ﹡︪︣﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹨﹫️ ﹝︤︋﹢ر،︋  و ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︣﹁﹥ ای در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩» ﹋﹥ در ﹁﹢ر﹥ ︨︀ل 2012 ﹝﹠︐︪︣ ︫ــ︡، ︋﹥ ︋︒ ︋﹫︪︐︣ در︋︀ره  ﹝﹑︷︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧ــ︀︋︡اری و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫1️ (ISQC 1) ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︣ر︨﹩ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜ــ﹩ و د﹍︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡»، ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ ︋﹥ درک و ﹋︀ر︋︣د ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای  ﹟﹫︧︀︋︨︣ــ﹩ 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹝︣︑︊︳  ا︨️. 
5- آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ای ︧︀︋︡اران، ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، در ︑︺︣︿ ا︨︐﹆﹑ل ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡:  

ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹢ارد ز︣ را در︋︣﹝﹩ ﹎﹫︣د:
ا﹜︿) ا︨︐﹆﹑ل ذ﹨﹠﹩

︀﹜︐﹩ از ذ﹨﹟ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︋﹫︀ن ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی را ︋︡ون ︑︃︔﹫︢︎︣︣ی ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای از ︀︮︊︀ن ﹡﹀﹢ذ، ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹋︣ده و در ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ ﹁︣د ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ 
︋︀ ︮︡ا﹇️ ﹋︀ر ﹋﹠︡ و از ︋﹩ ︵︣﹁﹩ و ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡. 

ب) ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی 
 ﹟ا ﹤  ︋︳︣ا ︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ︑﹞︀﹝﹩ آن وا﹇︺﹫︐︀ و︫  ﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د،︋  ــ︣اِ︳ آ﹡︙﹠︀ن ﹝︪ــ﹢دی ﹋﹥ ﹨︣ ︵︣ف ︔︀﹜︒ آ﹎︀ه و ﹝﹠︴﹆﹩ را︋  ا︗︐﹠︀ب از وا﹇︺﹫︐︀ و︫ 

﹡︐﹫︖﹥ ︋︨︣︀﹡︡ ﹋﹥ ︮︡ا﹇️، ︋﹫︴︣﹁﹩ ︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ﹝﹣︨︧﹥  ﹩︨︣︋︀︧︀ در ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩، ︫︠︡﹥ دار ︫︡ه ا︨️.
6- ا︫︀ره ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری (IAESB)، ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:

︀ ︻﹠﹢ان «︑﹢︨︺﹥ ︣﹁﹥ ای او﹜﹫﹥- ﹝︀ر︑︀ی ︣﹁﹥ ای»  ﹥ ﹨﹞﹥ ︧ــ︀︋︡اران،︋   ︋﹜﹫﹝︺︑ ️﹫﹚︋︀﹇ ︀  ︋(IES3) 3 ︀ره﹝ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢ز︫﹩︫  • در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
 ﹩︋︀ای از راه ︋︣ر︨﹩ و ارز ﹤﹁︣ ︡ای، ︋﹥ ︲︣ورت ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ﹤﹁︣ ︀ی︑︀ر﹞ ︀د﹎﹫︣ی ﹡︀︫﹩ از در ︋︀زده (7(C)(ii)) (2) (﹩︨) 7 ︡﹠︋ ،(2015)

﹡﹆︀دا﹡﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ا︵﹑︻︀ت ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️. 
• ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︫﹞︀ره 4 (IES4) ︋︀ ︻﹠﹢ان «︑﹢︨︺﹥ ︣﹁﹥ ای او﹜﹫﹥- ارز︫︀، ا︠﹑ق و ﹡﹍︫︣︀ی ︣﹁﹥ ای» ︋﹠︡ 11 ا﹜︿ (﹇︀︋﹏ ︑︺﹞﹫﹛ 
︋﹥ ﹨﹞﹥ ︧︀︋︡اران) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︻︣︮﹥ ﹨︀ی ︀︫︧︐﹍﹩ ︋︣ای ارز︫︀، ا︠﹑ق و ﹡﹍︫︣︀ی ︣﹁﹥ ای، «︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای» را ﹝﹠︷﹢ر 

:︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿﹫︮﹢︑ ︣︀د﹎﹫︣ی ﹝︣︑︊︳ را ︋﹥ ︫︣ح ز ︕︀︐﹡ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟︣ده ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ا﹋
○ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ذ﹨﹠﹫︐﹩ ︎︨︪︣﹍︣ ︋﹥ ﹡﹢ی ﹡﹆︀دا﹡﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ و د﹍︣ داده ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳، و

 .︳︊︑︣﹞ ︳و ︫︣ا ︀︐﹫︺﹇وا ﹩﹞︀﹝︑ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩﹆︴﹠﹞ ︕︀︐﹡ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨︀ی ﹝﹠︴﹆﹩ ︋︣ای د﹚︡︋ ﹩︋︀و ارز ️︠︀﹠︫ ○
• ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︫﹞︀ره ﹠︑ ،(IES8) 8︀ ﹝︪ــ﹞﹢ل ︫︣﹋︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︀ ︻﹠﹢ان «︮﹑ ️﹫︣﹁﹥ ای ︫︣﹋︀ی ︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹢ل 
 ﹤︺︨﹢︑ ﹅︣︵ از ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︫︣﹋︀ی ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︤﹢︖︑ ای را ﹤﹁︣ و ﹇︱︀وت ︡︀د﹎﹫︣ی ﹡︀︫ــ﹩ از ︑︣د ︕︀︐﹡ ،«﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر

 .︡﹠﹠﹋ ︶﹀ ︀ ︀د و︖ای ﹝︧︐﹞︣ ا ﹤﹁︣
در ︋﹠︡  28︀ر﹢ب ︀د︫︡ه، در ﹡︪︣﹥ ︾﹫︣ر︨﹞﹩ 15ژو﹫﹨ 2015 ﹤﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری ︋︀ ︻﹠﹢ان «︀ر﹢ب ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︋︣ای ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای آ﹠︡ه»، ﹠﹫﹟ ا︫︀ره ︫︡ه ا︨ــ️: ”آ﹝﹢زش ︻﹞﹢﹝﹩، ︋﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و 
﹑﹞ ،﹩﹠﹁ ️﹫︀ر︑︀ی ︣﹁﹥ ای، ارز︫︀، ا︠﹑ق، و ﹡﹍︫︣︀ی ︣﹁﹥ ای را ﹋﹥ از ︵︣﹅ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری  ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای آ﹠︡ه ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀︮ 

︣﹁﹥ ای ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ا︨️، ﹊︍︀ر﹥ ︨︀ز﹡︡. آ﹝﹢زش ︻﹞﹢﹝﹩ از ︑﹢︨︺﹥ ﹝︀ر︑︀، ﹇︱︀وت و ︑︣د︡ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︭﹞﹫﹞﹍﹫︣ی ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.“
7- ︋﹥ ﹎︤ار︫︀ی ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ در ︨︀﹜︀ی 2012 ا﹜﹩ 2016 ر︗﹢ع ︫﹢د. ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ﹎︤ارش ︨︀ل 
2016 ﹝﹢رخ ﹝︀رس 2017، ا﹡︖﹞﹟ ﹝︤︋﹢ر ︑︃﹋﹫︡ ﹝︧ــ︐﹞︣ ︋︣ ار︑﹆︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀﹩ دا︫ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن را ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹝︧︐﹞︣ و ﹋︀﹁﹩ از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹅﹢︪︑
︣ای ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ را در ﹡︪︧️  ﹥ د︻﹢ت︋  ︨︀ د﹨﹠︡﹎︀ن︋  ﹢ی︎  ︣ای ︧ــ︀︋︡اران، ﹝﹢ارد ﹝﹛ ﹝︴︣ح ︫︡ه از︨  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︠﹑﹇﹩︋  ﹫﹨ -8️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

︠﹢د در ︨︍︐︀﹝︊︣ 2016 ﹝︡ ﹡︷︣ ﹇︣ار داد. 
︭﹢ص ار︑︊︀ط دراز﹝︡ت  ︣ای ︧ــ︀︋︡اران در︠  ︣︠﹩ از ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩︋  ﹫︪ــ﹠︀دی در︋  ︀ ︻﹠﹢ان «︑︽﹫﹫︣﹨︀ی︎  ﹫︪ــ﹠︀دی اوت 2014︋   ︎︦﹢﹡ ︩ ﹫  ︎-9
 (c) ﹩︨ ︩︋ ︀دی در﹠︪﹫︎ ︀دی ﹡﹢ا﹝︊︣ 2014 ︋︀ ︻﹠﹢ان «︑︽﹫﹫︣﹨︀ی﹠︪﹫︎ ︦﹢﹡ ︩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀ ︀︮︊﹊︀ران ︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩» و ︎﹫

آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت و ا︻﹞︀ل ﹁︪︀ر ︋︣ای ﹡﹆︰ ا︮﹢ل ا︨︀︨﹩».
10- Consultative Advisory Groups (CAG)
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