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︑︣︗﹞﹥: ﹇︣︋︀ن ا︨﹊﹠︡ری   
E. Turner

آ﹀﹞ ︀﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︀︋︡ ﹁︣ا︑︣ از ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹎︧︐︣ش ︀︋︡؟
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝﹀﹢﹝﹩ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه در ︗︀ن ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ا︨️. ﹝︀︊︒ ︋﹫︪﹞︀ری در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨︣︋︀︧︀ی وا︡﹨︀ی 
️ ﹝︡︣ه ﹨︀ و︗﹢د دارد ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹠﹊﹥ آ︀ ﹐زم ا︨️ ا﹀﹞ ﹟﹢م ︋﹥ ︵﹢ر ﹎︧︐︣ده  ︑︣ی ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ︀ ︠﹫︣؟ ﹫﹨ و ا︻︱︀ی ﹩︨︣︋︀︧ ︀ری، ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی︖︑

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا﹝︣وز در ﹋︖︀﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د؟
ا﹟ ﹝﹀﹢م ︋﹥ ︵﹢ر ﹎︧ــ︐︣ده ای در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︋︣ر︨ــ﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ و د﹍︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹍︫︣﹩ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ 
 ﹟ا .︡﹠︐︧﹨ ︉﹚﹆︑ ︀ از ا︫︐︊︀ه ﹩︫︀﹡ ﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹀︣︑ ︣﹍﹡︀﹫︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︴و ذ﹨﹠﹩ ︎︨︪︣﹍︣ و ﹨︪﹫︀ر در ︋︣ا︋︣ ︫︣ا ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︀دا﹡﹥ ︫﹢ا﹆﹡ ﹩︋︀در︋︣دار﹡︡ه ارز

﹝﹀﹢م در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀﹩ ︾﹫︣ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩، ﹝︀﹡﹠︡ ا︗︣ای رو︫︀ی ︑﹢ا﹁﹆﹩ و ︑﹠︷﹫﹛ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩1، ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹩ ︫﹢د.
در آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹀﹞ ﹤︋ ﹤︊︑︣﹞ ﹉ ︳﹆﹁ ،(CPA) 2﹩﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︫︀ره ︫︡ه و آن ﹨﹛ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︡︡ ︋﹥ ر︻︉ و و︪️ ︋︣ای 

ا︨︐﹆﹑ل ︻︱﹢ ︀ ﹝﹣︨︧﹥ در﹎﹫︣ در ﹋︀ر﹨︀ی ا︵﹞﹫﹠︀ن  ﹩︪︋︀ رو︫︀ی ︠︀ص ︋﹢ده ا︨️. 
︣ا ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︧﹞ ﹉﹙﹥ ا︨️؟

 ﹩﹀﹚︐﹞ ︀ه ﹨︀ی﹎︡در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹫︀ن ︫﹢د، د ︡︀︋ ﹤﹡﹢﹍ آن را ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣﹡︡ و ︡︀︋ ﹩﹡︀︧ــ﹋ ﹤ ﹤﹊﹠ای، ا ﹤﹁︣ ︡م ︑︣د﹢﹀﹞ ر︨ــ︡ در ︭︠﹢ص ﹝︺﹠︀ی ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋
و︗﹢د دارد. از ﹡︷︣ ︻︡ه ای، ︑﹞︀م ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋︡ ا﹜﹍﹢ی ذ﹨﹠﹩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را در ﹁︺︀﹜﹫︐︀︪ــ︀ن ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣﹡︡؛ در ﹝﹆︀︋﹏، ︻︡ه د﹍︣ی ︋︣ ا﹟ ︋︀ور﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ 
︋﹥ ︑︺︣︿ ﹝︐︡اول ا﹀﹞ ﹟﹢م ﹋﹥ ︋﹥ ارز︀︋﹩ «︫ــ﹢ا﹨︡» ا︫ــ︀ره دارد، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹁﹆︳ ︋︣ای ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ا︨️. آ﹡︀ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ د ︣﹍︧︀︋︨︣︀ن از 

ا︮︴﹑ح ﹋﹙﹩ ︑︣ و ﹝︨︣﹢م ︑︣ «︑︣د︡» ︋﹥ ︗︀ی «︑︣د ︡︣﹁﹥ ای» ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و آن را ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ︋︣﹡︡.
﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹡︊﹢د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︫︀ره دارد. آ﹡︙﹥   ︋︀﹨ ﹤︐﹁︀ از ﹩﹊ ان﹢﹠︻ ﹤ ﹫︪︐︣ او﹇︀ت︋  ︀زر︨﹩ ︧︀︋︨︣︀ن︋  ︭﹢ص ا ﹟﹆﹫﹆️ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︑﹀︧ــ﹫︣﹨︀﹩ در︠ 
 ﹟ا ﹤﹚︧ــ﹞ ﹟ای ا︨ــ️ و ا ﹤﹁︣ ️︊﹇ای و ﹝︣ا ﹤﹁︣ ️﹫﹑︮ ،﹩﹁︣︵ ﹩︋ ،﹩﹍︐︧ــ︀︫ ︡﹠﹡︀﹞ ﹟︣ان ﹡︊﹢د ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ︋﹠﹫︀د﹍ای ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡، از ﹡︷︣ د ﹤﹁︣ ︡︡ه ای آن را ﹁﹆︡ان ︑︣د︻
.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ︿︪﹋ ﹩﹚︮ا ﹏﹐در ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ د ،︀﹡ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ آ ︲ار︑︊︀︵﹩ و︗﹢د دارد؟ ︋﹫︀ن وا ﹤ ،﹟ای و ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩ ︋﹠﹫︀د ﹤﹁︣ ︡آورد ﹋﹥ ︋﹫﹟ ︑︣د ﹩﹞ را ︋﹥ و︗﹢د ︩︨︣︎

﹥ ﹋︀ری ︀︋︡ ا﹡︖︀م ︫﹢د؟
 ︀آ ﹤﹊﹠ا ﹩︋︀در ارز ︀︐﹫﹨ ﹟︪ــ﹩ را و︲︹ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، در ار︑︊︀ط ا︨️، ا︋ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩، آ﹝﹢ز︫﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹟︡و︑ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ی ︋﹫﹟ ا︐﹫﹨ ︀︋ ای ﹤﹁︣ ︡م ︑︣د﹢﹀﹞ ﹤﹋ ︀︖﹡از آ
 ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹤﹚︧﹞ ﹟︀ل ︋︣ر︨﹩ ا ر، در﹢︷﹠﹞ ﹟︋︣ای ا ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︀ذ ﹋︣ده ا﹡3︡︑را ا ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︣د﹊رو ،︣﹫︠ ︀ ️︨ا ︉︨︀﹠﹞ ﹩︪︋ ︀ن﹠﹫﹝︵و ا ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ا﹁︤ون ﹩︑︀﹞︡︠ ﹤︋ م﹢﹀﹞ ﹟︣ش ا︐︧﹎
آ ︀﹉ ︑﹢︮﹫︿ ︻﹞﹢﹝﹩ از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹋﹥ روا︋︳ ﹝︐﹆︀︋﹏ ︋﹫﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹋﹙﹫︡ی آن را در اد︋﹫︀ت ﹝﹢︲﹢ع ﹡︪︀ن د﹨︡، ︑ ︡︀︋﹫﹥ ︫﹢د ︀ ︠﹫︣ و ا﹎︣ ︨︀︎ ﹝︓︊️ ا︨️، ا ︿﹫︮﹢︑ ﹟︴﹢ر ﹇︀︋﹏ ︋﹫︀ن ا︨️؟ 

️ و﹎﹢ ادا﹝﹥ د﹨﹫︡ ﹀﹎ ﹤︋
︀ل ︫﹞︀ ﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟ آ︀ ﹝﹢ا﹁﹆﹫︡ ﹋﹥ ﹝﹀﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ︣﹁﹥ ای ا︻﹞︀ل ︫﹢د؟ ︀ ا﹠﹊﹥ ﹡﹍︣ان ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹨︧︐﹫︡ ﹋﹥:

ا﹜︿- ا﹟ ﹝﹀﹢م از د︡﹎︀ه ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹋﹞︣﹡﹌ ︫﹢د، و
️ ﹁︨︣︀ ︋︀︫︡؟ ب- ﹝﹀﹢﹝﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︣ای د ︣﹍︧︀︋︨︣︀ن ︋︧﹫︀ر ︵︀﹇

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Agreed-Upon Procedures and Compliation
-https://www.cpacanada.ca/en/the-cpa-profession/cpas-and-what-we-do/what-cpas-do/professional-conduct-auditor-independenceه-2
 rule-204/rule-204-harmonized-standards
3- http://www.iaasb.org/projects/professional-skepticism

:︹︊﹠﹞
Turner E., Professional Skepticism: Time to Apply it Beyond the Audit?, www.cpacanada.ca, 2016

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای؛︑︣د ︡︣﹁﹥ ای؛
آ︀ و﹇️ آن ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹁︣ا︑︣ از ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د؟


