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﹩﹚﹫︀﹊﹫﹞ ︡﹝﹞ :﹤﹝︗︣︑  
K. Tysiac

︋︣ا︨ــ︀س ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︗︡ــ︡ی ﹋﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ 30 ﹝﹥ 
2017 (9 ︠︣داد 1396) در وا︫ــ﹠﹍︐﹟ ︋ــ﹥ ︑﹫﹨ ︡﹫︃️ ﹡︷︀رت 
 (PCAOB)  ︀﹊︣﹞ا ︻︀م   ﹩﹞︀︨ ︫︣﹋︐︀ی  ︧︀︋︡اری   ︣︋
ر︨﹫︡، ﹎︤ار︫ــ︀ی ︑﹫﹥ ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︫︣﹋︐︀ی 
︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م، ︀وی ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و 

د﹍︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︋︀ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︗︡︡ و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی د﹍︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︣︑︊︳1، 
﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ﹨﹞︙﹠ــ︀ن ︋﹥ ︮ــ﹢رت ا︸︀ر﹡︷ــ︣ ﹝﹆︊﹢ل/﹝︣دود 
︋︀﹇ــ﹩ ﹝︀﹡︡ه و از ا﹠ــ︣و، در︋︣﹎﹫︣﹡ــ︡ه ︑﹢︲﹫︀ت ︗︡ــ︡ی از «﹝﹢ارد 
︋︀ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩» ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا﹟ ﹝﹢ارد، ا︵﹑︻︀︑﹩ در︭︠﹢ص 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︪ــ︋ ﹟︣︑ و ︎﹫︙﹫︡ه ﹟︣︑ ﹩﹠﹨ذ ،﹟︣︑︤﹫﹍﹡︋︣ا ︩ ﹛︀

︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ﹟ا ︦﹫ر ،(James Doty) ﹩︑︀رات ︗﹫﹞︤ دا︸︋︣ا︨︀س ا
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︤ار︫ــ﹎ ︣﹫﹫︽︑ ﹟︣︐﹎ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋︤ر ﹟ا ︀︋ ،️﹫﹨

︵﹩ 70 ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.
︗﹫﹞ــ︤ دا︑﹩ در ︗︀ــ﹩ د﹍︣ ا﹟ ︵﹢ر ا︸︀ر دا︫ــ︐﹥ ا︨ــ️: ”در ︎︣︑﹢ 
 ︣﹍︢اران و د﹎ ﹤︀﹞︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ︨ــ ︀ی︫︤ار﹎ ،︪ــ︣﹁️ ︑︀ر﹫︎
﹢د و ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︑ ︩ ︋ ﹩﹨︀﹎ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︣︋﹢ط ︑︣، ﹝﹀﹫︡︑︣ و آ
︗︡︡،  ︋﹥ ا﹜﹍﹢ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹁︣﹝﹢﹜︊﹠︡ی ︫︡ه، ﹫︀ت ︗︡︡ی ﹝﹩ د﹨︡.“
﹝ــ﹢ارد ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻︊︀رت ﹨︧ــ︐﹠︡ از ﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹤ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︗︀ری ﹋﹥︋   ︮﹩︨︣︋︀︧ ︋︣︠︀︨ــ︐﹥ از

:﹤﹊﹠︀ز﹝﹠︡ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا︨️ و ا﹫﹡ ︀ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︫︡ه
• ︋︀  ︀︋︀︧︀ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︑︊︳ ا︨️؛ و
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫ــ︤، ذ﹨﹠﹩ و  ﹛︀ ر ︠ــ︀ص در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹇︱ــ︀وت﹢︵ ﹤︋ •

︎﹫︙﹫︡ه ︧︀︋︣س ا︨️.
ا﹎︣ ﹝﹢ارد ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︗﹢د 
﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، در ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋︡ ا︸︀ر ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹢رد 

︋︀ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️. 
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹨︣ ﹝﹢رد ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝﹢ارد ز︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د:

،﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹝﹨رد ︋︀ا﹢﹞ ︭︀ت︪﹞ •
• ︑﹢︮﹫ــ︿ ﹝﹑︷︀ت ا︮﹙﹩ ﹋ــ﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ درج ﹝ــ﹢رد ︋︀ا﹨﹞﹫️ 

︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ا︨️،
• ︑﹢︮﹫︿ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︪ــ﹫︬ ﹝ــ﹢رد ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در 

︗︣︀ن ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩، و
• ار︗︀ع ︋﹥  ︀︋︀︧︀ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹝︣︋﹢ط در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩.

د﹍︣ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︫ــ︀﹝﹏ ︀︪︋﹩ ا︨️ 
﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︫ــ﹀︀ف ﹋︣دن ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ و ﹡﹆︩ ︧︀︋︣س و ﹁︣ا﹨﹛ 
﹋︣دن ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ در︋︀ره ︧︀︋︣س ا︨️ ︑︀ ︠﹢ا﹡︡ن ﹎︤ارش 

︧︀︋︨︣﹩ را ︨︀ده ︑︣  ﹋﹠︡. 
﹎ــ︤ارش ﹋﹠﹢﹡ــ﹩ ︧ــ︀︋︣س در︋︣﹎﹫︣﹡ــ︡ه ︋﹫ــ︀ن ا﹜︤ام ﹝︧ــ︐﹆﹏ 
︋﹢دن ︧ــ︀︋︣س و ا﹁︪ــ︀ی او﹜﹫﹟ ︨︀ل ︫ــ︣وع ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︋︣ای 
︧︀︋︨︣︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ︨ــ︀﹜︀ی ﹇︊﹏، ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ︋﹢ده ا﹡︡. 
﹥ ا︻︐︊︀ر︋︪ــ﹩ ﹝︺﹆﹢ل در︋︀ره ︻︀ری  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋   ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨
︋﹢دن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ︗﹞﹙﹥ ﹨︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡اردی 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ︿﹫︮﹢︑ در «︉﹚﹆︑ ︀ ا﹁︤ودن ︻︊︀رت «﹡︀︫﹩ از ا︫︐︊︀ه ︡﹠﹡︀﹞
︧︀︋︣س، در ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨︀ی ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ 

︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️.
 ﹩︀﹝﹡︀︗ ︧︀︋︣س ︤ارش﹎ ﹩ا︋︐︡ا ︩︋ ︧︀︋︣س در ︣︷﹡︀ر︸ا
️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ︡اران ︫︣﹋️ و﹞︀︨ ﹤︋ ︧︀︋︣س ︠︴︀ب ︫︡ه و ﹎︤ارش

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا﹜︊︐﹥، ﹝︀︵︊︀ن ︋﹫︪︐︣ ﹡﹫︤ ﹝︖︀ز ︫︡ه ا︨️.
ر︻︀️ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋︣ای ︀﹫︨︣︋︀︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 
 ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧ــ︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹝﹨ارد ︋︀ا﹢﹞ ﹩﹡︀︨︀م ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ا﹝︀ ا︵﹑ع ر︻

در︭︠﹢ص ﹫︨︣︋︀︧︀ی ز︣، ا﹜︤ا﹝﹩ ﹡﹫︧️:
• ﹋︀ر﹎︤اران و ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹎︣ان،

︉ و﹋︀ر، • ︫︣﹋︐︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋﹥ ︗︤ ︫︣﹋︐︀ی ︑﹢︨︺﹥ ﹋︧
︦ ا﹡︡از ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ﹝︀﹡﹠︡ آن، و • ︵︣︀ی ︨ ︡︣︠︀م2 و ︎

• ︫︣﹋︐︀ی در ︫︣وع ﹝︣﹙﹥ ر3︫︡.

﹎︧︐︣ش و︸︀︿ ﹎︤ار︫﹍︣ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ و︨﹫﹙﹥﹎︧︐︣ش و︸︀︿ ﹎︤ار︫﹍︣ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ و︨﹫﹙﹥
︀﹊︣﹞︀م ا︻ ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️ ﹫﹨︀﹊︣﹞︀م ا︻ ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️ ﹫﹨
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 ︀﹊︣﹞︀دار ا︋ ︧ــ﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق﹫﹝﹋ ︡﹫︃︑ ﹤︋ ︡︀︋ ا︨︐︀﹡︡ارد
(SEC) ︋︨︣︡. در ︮﹢رت ︑︃﹫︡، ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹢اد ︋﹥ ا︨︐︓﹠︀ی ﹝﹢︲﹢︻︀ی 

 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل ﹩︨︣︋︀︧ در ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹝﹨ارد ︋︀ا﹢﹞ ﹤︋ ︳︊︑︣﹞
15 د︨︀﹝︊︣ 2017 و ︋︺︡ از آن ا﹜︤ا﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹝﹢اد ﹝︣︑︊︳ ︋﹥ ﹝﹢ارد 
︋︀ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︭︠﹢ص ︫︣﹋︐︀ی ︋︀ ارزش ︋︀زار ︋︀﹐ی 750 
﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر، در ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋ــ﹥ 30 ژو﹟ 2019 و ︋︺︡ از آن و 
︋︣ای د︐﹋︫︣ ︣﹍︀، در ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ 15 د︨︀﹝︊︣ 2020 و ︋︺︡ 

از آن ا﹜︤ا﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی زود︑︣ از ﹝﹢︻︡ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹇︊﹏ از ︑︃﹫︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

﹡︀﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار، ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️. 

د︡﹎︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت
️ ﹝︡︣ه از ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ﹞︀️ ﹋︣ده  ﹫﹨ ،ر ﹝︺﹞ــ﹢ل﹢︵ ﹤︋ ﹤︣﹎ا
️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ﹢︱︻ (Jeanette Franzel) ا︨️، و﹜﹩ ︗﹠️ ﹁︣ا﹡︤ل
﹡﹍︣ا﹡﹫︀︩ را در︭︠﹢ص ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹁︪ــ︀ی دوره ︑︭︡ی 

︧︀︋︣س در ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡:
”از اــ﹟ ﹡﹍︣ا﹡﹛ ﹋﹥ ارا﹥ اــ﹟ ا︵﹑︻︀ت در ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩، 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹜﹆︀﹋﹠﹠︡ه و︗﹢د را︋︴﹥ ای ︑︺﹞﹫﹛ ︢︎︣ ︋﹫﹟ دوره ︑︭︡ی 
︧ــ︀︋︣س و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و/︀ ا︨︐﹆﹑ل ︧ــ︀︋︣س ︋︀︫︡؛ 

“.︡﹠︫︀︊﹡ ﹫︮ ︡︀︫ ﹤﹋ ﹩︀︲︣﹁
 ︀﹊︣﹞︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ️﹫﹀﹫﹋ ︤﹋︣﹞ ﹩ــــ︣ ا︗︣ا︡﹞
﹁﹢ر﹡﹙﹩  ︨﹫﹠︡ی   ،(Center for Audit Quality)

(Cindy Fornelli) از ︑﹑︫ــ︀ی ﹨﹫ــ️ ﹡︷︀رت ︋︣ 

︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︋︣ای ار︑﹆︀ی ا﹜﹍﹢ی 
 ︣︐︪﹫ ﹎︤ار︫﹍︣ی ︧ــ︀︋︣س در را︨︐︀ی ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ﹩﹡︀︗ ︳﹫﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ در︑︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر
︑︖ــ︀رت ﹋﹥ روز︋ــ﹥ روز ︎﹫︙﹫︡ه ︑ــ︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹇︡ردا﹡﹩ 
 ︡﹠ــ︣ه در ﹁︣ا︡﹞ ️ ﹫﹨ ،ــ︣ده ا︨ــ️. ︋ــ﹥ ﹎﹀︐ــ﹥ وی﹋
ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری، ︋﹥ ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ و ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹝︣﹋︤ ﹋﹫﹀﹫️ 
﹢ده ا︨️.  ︋﹢﹍︨︀  ︎﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ و ︀﹊︣﹞ا ﹩︨︣︋︀︧

﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی آز﹝﹢ن ﹝﹫︡ا﹡﹩ ﹝︣﹋︤ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ از ا﹜﹍﹢ی ﹎︧︐︣ده 
 ️﹫﹨ ﹤﹋ ︡﹡︀ر﹡︷︣﹨︀ی ︋﹫︪﹞︀ری ︋﹢د︸︧ــ︀︋︣س در ︋﹫﹟ ا ︤ار︫﹍︣ی﹎

﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م در ﹡︷︣ ﹎︣﹁️.
﹁﹢ر﹡﹙﹩ ︵ــ﹩ ﹉ ا︵﹑︻﹫﹥ ︠︊︣ی ﹎﹀️: ”اــ﹟ ﹎︀﹝﹩ ﹝︓︊️ در 
 ﹤︋ ︣︐︋ ︀ت﹞︡︠ ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ارا ︣﹝︐︧﹞ ️﹁︪︣﹫︎ را︨ــ︐︀ی

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︋︀زار ︨︣﹝︀﹥ ا︨️.“
﹝︣﹋ــ︤ ﹋﹫﹀﹫ــ️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ﹡︀د﹨︀ی وا︋︧ــ︐﹥ ︋ــ﹥ ا﹡︖﹞﹟ 

︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا﹝︣﹊︀ (AICPA) ا︨️.
 ️︨︀﹛︀︨ ،︀م︻ ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︧︣︀︋︡اری ︫ــ ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨
︣ای  ــ︀زو﹋︀ر ﹎ــ︤ارش ا︵﹑︻︀ت ﹝﹀﹫ــ︡︋   ︨﹉ ﹤ــد﹡︊ــ︀ل ارا ﹤ ﹋ــ﹥︋ 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹢اردی ︋﹫︩ از 

﹇︱︀و︑︀ی ﹝﹆︊﹢ل/﹝︣دود در ︭︠﹢ص ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡.
︀رــ﹢ب ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ژوــ﹟ 2011 ﹝﹠︐︪ــ︣ و ﹡︷︣﹨︀ی ︻﹞﹢م 
 ︩︣ا︀ل 2013 و و ︗﹞︹ آوری ︫ــ︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︵︣ح ︎﹫︪ــ﹠︀دی در︨ 

و ارا﹥ ﹝︖︡د آن در ﹝﹥ 2016 ا﹡︖︀﹝﹫︡.

ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن
﹠︡ی ︎﹫︩ ﹡﹫︤ ﹨﹫️، ا︮﹑﹫﹥ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دِی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ︋︣اورد﹨ــ︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ارزش 

﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و ا︨︐﹀︀ده ︧︀︋︣س از ﹋︀ر ﹋︀ر︫﹠︀س را ︎﹫︪﹠︀د ﹋︣د.
︵︣ح ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥4، 
︗︤﹍︀﹟ ︨ــ﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹁︺﹙﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ا﹟ ︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی 
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹆﹢️ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در 
را︨ــ︐︀ی آ︐﹁︪︣﹫︎ ﹟︣︠︀، ارا﹥ ︫ــ﹊﹙﹩ وا︡ و رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 

︠︴︣ در ا ﹟﹢زه ﹨︀، ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.
 ﹩︋︀︀ی ارز﹞ا﹜︤ا ️﹢﹆︑ ر﹢︷﹠﹞ ﹤ ﹫︪﹠︀دی ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر︫﹠︀س︋  ︵︣ح︎ 
︡ه ا︨️؛ ︲﹞﹟   ︫﹩ــ︣﹋️، ︵︣ا  ︫﹉ ︣ای ﹋︀ر ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه︋ 
ا﹠﹊﹥ ﹋︀ر ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ا︨︐︡ا﹝﹩ ︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن، 

︑︀︋︹ ا︨︐﹀︀ده از رو﹊︣د ︨︣︎︨︣︐﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︠︴︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1-https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket034/2017-001-auditors-re-
port-final-rule.pdf
٢- در ا﹟ ︵︣ح، ︨︀م ︫︣﹋️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋︀ ﹋︧︣ از ﹆﹢ق ﹋︀ر﹝﹠︡، ︋﹥ ﹇﹫﹞︐﹩ ارزان ︑︣ 

︣︠︡اری ﹝﹩ ︫﹢د.
ــ︣﹋︐︀﹩ ا︵﹑ق ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹋﹏ درا﹝︡﹨︀ی   ︫﹤  ︋︀﹊︣﹞︀دار ا ︀زار اوراق︋  ٣- در︋ 

︨︀﹐﹡﹥ آ﹡︀، ﹋﹞︐︣ از ١ ︋﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︋︀︫︡.
 4-https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket043/2017-002-au-
 diting-accounting-estites-proposed-rule.pdf
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