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International Accounting Standards BoardInternational Accounting Standards Board

 ︣  ︋﹩︐︺﹠ ︣  ﹤﹡﹢﹍︀ر﹝﹫﹟ ا﹡﹆﹑ب︮   ︋﹩︐︺﹠  ﹤﹡﹢﹍︀ر﹝﹫﹟ ا﹡﹆﹑ب︮ 
 ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد

﹨﹞︀︩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︠﹫︣ ا﹋︀﹡︐︧﹩ اج (Accountancy Age) در ﹋﹏ در︋︀ره ︀ر﹝﹫﹟ ا﹡﹆﹑ب ︮﹠︺︐﹩ ︋﹢د ﹋﹥ در آن ﹁﹠︀وری، ︨︊︉ ︑︽﹫﹫︣ 
︫﹊﹏ ️︺﹠︮ 1︧︀︋︡اری و در ﹡︐﹫︖﹥ آن، ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹆︩ ︧︀︋︡ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︉ و﹋︀ر را  ︨ــ﹠︣ا﹡︀ن ︋﹥ ︋︒ در︋︀ره ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︎︣دا︠︐﹠︡ ﹋﹥  ﹤﹡﹢﹍︧ــ︀︋︡اران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی2 از ﹁﹠︀وری، ︋︀ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹋︧
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹢زه  ︀ ︑︭﹞﹫﹞︀ی︨  ﹫﹢ه ﹝﹞﹊﹟،︋   ︫﹟︣︐  ︋﹤  ︋﹤﹡﹢﹍ ︡ا﹋︓︣ ﹋﹠﹠︡، و ︀ی ا︋︣ی3 را﹝︐︧﹫  ︨︹﹁︀﹠﹞ ﹤﹡﹢﹍ ،︡﹠﹡︋︣ا ︩ ﹫︎ ﹤︋
﹁﹠︀وری، ︋︣︠﹢رد ﹋﹠﹠︡. ﹁︣︮️، ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ر︧﹉ ﹨﹞︣اه ا︨ــ️؛ ︋﹠︀︋︣ا︪﹛︀ ︣︋ ﹤︊﹚︾ ﹟︀ی ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹁﹠︀وری ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ︋︒ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. 
در ︀︎︀ن، ا︻︱︀ی ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ﹎﹀︐﹍﹢ در︋︀ره ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ︎︣دا︠︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹨﹢ش ﹝︭﹠﹢︻﹩4 و ︀د﹎﹫︣ی ﹝︀︫﹫﹟5، آ﹠︡ه ︧︀︋︡اری 

︩ ︋﹫﹠﹩ ﹋︣د﹡︡. ﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ و ︮﹠︺️ ︧︀︋︡اری را در 20-15 ︨︀ل ︋︺︡ ︎﹫
︀ ا︨︐﹀︀ده از دا﹡︩ ︑︭︭﹩ ا︻︱︀ی ﹝﹫︤﹎︣د، ︑﹠︷﹫﹛  ︣د︋﹫︣ ﹝︖﹙﹥ ا﹋︀﹡︐︧ــ﹩ اج، ﹝︴﹙︉ ︀︲︣ را︋   ︨،(Emma Smith) ️﹫﹝ا︨ــ ︀﹞ا

﹋︣ده ا︨️. 

﹡﹆︩ ︧︀︋︡اران در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ا︨️
﹝﹠﹀︺️ ا︮﹙﹩ ︎﹫︪ــ︣﹁️ ﹁﹠︀وری، ︢ف ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋﹠︡ و د︨ــ︐﹩، و ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀︠︐﹟ ︧︀︋︡اران در ︮︣ف و﹇️ ︋﹫︪︐︣ ︋︣ای ا︖︀د 
︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ز︨︣︀︠︐﹩ را ﹋︀﹨︩ داده ا︨️. ﹁﹠︀وری  ︣ای︎   ︋︀﹡︀﹞︀ز ︉ و﹋︀ر ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹁﹠︀وری ا︋︣ی، ﹝︀رج︨  ارزش ا﹁︤وده در ﹋︧ــ
︉ و﹋︀ر، ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︋﹫﹠︩ و ︑﹙﹫﹙﹍︣ی ﹋﹠︪ــ﹍︣ا را،  ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹝︤ا︀ی  ︗︤︖︑ ،︡︡﹥ و︑﹙﹫﹏ ︋﹫︪ــ︐︣ در︋︀ره ︎﹫︪︣ا﹡︀ی6 ﹋︧ــ

ر﹇︀︋︐﹩، ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹝﹩ ︨︀زد.
︉ و﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡. ﹡﹆︪︀ی  ︣﹋︀ی را﹨︊︣دی ﹋︧  ︫﹤ ︡﹝︀ت د﹁︐︣داری و ﹝︊︀︫︣ت، و ︑︡︊﹏ ︫︡ن︋  ︋﹠︀︋︣ا ،﹟︧︀︋︡اران در ︀ل دور︫︡ن از︠ 

﹝︺﹞﹢ل و ﹁︣ا﹞︡﹠﹢ر ﹋︀﹨︩ ︠﹢ا﹨︡ ︀﹁️؛ در ︀︪﹆﹡ ﹤﹋ ﹩﹛︀﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹀﹊︣ ︠﹑﹇︀﹡﹥ و ﹝︐﹀︀وت ﹨︧︐﹠︡، ︑﹆︀︲︀ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 

   ︑︣︗﹞﹥: ز﹨︣ا ﹡︊﹥ ﹁﹑ح
L. Skoulding
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︧ــ︀︋︡اران، ا﹟ ﹝﹢ج ︋﹩ و﹇﹀﹥7 ﹁﹠︀وری را درک ﹋︣ده ا﹡︡؛ ا﹝︀ ︀﹜︩، در ︑﹊﹞﹫﹏ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی روزا﹡﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹆﹅ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 
﹁︣دا︨️. ︋﹫︪︐︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی روز﹝︣ه ا﹁︣اد، آن ﹇︡ر ︎︣﹝︪︽﹙﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︐﹩ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره رو︫︀ی ﹝︐﹙︿ ا﹡︖︀م ﹋︀ر، ︾﹫︣﹝﹞﹊﹟ ا︨️. 

︋﹫︪ــ︐︣ ︧ــ︀︋︡اران ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ د︨ــ️ ︀﹁︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︀︋︡ رخ د﹨︡؛ ا﹝︀ ︑﹆﹅ ︑︽﹫﹫︣، ﹨﹠﹢ز در ﹝︣ا﹏ او﹜﹫﹥ ︠﹢د ا︨ــ️. ︋︺︱﹩ از 
 ︀﹡︀دآوری ﹋︣د ﹋﹥ ر﹇︊︀ی آ ︀﹡آ ﹤︋ ︡︀︋ .️︨︡ه ا﹠ع ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری، ﹝︧﹫︣ آ﹢︲﹢﹞ ﹟︀ن ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝︐﹆︀︻︫︡︡ن ︋︀︋️ ا﹠︙﹝﹨ ︀ن︣︐︪ــ﹞

.︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹠ ︡︀︋ ﹜﹨ ︀﹡آ ،﹟ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری، ︋﹥ ر︫︡ ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ︋﹠︀︋︣ا ︀︋

﹁﹠︀وری ︋︀︻︒ در﹨﹛ ر ︩︋ 8﹩﹍︐︧︀︋︡اری ﹝﹩ ︫﹢د
︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ﹝︋ ︉︊︨ ،﹜︐︫︣︡ن ﹇︡رت ︎︣دازش و ︑﹢ا﹡︀﹩ ذ︠﹫︣ه ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︫﹢د. ︧︀︋︡اران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︨︣︹ ︑︣ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡؛ ا﹝︀ 

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︀︋︡ ︻﹞﹫﹅ ︑︣ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹠︡، ﹋︀ری ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹎︧︐︣ده ای ︋︣ ︫﹫﹢ه ﹋︀ر آ﹡︀ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد.
 ︣﹫︔︃︑ ️︑ و﹋︀ر﹨︀ را ︉ ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ︠︀ص، ︫︀﹝﹏ ﹁﹠︀وری ا︋︣ی و داده ﹨︀ی ︋︤رگ9  ا︨️، ﹋﹥ ﹨︣ دو ﹡﹥ ︑﹠ ︀︧︀︋︡اران ︋﹙﹊﹥ ︑﹞︀م ﹋︧

﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝︪︐︣︀ن ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹋﹞﹉ داده ﹨︀ و ﹁﹠︀وری، ︑﹢ا﹡﹞﹠︡︑︣ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
️ ﹎︢اری  ﹨﹫︘ ︋︣اورد ا︫ــ︐︊︀﹨﹩ در︋︀ره ﹇︡رت ﹁﹠︀وری و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹁﹠︀وری ︨︊︉ ﹋︀﹨︩ ︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹝︡﹜︀ی ﹇﹫﹞

آ﹠︡ه ﹝﹩ ︫﹢د.

︑︽﹫﹫︣، ﹁︣︮︐︀﹩ را ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝﹩ آورد
﹁﹠︀وری ︋﹥ ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹝﹊︀ن داده ا︨ــ️ ︨ــ﹥ ﹋︀ر ﹝﹛ را ︋﹥ ︨ــ︣︻️ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡: ︑﹢﹜﹫︡ و ا︖︀د ارزش، ︑︺﹫﹫﹟ ﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹡︖︀م آن، و 

︑﹢︮﹫︿ ﹍﹢﹡﹍﹩ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ آن. 
در ﹎︫︢︐﹥، ﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩ ︑﹠︋ ︣︋ ︀︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋︣د؛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ا︖︀د ارزش و ﹀︶ آن ﹝﹠︖︣ ︫﹢د.
︋﹥ و︥ه، ︧ــ︀︋︡اران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹁﹠︀وری ﹡︣م ا﹁︤ار ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ︠︡﹝10️ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹝ــ﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝﹠﹀︣د و 
﹝﹫︤︋︀﹡﹩ ︫ــ︡ه در ﹁︱︀ی ا︋︣ی، د︨︐︣س دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡. ︋︀ ا﹟ ﹁﹠︀وری، ا﹁︤ون ︋︣ ﹋︀﹨︩ ﹝︀رج ز︤﹨ ،﹩︐︠︀︨︣﹠﹥ ﹨︀ی راه ا﹡︡ازی ارزا﹡︐︣ 

.︡︋︀ ﹩﹞ د﹢︊︋ ا︨️ و ︨︣︻️ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋︧﹫︀ر
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹁﹠︀وری ا︋︣ی ا﹝﹟ ا︨️ و ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ︋︡ون و﹇﹀﹥ ا﹡︖︀م ︫﹢د. ︨︴ ︋﹫﹠︪﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از ا︣︵ ﹟﹅ ︋﹥ آن 
︉ ︫︡ه در ﹝﹏11، ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ︋︀︫︡ و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ی  د︨ــ️ ︀﹁️، ︋﹥ ﹝︣ا︑︉ ︋﹫︪︐︣ از ﹫︤ی ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹡︭

︀ً ︋﹩ در﹡﹌ ︋︀︫︡. ︊︣﹆︑ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ،︡︡︗ ︀ی︐﹋︫︣ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣دن ︡﹠﹡︀﹞

︧︀︋︡اران ︀︋︡ ﹨﹠﹍︀م ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹁﹠︀وری ︑︃﹝﹏ ﹋﹠﹠︡
 ︡︀︋ ︀﹡ا︨️. آ ︳︊︑︣﹞ ︀﹡و﹋︀ر آ ︉ ﹇︊﹏ از ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹁﹠︀وری، ︧︀︋︡اران ︀︋︡ درک ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری ﹍﹢﹡﹥ از ﹜︀ظ را﹨︊︣دی ︋︀ ﹋︧

 ︡︀︋ را ﹋﹥ ز﹝︀﹡﹩ دا︫️، ﹡︡ارد؛ ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز ﹩︐﹫﹝﹨آن ا ،﹤﹠︤﹨ .︡﹠﹠﹋ ︀ل﹝︻︀ن ︠﹢د ا︣︐︪﹞ رد ﹋︀ر﹋﹠︀ن و﹢﹞ ︀ه و آن را در﹍﹡ ﹩ارزش ا﹁︤ا ﹤︋

International Accounting Standards BoardInternational Accounting Standards Board
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International Accounting Standards BoardInternational Accounting Standards Board

﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹝﹠︀︋︹ و ز﹝︀ن ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹡﹫︤ ︀︋︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
︣ای  ︣﹋︀ی ﹝﹠︀︨︉︋  ︀︫﹠︡ و از ﹨﹞﹊︀ری︫  ︣﹡︀﹝﹥  دا︫︐﹥︋   ︋︡︀ ️ آ﹝﹫︤ ﹁﹠︀وری، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋  ︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا︨ــ︐﹆︣ار ﹝﹢﹁﹆﹫
 ︹﹡︀﹞ ﹉ ️ا︾﹙︉ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ﹝﹢رد ﹝︣ا﹇︊️ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ ا﹝︀ ا﹁︣اد، ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ ،﹩﹠﹁ ︡︺ُ︋ ﹋﹞﹉ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، ︋︣︠﹢ردار ︋︀︫ــ﹠︡. 
︋︀︫﹠︡. ︎︨︩︣ ا︨︀︨﹩ ﹋﹥ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ︀ ا﹁︣اد از ︋︧︐︣﹨︀ی ﹁﹠︀وری ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥ از آ﹡︀ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود، ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 

و در ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ ︠︣و︗﹩ ﹝︴﹙﹢ب د︨️ ﹝﹩ ︀︋﹠︡؟
.︡د︨️ آ ﹤︋ ︡︀︋ ︤ی﹫ ﹤ ︡﹝﹁ ﹩﹞ ﹩﹞﹢﹀﹞ ︣︷﹡ ا︨️، ﹋﹥ از ︣︢︎ ︣وه ︎︣وژه ا﹝﹊︀ن﹎ ﹉﹝﹋ ﹤︋ ︀﹠︑ ،﹤﹀﹇︀ده ︨︀زی ︋︡ون و﹫︎

﹁﹠︀وری ا︋︣ی ︑ ﹉﹢ل ا︨︀︨﹩ ︋︣ای ︧︀︋︡اران ا︨️
︤﹞ ﹉️ ﹝﹙﹞﹢س ﹁﹠︀وری ا︋︣ی، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪ــ︬، ﹋︀ر﹋︣دن ︨﹫︀ر12 ا︨️. ا﹁︣اد ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ﹨︣ ز﹝︀ن و ﹨︣ ﹝﹊︀ن، ︋﹥ داده ﹨︀ی ︠﹢د 

د︨︐︣س دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؛ ا﹝︣ی ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ا︨︀︨﹩، ︫﹫﹢ه ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋︐︀ را ﹝﹢رد ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار داده ا︨️.
︑﹢ا﹡︀﹩ ﹎︤ار︫︡﹨﹩ ︋﹩ در﹡﹌13 ﹡﹫︤ ︨︀ز﹝︀﹡︀ را ︑︽﹫﹫︣ داده ا︨️. ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ در د︨︐︣س ﹝︡︣ان 

︉ و﹋︀ر و در ﹇︀﹜︊﹩ ﹋﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡، ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︧﹋
﹁﹠︀وری ︨ــ﹠︐﹩؛ «﹥ ﹋︧﹩ و  ﹤﹫︤ی»  را رو︫ــ﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹝︀ «︣ا﹩» را ﹡﹞﹩ ﹎﹢︡. ﹁﹠︀وری ا︋︣ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹠︀︋︹ ︋﹠﹍︀ه14︋﹥ 
︫﹫﹢ه ای ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︐﹀︀وت ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹡︀م ا﹁︣اد را در ︋︣ا︋︣ ︑︣ا﹋﹠︩ درا﹝︡، ︔︊️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︎﹫﹢﹡︡دادن ا︵﹑︻︀ت ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ 

︋﹥ د﹁︐︣﹨︀ی ﹋﹏، ︋﹥ ا ﹤﹋ ️︨︀﹠︺﹞ ﹟︧︀︋︡اران ا﹋﹠﹢ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︠︡﹝︀ت ︋︐︣ی ارا﹥ د﹨﹠︡.

﹁﹠︀وری ا︋︣ی ︀︪﹛︀﹩ دارد ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︣ آ﹡︀ ︾﹙︊﹥ ﹋︣د
 ﹏︀︧﹞ ،15︀﹨ از داده ️︸︀﹀ ﹩﹚﹋ ︣رات﹆﹞ ﹉﹝﹋ ﹤ ﹢د.︋   ︫️︷﹁︀﹞ ︀﹨ ا﹁︤ار و داده ️  ︀︡ از ﹡︣م ا﹁︤ار،︨  ا﹝﹠﹫️ ﹞ ﹤﹚︧﹞ ﹉﹛ ا︨️.︋ 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹅ د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ داده ﹨︀ ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ﹝︪﹊﹙︀﹩ در ︫︣﹋︐︀ی ︋︤رگ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︀ر﹙﹫﹢ن (Carillion) و︗﹢د 
﹢﹡︡، ﹥ ا︑﹀︀﹇﹩  ︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن آ﹡︀ ور︫﹊︧️︫   ︋﹟و﹋︀ر﹨︀ ﹡﹍︣ان ا ︉ ︀︻︒  ︫ــ︡ه ا︨️ ︑︀ ﹋︧ ﹥ ︑︀ز﹎﹩ رخ داده و︋  دا︫ــ︐﹥ ﹋﹥︋ 

︠﹢ا﹨︡ ا﹁︐︀د. ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︡اران در︋︀ره ﹠﹫﹟ و︲︺﹫︐︀﹩ آ﹎︀ه و ︋︣ای آن آ﹝︀ده ︋︀︫﹠︡.
 .︡﹡︣︊ ﹫︪︐︣﹟ ا︨︐﹀︀ده را از ﹁﹠︀وری︋   ︋﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹫︊ ︀︡ آ﹝﹢زش︋  آ﹝﹢زش، ︀﹜︩ د﹍︣ی ا︨️. ا﹁︣اد ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ﹁﹠︀وری دار﹡︡ و︋ 
 ︡︀  ︋︀﹡آ .︡﹡︣︢︍ ︀︡ ا﹟ را︋  ︉ و﹋︀ر﹨︀︋  ز﹝︀ن ︻︀﹝﹏ ﹫︀︑﹩ ا︨ــ️. ﹨﹫︘ ﹋︦ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ︗︡︡ را ﹉ ︫︊﹥ درک ﹋﹠︡ و ﹋︧

﹋︀ر﹋﹠︀ن را ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ ︨︀ز﹡︡ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری را ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣﹡︡ و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︣س از ︫﹊︧️ را از ︋﹫﹟ ︋︊︣﹡︡.
ا︻︐﹞︀د ﹡﹫︤ ﹉ ﹝︀﹡︹ ا︨ــ️. ا﹁︣اد ا︾﹙︉ ︋﹥ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ︗︡︡ ا︻︐﹞︀د ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ا﹝︀ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده ︋﹫︪︐︣ از ﹁﹠︀وری، ︑﹀﹊︣ ︻﹢ض ﹝﹩ ︫﹢د. 
︀ ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ا︨️؛ ︣ا ﹋﹥ در ا﹟ ︮﹢رت، ا﹁︣اد در ﹝︧﹫︣  ︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥︋  ﹢ب︋  ︢︣ش ﹋︀ر16︣︋، رو︫ــ﹩︠  ️ دادن ﹋︀ر﹋﹠︀ن در آز﹝﹢ِن︎  ︫ــ︣﹋

ا︨︐﹆︣ار ﹁﹠︀وری ︗︡︡ ﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در ﹫﹟ آز﹝﹢ن ﹋︣دن ︨﹫︧︐﹛، آن را ︀د ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡.
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آ﹠︡ه ︧︀︋︡اری ﹝︐﹠﹢ع و رو︫﹟ ا︨️
 ︡︀︋ ︀﹡︧ــ︀︋︡اران ﹨︧ــ︐﹠︡، و آ ︀ل ︑︽﹫﹫︣دادن ﹋︀ر ︀ل ︨ــ︀زی ﹝︀﹜﹫︀ت، و ︋︀﹡﹊︡اری ︋︀ز، در︐﹫︖ز﹡︖﹫︣ه ︋﹙﹢﹋﹩17، د ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀﹡︪ــ︣ا﹫︎

.︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹝﹡ ︉﹆︻ ﹤﹋ ︡﹡﹢︫ ﹟﹝︴﹞ اره ︎﹫︪﹍︀م ︋﹢ده و﹢﹝﹨
﹨﹢ش ﹝︭﹠﹢︻﹩ و ︀د﹎﹫︣ی ﹝︀︫ــ﹫﹟، ︋︪ــ﹩ از آ﹠︡ه  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹨︧ــ︐﹠︡ و ا ﹟﹫︤ ︠﹢︋﹩ ا︨ــ️. ﹡﹫︀زی ︋﹥ ﹡﹍︣ا﹡﹩ در ﹝﹢رد 
️ ︋﹢دن  د﹇️ و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︧︀︋︡اران وا︗︡ ︫︣ا︳، آ﹝︀ده ﹨︧︐﹠︡ ︑︀ ار﹇︀م ︑﹢﹜﹫︫︡︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹁﹠︀وری ︠﹢د﹋︀ر18 را ﹋﹠︐︣ل و در︨

ا︵﹑︻︀ت را ا︻︐︊︀ر︨﹠︖﹩ ﹋﹠﹠︡.
︧︀︋︡اران ︀︋︡ ︋﹥ ︻﹆︉ ︋︣﹎︣د﹡︡ و ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ︠﹢د در ﹝﹢رد ﹁﹠︀وری ︋︀ د﹇️ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹠︡. ︋︀ ︨︣︻️ ︋﹫︪︐︣، ︠﹢د را ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹨﹞︣اه ︨︀ز﹡︡، 

و ︀︋﹉ ︋﹞︀﹡﹠︡. ا﹟ ا﹡﹆﹑ب را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁️. 

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Transforming
2- Leverage
3- Cloud Systems
4- Artificial Intelligence  
5- Machine Learning
6- Drivers
7- Inexorable Tide
8- Disrupting
 ︑︽﹫﹫︣ روش ︨﹠︐﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت، ︋﹥ و︥ه ︋﹥ رو︫﹩ ︗︡︡ و ﹝﹣︔︣
9- Big Data
10- Software-As-A-Service (SAAS)
11- On Premise System
12- Mobile Working
13- Real-time Reporting
14- Cloud ERP
15- General Data Protection Regulation (GDPR)
16- User Acceptance Testing
17- Blockchain
ز﹡︖﹫︣ه ︋﹙﹢﹋﹩، ز︋︪︣ــ﹩ از ﹁﹠︀وری د﹁︐︣﹋﹏ ︑﹢ز︹ ︫ــ︡ه ا︨️ ﹋﹥ در آن ︨﹢ا︋﹅ ︑︣ا﹋﹠︪ــ︀ در ز﹡︖﹫︣ه ﹨︀ی ︋﹥ ﹨﹛ ﹝︐︭﹏، ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؛ د﹁︐︣﹋﹏ ﹝︪︐︣﹋﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ 

︋︀︧︀ی ﹨﹞﹥ ا︫︀ص را ﹍﹡ ︀︗ ﹉︡اری ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا﹟ ︲︣ورت را از ﹝﹫︀ن ︋︣﹝﹩ دارد ﹋﹥ ا﹁︣اد د﹁︀︑︣ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ و ︑﹊︣اری ﹡﹍︡اری ﹋﹠﹠︡ 
18- Automation  

:︹︊﹠﹞
Skoulding L., How the Fourth Industrial Revolution is Impacting Accountancy, www.accountancyage.com, 2018
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