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︗ـ︀نا︣انا︣ان

︩ و︨︀︎ ﹨︀ی آز﹝﹢ن د︍﹙﹛ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︨︣︎ 
﹋︐︀ب ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︨﹢ا﹐ت و ︎︀︨ــ ﹨︀ی آز﹝﹢ن د︍﹙﹛ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀ ﹨︡ف ﹋﹞﹉ ︋﹥ 

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ آز﹝﹢ن ︑﹢︨︳ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ا︣ان ﹝﹠︐︪︣ ︫︡. ﹋︫︣
ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ در︋︣دار﹡︡ه ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹋︀﹝﹏ آز﹝﹢ن ﹨︀ی ︋︣﹎︤ار︫ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩ ︠︊︣ه (ACCA) از د︨ــ︀﹝︊︣ 2015 ︑︀ ژو﹟ 2018 ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑﹢︲﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️. 
︀﹇︣آ︋︀دی و   ︋︡﹝﹞︡﹫ــ ︣ ︻︡ه︨  ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ︑︣︗﹞﹥ اــ﹟ ﹋︐︀ب و ا﹁︤ودن ︑﹢︲﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩،︋ 

﹁︀︵﹞﹥ داد︋﹥ ︋﹢ده ا︨️.
︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ︋︣ای ︑﹫﹥ ا﹟ ﹋︐︀ب ︋﹥ ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ا︣ان ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡:
www. pact.ir

 ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︑﹠﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ︀︡ود ﹡﹊﹠﹫﹛
︣︐︀﹡﹫︀، ﹨﹠﹢ز ﹨﹛  ــ︣﹋︐︀ی ﹝︴︣﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︀ر﹙﹫ــ﹢ن (Carillion) در︋  ــ﹆﹢ط︫  ا︠︊︀ر ا︠﹫︣ در﹝﹢رد︨ 
﹝﹢︗︉ ︑﹆﹢️ ﹁︣ا︠﹢ا﹡︀ ︋︣ای ︑︖ ﹤︤︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︡اری د ،(Deloitte) ️﹢﹚﹩ وای 
(EY)، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ (KPMG) و ︎﹩ د︋﹙﹫﹢︨﹩ (PwC) ا︨️. ﹨︡ف از ﹁︣ا︠﹢ا﹡︀، ا﹁︤ا︩ ر﹇︀︋️ 
در ﹝﹫︀ن ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︧ــ︀︋︡اری و ﹝︡ود ﹋︣دن آ﹡︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ﹤︋ ︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹠︀ ︠︡﹝︀ت 
︧︀︋︨︣﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹠﹊﹥ ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︗ ﹩︨︣︋︀︧︀﹡﹩، ︋︧﹫︀ر 

﹎︧︐︣ده، ︋﹫︩ از ︡ ﹝︐﹠﹢ع، ︀ ︋﹫︩ از ︡ در ︑︀رو︎﹢د ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ در﹨﹛ ︑﹠﹫︡ه ا﹡︡، ز︀د ا︨️.
﹝﹆︀﹜﹥ «﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︑﹠﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ︀︡ود ﹡﹊﹠﹫﹛» ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︋﹥ ز︋︀ن ﹁︀ر︨﹩ در 

﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︧︀︋︣س، «︋︩ د﹨︀﹎︡︀ی ︣﹁﹥ ای» در د︨︐︣س ︫﹞︀︨️.

 ﹁︣ا︑︣ از ا︠︊︀ر
وو



︉ و﹋︀ر در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︗︀ن  را﹨﹠﹞︀ی ﹋︧
︉ و﹋︀ر ︋︣ای ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی  ︫ــ︊﹊﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹢اچ وای (UHY) در ا﹇︡ا﹝﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︺︣﹁﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︧ــ
︀︠︐﹥ ا︨️. ﹡﹞︀﹥ ﹨︣ ﹋︪﹢ر، ا︵﹑︻︀ت ز︣ را در︋︣ دارد: ﹢د ﹝﹠︐︪︨︣   ︠﹩︐﹡︣︐﹠︀ن را در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا︗ 90 ﹋︪﹢ر ﹤  ︋﹉︤د﹡ ﹤︀﹝﹡ ،︡﹠︐︧﹨ ︿﹚︐﹞
︉ و﹋︀ر، ﹡﹫︣وی ﹋︀ر، ﹝︀﹜﹫︀ت ︨︐︀﹡﹩، ︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی،  ︉ و﹋︀ر، ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︠︀ر︗﹩ و ﹝︪﹢﹇︀، راه ا﹡︡ازی ﹋︧ ︧﹋ ︳﹫﹞ ،ر﹢︪﹋ ﹩﹁︣︺﹞

﹡﹞︀﹠︡ه ︫︊﹊﹥ در ﹋︪﹢ر. 
︵︊﹅ ا︵﹑︻﹫﹥ ︫ــ︊﹊﹥، ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹨︀دی ︧︀ب (︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩) از اول ژا﹡﹢﹢︱︻ ﹤︋ 2019 ﹤️ ا﹟ ︫︊﹊﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ درا﹝︡ه 
﹫︩ از 300 ﹝︣﹋︤ ︑︖︀ری ﹝﹛ در 100  ︊﹊﹥، از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ﹝︪︀وره ای ﹝︧︐﹆﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️ و د﹁︀︑︣ آن در︋   ︫﹟ا︨ــ️. ا

﹋︪﹢ر ︗︀ن ﹇︣ار دارد. 
︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣، از ﹝︣ا﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ز︣ د︡ن ﹋﹠﹫︡:  

 www.hadihesab.ir

www.uhy.com

 ﹩﹢︪﹛﹢︎ ︀︋ ا︮﹑ح ﹇︀﹡﹢ن ﹝︊︀رزه ﹤﹐ ️ر﹢﹁ ﹉ ︉﹢︭︑ 
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙︦ ﹉ ﹁﹢ر﹐ ️﹥ ا﹜︀ق ﹉ ︑︊︭︣ه ︋﹥ ﹝︀ده ۶ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︊︀رزه ︋︀ ︎﹢﹜︪﹢﹩ را ︑︭﹢︉ ﹋︣د﹡︡.

︵︊﹅ ا﹡ ﹤﹐ ﹟︀د﹨︀ و د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ﹨︀ی ۵ و ۶ ﹝︀﹡﹠︡ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹫﹞﹥ ﹝︣﹋︤ی، 
︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر، ﹋︀﹡﹢ن و﹋﹑ی داد﹎︧︐︣ی و﹋﹑ و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  ﹠︺️ ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت، وزارت ﹋︪ــ﹢ر،︨  ︀دار، وزارت︮  ﹢رس و اوراق︋  ︨ــ︀ز﹝︀ن︋ 
﹇﹢ه ﹇︱︀﹫﹥ ﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ا︫︀ص ﹝︪﹞﹢ل ﹡︷︀رت ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝﹊﹙﹀﹠︡ ︻﹑وه ︋︣ ا﹡︖︀م ︑﹊︀﹜﹫︿ ا︗︣ا﹩ ﹝﹆︣ر در ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن، ﹇︀﹡﹢ن ︑︃﹝﹫﹟ 
﹝︀﹜﹩ ︑︣ور︧﹛ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن، ︑﹊﹙﹫︿ ﹡︷︀ر︑﹩ ︠﹢د را ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ا﹟ ا︫︀ص در ︀ر﹢ب ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡﹢ ﹝﹣︔︣ ﹝︺﹞﹢ل دار﹡︡.

︋︣ای ا︵﹑ع از ︗︤﹫︀ت ا﹐ ﹟﹥ ︋﹥ ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡:
www.parliran.ir

 ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹫﹍︐︧︀︫︀ی آ﹠︡ه
 (ASEAN FA) ︀﹫︨︧ــ︀︋︡اران ﹝﹙﹏ ︗﹠﹢ب ︫︣ق آ ︡را︨﹫﹢ن﹁ ،(Ikatan Akuntan Indonesia) ︧ــ︀︋︡اران ا﹡︡و﹡︤ی ﹟﹝︖﹡ا
و ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری (IAESB)، ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ﹋﹠﹀︣ا﹡︧ــ﹩ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع «﹫﹍︐︧︀︫︀ی آ﹠︡ه: ︣﹁﹥ ای ﹎︣ی 
︣ای ﹨﹞﹊︀ری ︗﹞︺﹩ و ﹝︪ــ︀ر﹋️ در︋︀ره ﹝﹢︲﹢ع  ﹢د︋   ︋﹩﹚﹞ ︦﹡︣ا﹀﹠﹋ ﹟︤ار ﹋︣د﹡︡. ا﹎︣  ︋﹏در ﹝︀ه آور «﹩﹍︐﹫︧ــ︀︋︡اران در ︻︭︣ از﹨﹛ ﹎︧ــ

.︡﹡︣︢︍︋ ا︨️ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ات ︨︀ز﹎︀ر ︫﹢﹡︡ و ︑︽﹫﹫︣ات را ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹡﹢﹍ ︧︀︋︡اران ︧︀︋︡اری و ﹤﹁︣ ﹤﹋ ﹟︀د︫︡ه و ا
در ا﹟ رو︡اد، ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︗︀﹡﹩، ﹝﹠︴﹆﹥ ای و ﹝﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری، د﹨︀﹎︡︀ و ︑︖︣︋﹫︀ت ︠﹢د در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︗﹠﹢ب ︫︣ق 

آ︨﹫︀ و ورای آن را ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢ا︫︐﹠︡. 
︣ا︨︣ ﹝﹠︴﹆﹥ ︗﹠﹢ب  ︀﹝﹏ ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و ا﹁︣اد دا﹡︪﹍︀﹨﹩  از︨  ﹫︩ از 20 ﹋︪ــ﹢ر ︗︀ن︫  ️ ﹋﹠﹠︡ه از︋  ــ︣﹋ ﹫︩ از 250︫  ا﹟ رو︡اد،︋ 

︫︣ق آ︨﹫︀ را ﹎︣د﹨﹛ آورد.

 ︨︀︎و ︩  ا﹡︐︪︀ر ︨﹠︡ ︎︨︣
 ︨︀︎و ︩ ︨︣ ﹥ روزر︨︀﹡﹩ ︫︡ه︎   ︋︡﹠  ︨﹉ ﹩﹎︀ز︑ ﹤  ︋(IESBA) ︧︀︋︡اران ︣ای ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
(Q&A) را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ︢︎︣ش و ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹝﹆︣رات ︑︖︡︡﹡︷︫︣ــ︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑︊︀ط ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︋︀ ︻﹠﹢ان «︑︽﹫﹫︣ در آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑ق 

︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران در ﹝﹢︲﹢ع ار︑︊︀ط ︋﹙﹠︡﹝︡ت ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ی  ﹩︨︣︋︀︧︀ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩» ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د﹡︡.

ن︀ن︀ن ︗︗︗ ﹨︀﹨︀﹨﹨︀ییی ددر ﹋︪﹋︪﹢ر﹢ ︉و﹋﹋︀ر︀ ﹋︧﹋ راررارااراا﹨﹨﹨﹠﹨﹨﹠﹞︀︀ی
︉ و﹋︀ر ︋︣ای ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی در ا﹇︡ا﹝﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︺︣﹁﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︧ــ (UHY)اچ وای﹢ ﹩﹚﹚﹝﹛︫ــ︊﹊﹥ ︋﹫﹟ ا
︀︠︐﹥ ا︨️. ﹡﹞︀﹥ ﹨︣ ﹋︪﹢ر، ا︵﹑︻︀ت ز︣ را در︋︣ دارد: ﹢د ﹝﹠︐︪︨︣   ︠﹩︐﹡︣︐﹠︀ن را در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا︗ 90 ﹋︪﹢ر ﹤  ︋﹉︤د﹡ ﹤︀﹝﹡ ،︡﹠︐︧﹨ ︿﹚︐﹞



︩ و︨︀︎ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ا︨️ ﹋﹥ در ﹝︀ه ﹝﹩ 2017 ﹝﹠︐︪︣ ︫︡. ا︪︨︣︎ ﹏﹞︀︫ ﹤︧﹡ ﹟︀ی  ︨︣︎ ﹤︪︣﹡ ︫︣︡ه از︷﹡︡︡︖︑ ﹤︧﹡ ﹉ ،︡﹠︨ ﹟ا
﹝︐︡اول د﹍︣ی ا︨️ و ︋︀ ﹡︡︖︑ ﹤︧︡﹡︷︫︣︡ه و ︋︀ز︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︫︡ه آ﹫﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران (از ︗﹞﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐﹆﹑ل) ﹋﹥ در آور﹏ 2018 ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران ﹝﹠︐︪︣ ︫︡، ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︫︡ه 

ا︨️.

 ﹝﹆︣رات ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی دارا﹫︀ ︋﹥ ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥
﹥ ︑︀ز﹎﹩ ﹝﹆︣رات   ︋(FASB) ︀﹊︣﹞︧ــ︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ ا ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞︣ز (ASB) ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨

︧︀︋︡اری ︗︡︡ی را ﹝﹠︐︪︣ ︨︀︠️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︧﹫﹏ ا﹡︐﹆︀ل ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︗︡︡ ز﹡︀︀ی ا︻︐︊︀ری ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.
ا︨︐︀﹡︡ارد ز﹡︀︀ی ا︻︐︊︀ری در ︨︀ل 2016 ︋︀ ﹇︭︡ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ا︵﹑︻︀ت آ﹠︡ه ﹡﹍︣ ︋﹫︪︐︣ ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران در︋︀ره ز﹡︀︀ی ا︻︐︊︀ری ﹝﹠︐︪︣ ︫︡.

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥، ارا ﹤︋ ︀﹫از دارا ﹩︭︪﹞ ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ا﹡﹢اع ﹤﹠︤﹎ ﹉ ،︡︡︗ ︣رات﹆﹞

 ا﹡︐︪︀ر ا︮﹑︀ت ﹋﹛ دا﹝﹠﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︑︣﹋﹫︊︀ی ︑︖︀ری
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 3  ︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ﹫︪ــ﹠︀دی ﹋﹛ دا﹝﹠﹥︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری (IASB) ا︮﹑︀ت︎  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

(IFRS 3) ︋︀ ︻﹠﹢ان «︑︣﹋﹫︊︀ی ︑︖︀ری» را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د.
ا﹟ ا︮﹑︀ت، ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣ در ا﹜︤ا﹝︀ت ︧︀︋︡اری ︑︣﹋﹫︊︀ی ︑︖︀ری، ار︗︀ع ︋﹥ ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
︉ و﹋︀ر، ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀﹩ را  ️ ﹎︣﹁︐﹟ ﹋﹠︐︣ل ﹋︧ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 3 ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹠﹍︀ه در ز﹝︀ن ︋﹥ د︨
﹥ ا﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥  ﹤﹫︤ی  ﹥ ︀ر﹢ب ﹝﹀﹫﹨ ﹩﹞﹢️ ار︗︀ع ﹝﹩ د﹨︡،︋  ﹠﹍︀﹨︀ را︋  ﹋﹥ ︑︭﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹎︤ارش ﹋﹠︡. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد،︋ 

دارا ﹩︀ ︋︡﹨﹩ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡.
 ﹩﹍﹡﹢﹍ و (IAS 37) 37 ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛رد ا︮﹑ح ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹢﹞ در ️﹫﹨ ﹤﹋ ︡﹡︀﹞ ︡﹨︀دی، ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ︋︀﹇﹩ ︠﹢ا﹠︪ــ﹫︎ ︣﹫﹫︽︑ ﹟ا

آن ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣د، ︑︀ آن را ︋︀ ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ︨︀ل 2018 ﹨﹞︧﹢ ︨︀زد.
﹝﹙️ ار︨︀ل ﹡︷︣ات ︑︀ ︑︀ر  27 ︨︍︐︀﹝︊︣ 2019 ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ا︨️.

﹠︪﹫︎ ︀د ︋︊﹢د ︨︀﹐﹡﹥ 
﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری (IASB) ا︮﹑︀ت ︎﹫︪﹠︀دی ﹋﹛ دا﹝﹠﹥ در ︀ر ا︨ــ︐︀﹡︡ارد از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRS) را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪﹩ از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹍︡اری و ︋︊﹢د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️. 
﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︊﹢د ︨︀﹐﹡﹥ ا︾﹙︉ ﹡︀︫﹩ از ︀︪︨︣︎﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹀︧﹫︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩(IFRIC)  ار︨︀ل ︫︡ه ا︨️. 

︀ر ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹍﹀︐﹥ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
• ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 1 (IFRS 1) ︋︀ ︻﹠ــ﹢ان «︢︎︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای 

﹡︧︐﹫﹟ ︋︀ر»، 
• ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 9 (IFRS 9) ︋︀ ︻﹠﹢ان «ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩»، 

• ﹝︓︀﹜︀ی ︑︪︣﹩ ﹨﹞︣اه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 16 (IFRS 16) ︋︀ ︻﹠﹢ان «ا︗︀ره»، 
• ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 41 (IAS 41) ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︪︀ورزی». 

﹝﹙️ ار︨︀ل ﹡︷︣ات ︑︀ 20 اوت 2019 ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ا︨️.

﹡︪︨︣︎ ﹏﹞︀︫ ﹤︧︀ی  ﹟ا .︫︡ ︩ و︨︀︎ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ا︨️ ﹋﹥ در ﹝︀ه ﹝2017﹩ ﹝﹠︐︪︣ ︨︣︎ ﹤︪︣﹡ ︨﹠︡، ︡︖︑ ﹤︧﹡ ﹉︡﹡︷︫︣︡ه از ﹟7ا
ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران(از ︗﹞﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹝︐︡اول د﹍︣ی ا︨️ و ︋︀ ﹡︡︖︑ ﹤︧︡﹡︷︫︣︡ه و ︋︀ز︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩︫︡ه آ﹫﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

﹌ ︀ ا ا ︀ ا ا ﹁ ﹑ ا ﹚﹚ ا﹜ ︀ ا ︀ ا ﹚ ﹏ آ ﹋ ﹑ل ا ﹚﹚ ا﹜



 ︑﹑ش ︋︣ای ﹨︡ف ﹝︪︐︣ک
ار﹋﹩ ﹜﹩ ﹋︀﹡﹟ (Erkki Liikanen) ر﹫﹨ ︦﹫️ ا﹝﹠︀ی ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩( IFRSF) او﹜﹫﹟ ﹎︤ارش ︨︀﹐﹡﹥ 
 Michel) ︣ادا ﹠﹫︀د، ﹝﹫︪﹏︎  ﹫︪ــ﹫﹟︋   ︎︦﹫︪ــ﹊︣ از ر︑ ﹟﹝︲ ︣د. وی﹋ ﹤در ا﹋︐︊︣ 2018، ارا ︀﹠﹞ا ️﹫﹨ ︦﹫ان ر﹢﹠︻ ﹤ ︠﹢د را از ز﹝︀ن ا﹡︐︭︀ب︋ 
Prada) ، در ︋︪ــ﹩ از ﹎︤ارش ︠﹢د ا︫︀ره ﹋︣د: "در ﹎︤ارش ︨︀﹐﹡﹥ ︨︀ل ︗︀ری، ︋︣ ﹨﹞﹊︀ری ︗﹞︺﹩ ︑﹞︣﹋︤ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. در ︵﹢ل ا ﹟﹠︡ ﹝︀ه اول، 

︋︣ای ﹝﹟ رو︫﹟ ︫︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︗﹞︺﹩ در ﹝︣﹋︤ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ﹇︣ار دارد." 
وی در ادا﹝﹥ ﹎︤ارش ︠﹢د، در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︋﹠﹫︀د در ︨ــ︀ل 2019 ︋﹥ ︨ــ﹥ ﹝﹢ر ز︣ ا︫ــ︀ره ﹋︣د: " اول، ﹝﹆︡﹝︀ت ﹡﹢︋️ ︋︺︡ی ︋︀ز﹡﹍︣ی 
︣وژه ﹠︨︡︀﹜﹥ د﹎︣د︧ــ﹩ د︖﹫︐︀ل را آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥   ︎﹉ ،ــ﹢د را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. دوم ︀ل 2020 آ︾︀ز︫  ﹠﹫︀د ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨ــ️ در︨  ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︋ 
︋﹥ د﹡︊︀ل ا︨ــ︐﹀︀ده ︋﹫﹠﹥ از ﹁﹠︀وری در ر︨︀﹡︡ن ارزش ︋﹥ ︨﹢د︋︣ان در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن ا︨ــ️. ︨﹢م، ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری روی ﹋︀ر﹋﹠︀ن را ︋﹫︪︐︣ ︠﹢ا﹨﹫﹛ 

﹋︣د، ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹠﹫︀د ﹨﹞︙﹠︀ن ﹝﹆︭︡ی ︗︢اب ︋︣ای ا﹁︣اد ︋︀ا︨︐︺︡اد ا︨️."

 ﹨﹞﹊︀ری ︗﹞︺﹩ ︋︣ای ﹋﹫﹀﹫️
﹨︀﹡︦ ﹨﹢﹎︣ور︨ــ️ (Hans Hoogervorst) ر﹫﹨ ︦﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری (IASB) در ︎﹫︀م ︠﹢د در ﹎︤ارش ︨︀﹐﹡﹥ 2018 ︋﹠﹫︀د 
 ﹩﹊" :️﹀﹎ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر ︨︀ل 2018 ا︫︀ره ﹋︣د و ️﹫﹨ ︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︎︣وژه ﹨︀ی︐﹁︪︣﹫︎ ﹤︋ (IFRSF) ﹩﹛︀﹞ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی
از ︣︐﹝﹞﹟ ﹋︀ر﹨﹫﹨ ﹤﹋ ﹩︀️ در ︨︀ل 2018 ا﹡︖︀م داد، ︑﹑ش ︋︣ای ︀﹝️ از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 17 (IFRS 17)، ا︨︐︀﹡︡ارد 
︀ل 2018، ا﹡︐︪︀ر ︀ر﹢ب ﹝﹀︡︖︑ ﹩﹞﹢︡﹡︷︫︣︡ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ﹫︪︣﹁️ ﹁﹠﹩ ﹝﹫﹨ ﹜️ در︨   ︎︣﹍د .︡ ︀ل 2017 ﹝﹠︐︪︫︣  ﹢د ﹋﹥ در︨   ︋﹤﹝﹫ ︗︡︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی︋ 
︣وژه   ︎﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟در ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩» ا︫ــ︀ره ﹋︣د. ا ︣︐ ︣وژه ﹨︀ی ﹨﹫️ ز ︣︐︣ ﹁︣ا﹎﹫︣ «ار︑︊︀ط︋  ﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ﹝﹛ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥︎   ︎﹤ ︋﹢د." وی ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 

︫︀﹝﹏ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︀︨﹩، ﹡﹢اوری در ا﹁︪︀، ﹎︤ارش ︑﹀︧﹫︣ی ﹝︣︡️ و دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️. 
︀ل ا︮﹑︀︑﹩ را در ز﹝﹫﹠﹥  ︀︀ن︨  ︣وع ﹋︣ده و ﹇︭︡ دارد ︑︀︎  ︣وژه ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد را︫   ︎﹉ ️﹫﹨" :︀ل 2019، ا︫︀ره ﹋︣د ︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹨﹫️ در︨  وی در ار︑︊︀ط︋ 
 ︪︣︐﹠﹞ (IAS 39) 39 ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا (IFRS 9) 9 ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫ــ﹍︣ی﹎ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹩﹠︺ ﹩﹛︀﹞ و ﹇︊﹙﹩ ا︋︤ار ︡︡︗ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
︣ ﹡︣خ ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه ا︨️.  ︣﹇﹀﹙﹩ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︊︐﹠﹩︋  ﹢د، در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︡اری︨  ︀ل 2019 ﹝﹠︐︪︫︣  ــ﹠︡ ﹝︪ــ﹢رت ︠﹢ا﹨﹩ ﹝﹛ د﹍︣ ﹋﹥ در ﹡︷︣ ا︨️ در︨  ﹋﹠︡. دو︨ 

﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︋︀ز﹡﹍︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ︋﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و ﹝︐﹢︨︳ (IFRS for SMEs) ︫︣وع ︠﹢ا﹨︡ ︫︡."

﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ️﹢﹆︑ 
ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹡︷︀رت (MG) ︋︣ ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRSF) ﹎︤ارش ︨︀﹐﹡﹥ 2018 ︠﹢د را ﹝﹠︐︪︣ ︨︀︠️. 

در ﹎︤ارش ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹡︷︀رت آ﹝︡ه ا︨ــ️: " ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ ︋︣ای ا﹁︤ا︩ ا︻︐﹞︀د در ︋︀زار﹨︀ی ︨ــ︣﹝ ﹤︀﹫︀︑﹩ ا︨ــ️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ﹨﹫️ ﹡︷︀رت 
(MG) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹎︣وه از ﹝︣ا︗︹ ︋︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥، ﹋﹥ ﹝︧ــ﹢ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹁︣م و ﹝︐﹢ای ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︨ــ️، از ︗︀﹡︉ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩، ︋︣ ︋﹠﹫︀د 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRSF) و ﹋︀ر ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ ︋︣ای ︑﹆﹢️ ︎﹫︪︣﹁️ و ︑﹢︨︺﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩(IFRS) ، ا︻﹞︀ل 

﹡︷︀رت ﹝﹩ ﹋﹠︡." 
وی در ﹎︤ارش ︠﹢د ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹥ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ︠﹢د ︋︣ ︨﹥ ︋︩ ا︮﹙﹩ ︑﹞︣﹋︤ ﹋︣ده ا︨️: 

• ا︫︀ص- ﹋﹥ در ا﹡︐︀ب و ︑﹫﹨ ︡﹫︀️ ا﹝﹠︀، ︋﹥ ︵﹢ر ﹁︺︀ل از ﹝︪︀ر﹋︐︪︀ن ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️؛ 
﹥ آ﹡︀ ﹝︪ــ﹢رت ﹝﹩ د﹨︡،  ︣ ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀︐﹫﹛﹢︧︪ــ︀ن ﹡︷︀رت ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋  ﹥ ︻﹠﹢ان و︸﹫﹀﹥ ا︮﹙﹩،︋  • ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و رو﹫﹨ -︀﹨ ﹤️ ﹡︷︀رت︋ 

︫︀﹝﹏ ︑﹆﹢ ️︀ر﹢ب را﹨︊︣ی ︋﹠﹫︀د؛ و
• ﹝︪︀ر﹋️- ︋︀ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀︧﹏ ︨﹫︀︨︐﹩ و ︑﹢﹐ت ︋︀زار ︑︺︀﹝﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

︑﹑ش ︋︣ای ﹨︡ف ﹝︪︐︣ک
IFRSF) او﹜﹫﹟ ﹎︤ارش ︨︀﹐﹡﹥ ار﹋﹩ ﹜﹩ ﹋︀﹡﹟ (Erkki Liikanen) ر﹫﹨ ︦﹫️ ا﹝﹠︀ی ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩(



 ا︮﹑︀ت ︎﹫︪﹠︀دی در ﹋︐︀ب ︗﹫︊﹩ ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر
﹋︐︀ب ︗﹫︊﹩ ﹡︷︀رت ︋︣ ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRSF) رو﹥ ﹨︀ی ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر را ︋﹫︀ن 
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ ﹋﹥ ︋︣ای ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری (IASB) و ﹋﹞﹫︐﹥ ︑﹀︧﹫︣(IC) ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی 

﹝︀﹜﹩ ﹋︀ر︋︣د دارد.
﹋﹞﹫︐﹥ ﹡︷︀رت ︋︣ ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر (DPOC) ز﹫﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞︣️ ا﹝﹠︀ی ︋﹠﹫︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹝︧﹢ل 

﹡︷︀رت ︋︣ ر︻︀️ رو﹊︣د﹨︀ی ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︨﹢ی ﹨﹫️ و ﹋﹞﹫︐﹥ ︑﹀︧﹫︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹋﹞﹫︐﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ﹋︐︀ب ︗﹫︊﹩ را ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹋﹠︡ ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹏︮︀﹢﹐ت ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹨﹫️ و ﹋﹞﹫︐﹥ ︑﹀︧﹫︣، 

﹋︐︀ب ︗﹫︊﹩ ﹋﹞︀﹋︀ن ︋︣و︫︀ را ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ︨︀زد و ﹨﹞︙﹠︀ن ︋︣ای ا﹨︡اف ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ﹝﹠︀︨︉ ا︨️.
:︡﹠︐︧﹨ ︣︀دی ا︮﹙﹩ در ﹋︐︀ب ︗﹫︊﹩ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز﹠︪﹫︎ ︀ت﹑︮ا

1- ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ رو﹥ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑﹙﹫﹏ آ︔︀ر،
2- رو︫﹟ ︨︀︠︐﹟ ﹡﹆︩ و و︲︺﹫️ ︑︭﹞﹫﹞︀ت د︨︐﹢ر﹋︀ری ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︑﹀︧﹫︣،

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩،  ﹥ ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︣ ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹝︣︋﹢ط︋  3- رو︫﹟ ︨︀︠︐﹟ ﹡︷︀رت ﹋﹞﹫︐﹥ ﹡︷︀رت︋ 
و وارد ︨ــ︀︠︐﹟ ︫﹀︀﹁﹫️ ︋﹫︪︐︣ در ﹁︣ا﹠︡ ︋︀ز﹡﹍︣ی و ︑︭﹢︉ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︮︡ور و ا﹡︐︪︀ر ︋﹥ روزر︨︀﹡﹫︀ی دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩.

 ﹤﹝︣︗ ن د﹐ر﹢﹫﹚﹫﹞ ٥٠ 
﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ︣︗ (KPMG)﹞﹥ ︋﹩ ︨ــ︀︋﹆﹥ 50 ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ری ︋︣ای ﹏ و﹁︭﹏ ا︑︀﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
ا︵﹑︻︀ت دزد︡ه ︫︡ه از ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م (PCAOB) ﹝﹩ ︎︣دازد. ا﹟ ا︵﹑︻︀ت، 
﹝﹢︨︧ــ﹥ را از ︋︀زر︨﹩ ﹨︀ی آ﹠︡ه ﹨﹫️ ﹝︴﹙︹ ﹝﹩ ︨︀︠️. ︑︺︡ادی از ︧︀︋︨︣︀ن  ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹡﹫︤ در ا﹝︐︀﹡︀ت ﹋︀رآ﹝﹢زی 

︑﹆﹙︉ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡.
﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار (SEC)  ﹝﹢︨︧ــ﹥  ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ را ﹝︐﹛ ﹋ــ︣د ﹋﹥ ︎︦ از در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت دزد︡ه ︫ــ︡ه در︋︀ره 
︋︀زر︨﹩ از ﹝﹢︨︧﹥، ﹋﹥ ﹇︣ار ︋﹢د ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ا﹡︖︀م ︫﹢د، در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︫︢︐﹥ ︠﹢د د︨️ ︋︣ده ا︨️. ﹊﹛ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑︺︡اد ز︀دی از ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︣﹁﹥ ای  ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ در ا﹝︐︀﹡︀ت دا︠﹙﹩ ﹋︀رآ﹝﹢زی از ︵︣﹅ ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹡︀در︨ــ️ ︎︀︨ــ︀ و 

د︨︐﹊︀ری در ﹡︐︀︕ آز﹝﹢ن ︑﹆﹙︉ ﹋︣ده ا﹡︡.
︍︣دازد و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹀︭﹙﹩ از ︑︺︡ات   ︋﹤﹝︣︗ ن د﹐ر﹢﹫﹚﹫﹞ ︀د︫ــ︡ه ﹝︊﹙︼ 50 ︀ت﹞︀︑و﹁︭﹏ ا ﹏ ︣ای  ︋️﹁︣︢ ﹝﹢︨︧ــ﹥  ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩︎ 
︀ ا︠﹑ق و در︨︐﹊︀ری ارز︀︋﹩ ﹋﹠︡، ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ﹢د را در ار︑︊︀ط︋  ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩︠  ﹍﹫︣د؛ از︗﹞﹙﹥،  ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹝﹙︤م︫  ﹥ ﹎︣دن︋  را︋ 
︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣﹩ را ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︠﹑ق و در︨︐﹊︀ری را در ار︑︊︀ط ︋︀ ا﹝︐︀﹡︀ت ﹋︀رآ﹝﹢زی در ︨﹥ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹡﹆︰ ﹋︣ده ا﹡︡، و 
﹝﹊﹢﹝﹫︐︀ی  ﹉﹊﹛ ︑︺﹙﹫﹆﹩ را ر︻ .︡﹠﹠﹋ ️︀﹊﹛ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن،  ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ︨︀زد ﹋﹥ ﹉ ﹝︪︀ور ﹝︧︐﹆﹏ را ︋︣ای ︋︀ز﹡﹍︣ی 

﹢︨و ارز﹛︣︐﹠﹋ ﹩︋︀︀ی ا︠﹑﹇﹩ و در︨︐﹊︀ری ﹝﹢︨︧﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣د.

ا︮﹑︀ت ︎﹫︪﹠︀دی در ﹋︐︀ب ︗﹫︊﹩ ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر
︋﹫︀ن را ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︡﹠︣ا﹁ رو﹥﹨︀ی (IFRSF) ﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋﹫﹟ا﹜﹞﹙﹙ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹠﹫︀د ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︡﹠︣ا﹁ ︣︋ ﹡︷︀رت ︊﹫︗ ︋﹋︐︀ب



 ︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹆︡ و وا﹋︀وی ﹝︣︡️ در ﹨︤اره ︨﹢م
︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.  ︋︪︡﹞ ︀ری ﹝︣ا﹋︤ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ در﹊﹝﹨ ︀ ﹢م در ︑︀ر 10︑︀ 15 ﹝︣داد 1398 ︑﹢︨︳ ﹝﹣︨︧﹥ ︻﹙﹞﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ︎︀دا﹡︀︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹆︡ و وا﹋︀وی ﹝︣︡️ در ﹨︤اره︨  ︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋ 

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: 9 - 05132235667 -  آدرس د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ﹝ -︪︡﹞︣ان 9 - ︎﹑ک 5    
www.iccam.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

︑ ﹩﹚﹞ ︩︀﹝﹨ ﹟﹫﹞﹢︨ ﹆﹫﹆︀ت ﹋︀ر︋︣دی در ︻﹙﹢م ا﹇︐︭︀د، ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری
︩ ﹎︧︐︣ان در ︗﹫︣﹁️ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. ︀﹝﹨ ︳︨﹢︑ 1398 ︣داد ︨︀ل﹞ ︧︀︋︡اری در 24 و ️︣︡﹞ ،︀ت ﹋︀ر︋︣دی در ︻﹙﹢م ا﹇︐︭︀د﹆﹫﹆︑ ﹩﹚﹞ ︩︀﹝﹨ ﹟﹫﹞﹢︨

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: 03۴۴321977۵ و 091۶270۵۵31
www.ssp.hgconf3.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

 ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ﹡﹆︩ ﹝︣︡️ در ︪﹛ ا﹡︡از ١٤٠٤
︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ﹡﹆︩ ﹝︣︡️ در ︪﹛ ا﹡︡از 1404 در ︑︀ر 26 ﹝︣داد ︨︀ل 1398 در ر︫️ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: 09118376183
www.nmch1404.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

 ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹢﹐ت ﹡﹢﹟ در ﹝︣︡️، ا﹇︐︭︀د و ︧︀︋︡اری
︉ و﹋︀ر ا︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹢﹐ت ﹡﹢﹟ در ﹝︣︡️، ا﹇︐︭︀د و ︧︀︋︡اری در ︑︀ر 31 ﹝︣داد ︨︀ل 1398 ︑﹢︨︳ ا﹡︖﹞﹟ ︑︺︀﹜﹩ ﹋︧

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: 02165275869--02165275868
www.3mdmconf.com :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

︉ و﹋︀ر  ︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢اوری در ﹋︧
︉ و﹋︀ر در ︑︀ر 31 ﹝︣داد ︨︀ل 1398 ︑﹢︨︳ دا﹡︪﹍︀ه ︗︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩ ﹋︀ر︋︣دی ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری  ︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢اوری در ﹋︧

︫︣داری ﹨︀ در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: 09190686490

www.businessconf.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

 دو﹝﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ︨︣ا︨︣ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹨︤اره ︨﹢م ا﹇︐︭︀د، ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری ا︣ان
︩ ﹨︀ی  ︀﹝﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︳ر 1398 ︑﹢︨ــ﹢︣ــ  ︫30 ︣ان در ︑︀ر︧ــ︀︋︡اری ا و ️︣︡﹞ ،ــ﹢م ا﹇︐︭︀د ︣ا︨ــ︣ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹨︤اره︨   ︨︩︀﹝﹨ ﹟﹫﹞دو

︩ و﹁﹠︀وری ︨︀م ا︣ا﹡﹫︀ن در︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹢ر دا﹡
3 ︡︣ان- ︠﹫︀︋︀ن 46 ﹝︐︣ی- ︎﹑ک 7 - وا︑ :﹤﹡︀︠︣﹫︋د︋﹫︣︠︀﹡﹥:02177033674 -  آدرس د ﹟﹀﹚︑

 www.tcconf.ir:﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

﹩﹠︣﹁و ﹋︀را ️︣︡﹞ ،︧︀︋︡اری در ﹟﹢﹡ ا﹡︡از﹨︀ی ﹜︪ ﹩﹚﹞ ︦﹡دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا 
دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ︪ــ﹛ ا﹡︡از﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ︧︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹋︀را﹁︣﹠﹩ در ︑︀ر︫︣ 31 ﹢ر ︨︀ل 1398︑﹢︨︳ دا﹡︪﹍︀ه ︗︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩ 

﹋︀ر︋︣دی ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣داری ﹨︀ و ﹝︣﹋︤ ︑﹢︨︺﹥ ︠﹑﹇﹫️ و ﹡﹢اوری ︻﹙﹢م ﹡﹢﹟ در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥:  09108640077

www.hmkconf.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹆︡ و وا﹋︀وی ﹝︣︡️ در ﹨︤اره ︨﹢م
︣﹎︤ار ﹝﹩︫﹢د.  ︋︪︡﹞ در ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹝︣ا﹋︤ آ︎︀دا﹡︀︋  8 ﹝︣داد 1398 ︑﹢︨︳ ﹝﹣︨︧﹥ ︻﹙﹞﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 15 ︀︑5 10م در ︑︀ر﹢ وا﹋︀وی ﹝︣︡️ در ﹨︤اره︨  ﹡﹆︡ و ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋ 

﹑ک5 9 ا ︪ ﹡︀︠ آ 5132235667 9 ﹡︀︠ ﹀﹚


