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︍︨ ︡﹫︺︨ ︣م - ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︻︱︡ی

️﹫﹨ ︣م︐﹞ ا︻︱︀ و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن 
 ️﹫﹨  ﹤︋ ︎﹫︪﹠︀د   ﹤ارا ︋︣ای  را   ️︮︣﹁ ︑﹢ر﹡︐﹢ن   ️﹡︣﹎  ﹤︧︨﹣﹞
در︋︀ره  ︻︀م١   ﹩﹞︀︨ ︫︣﹋︐︀ی  ︧︀︋︡اری   ︣︋ ﹡︷︀رت 
︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ ︎﹫︪﹠︀دی-   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد 
︀﹝﹏ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و ا︮﹑﹫﹥ ﹨︀ی  ︧︀︋︡اری︫ 
 ️﹫﹨ ٢ آن﹩︨︣︋︀︧ ︀دی در︭︠﹢ص ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹠︪﹫︎
﹝︽︐﹠﹛ ﹝﹩ ︫﹞︀رد و ︋︀ ﹋﹞︀ل ا︐︣ام ﹡︷︣﹨︀ و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ︠﹢د را در 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹜︡﹆︑ ص﹢︭︠ ﹟ا
 ﹩︨︣︋︀︧ ا﹜︤ا﹝︀ی   ️﹢﹆︑ ︋︣ای  ز︀دی  ارزش  ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩، 
و   ﹜﹫﹚︀﹇  ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  و  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی 
 ︡از ا︨︐︀﹡︡اردی وا .﹜﹫﹡ ﹩﹞ ︋︀ره را ارج ﹟در ا ️﹫﹨ ︀ی︫﹑︑
 ︀︋ ︣︲︀ ︀ل︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋︣اورد، ﹋﹥ در︻﹢︲﹢﹞ ﹤︋ ﹩﹎︡﹫︨︋︣ای ر
 ﹤︨ ︶﹀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︎﹢︫︩ داده ︫︡ه ا﹡︡، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ﹤︨
 ﹏﹞︀﹋ ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︎   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︣د ا︮﹙﹩ در﹊رو

﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︋︀ ا ﹟︀ل، در ︭︠﹢ص ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︠︀︮﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ﹩︠︣︋ ﹩﹛︀﹝︐︀د ا﹀﹞ از︗﹞﹙﹥ در︋︀ره ،﹜دار ﹩︀﹫﹡︀دی ﹡﹍︣ا﹠︪﹫︎
ا﹜︤ا﹝︀ی ︎﹫︪﹠︀دی و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹟ ﹝︢︎ ﹜﹞ ﹤﹚︧︣ش 
وا﹇︺﹫️ و︗﹢د ︋︣اورد﹨︀ی ︎︣ا︋︀م و ارا﹥ ر﹨﹠﹞﹢د ︋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن در 

﹍﹢﹡﹍﹩ ︋︣︠﹢رد ︋︀ آ﹡︀، ﹋﹥ ﹝︪︣وح آ﹡︀ در ادا﹝﹥ آ﹝︡ه ا︨️.

دا﹝﹠﹥ و ﹨︡ف 
﹨︡ف ︋﹫︀ن ︫︡ه ︋︣ای ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︻︊︀رت ا︨️ از: «﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ 
︋︣اورد﹨︀ی  ﹝︺﹆﹢ل ︋﹢دن   ﹟﹫﹫︺︑ ︋︣ای   ︉︨︀﹠﹞ و   ﹩﹁︀﹋  ﹩︨︣︋︀︧
︧︀︋︡اری در ︫︣ا︳ ﹝﹢︗﹢د و ا﹟ ﹋﹥ ︋︣اورد﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر در ا﹡︴︊︀ق 
و  ︫︡ه  ا﹁︪︀  و   ﹤︐﹁︣﹎ در﹡︷︣  ا︨︐﹀︀ده  ﹝﹢رد  ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︀ر﹢ب   ︀︋
 ︀︋ ا︨️.»٣  ︋︀ا﹨﹞﹫️   ︿︣︑ از   ﹩︫︀﹡ ︗︀﹡︊︡اری   ﹤﹡﹢﹎︣﹨ از  ︻︀ری 
ا﹟ ﹋﹥ از ﹇︭︡ ﹨﹫️ ︋︣ای ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ ︧︀︋︣س ︋︣ ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد 
 ﹤﹋  ﹜︋︀ور  ﹟︋︣ا ا﹝︀   ،﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹆︊︀ل   ️︣︡﹞ ︗︀﹡︊︡اری   ︀︋

️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ﹫﹨ ﹩﹨ا﹢︠︣︷﹡ ﹤︋ ︨︀︎︧︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️ ﹫﹨ ﹩﹨ا﹢︠︣︷﹡ ﹤︋ ︨︀︎
 ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م

 ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨ د︻﹢ت ﹤︋ (Grant Thornton) ︣ا﹡️ ︑﹢ر﹡︐﹢ن﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ︨︀︎
 ﹏﹞︀︫ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧» ︋︀︻﹠﹢ان  ︎﹫︪﹠︀دی   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  در︋︀ره  ﹡︷︣د﹨﹩  ︋︣ای   ،(PCOAB) ︻︀م 
︧︀︋︡اری   ︣︋ ﹡︷︀رت   ️﹫﹨  «﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  در︭︠﹢ص  ︎﹫︪﹠︀دی  ا︮﹑﹫﹥ ﹨︀ی  و   ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 

︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م. 
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﹎﹠︖︀﹡︡ن ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ﹨︡ف ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹠︀دی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ 
︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ای ︋﹫︀﹡︖︀﹝︡. ﹡︧️ ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ا︨︐﹀︀ده 
در︋︣دار﹡︡ه  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︗︀﹡︊︡اری»   ﹤﹡﹢﹎︣﹨ از  «︻︀ری  ︻︊︀رت  از 
 ﹩︨︣︋︀︧  ﹩﹚﹋ ﹨︡ف   ︀︋  ﹤﹋  ︫︡︀︋  ٤﹅﹚︴﹞  ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝﹀﹢م 
 ﹟︀ن ﹝︺﹆﹢ل٥ ﹡︀︨︀ز﹎︀ر ا︨️. ا﹠﹫﹝︵ا ︉︧﹋ ﹩﹠︺ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮
︣اورد﹨︀ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه  ︀ ا﹟ وا﹇︺﹫️ ﹋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹋﹙﹫﹥︋  ﹝﹢︲﹢ع ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 
︨︴﹢ح ﹝︐﹙﹀﹩ از ︗︀﹡︊︡اری ا︨️، ︑﹠︀﹇︰ دارد. ︋﹠︀︋︣ا﹠︪﹫︎ ،﹟︀د 
 ︩︋ در  و  ︢ف  ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹨︡ف   ︩︋ از   ︉﹚︴﹞  ﹟ا  ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞
︠︴︣﹨︀ی   ﹩︋︀ارز و   ︬﹫︪︑» در︋︀ره   ️﹫﹨ ︠︀ص  ﹝﹑︷︀ت 

︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️» در ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹠︀دی ﹎﹠︖︀﹡︡ه ︫﹢د.

︑︪﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️
﹝﹩ ︎︣دازد  ︋︣اورد»  «ا︗︤ای  ﹝﹀﹢م   ﹤︋ ︎﹫︪﹠︀دی  ا︨︐︀﹡︡ارد   ٠٤  ︡﹠︋
 .️︧﹫﹡ رو︫﹟  ﹝﹀﹢م   ﹟ا از   ️﹫﹨ ا︻︱︀ی   ︣︷﹡ ﹝﹢رد  ﹝︺﹠︀ی  ا﹝︀ 
 ︣︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝﹀﹢م   ﹟ا ︋﹥ ︋︀ور﹝︀،   ︫︡ ا︫︀ره   ﹤﹋ ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ 
ا︗︤ا﹩ ﹝︀﹡﹠︡ درو﹡︡اد﹨︀، ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ و د﹍︣ ا︗︤ای ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در 
︎︣دازش ︋︣اورد ︀ ا︗︤ای ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹉ ﹇﹙﹛ در ﹝︐﹟ ︮﹢ر︑︀ی 
 ﹉︣﹨ ︀ی︋︀︧ ︀ ︀﹨ ﹝︀﹜﹩ د﹐﹜️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝︀﹡︡ه
 ﹟︐﹞ در   ️﹋︫︣ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی   ﹏﹋  ︼﹚︊﹞ در   ﹤﹋  ︀︢ار﹎ ﹤︀﹞︨︣از
 ︣﹫︧﹀︑  ﹤︋ ا︋︀م   ﹟ا  ،︀﹞︣︷﹡ ﹤︋ ﹝﹩ ︫﹢د).   ︹﹝︗  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی 
﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن و ﹋︀ر︋︣د ﹡︀در︨️ ا﹟ ا﹜︤ا﹝︀ ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡.  ﹡︀در︨️ از︨ 
﹠︀︠️ ︧︀︋︨︣︀ن از   ︫︣︐︪﹫  ︋﹤︣﹨ ر ار︑﹆︀ی﹢︷﹠﹞ ﹤ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، و︋ 
﹍﹢﹡﹍﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨︉ ا︗︤ای ︋︣اورد﹨︀، ︠﹢ا︨︐︀ر ︫﹀︀ف ︨︀زی 

.﹜﹫︐︧﹨ ️﹫﹨ ︣︷﹡ م ﹝﹢رد﹢﹀﹞
︀﹐ی  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع «ا︋︀م︋  ﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩︋   ︋﹤﹋ ﹜︀ور  ︋﹟ا ︣  ︋،﹟﹫﹠︙﹝﹨
﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥  ا︨️.  ﹡︪︡ه   ﹤︗﹢︑ ︎﹫︪﹠︀دی  ا︨︐︀﹡︡ارد  در  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی» 
﹋﹥ در ٦︨︀︎ ︋﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︪﹢ر︑﹢ا﹨﹩ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن در ︨︀ل ٢٠١٤ در 
 ︡︀︋ ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه  ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ︋︀ور﹝︀،   ،﹜︣د﹋ ︀داوری  ︋︀ره   ﹟ا
︋︣︠﹢رد   ﹩﹍﹡﹢﹍ و  ︧︀︋︨︣︀ن  ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی   ﹤︋ ︋︐︣ی   ﹏﹊︫ ﹤︋
 ﹟ا ︋﹢د   ︣︐︋ ︋︍︣دازد.  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  ︋︀﹐ی  ا︋︀م   ︀︋ آ﹡︀ن   ﹩﹛︀﹝︐ا
 ﹟﹊﹝﹞ ︫﹢ا﹨︡   ﹤﹋ ﹝﹩ ﹋︣د  ا︫︀ره   ﹤︐﹊﹡  ﹟ا  ﹤︋ ︎﹫︪﹠︀دی  ا︨︐︀﹡︡ارد 
از   ︣︑﹐︀︋  ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋  ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎  ﹩﹠︐﹁︣︢︎  ︣︀د﹆﹞ از  ﹎︧︐︣ه ای  از  ا︨️ 
︨︴ ا﹨﹞﹫️ ﹨︧︐﹠︡ و ︮︣ف ﹡︷︣ از ﹝﹫︤ان رو︫︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه 
︧︀︋︨︣﹩، ا︴︨ ﹟ ا︋︀م و︗﹢د دارد. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣︠﹩ 
︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︣ ﹋﹀︀️ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ︫︣﹋︐︀ در ︀ر﹢ب 
ا︋︀م   ﹤︋ ر︨﹫︡﹎﹩   ﹩﹍﹡﹢﹍ ا︗︤ای  از   ﹩﹊  ﹤︋︀︓﹞ ﹤︋  ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞  ﹤ارا

️ ﹡︷︀رت  ﹫﹨  ،﹏﹫︮︀﹀︑  ﹟ا  ︀︋  .﹜﹫︐︧﹨ رو︋﹥ رو  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  ︋︀﹐ی 
ا﹁︪︀ی   ﹤︋ ﹡﹫︀ز  ︋︡ون  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︨︀﹝﹩ ︻︀م  ︫︣﹋︐︀ی  ︧︀︋︡اری   ︣︋
او،   ﹩︋︀︐﹡ا ︋︣اورد   ﹤︴﹆﹡ ﹝︧︐﹠︡ات  و   ️︣︡﹞  ︡د از  ا︋︀م  دا﹝﹠﹥ 
︫︣ا︴︨ ︩﹨︀﹋ ︳ ︫﹀︀﹁﹫️ در ︋︣ا︋︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ را ﹝︪︬ ﹋﹠︡. ︋﹥ ︋︀ور﹝︀،  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری و ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ 
 ﹟︀م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹝﹣︔︣ی ︋︀ ا︻ ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧︀︋︡اری
 ﹟ا در  ︎﹫︪﹠︀دی  ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋︊﹢د   ،︀﹞︣︷﹡ ﹤︋ و   ︡﹠﹠﹋ ︋︣︠﹢رد   ﹤﹚︧﹞

ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︋︧﹫︀ری ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ دارد.

︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️
 ﹤︋ ا︮﹙﹩  رو﹊︣د   ﹤︨  ︶﹀ از   ،﹜︣د﹋ ا︫︀ره  درا︋︐︡ا   ﹤﹋ ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ 
 ︡﹠︣ا﹁ آز﹝﹢ن   :﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞  ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧
 ،﹏﹆︐︧﹞ ︋︣اورد   ﹉ ا﹡︖︀م  ︋︣اورد،  ا﹡︖︀م  ︋︣ای  ا︨︐﹀︀ده ︫︣﹋️  ﹝﹢رد 
 ﹜︋︀ور ﹟︣از﹡︀﹝﹥. ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩ ︋︣ ا︑ ︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀رو ︋︣ر︨﹩ رو
 ︀﹡و ﹋︀ر︋︣د در︨️ آ ﹤﹁︣ ︣د﹨︀ از ︨﹢ی﹊رو ﹟︣ده ا︐︧﹎ ️︠︀﹠︫ ﹤﹋
︭︠﹢ص  در   ︉︨︀﹠﹞ و   ﹩﹁︀﹋ ︫﹢ا﹨︡  ﹎︣داوری  ︋︣ای  ﹋︀را﹝︡  ا︋︤اری 
︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︋︀ و︗﹢د ا﹟، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ دار﹛ ﹋﹥ در 

.﹜︎︣داز ﹩﹞ ︀﹡آ ﹤︋ ︣ز
آز﹝﹢ن ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ︫︣﹋️ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری

︪︋︀ی ﹝︺﹫﹠﹩ از رو﹊︣د ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹠︀دی ︫︊︀﹨︐﹩ ︋︀ 
ا﹜︤ام   ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︋︣ای  ﹡︡ارد.  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹟در︑︡و ا︮﹢ل   ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ رو﹊︣د 
 ️﹫﹨︀﹞  ︀︋»  ️﹋︫︣ ︨﹢ی  از  ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه  رو︫︀ی   ﹤﹋ ﹟ا  ﹩︋︀ارز  ﹤︋
 ﹤﹋  ﹩︴﹫﹞ و   ️︺﹠︮ ︉ و﹋︀ر،  ︧﹋ ا﹁︪︀ی  ﹝﹢ارد   ︀ ﹝︣︋﹢ط  ︋︀︧︀ی 
﹁︣ض   ﹟ا ا︨︀س   ︣︋  ٧«﹤﹡  ︀ دارد   ︉︨︀﹠︑ دارد   ️﹫﹛︀︺﹁ آن  در   ️﹋︫︣
︠︀ص از   ️︺﹠︮ ﹉ ﹁︺︀ل در  ︫︣﹋︐︀ی  ︑﹞︀م   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د   ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
روش ﹝︋︀︪﹩ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
﹋︀ر﹨︀ی  ︑﹞︀م  ︋﹩ ﹝︺﹠︀ی  و  ︾﹫︣﹋︀ر︋︣دی   ﹩︋︀ارز  ﹤︋ ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا
︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د. در ﹝﹆︀︋﹏، ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ا﹡︐︀ب روش ﹝﹠︀︨︉ 
از ︨﹢ی ﹝︡︣ان ︋︣ا︨︀س ︀﹆﹅ و ︫︣ا︳ و︥ه ︎﹫︣ا﹝﹢ن آ﹡︀ن ا︨️ و 
︋︧︐﹥ ︋﹥ ︀﹆﹅ و ︫︣ا ،️﹋︫︣ ︳﹠﹫﹟ ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ در ﹝﹫︀ن ﹨﹞︐︀︀ن در 
 ﹩︋︀︧︀︋︣س ︋﹥ ارز ︋︀ور﹝︀، ا﹜︤ام ﹤︋ ،﹟و︗﹢د دارد. ︋﹠︀︋︣ا ️︺﹠︮ ﹉
︩ ﹎﹀︐﹥ و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︻﹢ا﹝﹏  ﹫  ︎︳︣ا ﹝﹫︤ان ︑﹠︀︨︉ رو︫︀ی ﹝︤︋﹢ر ︋︀︫ 
﹝﹠︡رج در ﹝︐﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹠︀دی، ︋﹥ ﹝︓︀︋﹥ ﹝﹑︷︀ت ا︐﹫︀︵﹩ در 
ارز︀﹀﹋ ﹩︋︀️ رو︫︀ی ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣ده ︫︡ه، ﹝﹠︀︨︊︐︣ ا︨️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
 ﹩︋︀ا﹝﹏ در ارز﹢︻ ﹟︣︑︧︀︋︣س ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ در︋︀ره ﹝︺﹠︀دار ﹤︋

رو︫︀ی ا﹡︐︀︋﹩ ︫︣﹋️ ﹇︱︀وت ﹋﹠︡. 
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 ︬﹫︪︑  ️︗ ︎﹫︪﹠︀دی،   ١٥  ︡﹠︋ در  ارا﹥ ︫︡ه  ر﹨﹠﹞﹢د   ،︀﹞︣︷﹡ ﹤︋
 ،﹟ا و︗﹢د   ︀︋ ︋﹢د.  ︠﹢ا﹨︡   ︡﹫﹀﹞ ︧︀︋︨︣︀ن  ︋︣ای  ︻﹞︡ه  ﹁︣︲︀ی 
 ﹩︻︣﹁  ︡﹠︋ در  داده ︫︡ه   ﹫︲﹢︑ ﹝︺﹫︀ر  در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟  ︗︡ا﹎︀﹡﹥   ﹜︡﹆︐︺﹞
د﹨︡  ︨﹢ق  ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی   ﹟ا  ️﹝︨ ﹤︋ را  ︧︀︋︨︣︀ن  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ١٥ث 
 ️﹫﹨ ︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋︣اورد، ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︨️. از︲︣﹁ ︀م﹝︑ ﹤﹋
︠﹢ا︨︐︀ر   ︤﹫﹡ و   ︡﹠﹋︣︷﹡︡︡︖︑ ﹝︺﹫︀ر   ﹟ا  ﹤ارا ﹡﹢ه  در   ︀︑ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ 
از  ︗﹙﹢﹎﹫︣ی  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ︀︑  ﹜﹫︐︧﹨ ﹝︤︋﹢ر   ︡﹠︋  ﹤︋ ︀ددا︫︐﹩  ا﹁︤وده ︫︡ن 
﹁︣︲︀ی   ﹤﹝﹨ ️ دا﹡︧︐﹟  ︋︀ا﹨﹞﹫  ﹤︋ را  ︧︀︋︣س   ﹤﹋  ﹩︴︫︣ا ا︖︀د 
و   ﹩︻︣﹁ ︋﹠︡﹨︀ی   ﹟﹫︋  ﹏︋︀﹆︐﹞  ︣﹫︔︃︑ در︋︀ره   ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ر﹨﹠﹞﹢ن  ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥ 
 ︡﹠︋  ﹩﹡﹢﹠﹋ ︀ددا︫️   ︀︋  ،﹟︋︣ا ا﹁︤ون  د﹨︡.   ﹫︲﹢︑  ︣︐︪﹫︋ ا︮﹙﹩،   ﹟︐﹞
︑﹙﹆﹩ ︫︡ن   ﹜﹞ ︋﹥ د﹜﹫﹏   ︀﹠︑  ﹜دار ︋︀ور  ز︣ا   ،﹜﹫﹀﹛︀﹞ ︎﹫︪﹠︀دی   ١٥
 ﹟︐︠︀﹠︫ ️ ﹉ ﹁︣︲﹫﹥ از ︨﹢ی ﹝ ،️︧︣︡︀︋︣س ﹡﹫︤ ﹡︀︊︡ ︋﹥ ︋︀ا﹨﹞﹫

آن ﹁︣ض ﹝﹙︤م ︫﹢د. 
در ︋﹠︡ ١٨ ︎﹫︪﹠︀دی، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ ︋︀︋️ ا︖︀د ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ا﹟ ا﹜︤ام 
︋︀ «︋︣اورد﹨︀ی ﹝ ﹜︧︀︋︡اری» ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣︡️ و ﹋︧︉ 
 ︡︀  ︋︀﹡︣ای آ ︫﹠︀︠️ از ︑︣︡﹞ ️﹫︨︀︧ ﹏﹫﹚️ دار ﹤﹋ ﹜︧︀︋︣س︋ 
 ﹟ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︋︣ای ا ﹜﹞ ︀ی︲︣﹁ از ️︣︡﹞ ️﹫︨︀︧ ﹏﹫﹚︑ از
︋︣اورد﹨︀، ︫﹠︀︠️ ︋﹥ د︨️ آورد. ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ﹇︣اردادن ا﹟ ا﹜︤ام در ﹝︐﹟ 
︋︣اورد﹨︀ی ﹝﹛ ︧︀︋︡اری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹚﹫﹚︀ی  و   ︒︀︊﹞  ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ا﹁︪︀ی  ﹝﹢ارد   ︀︋  ﹩︊︨︀﹠﹞︀﹡  ﹏﹊︫ ﹤︋ را 
﹝︣︡️ ﹝︣︑︊︳ ︨︀زد ﹋﹥ از ︨﹢ی ﹋﹞﹫︐﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن 
 ﹟﹫﹠ ︀د︖ا ،︀﹞︡︀دار ا﹜︤ا﹝﹩ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡. از د︋ رس و اوراق﹢︋
ار︑︊︀︵﹩ ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ﹝ ﹜︧︀︋︡اری، ︋﹥ ︵﹢ر ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی 
︑︃﹫︡ ︫﹠︀︠️ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ﹝︣︡️ از ︋︣اورد﹨︀ی ﹝ ﹜︧︀︋︡اری 
ا︨️؛  ︋︀ا﹨﹞﹫️   ︿︣︑  ︣︴︠  ︴︨  ﹟︣︑﹐︀︋  ︀︋ ا﹇﹑﹝﹩  ︋﹥ ︻﹠﹢ان  او 
ا︨️   ︣︐︋  ︦︎  .︫︡︀︊﹡  ﹟﹫﹠ ﹨﹞﹢اره  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ 
︋︣ا︨︀س   ︀ و   ﹜﹞ ︠︴︣﹨︀ی   ﹤︋  ﹤︗﹢︑︀︋ را   ︀﹞ا﹜︤ا  ﹟ا ︧︀︋︣س 
 ︉︨︀﹠﹞ ا︋︤ار   ﹤︋︀︓﹞ ﹤︋  ،️﹫︨︀︧  ﹏﹫﹚︑ ا﹡︖︀م  ﹨﹠﹍︀م  ︠﹢د  ﹇︱︀وت 

 .︡﹠﹋ ️︀︻ر ،️﹫﹝﹨︀ی ︋︀ا︲︣﹁ دن﹢︋ ﹤﹡﹐﹢﹆︺﹞ ﹩︋︀ارز
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹉ ︋︣اورد ﹫︎

 .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ ١٠﹤︧︀﹆﹞ ︀ ٩﹩︋︀٨︡ ︋﹥ ارز﹫︀︑ از ︑︽﹫﹫︣ واژه ︀﹞
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی   ︣︐︪﹫︋  ︕︣و︑  ︉︗﹢﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ︣﹫﹫︽︑  ﹟ا ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، 

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ا︗︣ای ا﹟ رو︫︀ ︫﹢د.
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏  ﹫  ︎﹤︙﹡︀﹠» ️︀دی آ﹝︡ه ا︨ــ﹠︪ــ﹫ ﹠ــ︡ ٢۵︎  در︋ 
︉ ︋﹢دن  ︧ــ︀︋︣س در دا﹝﹠﹥ ای ﹇︣ار ﹎﹫ــ︣د ... ﹝﹙︤م ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀︨ــ

آن دا﹝﹠﹥ ︋︣ای ︑︪ــ︣︑ ︬﹫︿ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️.» 
︋﹥ ︋︀ور﹝ــ︀، ا﹟ ا﹜ــ︤ام ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︀﹜︪ــ︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑ــ﹩ ︋︣ای 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹫︀﹡︖︀﹝︡. ︋︣ا︨ــ︀س ﹡﹍︀رش ﹋﹠﹢﹡﹩ ا ،︡﹠︋ ﹟︧︀︋︣س 
 ﹟︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ادن را در ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹠︀︨ــ︉ دا﹝﹠﹥ ﹝︤︋﹢ر ﹡︀د﹢︋ ️ ︋︀ا﹨﹞﹫
﹝﹢︲﹢ع ︋︀ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣︠︴︣ ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل ﹡︀︨︀ز﹎︀ر 
 ︣︐︋ ︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋︣ای ا﹡︐﹆︀ل﹠︪﹫︎ ،رد﹢﹞ ﹟ا︨️. ︋︣ای ا︮﹑ح ا
ا﹟ ﹝﹀﹢م ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س در ︑︭﹞﹫﹛ ︠ــ﹢د ︀︋︡ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡، 

واژه ﹨︀ی «︋︀ا﹨﹞﹫️» و «︑︣︿» در ︗﹞﹙﹥ ︋︀﹐ ا﹁︤وده ︫﹢د.
 ﹟ا  ٣  ️︨﹢﹫︎  ٢٥  ︡﹠︋ در  ﹝﹠︡رج  ️ و﹎﹢﹨︀ی  ﹀﹎  ،﹟ا  ︣︋ ا﹁︤ون 
︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ︕︀︐﹡ دا﹝﹠﹥   ﹤﹋ ا︨️  آن   ︣︋ ﹎﹢اه  ︎﹫︪﹠︀د١١ 
 ︫︡︀︋ ا﹨﹞﹫︐﹩   ︴︨ از  ﹁︣ا︑︣  ﹎︧︐︣ده ای  ︋﹥ ︵﹢ر  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︠︀ص 
﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن در﹡︷︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡، و آن دا﹝﹠﹥ ای ا︨️ ﹋﹥، ﹝︪︣وط 
 ﹩︀﹠︊﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝︧︐﹠︡ات،   ﹤︋  ﹩﹊︐﹞  ︕︀︐﹡  ︀﹠︑ در︋︣﹎︣﹁︐﹟   ﹤︋
﹜︤وم  ︋﹥ ︋︀ور﹝︀،   .︫︡︀︋ ︋︀ا﹨﹞﹫️   ︿︣︑  ︬﹫︪︑ ︋︣ای  ﹝︺﹆﹢ل 
︢︎︣ش ﹝﹫︤ان ︋︀﹐ی ا︋︀م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋﹥ رو︫﹠﹩ از ﹝︐﹟ ا﹜︤ام ﹝︤︋﹢ر 
︋︣دا︫️ ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ا﹝︀ ﹝﹀﹢م ﹝﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ درا︋︐︡ای 

ا﹟ ﹡︷︣د﹨﹩ ﹎﹀︐﹫﹛، ︀︋︡ در ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹎﹠︖︀﹡︡ه ︫﹢د. 

︎﹫﹢︨️ ا﹜︿- ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︠︀ص
از رو﹊︣د ﹨﹫️ ︋︣ای ا﹁︤ودن ︎﹫﹢︨️ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹠︀دی ︋︣ای 
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی   ﹩︨︣︋︀︧ و︥ه  ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی   ︀︋ ︋︣︠﹢رد   ﹩﹍﹡﹢﹍  ﹟﹫﹫︊︑
ا︻﹞︀ل  ︲︣ورت   ،﹟ا و︗﹢د   ︀︋  .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹆︊︀ل   ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش 
 ︀ آز﹝﹢ن ️︗ ﹩︋︀︐﹡︣ای ﹨︣ ا︋︤ار﹝︀﹜﹩ ا  ︋️︨﹢﹫ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹆︣ر در︎ 
ا﹝﹊︀ن ا﹡︖︀م ارز﹫︋︀︀ی ﹝︪︬ در ︨︴ ﹝︐︣ا﹋﹛ ︑︣ ︎﹫︩ از ا︗︣ای 
رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹨﹠﹢ز رو︫﹟ ﹡﹫︧️. در ﹝︐﹟ ︎﹫︪﹠︀دی ﹋﹠﹢﹡﹩، 
 ︴︨ در  ︠﹢دش   ﹩︋︀ارز ︋﹥ ا︗︣ای  ﹝﹙︤م  ︧︀︋︣س  ﹝﹩ ر︨︡   ︣︷﹡ ﹤︋
﹨︣ ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩ ا︨️. ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د 
 ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︪﹛︀︀ی  ︎﹫︪﹠︀دی،  ا﹜︤ام   ﹟︐﹞ ﹡﹍︀رش  در  ﹐زم  د﹇️ 

در︠﹢ر︑﹢︗﹩ را در ︻﹞﹏ ا︖︀د ﹋﹠︡. 
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹫﹨ ،﹟️ را ︋﹥ ︑﹢︗﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ 
﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی   (١ از:  ا︨︐﹀︀ده  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹡﹢﹍ ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤﹋
 ﹤︧︨﹢﹞ ︴︨در ﹩︀﹞︀ی در︨︐﹩ آز︫︢اری ﹝︐﹞︣﹋︤، و ٢) رو﹎ ️ ﹝﹫﹇
در  ︫﹫﹢ه  دو   ︣﹨ ا﹝︣وزه   ﹤﹋ ︢︍︋︣د،  را  ﹇﹫﹞︐﹍︢اری  ︠︡﹝︀ت  ﹝﹢رد  در 
 ︣︲︀ ︀ل ︀ر︋︣ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. آن ︵﹢ر ﹋﹥ در﹋ ﹤︋ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞
﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️، ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹠︀دی د﹐﹜️ ︋︣ ا﹟ دارد ﹋﹥ ﹎︣وه 
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﹝︧﹢ل ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︀︋︡ ﹨﹞﹥ رو︫︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹟ دو ︫﹫﹢ه را ︋︣ای 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا﹜︤ا﹝﹩ ︋︣ای ﹎︣وه ﹨︀ی ﹟﹫﹠ ﹤︣﹎ ︋︣اورد ا﹡︖︀م د﹨︡؛ ︣﹨
️ ﹎︢اری ا︔︋︩︣ و ﹋︀را﹝︡ ﹡﹫︧️. ︋﹥ ︗︀ی ا﹟ ا﹜︤ام  و ︀ ︠︡﹝︀ت ﹇﹫﹞
 ︴︨ در  را   ﹩︀﹞در︨︐﹩ از رو︫︀ی  ا︾﹙︉   ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︎﹫︪﹠︀دی 
﹎︣وه ﹨︀ی  ︨﹢ی  از  آن  از   ︡︺︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨﹠︡،  ا﹡︖︀م   ﹩﹚﹞
︧︀︋︨︣﹩ در ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︪︬ ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣ده ︫﹢د. ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ︋︣︠﹢رد 
 ﹏︋︀﹆︐﹞  ︩﹠﹋  ﹩﹍﹡﹢﹍  ︀︋ را︋︴﹥  در  ︎﹫︪﹠︀دی  ا︨︐︀﹡︡ارد  در  رو︫﹠︐︣ 
﹡︐︀︕ ﹋︀ر در ︨︴︧﹞ ︀︋ ﹩﹚﹞ ﹢﹜﹫️ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ 

︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹀﹫︡ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
 ﹩﹠﹊﹝﹞  ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︪﹛︀︀ی  ﹡﹍︣ان  ا﹜︿٤پ،   ︡﹠︋ ︭︠﹢ص  در 
 ﹤﹋ ا︨️  آ﹝︡ه   ︡﹠︋  ﹟ا در  آورد.  ︠﹢ا﹨︡  ︋︀ر   ﹤︋ ا﹜︤ام   ﹟ا  ﹤﹋  ﹜﹫︐︧﹨
︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹟ ا︵﹑︻︀ت را ﹁﹆︳ از راه ︎︣س و︗﹢ ﹋︧︉ ﹋﹠︡، 
در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋﹥ ﹡︷︣ 
﹥ ︋︀ور﹝︀، ا﹠︑ ﹏﹞︀︻ ﹟︀ در ﹝﹢ردی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️   ︋،﹟ا ︣ ﹡︨︣︡. ا﹁︤ون︋ 
﹝︣︋﹢ط ︑﹙﹆﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹉ ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ز︣ ﹋﹠︐︣ل ︫︣﹋️ ︀︮︊﹊︀ر، 
️ ﹎︢اری ﹡﹫︤ ︋︀︫︡. ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ︋︣ای ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︑︣  ︵︣ف ︨﹢م ︠︡﹝️ ﹇﹫﹞
 ️︀︻ر  ︀︋  ﹤﹋ ︧︀︋︣س  ا﹡︖︀م ︫︡ه  ﹋︀ر   ﹤︋ ا︫︀ره  ﹝﹢︲﹢ع،   ﹟ا ﹋︣دن 
وا︋︧︐﹥١٢  ا︫︀ص  ︻﹠﹢ان   ︀︋  ٢٤١٠﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  ا﹜︤ا﹝︀ی 
ا﹜︤ام   ،️﹫﹨  ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︎﹫︪﹠︀د  ا︨️.   ︣︐︊︨︀﹠﹞ ر︨﹫︡ه،  ︋﹥ ا﹡︖︀م 
ا︗︣ای  از   ﹏︮︀  ︕︀︐﹡  ︀آ»  :︡﹠﹋ ︋︀ز︋﹫﹠﹩  ︫︣ح   ﹟ا  ﹤︋ را  ﹝︤︋﹢ر 
ا︫︀ص  ︻﹠﹢ان   ︀︋  ،٢٤١٠ ا︨︐︀﹡︡ارد   ︀︋  ﹅︋︀︴﹞  ﹩︨︣︋︀︧ رو︫︀ی 
️ ﹎︢اری و ︫︣﹋️ ا︨️  وا︋︧︐﹥، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ︠︡﹝︀ت ﹇﹫﹞
و آ︣︡﹞ ︀️ ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︀ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ ︀ ا︻﹞︀ل 

️ ﹎︢اری را دارد.» ﹡﹀﹢ذ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ︋︣ ︠︡﹝︀ت ﹇﹫﹞

ا︮﹑﹫﹥ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی در ︭︠﹢ص د﹍︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀
١٣﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨١١٠٥، ︋︀ ︻﹠﹢ان ︫﹢ا ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد

 ﹤︋ ️﹫﹨ ︣ا ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︬︪﹞ ︀دی ١١٠٥﹠︪﹫︎ در ︋﹠︡ ا﹜︿٢ت ا︨︐︀﹡︡ارد
 ︣ ︣﹝︢︎ ﹤︀︣ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ﹡︷︀رت︋  ︣﹋︐︀ی︨   ︫﹩︨︣︋︀︧ ا︗︣ای
︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︑﹢︗﹥ ﹝︡ودی دا︫︐﹥ ا︨️. در ا﹜︤ا﹝︀ی 
 ︣︢︎ ﹤︀﹞︨︣ ︀ری︖︑ ︫︡︡ه وا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑آ﹝︡ه ا︨️: «︮﹢ر ﹩﹡﹢﹠﹋
︫﹢ا﹨︡  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار   ︡وا ︧︀︋︣س  ︋︣ای  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝︴﹙﹢ب  ا︸︀ر﹡︷︣   ︀︋
 ﹤︋  ﹤﹋ دارد   ︤﹫﹡ د﹍︣ی   ️︫﹢﹡︀︎ ا﹜︤ام   ﹟ا ︫﹢د.»١٤.   ﹩﹆﹚︑  ﹩﹁︀﹋  ﹩︨︣︋︀︧
﹝﹩ ︎︣دازد.  ︧︀︋︣س  د︡﹎︀ه  از  ﹝︴﹙﹢ب  ﹎︤ارش   ︿︣︺︑ ا﹜︤ا﹝︀ی   ︿﹫︮﹢︑
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤︻﹢﹝︖﹞  ︣﹍د ︋︣ا︨︀س   ﹤﹋  ﹩︨︣︋︀︧ ﹎︤ار︫︀ی  ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، 

 ︡︐﹞ ا︀﹐ت  در   ﹩︨︣︋︀︧ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤﹚﹝︗ از   ﹩︨︣︋︀︧
ا﹝ ︀﹊︣︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹩ ︀︋﹠︡ ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

.︡﹠︫︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨در︋︣دار﹡︡ه ︫﹢ا
 ﹤﹋ ︫﹢د   ︭︣︑ ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹟︐﹞ در   ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︎﹫︪﹠︀د 
︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ︋︣ا︨︀س ︠︴︣﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ وا︢︎ ﹤︀﹞︨︣ ︡︣ و︗﹢د ︫﹢ا﹨︡ 
را  ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن  ︀ر︋﹢︀ی  ا︨︀س   ︣︋ ︑﹫﹥ ︫︡ه  ﹎︤ار︫︀ی  در   ︉︨︀﹠﹞ و   ﹩﹁︀﹋
︋︣ای  ا︲︀﹁﹩  رو︫︀ی  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡   ﹟ا از   ︦︎  ️﹋︫︣ ︧︀︋︣س   .︡﹠﹋  ﹩︋︀ارز
︎︣﹋︣دن ﹁︀︮﹙﹥١٥ ︋﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی 
در  ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤︻﹢﹝︖﹞  ︣﹍د و  ︻︀م   ﹩﹞︀︨
 ﹤︋  ️﹫﹨  ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︎﹫︪﹠︀د  د﹨︡.  ا﹡︖︀م  را   ︣︢︎ ﹤︀﹞︨︣  ︡وا  ﹩︨︣︋︀︧
آن   ︀︋  ︳︊︑︣﹞  ١٤  ️︫﹢﹡︀︎ و   ﹩﹚︺﹁  ٢٥٠٣ ا︨︐︀﹡︡ارد   ٢٨  ︡﹠︋  ﹩﹞﹢﹀﹞ ︨︀︠︐︀ر 
 .︡﹠﹋  ﹤︗﹢︑ ﹝﹩ دا﹡︡،  ﹝︖︀ز   ﹩︴︫︣ا  ﹟﹫﹠ در  را  ︋﹫︪︐︣ی  ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی   ﹤﹋
از   ﹩︫︀﹡  ﹩﹛︀﹝︐ا  ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ︪﹛︀︀ی   ︩﹨︀﹋  ﹤︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م 

در ︋﹠︡ ا﹜︿ ٢ ت ︋﹫︀﹡︖︀﹝︡.
 ︡︣از﹡︀﹝﹥ وا︑ ︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ رو︫ا﹜︿ ٣ ب ︋﹥ رو ︡﹠︋
︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︀﹞︨︣ ︡﹥ ﹎︢ار 
︑︃︔﹫︣ ︋﹍︢ارد. در ا﹠︖︀ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ︸︀﹨︣ی ﹋﹢﹊﹩ در ا﹟ ا﹜︤ام در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ ا﹜︤ام 
﹋﹠﹢﹡﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٢٥٠٣، ︋︀ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︨︣﹩ ا︋︤ار ﹝︪︐﹆﹥، 
رو︋﹥ رو  ︋︀دار١٦  اوراق  در  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  و  ﹝︭﹢ن ︨︀زی  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
 ﹟ا ️︀︻︧︀︋︣س در ر ﹩︀﹡ا﹢︑ ︣︋ ﹩︐﹫﹝﹨ا︨️ ︑︃︔﹫︣ ︋︀ا ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹜﹢︫ ﹩﹞
ا︨️:  آ﹝︡ه   ﹩﹚︺﹁  ٢٥٠٣  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد   ٣٣  ︡﹠︋ در   .︫︡︀︋ دا︫︐﹥  ا﹜︤ام 
و  ︋﹢ا﹡︡  را   ︣︢︎ ﹤︀﹞︨︣  ︡وا ﹝﹫︀ن دوره ای   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ︡︀︋ «︧︀︋︣س 
از  ︑︣از﹡︀﹝﹥   ︀ر︑ از   ︦︎ رو︡اد﹨︀ی   ﹩︀︨︀﹠︫ در︋︀ره   ﹩︊︨︀﹠﹞ ︎︣س و︗﹢ی 
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار ا﹡︖︀م د﹨︡...»، ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ا﹜︤ام ︎﹫︪﹠︀دی، ︧︀︋︣س را 
︋﹥ ا﹡︖︀م ︎︣س و︗﹢ی ﹝﹠︀︨︉ از ︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︭︣ا﹡﹥ ﹨﹫️ را 
︋﹥ ﹀︶ ا﹜︤ام ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹁︣ا ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫﹛. ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ا﹟ ا﹜︤ام ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︑︣ ا︨️ و در 

د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ا﹜︤ام، از﹋﹀︀️ ︋﹫︪︐︣ی ︋︣︠﹢ردار ا︨️.
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٢١١٠ ︑︪﹫︬ و ارز﹀︣︑ ︣︴︠ ﹩︋︀︀ی 

︋︀ا﹨﹞﹫١٧️ 
︋︀ ا﹁︤ودن ﹝﹀﹢م ︗︀﹡︊︡اری ﹝︣︡️ از ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری١٨ ︋﹥ ا﹜︤م 
 ﹤﹫﹑︮︋︣ا︨︀س ا ،﹟٢١١٠ ﹝﹢ا﹁﹆﹫﹛. ︋︀ و︗﹢د ا ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹩﹡﹢﹠﹋
︣اورد ︧︀︋︡اری  ︀︡ ︗︀﹡︊︡اری ﹝︣︡️ را در ﹨︣︋  ︎﹫︪﹠︀دی ﹁︺﹙﹩، ︧︀︋︣س︋ 
︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡ و ا﹟ ︋︣ر︨﹩ ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ︋﹥ ︑﹞︣﹋︤ ︧︀︋︣س ︋︣ ﹢زه ﹨︀ی ︎︣︠︴︣ 
﹝﹩ ︑﹢ان   ︣︑ ︉ ︨︀﹠﹞ واژه ︎︣دازی   ︀︋  ︀﹞  ︣︷﹡  ﹤︋ ﹡﹞﹩ ا﹡︖︀﹝︡.   ︉﹚﹆︑  ︒︋ در 
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از   ﹩︫︀﹡ ︋︀ا﹨﹞﹫️   ︿︣︑  ﹤︋  ️︊︧﹡  ١٩︣︐︪﹫︋  ️﹫︨︀︧  ︀︋  ﹩︀﹨︋︣اورد  ︣︋
ا︐﹞︀ل   ﹤︋»  ︀﹡درآ  ️︣︡﹞ ︗︀﹡︊︡اری   ﹤﹋ ﹝﹢اردی   ︣︋  ︀  ️︣︡﹞ ︗︀﹡︊︡اری 

.︡د، ︑︃﹋﹫︡ ورز﹢︫ ﹩﹞ ️﹫﹝﹨︋︀ا ︿︣︑ ﹤︋ ︣︖﹠﹞ «︣ی︐︪﹫︋
 ﹏﹋ در  ︎﹫︪﹠︀دی   ٦٠ ا﹜︿   ︡﹠︋ در  ﹝﹠︡رج  ا︲︀﹁﹩   ︣︴︠ ︻﹢ا﹝﹏   ،︀﹞  ︣︷﹡ از 
 ︡﹠︋ در  ا﹜︿   ﹩︻︣﹁  ︡﹠︋  ︉﹚︴﹞  ﹤﹋  ️︧﹫﹡ رو︫﹟   ،﹟ا و︗﹢د   ︀︋  .︡﹠︐︧﹨  ︡﹫﹀﹞
﹝︤︋﹢ر ︋﹥ ا︋︀م ز︀د ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ︀ ﹡﹥. ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ︋︀﹐ ا︫︀ره 
﹋︣د﹛، ︋﹥ ︋︀ور﹝︀، ا﹀﹞ ﹟﹢م ﹝︧︐﹙︤م ︑﹢︗﹥ ︋﹫︪︐︣ و ︠︀ص ︑︣ی ا︨️. ︋﹥ ر︾﹛ 
 ﹏﹊︫ ﹤︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︧︀︋︨︣︀ن   ﹜دار ︋︀ور  ا﹜︤ام،   ﹟ا در︋︀ره  ︠﹢د  ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی 
از   ﹏︮︀  ︣︴︠  ﹩︋︀ارز و  ︻﹢ا﹝﹏   ﹟ا  ﹟﹫︋  ︣︐﹁︀﹀︫ ار︑︊︀ط  از   ﹩︗﹢︑در︠﹢ر
آن، ﹝︪︐﹞﹏ ︋︣ ︑︪﹫︬ ︠︴︣﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ و﹎︧︐︣ش ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︠︀ص 

︧︀︋︣س ︋︀ ا﹟ ︠︴︣﹨︀ی ︻﹞︡ه ︋︣︠﹢ردار ︫﹢﹡︡.
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٢٤٠١ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹆﹙︉ در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩

﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی ﹝﹞﹩ در︋︀ره ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ا︗︣ا﹩ ﹡︀︫﹩ از ︑︖︡︡﹡︷︣﹨︀ی 
 ﹟﹫﹠ ︋﹥ ︋︀ور﹝︀،   .﹜دار  ٢٤٠١  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد   ٦٤  ︡﹠︋ در  ︎﹫︪﹠︀دی 
 ︣﹫﹫︽︑ را  ﹎︫︢︐﹥ ﹡﹍︣ا﹡﹥   ﹏﹫﹚︑  ﹩ا︗︣ا رو︫︀ی  و   ﹩﹠︺﹞  ﹩︀﹨︣︷﹡︡︡︖︑
 ﹉︧ر  ︣︋  ﹩﹠︐︊﹞  ︣﹍﹡ ﹤︐︫︢﹎ ︋︣ر︨﹩  ا﹡︖︀م   ﹤︋ ا﹜︤ام  ﹝﹫︀ن  ︋﹥ ︋︀ور﹝︀،  ﹝﹩ د﹨︡. 
و   ︀︋︀︧ در  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد   ︣﹨ ﹝﹢رد  در  ︋︣ر︨﹩   ﹟﹫﹠ ا︗︣ای  ا﹜︤ام   ︀︋
 ︀︋ ︀﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ،﹟و︗﹢د دارد. ا﹁︤ون ︋︣ا ﹩﹝﹞ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ︋︀ ا﹨﹞﹫️ ︑﹀︀وت
 ﹩﹛︀﹝︐از ︗︀﹡︊︡اری ا ﹩︪︋︣︔ا ﹩︋︀ارز ﹤︪﹫﹝﹨ ︣﹍﹡ ﹤︐︫︢﹎ ﹏﹫﹚︑ ﹤﹋ و︗﹢دی
﹝︣︡️ در ︋︧﹫︀ری از ︋︣اورد﹨︀ ︑﹙﹆﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ﹝﹢ارد ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ﹝︤︋﹢ر 
 ︉︗﹢﹞ ︎﹫︪﹠︀دی   ﹟︐﹞ ︋﹥ ︋︀ور﹝︀،   ﹟︀︋︣ا﹠︋ دار﹡︡.   ﹜﹨ ز︀دی  ︑︖﹢︢︎︤︣ی 
 ️﹫﹀﹫﹋  ﹩﹚﹋ ار︑﹆︀ی   ︀  ﹉︧ر  ︬﹫︪︑ ︋︊﹢د  ا﹝︣  در  ︋﹫﹢ده ای  دو︋︀ره ﹋︀ری 
 ﹩︑︀﹫﹚﹝︻  ️︀﹀﹋ دارای  ︋﹥ ︋︀ور﹝︀،   ﹤﹋ را   ﹩﹚︺﹁ ا﹜︤ام   ︶﹀ ﹝﹩ ︫﹢د.   ﹩︨︣︋︀︧
﹐زم در ﹁︣ا﹠︡ ا﹝︣وزه ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️، ﹝︭︣ا﹡﹥ ︋﹥ ﹨﹫﹠︪﹫︎ ️︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 

﹑﹞ ︣︀︨︷︀ت
︋︣ر︨﹩ ﹨︀ی ﹝﹫︀ن دوره ای

در ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢ارد، ﹉ ︫︣﹋️ در ︠﹑ل دوره ﹝﹫︀﹡﹩ ︋︀ ︫︣ا︴﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹋︀﹨︩ 
ارزش ﹉ دارا ﹩︀ ور︫﹊︧︐﹍﹩ ﹉ ﹝︪︐︣ی ﹝﹛ ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ 
︣اورد ﹝﹠︖︫︣﹢د. در ﹠﹫﹟ ﹝﹢اردی، ︧︀︋︣س  ︀ا﹨﹞﹫︐﹩ در︋   ︋︣︷﹡︡︡︖︑ ﹤ ا︨️︋ 
︎︣س و︗﹢ی  از  ﹁︣ا︑︣   ﹤﹋  ︫︡︀︋ دا︫︐﹥  ﹡﹫︀ز   ﹩︀︫رو ا︗︣ای   ﹤︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞
ا︨︐︀﹡︡ارد و رو︫︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ ا︗︣ا︫︡ه در ︠﹑ل ︋︣ر︨﹩ ﹝﹫︀ن دوره ای ﹝︺﹞﹢﹜﹩ 
 ﹤︋ ︋︣اورد﹨︀  ا﹡︖︀م  در︭︠﹢ص   ︣︐︪﹫︋ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی   ﹤ارا  ﹟︀︋︣ا﹠︋ ا︨️. 
رو︀︫﹩ ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ︑︣ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︋︣ر︨﹩ ﹝﹫︀ن دوره ای ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ 

︲︣وری ︋︀︫︡، ﹡﹀︹ ︋﹫︪︐︣ی ︋﹥ ︨﹢د︋︣ان ﹝﹩ ر︨︀﹡︡.

︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ︑︀ر ا︗︣ا 
 ︡︡︎﹢﹡ ر︫︡  ︀ل  در  ︫︣﹋︐︀ی   ﹏﹞︀︫  ︀﹨ ﹩︨︣︋︀︧  ﹤﹝﹨  ،︀﹞︣︷﹡ ﹤︋
و ﹋︀ر﹎︤اران- د﹐﹐ن، از ار︑﹆︀ و ︫﹀︀﹁﹫️ ذا︑﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹡︀﹩ ︨﹢د 
 ﹟︐﹞  ️︀︻ر و  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  از  ز︀دی   ︣﹫︔︃︑  ︹﹇﹢︑  ﹤﹋ ﹟ا  ︀︋  .︡﹡︣︋ ﹩﹞
︋︀ور   ﹩﹚﹋ ︋﹥ ︵﹢ر   ،﹜︡ار﹡ ︠﹢د   ﹩︨︣︋︀︧ رو﹥ ﹨︀ی   ︣︋ ︎﹫︪﹠︀دی 
دار﹛ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ از︗﹞﹙﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︀، ︋﹥ ز﹝︀ن ﹋︀﹁﹩ 
﹝︣︋﹢ط  آ﹝﹢ز︫︀ی  و  روش ︫﹠︀︨﹩ ﹨︀   ،︀﹨  ﹤رو ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩  ︋︣ای 
︋︣ای ︎﹫﹍﹫︣ی ﹨︡﹁︀ی ︎﹫︪﹠︀دی ﹋﹙﹩ ﹡﹫︀ز دار﹡︡. ︋︀ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ 
 ﹤︠︣ ︠﹑ل  در  ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ﹨︀   ﹟ا ︋︣ای  ﹐زم  ز﹝︀ن ︋﹠︡ی 
﹠︪﹫︎ ،﹩︨︣︋︀︧︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹫️ ︑︀ر ﹐زم ا﹐︗︣ا را دو︨︀ل 
︎︦ از ︑︭﹢︉ از ︨﹢ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار ﹝﹆︣ر ︨︀زد.

️ و﹎﹢ی  ﹢ا﹨︀ن ﹎﹀  ︠︀ ،︡︀ی ﹝︀ دار︨︀ ︨︪︣﹩ در︋︀ره︎   ︎﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹤︀﹠
.︡︣﹫﹍︋ ︀ه ﹨︀ی ﹝︀ ﹨︧︐﹫︡، ︋︀ ﹝︀ ︑﹞︀س﹎︡در︋︀ره د ︣︐︪﹫︋
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diting Accounting Estimates and Fair Value Measurements 
(August 19, 2014)
7- Paragraph .10b of Proposed Auditing Standard AS 2501
8- Corroborate
9- Evaluate 
10- Compare
11- Page A3-26 of the proposal
12- Related Parties
13- AS 1105, Audit Evidence
14- Paragraph .28 of AS 2503
15- Fill in the Gaps
16- Auditing Derivative Instruments, Hedging Activities, 
and Investments in Securities
17- AS 2110, Identifying and Assessing Risks of Material 
Misstatement
18- Management Bias in Accounting Estimates
19- More Susceptible 


