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 ︑︣︗﹞﹥: د﹋︐︣ ﹝︡ی ﹡︀︸﹞﹩ ارد﹋︀﹡﹩

﹢د؟ ︣اورد ا﹁︪︀︫  ︀︡ در︋︀ره ا︋︀م در︋  ﹢د؟﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩︋  ︣اورد ا﹁︪︀︫  ︀︡ در︋︀ره ا︋︀م در︋  ﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩︋ 

﹨︡ف ا﹟ را﹨﹠﹞︀
در ︧︀︋︡اری، ︋︧﹫︀ری از آ﹝︀ر و ار﹇︀م ︋︣اوردی ا﹡︡. ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩١ (IFRSs) و ︨﹠︡ ﹝﹠︐︪︫︣︡ه از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀ن اوراق 
 ︡﹠ ︣﹨ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︧︀︋︡اری ﹝﹙︤م ︀م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی در ︋︣اورد﹨︀ی︋را ︋﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ در︋︀ره ا ︀︐﹋︫︣ ،٣️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︀دار ﹋︀﹡︀دا٢ ︋︀ ︻﹠﹢ان︋
﹋﹥ ا﹟ دو ︨﹠︡ از ا︮︴﹑︀ت ﹝︐﹀︀و︑﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، از ︻﹠﹢ان «﹝﹠︀︋︹ ا︮﹙﹩ ا︋︀م در ︋︣اورد﹨︀» ا︨︐﹀︀ده 

﹝﹩ ︫﹢د، در ︀﹜﹩ ﹋﹥، ا﹟ ︻︊︀رت در ︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️، ︋﹥ ︮﹢رت «︋︣اورد﹨︀ی ﹝ ﹜︧︀︋︡اری» آ﹝︡ه ا︨️.
︀ ﹨﹛ ﹊︧︀ن ﹡﹫︧︐﹠︡. ︑﹀︀و︑︀ی ﹝﹫︀ن  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دار﹡︡، و﹜﹩︋  ︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹁︪︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋﹩︀︐﹨︀︊ــ ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩︫ 
ا﹟ دو ︋﹥ ︮﹢رت ﹡﹀︐﹥ ︋︣ ﹡﹢ع ︋︣اورد﹨︀︋ ﹤﹋ ﹩︀︡ ا﹁︪ــ︀ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︀︋︡ در︋︀ره آ﹡︀ ارا﹥ ︫﹢﹡︡، ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡. در ا﹟ «را﹨﹠﹞︀»، ︋︣ای 
 ﹤﹋ ﹟︀م ︋︣اورد» ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝﹍︣ ا︋از ا︮︴﹑ح «ا ،️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨ ︀ی ﹝︀﹜﹩ و︑︧︀︋︡اری در ︮﹢ر ︀م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی در ︋︣اورد︋ا︫ــ︀ره ︋﹥ ا

در ﹝︐﹟ ﹫︤ د﹍︣ی ︻﹠﹢ان ︫︡ه ︋︀︫︡.
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︋︀ره ﹝︀﹨﹫️ و ﹝﹫︤ان ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ در︋︀رۀ ا︋︀م ︋︣اورد در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︨ــ﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️، ﹐زم ا︨️ ﹇︱︀و︑︀ی 
ا︨︀︨﹩ ︮﹢رت ︢︎︣د. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ︻﹞﹏ ︋﹥ ا﹡﹢اع ﹎︧︐︣ده ای از ا﹁︪︀ ﹝﹠︖︣ ︫︡ه ا︨️. ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ اوراق ︋︀دار در ﹋︀﹡︀دا در︭︠﹢ص 
︣ از ا︵﹑︻︀ت ︑﹊︣اری ا﹡︡، و  ︣اورد ا︋︣از ﹡﹍︣ا﹡ــ﹩ ﹋︣ده ا﹡︡؛ در ا︮﹏ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︵﹑︻︀ت ﹝︐﹢ا﹩ ﹡︡ار﹡ــ︡،︎  ﹋﹫﹀﹫ــ️ ا︵﹑︻︀ت ا﹁︪︀︫ــ︡ه در︋︀ره ا︋︀م︋ 

﹝︐︬ وا︡ ︑︖︀ری ﹡﹫︧︐﹠︡.
﹝︐﹢ای ا﹟ «را﹨﹠﹞︀» ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:

• ︠﹑︮﹥ ای از ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹉ ﹡︷︨︣﹠︖﹩ در︋︀ره ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︋︀م ︋︣اورد، ︋︀ ︗︀﹝︺﹥ ای آ﹝︀ری ﹝︐︪﹊﹏ از ︫︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ﹎︤ار︀︫︪︀ن را ︵︊﹅ 
.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ارا

• ﹡﹊︀ت ﹝﹛ در︋︀ره ﹝﹠︀︋︹ ا︮﹙﹩ ا︋︀م ︋︣اورد در ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︑﹫﹥ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀.
.️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨ ︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و﹎ ﹩﹚﹚﹝﹛︀م ︋︣اورد در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا︋ارد ا﹁︪︀ در︋︀ره ا﹢﹞ ︀ی﹞ا﹜︤ا ﹤︧︀﹆﹞ •

• ︋︣ر︨﹩ رو︫︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋︐︀ی ︀︲︣ در﹡︷︨︣﹠︖﹩ و ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀﹩ ︋︣ای ︋︊﹢د ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در︋︀ره ا︋︀م ︋︣اورد.
 ︀  ︋︡︀ ︀دار ﹝︴︀︋﹆️ دار﹡︡ ︧﹞ ،﹤﹡ ︀﹙﹥ ای ﹆﹢﹇﹩ ا ︨️ و︋  ︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ اوراق︋   ︋️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒  ︋︡﹠ ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ ︵︊﹅︨ 
︀ ﹝︪︀وران ︣﹁﹥ ای  ︡ه ا﹡︡ و ﹡︤﹍︀︗ ︡︀︊﹟ ﹝︪﹢رت︋   ︫﹤﹫︑ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹡︀ر ا︵﹑ع ر︨ــ﹢︷﹠﹞ ﹤  ︋︀﹠︑ «︀﹝﹠﹨را» ﹟︫ــ︡ه در ا ﹤︣د. ا︵﹑︻︀ت ارا︢ ﹢رت︎  د﹇️︮ 

در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡.
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﹡︷︨︣﹠︖﹩ از وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣
در ︑﹫﹥ ا﹟ «را﹨﹠﹞︀»، ﹝﹢اردی ︋︣ر︨﹩ ︫︡﹡︡ ﹋﹥ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
 ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨ در  و  ︋︣اورد  ا︋︀م  ا︮﹙﹩   ︹︋︀﹠﹞ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︣اورد ﹝ ﹜︧︀︋︡اری ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡. ا﹟ ︋︣ر︨﹩ ︋︣ 
︮﹠︺︐︀ی  از  ﹋︀﹡︀دا٤  در   ︫︣︀﹡  ١٠ از   ﹏﹊︪︐﹞ آ﹝︀ری  ︗︀﹝︺﹥ ای  ﹝︊﹠︀ی 

﹝︐﹙︿ ا﹡︖︀م ︫︡ و ﹨︡﹁︀ی ز︣ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋︣د:
• درک روش ﹁︺﹙﹩، و

• ︫﹠ ﹩︀︨︀﹢زه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︋︊﹢د ︋︀︫﹠︡.
:︫︡ ﹏︮︀ ﹩︨︋︣ر ﹟از ا ︣︀ت ز﹊﹡

• ︑︺︡اد ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︀︋︹ ا︮﹙﹩ ا︋︀م در 
 ﹟︀وت ︋﹢د﹡︡. ا﹀︐﹞ ︿﹚︐﹞ ︀ی︐﹋︫︣ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡ در ﹩︀︨︀﹠︫ ︋︣اورد
ا﹡︖︀م  را   ︀﹨ ﹤﹚﹞︀︺﹞ از  ﹝︐﹀︀و︑﹩  ا﹡﹢اع   ︀︐﹋︫︣  ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن  ︑﹀︀وت 
︻﹞﹙﹊︣د  و  و︲︺﹫️  درک  در  ︋︣اورد  ا︋︀م  ا﹨﹞﹫️  ﹝﹫︤ان  و  ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
ا︋︀م   ︹︋︀﹠﹞ ︋﹥ ︻﹠﹢ان   ﹤﹋ ﹝﹢اردی  ︑︺︡اد  ا︨️.  ﹝︐﹀︀وت   ︀︐﹋︫︣  ﹩﹛︀﹞

︋︣اورد ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡ از ۴ ︑︀ ١١ ﹇﹙﹛ ﹝︐︽﹫︣ ︋﹢د﹡︡.
﹢ر︑︀ی  ︣اورد» ا﹁︪︀︫︡ه در︮  ﹫﹟ «﹝﹠︀︋︹ ا︮﹙﹩ ا︋︀م︋  • ﹝﹫︤ان ا﹡︧︖︀م︋ 
 ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨ در  ا﹁︪︀ ︫︡ه  ︧︀︋︡اری»   ﹜﹞ «︋︣اورد  و   ﹩﹛︀﹞
︧︀︋︡اری   ﹜﹞ ︋︣اورد  ﹝﹢رد،  دو  در  ︋﹢د.   ﹐︀︋  ﹩﹚﹫︠  ️︣︡﹞

︫﹠︀︨︀﹩  ︫︡ه در ︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ︋﹫︪︐︣ ︋﹢د﹡︡.
 ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨ ︧︀︋︡اری در ﹜﹞ ارد ا﹁︪︀ در︋︀ره ︋︣اورد﹨︀ی﹢﹞ •
﹝︣︡️ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︑﹊︣ار ︀﹨︤﹫﹩ ︋﹢د ﹋﹥ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹁︪︀ 

︫︡ه ︋﹢د ︀ ار︗︀ع ﹝︐﹆︀︋﹏ ︋﹥ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹢د.
 ️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨ ︀ی ﹝︀﹜﹩ و︑ارد ا﹁︪︀ در ︮﹢ر﹢﹞ ︣︐︪﹫︋ •
︋﹢د﹡︡.   ︤﹋︣﹝︐﹞  ﹤︊︨︀﹞  ﹜︊﹞ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی  و  ︋︣اورد   ﹤︊︨︀﹞ ﹡﹢ه   ︣︋
 ﹤﹋ ️﹫︨︀︧ ﹏﹫﹚︑ ،﹩﹚︮︀ی ا︲︣﹁ ﹩︖﹠︨ ️ ﹝﹢اردی ﹨﹞︙﹢ن ﹋﹞﹫
ا︐﹞︀ل  در︋︀ره   ︒︋  ︀ د﹨︡،  ﹡︪︀ن  را  ︋︣اورد   ︣︋  ︀︲︣﹁  ︣﹫﹫︽︑  ︣﹫︔︃︑
﹠︡ان  ﹎︤ارش ︫︡ه  ار﹇︀م  و  آ﹝︀ر   ﹤︋  ️︊︧﹡ در︠﹢ر︑﹢︗﹥  ︑︽﹫﹫︣ی  و︗﹢د 
را︕ ﹡︊﹢د﹡︡. ا﹟ ا﹝︣ ︀︫︡ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︫︣﹋︐︀ ︑︭﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 

ارا﹥ داده ﹨︀ی ﹋﹞﹩ ﹡︀﹝﹞﹊﹟ ا︨️.
• ︡﹠﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در︋︀ره ︋︣اورد و ﹇︱︀و︑︀ی ︧︀︋︡اری را 
︑︣﹋﹫٥︉، و در ﹉ ︋﹠︡ ︋﹥ ﹨︣دو ا︫︀ره ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡، ﹝︓﹏ ﹋︀﹨︩ ارزش 

︀ ذ︠﹫︣ه ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل.

﹝﹑︷﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ ︋︣ای ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︮﹢ر︑︀ی  ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︋︣ای   ﹜﹞ ﹝﹑︷︀ت  «را﹨﹠﹞︀»،   ﹟ا در 
﹝︀﹜﹩ ︗️ ار︑﹆︀ی ﹋︀را﹩ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در︋︀ره ا︋︀م ︋︣اورد 

 ︣ز ︪︨︣︎︀ی   ﹤︋ ا﹟ «را﹨﹠﹞︀»   ،︬︪﹞ ︋﹥ ︵﹢ر  ﹝﹩ ︫﹢د.   ﹤ارا
﹝﹩ ︎︣دازد:

︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︣اورد︋  ١- ︣ا ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در︋︀ره ا︋︀م︋ 
ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹞﹠︡؟

︀﹐﹩ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋︣د  ︀ د﹇️︋  ︋︧﹫︀ری از ا﹇﹑م ︧︀︋︡اری را ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
(︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، و︗﹢ه ﹡﹆︡، ︋︀︧︀ی در︋︀︧ ،︬﹛︀︠︀﹡ ﹩﹠︐﹁︀︀ی 
و  ︑︖﹫︤ات،  و  ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت  ا﹝﹢ال،  ︑﹞︀م ︫︡ه  ︋︀ی  ︎︣دا︠︐﹠﹩، 
و   ️︧﹫﹡ ﹡﹫︀ز  ︋︣اوردی   ︘﹫﹨  ﹤︋ ا﹇﹑م   ﹟ا ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  در   .(﹩﹨︡︋
 ﹟﹊﹝﹞  ️﹋︫︣ ﹝﹢ارد،   ﹩︠︣︋ در  ﹡︡ارد.  و︗﹢د  ︋︣اورد  در   ﹩﹞︀︋ا  ︘﹫﹨
ا︨️ ︠︳ ﹝︪﹫︀ی ︧︀︋︡اری را در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ 
 ︡﹡﹢︫ ﹩﹞  ︀﹫﹨︡︋ و   ︀﹫دارا ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  در   ﹩︗﹢︑در︠﹢ر ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 
 ︀  ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش   ︀  ﹩︀ر︑  ﹤﹠︤﹨ از  ا︨︐﹀︀ده  ﹝︓︀ل،  (︋﹥ ︻﹠﹢ان 
در  ا︋︀م   ﹤︖﹫︐﹡ در   ﹩︀﹨︣﹫﹫︽︑  ﹟﹫﹠ ا︨︐﹑ک).   ︿﹚︐﹞ رو︫︀ی 

 .︡﹠︋︣اورد ︋﹥ و︗﹢د ﹡﹞﹩ آ
 ﹉ ︀م در ︋ــ︣اورد ز﹝︀﹡﹩ رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥، ﹨﹠ــ﹍︀م ︎﹫︣وی از︋ا
 ︀﹫﹨︡︋ ︀ــ ︀﹫︧ــ︀︋︡اری ︠︀ص، ا﹡︡ازه ﹎﹫ــ︣ی دارا ﹩︪ــ﹞ ︳︠
︀︫ــ︡. در ﹠﹫﹟ ﹝ــ﹢اردی، از ﹝︣︡ــ️ ا﹡︐︷︀ر  ــ︣اورد︋  ﹝︧ــ︐﹙︤م︋ 
﹝﹩ رود ﹋﹥ از ﹇︱ــ︀وت ︣﹁﹥ ای ︋︣ه ︋﹍﹫︣د و ︋︣اوردی ︋﹫︴︣﹁︀﹡﹥ و 
﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ارا﹥ د﹨︡؛ ا﹝︀ ︋︀ ا ﹟︀ل ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹨﹞︙﹠︀ن دا﹝﹠﹥ ای 
 ﹟از ︋︣اورد﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹩ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︓︀ل، ا
︣اورد ذ︠﹫︣ه ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل،  ا︑﹀︀ق ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در︋ 
﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑︖︡︡ ︨︀︠︐︀ر، ︑︺︡﹨︀ی ﹋﹠︀ر﹎︢اری دارا﹩ و د︻︀وی 
﹆﹢﹇﹩، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻﹞︣ ﹝﹀﹫︡ دارا﹫︀ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده در ﹝︀︨︊︀ت 
ا︨︐﹑ک، و ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︀ ارزش ا︨︐﹀︀ده دارا﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده 

در ارز﹫︋︀︀ی ﹋︀﹨︩ ارزش رخ د﹨︡.
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩، ﹨ــ︡ف از  در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︫ــ︣ح داده ︫ــ︡ه ا︨ــ️: "︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
اراــ﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜ــ﹩ در︋︀ره وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣، ︋﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ 
 ﹩﹛︀﹝︐︀ران ﹁︺﹙﹩ و ا﹊﹡︀︐︧︋ ︣︀︨ ︢اران، وام د﹨﹠︡﹎︀ن، و﹎ ﹤︀﹞︨︣
﹋﹞﹉ ﹋﹠︡ در︋︀ره ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ای ا﹟ وا︡ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹋﹠﹠︡."۶ 
︨ــ﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ﹋﹥ ﹝﹊﹞﹙﹩ ︋ــ︣ای ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ 
در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨ــ️ ﹡﹫︤ ︋︣ ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹁︺﹙﹩ 

و ا︐﹞︀﹜﹩ ︑﹞︣﹋︤ دارد.
 ﹤﹋ ﹩︀﹨ــ︡ از ︋︣اورد︀︋ ً︀ ﹝︐ ﹩﹛︀﹞ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︵﹑︻︀ت
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︀ ﹡︐︀︕ وا﹇︺﹩ ︑﹀︀وت ا︨︀︨ــ﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ آ﹎︀ه 
 ﹤  ︋︡︺︑ ﹉ ️︋︀︫ــ﹠︡ (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ
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 .(︫︡︀ ︣اورد دا︫ــ︐﹥︋   ︋︀ ︀ا﹨﹞﹫︐﹩︋  ــ﹢د ﹋﹥ ︑﹀︀وت︋   ︫﹤﹢︧ــ︑ ﹩︽﹚︊﹞
︋︣︠ــ﹩ ︋︣اورد﹨︀ ︋︀ ا︋ــ︀م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹨﹞︣اه ﹨︧ــ︐﹠︡ 
 ︣︢︎ ︀ی ﹝︪ــ︀﹨︡هدر ورود ﹉﹢﹋ ︀ی﹨︣﹫﹫︽︑ ،︣﹍︊ــ︀رت د︻ ﹤︋)
و ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹡︢︎︀︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝﹆︡ار ︋ــ︣اورد و در ﹡︐﹫︖﹥ ︨ــ﹢د 
︠︀﹜︬ ︀ ︨ــ︀︣ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ را ︑︽﹫﹫︣ د﹨︡). درک ﹝︀﹨﹫️ 
و ﹝﹫︤ان ا︋︀م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی در ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
ر﹨﹫︀﹁︐︀ی ︋﹫︪︐︣ی را در︋︀ره ﹋﹫﹀﹫️ و ︑︽﹫﹫︢︎︣︣ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ 

﹎︤ارش ︫︡ه ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡.
٢- ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت در︋︀ره ا︋︀م ︋︣اورد ︲︣وری 

ا︨️؟
 ﹤ارا» ︻﹠﹢ان   ︀︋  ،١ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد  از   ١٢٥  ︡﹠︋
ا︵﹑︻︀ت   ..."  :﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹝﹙︤م  را   ︀﹨︡وا  ،«﹩﹛︀﹞ ︮﹢رت ﹨︀ی 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن د︨︐﹥ از ﹁︣︲︀︪︀ن در︋︀ره آ﹠︡ه و ︀︨︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︮﹙﹩ 
ا︋︀م در ︋︣اورد را ﹋﹥ ︋︀ ︠︴︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا︖︀د ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در 
﹝︊︀﹜︼ د﹁︐︣ی دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه ﹨﹞︣اه 

﹨︧︐﹠︡، در ︀︎︀ن دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡."
ا︲︣﹁ ﹟︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︎﹫︪︣﹁︐︀ی آ﹠︡ه ﹝︀﹡﹠︡ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 
﹁﹠︀وری و ر﹇︀︋️ ︀ ﹡︐﹫︖﹥ ︎︣و﹡︡ه دادر︨ــ﹩ ﹇︱︀﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋︀︫﹠︡. 
︣اورد ︻﹢ا﹝﹏ ا﹇︐︭︀دی ﹨﹞︙﹢ن   ︋﹏﹞︀ ︣اورد،︫  ︀︨︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م در︋ 
﹡︣خ ︑﹢رم، ر︫︡ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩، و ﹡︣خ ︋︣ه ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
︋︣ای ︋︣اورد ︗﹡︀︣︀ی و︗﹢ه ﹡﹆︡ در آ﹠︡ه ا︨ــ︐﹀︀ده ︫﹢﹡︡، ﹝︀﹨﹫️ 
 ،﹩︀ر﹎︢اری دارا﹠﹋ ︡︺︑ ︣ی دار﹡︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ︋ــ︣اورد︑ ﹩﹝ّ﹋
﹁︣ض ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁﹠︀وری در آ﹠︡ه ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د. ﹝︀﹨﹫️ 
﹠﹫﹟ ﹁︣︲﹩ ︋︀ ﹝︀﹨﹫️ ا︋︀م در ︋︣اورد ︗︣︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 

︑︺︡ ﹋﹠︀ر﹎︢اری دارا﹩ ﹝︐﹀︀وت ا︨️.
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︣︠﹩ دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︀ ا︋︀م ﹨﹞︣اه 
︋︀︫ــ︡، ﹨︣﹠︡ ︋﹥ ﹨﹫︘ ︋︣اوردی در︋︀ره آ﹠︡ه ﹡﹫︀ز ﹡︊︀︫ــ︡. ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︓ــ︀ل، ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹉ ﹇﹙﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ارزش 
﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹇﹙﹞﹩ ﹝︪ــ︀︋﹥ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︑︺︡﹏ ︫﹢د ︑︀ ︑﹀︀و︑︀ی ﹋﹫﹀﹩، 
 ﹟دو ﹇﹙﹛ را ﹡︪ــ︀ن د﹨︡. ا ﹟︀ی ︋﹫﹟ ا︑︀و﹀︑ ︣︀︨ــ ︀ ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗
 ︣ ︀︫︡ (ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ای ﹋﹥︋  ︣اورد ﹨﹞︣اه︋  ︀ ا︋︀م︋   ︋︡︀ــ  ︫︀﹚︡︺︑
︀زاری ﹁︺︀ل  ︡﹨﹩ ﹊︧ــ︀ن در︋   ︋︀ ﹩︀ی ا︻﹑م ︫ــ︡ه دارا ﹝︊﹠︀ی︋ 
︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ا︨ــ️ ︋︀ ا︋︀م ︋︣اورد ﹨﹞︣اه ﹡﹢اه ︋﹢د. ﹨︣﹠︡ ارزش 
︡﹨﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در آ﹠︡ه ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡، ﹨﹫︘ ا︋︀﹝﹩ در︋︀ره   ︋︀ ﹩دارا

ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ اش در ︑︀ر ارا﹥ ︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد.) 
 ﹏﹫﹚︑و ︒  ︋︡﹠ ︀ ︻﹠﹢ان «︋︣اورد ﹝ ﹜︧︀︋︡اری» از︨   ︋١٢-١ ︡﹠︋

️ ﹨︀ را ︋﹥ ︑﹙﹫﹏ «︋︣اورد﹨︀ی ﹝ ﹜︧︀︋︡اری» در  ﹋︫︣ ،️︣︡﹞
︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡. د︨︐﹢ر︻﹞﹏ (خ) از ︨﹠︡ 

:︡﹠﹋  ﹩﹞ ︿︣︺︑ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︧︀︋︡اری را ا ﹜﹞ ︀د︫︡ه، ︋︣اورد
"︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︑﹠︀ در ︮﹢ر︑﹩ ︋︣اورد ﹝ ﹜︧︀︋︡اری ︋﹥ ︫﹞︀ر 

:﹤﹋ ︡آ   ﹩﹞
﹍﹫︣د ﹋﹥  ﹢د در︋︀ره ﹝︀︲︣﹁ ﹩﹚︀︧﹩ در﹡︷︣︋  ︣﹋️ ﹝︖︊﹢ر︫  ا﹜︿-︫ 

در ز﹝︀ن ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︋︧﹫︀ر ﹝︊﹞﹠︡؛ و
ب- ︋︣اورد ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د در دوره ︗︀ری از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده 
︣اورد ︧︀︋︡اری ﹋﹥ ﹨︣ دوره ا︐﹞︀ل دارد رخ د﹨︡،  ﹋﹠︡، ︀﹨︣﹫﹫︽︑ ︀﹩ در︋ 
︑︀︔﹫︣ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︣ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️، ︀ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︀ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ 

︫︣﹋️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡."
٣- ﹨﹠﹍︀م ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︋︀ره ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ﹝﹠︊︹ ︻﹞︡ه ا︋︀م ︋︣اورد 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ︀︡ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  و︗﹢د دارد ﹋﹥︋ 

ا﹁︪︀ ︫﹢د، ﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ︀︋︡ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د؟
︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︋ــ︀ره ا﹟ ﹋﹥ ﹋ــ︡ام ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︀︋ــ︡ ﹝﹠︀︋︹ ا︮﹙ــ﹩ ا︋︀م در ︋ــ︣اورد در﹡︷︣ 
﹎︣﹁︐﹥ و ا﹁︪︀ ︫ــ﹢﹡︡، ﹇︱︀وت در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ﹡﹫︀ز ا︨ــ️. در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ا﹇︹، 
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︋︀ره ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︧ــ﹫︀ر وا︲ ا︨ــ️، ا﹝︀ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد 
﹡﹥. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︋︀ره ا﹁︪ــ︀﹡﹊︣دن ﹝﹠︊︹ ︠︀︮ــ﹩ از ا︋︀م ︋︣اورد ﹝﹞﹊﹟ 
 .︫︡︀︋ ﹜﹞ ︀م︋ا︨️ ︋﹥ ا﹡︡ازه ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︋︀ره ا﹁︪︀ی ﹝﹠︊︹ ︠︀︮﹩ از ا
︨︪︣ــ︀ و ︻﹢ا﹝﹏ ز︣ را   ︎︡︀ ︀ره︋   ︋﹟︀ن ﹨﹠﹍︀م ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ا﹎︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑

در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡:
 ﹟︣︑ ︡ه﹫︙﹫︎ ︀ ،﹟︣︑ ﹩﹠﹨ذ ،﹟︣︑︋︣اورد ﹝︧︐﹙︤م د︫﹢ار ︀ا﹜︿- آ

﹇︱︀و︑︀ از ︨﹢ی ﹝︣︡️ ا︨️؟
︋︣اوردی   ﹤︋  ︡﹡﹢︫ ا﹁︪︀   ︡︀︋  ﹤﹋ ︋︣اورد  ا︋︀م   ︹︋︀﹠﹞  ︣︀︨ و   ︀︲︣﹁
 ﹟︣︑ ︡ه﹫︙﹫︎  ︀  ﹟︣︑ ﹩﹠﹨ذ  ،﹟︣︑د︫﹢ار ﹝︧︐﹙︤م   ﹤﹋  ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹝︣︋﹢ط 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹢ی ﹝︣︡️ ﹨︧︐﹠︡.٧ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹇︱︀و︑︀ از︨ 
︧︀︋︡اری ﹫︲﹢︑ (IASB) ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ "︑﹠︀ در︋︀ره 
ا﹁︪︀   (︀﹡آ از   ﹩︀﹨ ﹤︐︨د  ︀) ︀﹫﹨︡︋ و   ︀﹫دارا از   ﹩﹝﹋  ️︊︧﹡ ﹤︋ ︑︺︡اد 
﹝﹩ ︫﹢﹡︡"٨، ︣ا ﹋﹥ ﹨﹫️ ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ا︨️ ﹋﹥ ︑﹠︀ ︑︺︡اد ︋﹥ ﹡︧︊️ ﹋﹞﹩ 
 ﹟︣︑ ﹩﹠﹨ذ ،﹟︣︑ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧︐﹙︤م د︫﹢ار ﹩︀﹨از ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ ︫︀﹝﹏ ︋︣اورد

.︡﹠︐︧﹨ ️︣︡﹞ از ︨﹢ی ︀︑︀و︱﹇ ﹟︣︑ ︡ه﹫︙﹫︎ ︀
﹊ــ﹩ از ︻﹢ا﹝ــ﹏ ا︮﹙﹩ ﹋ــ﹥ ︀︋ــ︡ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐ــ﹥ ︫ــ﹢د ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ 
 ﹤﹋ ﹩︀︲︣﹁ دن ︑︺︡اد ﹝︐︽﹫︣﹨︀ و﹢︋ ︩ رو ︋﹥ ا﹁︤ا ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ .️︨︀︲︣﹁
︋︣ ر﹁︹ ا︋︀م ا︐﹞︀﹜﹩ در آ﹠︡ه ا︔︣﹎︢ار ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡، ا﹟ ﹇︱︀و︑︀ ذ﹨﹠﹩  ︑︣ 
 ︀﹫در ﹝︊︀﹜︼ د﹁︐︣ی دارا ️﹫﹝﹨︋︀ا ﹏︡︺︑ ︀ن﹊﹞و ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ا
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 ﹩︋︀︀م ارز﹍﹠﹨ ︀︐﹋︣٩ ︫ــ.︡︋︀ ﹩﹞ ︩ــ︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︵︊﹫︺﹩ ا﹁︤ا﹫﹨︡︋ و
﹝﹫︤ان د︫ــ﹢اری، ذ﹨﹠﹩ و ︎﹫︙﹫︡ه ︋﹢دن ︋︣اورد ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︪︨︣︎︀ی 

ز︣ را ﹨﹛ در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡:
• ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋﹥ ﹋︡ام ﹡﹢ع ︋︀︧︀ و ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ 
 ︀ ︑﹊︣ار﹡︪︡﹡﹩  ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی   ︀  ﹩﹍︪﹫﹝﹨ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی   ،︣﹍د (︋﹥ ︻︊︀رت 

︾﹫︣︻︀دی)؟
 ︡﹠︐︧﹨  ️︣︡﹞ ﹋﹠︐︣ل  از  ︠︀رج   ︀ ﹋﹠︐︣ل  در   ﹤﹋  ﹩﹚︀︧﹞  ﹤︋  ︀︲︣﹁  ︀آ  •

﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟
﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  از  ﹝﹫︤ان   ﹤  ︀︑ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد   ﹤︊︨︀﹞ ﹨﹠﹍︀م   ️︣︡﹞  •

﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹎﹫︣د؟
• ﹋︡ام ︋︣اورد  ﹤︐﹫﹝﹋ ﹤︋ ﹜﹞︧︀︋︨︣﹩ ﹎︤ارش ﹝﹩ ︫﹢د؟

 ︣︀︨  ﹤﹋  ﹩︺︋︀﹠﹞  ︀︋  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ا﹁︪︀   ️﹋︫︣  ﹤﹋ ︋︣اورد  در  ا︋︀م   ︹︋︀﹠﹞  ︀آ  •
︫︣﹋︐︀ی ﹁︺︀ل در ا﹟ ︮﹠︺️ ا﹁︪︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹨﹛ ︠﹢ا﹡﹩ دار﹡︡؟

ب- آ︀ ︠︴︣در︠﹢ر︑﹢︗﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋︣اورد ︨ــ︊︉ ا︖︀د 
︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه ︫﹢د؟

︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ ︑︺︡﹙﹩ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︴﹆﹩ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︋︣ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد  ٣٠ا﹜︿   ︡﹠︋ ︋﹍︢ارد.١٠  ا︔︣  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︑︭﹞﹫﹞︀ی 
 :︡﹠﹋ ﹩﹞ ا︻﹑م  و   ︹﹠﹞ ︋﹩  ا﹨﹞﹫️  ا﹇﹑م  ا﹁︪︀ی  از  را   ︀︐﹋︫︣  ١ ︧︀︋︡اری 
از  ︋﹩ ا﹨﹞﹫️  ا︵﹑︻︀ت   ︀︋ ︋︀ا﹨﹞﹫️  ا︵﹑︻︀ت  ︎﹢︫︀﹡︡ن   ︀︋  ︡︀︊﹡  ︀﹨︡وا"

در︠﹢ر﹁﹛ ︋﹢دن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫︀ن ︋﹊︀﹨﹠︡."
 ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︭︣︑ ︧ــ︀︋︡اری ١ ﹩﹚﹚﹝﹛ــ︡ ١٢۵ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹠︋
︫ــ︣﹋︐︀ ﹨﹠﹍︀م ا﹁︪ــ︀ی ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م ︋ــ︣اورد ︀︋︡ ︋ــ︣ ﹝﹠︀︋︺﹩ ︑﹞︣﹋︤ 
 ︀﹫ــ︼ د﹁︐︣ی دارا﹛︀︊﹞ ِ️ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ︠︴ــ︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫
︡﹨﹫︀ در «︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ﹩ آ﹠︡ه» ﹨﹞︣ا﹨﹠︡، ﹡ــ﹥ دوره  ای ︵﹢﹐﹡﹩ ︑︣.  و︋ 
︀ور ا︨ــ️ ﹋﹥   ︋﹟ا ︣ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری︋  ﹨﹫ــ️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
"﹨︣ ﹥ ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻︀ت ︋ــ﹥ دوره ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︑ــ︣ی در آ﹠︡ه ﹝︣︋﹢ط 
︋︀︫ــ︡، دا﹝﹠﹥ ا﹇﹑﹝﹩ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀︑︪ــ︀ن ︀︋︡ ا﹁︪︀ ︫﹢د ︋﹫︪︐︣  ︫︡ه و از 
﹝﹫ــ︤ان ︠︀ص ︋﹢دن ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ در︋ــ︀ره دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀ی ︠︀ص 
︡ ︑︣ از ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه  ا﹁︪︀ ﹝﹩  ︫﹢﹡︡، ﹋︀︨︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. دوره ﹨︀ی ︋﹙﹠
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︣︑︊︴︐︣ــ﹟ ا︵﹑︻︀ت را ︋︀ ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ ︎﹠︀ن 
﹋﹠﹠︡."١٢ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︫︣﹋︐﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ذ︠﹫︣ه ای را ︋︣ای ﹝︴︀﹜︊︀ت 
﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل ﹝︣︑︊︳ ︋︀  ﹉︧ــ︀ب در︀﹁︐﹠﹩ ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
ــ︀ل  ︺︡ از︨  ــ︀ل ﹨︀ی︋  ︀ا﹨﹞﹫️ در︨  ︴︣ ز︀ن︋   ︠︡﹠︣﹨ .︡ــ︀د ﹋﹠ــ︖ا
﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه ︋﹫︪ــ︐︣ ا︨ــ️، ا﹎︣ ︠︴︣ ︋﹥ و︗﹢دآ﹝︡ن ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در 
︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹡︊︀︫ــ︡، ﹜︤و﹝﹩ ︋﹥ ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت در 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ︗︀ری ﹡﹫︧️.

﹨︣﹠︡ ا︐﹞︀ل ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، 
 ﹩︋︀︀م ارز﹍﹠﹨ ﹤﹋ ﹟ا﹝︀ ا﹎︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹡︊︀︫︡، ﹜︤و﹝﹩ ︋﹥ ا﹁︪ــ︀ ﹡﹫︧️. ا
︠︴︣ ︑︺︡ــ﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹥ ﹝﹫︤ان ︠︴︣ی «در︠﹢ر︑﹢︗﹥» ︑︺︊﹫︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، 
 ﹤﹋ ﹟ا ﹩︋︀د﹇️ ︋︣ر︨﹩ ︫﹢د. ﹨﹠﹍︀م ارز ︀︋ ︡︀︋ ︤م ﹇︱︀وت ا︨ــ️ و﹚︐︧﹞
 ،﹤﹡ ︀ ️︨︡ه در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا﹠︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ آ ﹏︡︺︑ ︀د︖ا ︣︴︠

﹝︣︡️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︪︨︣︎︀ی ز︣ را در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د:
• آ︀ ﹇﹙﹞﹩ ﹋﹥ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︋﹥ آن ﹝︣︋﹢ط ا︨️، ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︨️؟

آز﹝﹢ن  ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥  ﹁︣ض   ︀آ ا︨️؟  ﹆︡ر   ﹩﹆︴﹠﹞  ﹩﹛︀﹝︐ا  ︼﹛︀︊﹞ دا﹝﹠﹥   •
︩ ︨﹠︖﹩ را ︎︪️ ︨︣ ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹡︡؟ ﹠︑

 ﹩﹛︀﹝︐ا ︼﹛︀︊﹞ ﹤﹠﹞︡ود ︋﹫︣و﹡﹩ دا ︫︡ه و ﹩︀︨︀﹠︫ ︼﹚︊﹞ ﹟﹫︋ ︀وت﹀︑ ︀آ •
﹝﹠︴﹆﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︨️؟

• ﹡︐﹫︖﹥ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ﹥ ︑﹀︀و︑﹩ ︋︀ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه 
در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ︎﹫︩ دار﹡︡؟ آ︀ ا﹟ ︑﹀︀وت ︀﹋﹩ از آن ا︨️ ﹋﹥ 
 ︣︐︪﹫︋  ،︫︡ ﹩﹞ ︑︭﹢ر   ︣︐︪﹫︎ آ﹡︙﹥   ﹤︋  ️︊︧﹡ ︋︀ا﹨﹞﹫️   ﹏︡︺︑ ا︖︀د   ︣︴︠

ا︨️؟
• ︫︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ ︋︀زار ﹍﹢﹡﹥ ︋︣ ︠︴︣ ا︖︀د ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد؟

• آ︀ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و رو︀︫﹩ ﹋﹥ در ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︋︣اورد ا︨︐﹀︀ده 
روش  از  (ا︨︐﹀︀ده  ︀﹁︐﹥ ا﹡︡؟   ︣﹫﹫︽︑  ﹩︗﹢︑در︠﹢ر ︋﹥ ︮﹢رت   ،︡﹡︫︡ ﹩﹞

︋︣اورد ︗︡︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︠︴︣ ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ را ا﹁︤ا︩ د﹨︡).
٤- ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹥ ﹝﹢ارد 

ا﹁︀︪﹩ در︋︀ره ا︋︀م ︋︣اورد ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️؟
︋﹠︡ ١٢٥ از ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١ ا﹜︤ام ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥:

 ︣︀︨ ︡ه و﹠︀ی ︠﹢د در︋︀ره آ︲︣﹁ ﹤︋ ︀ری ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط︖︑ ︡وا
 ︣︴︠  ︀︋  ﹤﹋ را  ﹎︤ار︫﹍︣ی  دوره  ︀︎︀ن  در  ︋︣اورد  در  ا︋︀م  ا︮﹙﹩   ︹︋︀﹠﹞
︡﹨﹫︀ی  ︀ا﹨﹞﹫️ ﹝︊︀﹜︼ د﹁︐︣ی دارا﹫︀ و︋   ︋﹏︡︺︑ ﹤ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹝﹠︖︣︋ 
 ︀﹫دارا ﹟︣اه ﹨︧︐﹠︡، ا﹁︪︀ ﹋﹠︡. در ︭︠﹢ص ا﹝﹨ ︡ه﹠آ ﹩﹛︀﹞ در ︨︀ل
:︫︡︀︋ ︣︀ت ز﹫︤︗ ︀وی ︡︀︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︀ی ︮﹢ر︐︫︀ددا ،︀﹫﹨︡︋ و

ا﹜︿- ﹝︀﹨﹫️ آ﹡︀، و
ب- ﹝︊﹙︼ د﹁︐︣ی آ﹡︀ در ︀︎︀ن دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی.

ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ١ ︑︭︣ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ ﹋﹥ ﹝︀﹨﹫️ و 
 ︳ــ︣ا  ︫︣︀ــ ﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹁︣ض و︨   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹝﹫︤ان ا︵﹑︻︀ت ارا﹥ ︫ــ︡ه︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ١  ﹠︡ ١٢٩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋  ﹢د.︋  ﹢ا﹨︡︋  ﹝︐﹀ــ︀وت︠ 
﹝︓︀﹜︀ی ز︣ را در︋︀ره ا﹡﹢اع ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀﹩ ﹋﹥ وا︡﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، 

ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡:
• ﹝︀﹨﹫️ ﹁︣ض ︀︨ ︀︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م در ︋︣اورد؛

﹝︊﹠︀ی   ﹤﹋  ﹩︀﹨︋︣اورد و   ︀︲︣﹁  ،︀︫رو  ﹤︋ د﹁︐︣ی   ︼﹛︀︊﹞  ️﹫︨︀︧  •
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﹝︀︨︊﹥ آ﹡︀ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡، از ︗﹞﹙﹥ د﹐﹏ ا ﹟︧︀︨﹫️؛
• ا﹝﹊︀ن ر﹁︹ ا︋︀م و دا﹝﹠﹥ ﹡︐︀︕ ا︐﹞︀﹜﹩ ﹝﹠︴﹆﹩ در ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه در 

︭︠﹢ص ﹝︊︀﹜︼ د﹁︐︣ی دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀ی ︑︀︔﹫︢︎︣︣﹁︐﹥؛ و
 ﹟ا ︭︠﹢ص  در   ﹤︐︫︢﹎ ﹁︣︲︀ی   ﹤︋  ﹤﹋  ﹩︀﹨︣﹫﹫︽︑ از   ﹩﹫︲﹢︑  •

دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀ ا︻﹞︀ل ︫︡ه ا﹡︡، ا﹎︣ ا︋︀م ︋︣︵︣ف ﹡︪︡ه ︋︀︫︡.
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︣ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ا﹁︤ون︋ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ د﹍︣ی و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹁︪︀ی 

︋﹫︪︐︣ی را در ار︑︊︀ط ︋︀ ا︋︀م ︋︣اورد، و︲︹ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

﹝﹆︀︧﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹁︪︀ی ا︋︀م ︋︣اورد در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹟﹫︋

 ﹤︧︀﹆﹞ در   ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨ در  ا﹁︪︀  ا﹜︤ا﹝︀ی 
و  د﹇﹫﹅ ︑︣   ١ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد  ا﹜︤ا﹝︀ی   ︀︋
 ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨  ︣︑ ︹﹞︀︗  ️﹫﹨︀﹞  ﹤﹋ ﹎︧︐︣ده ︑︣﹡︡، 
را ︋︀ز︑︀ب ﹝﹩ د﹨︡. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ا︻﹑﹝﹫﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︨︀ز﹝︀ن 
اوراق ︋︀دار ﹋︀﹡︀دا ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹝﹑︷︀ت ا﹁︪︀ی ﹝︧︐﹞︣ ﹝︣︑︊︳ 
 ﹩︮︀︠ ﹢زه ﹨︀ی   ﹩﹁︣︺﹞  ﹤︋  ١٣﹩﹚︺﹁ ا﹇︐︭︀دی   ︳︫︣ا  ︀︋
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران   ﹤︋  ︀﹡آ در︋︀ره  ا︵﹑︻︀ت  ا﹁︪︀ی   ﹤﹋ ﹝﹩ ︎︣دازد 
 ︡﹠︗ا﹢﹞ آن   ︀︋ ﹡︀︫︣ان   ﹤﹋ را   ﹩︴︫︣ا و   ︀﹨︣︴︠  ︡﹠﹋ ﹩﹞  ﹉﹝﹋

درک ﹋﹠﹠︡، ﹋﹥ ︋︣اورد ﹝ ﹜︧︀︋︡اری را ﹨﹛ ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د.
︋﹠︡ ١٢۵ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١ ︫︣﹋︐︀ را ﹝﹙︤م 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣︲︀ و ︨ــ︀︣ ا﹞︀︋︀ی ︋︣اورد را ا﹁︪ــ︀ ﹋﹠﹠︡"﹋﹥ ︋︀ 
︠︴ــ︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ ﹝︊︀﹜︼ د﹁︐ــ︣ی دارا﹫︀ و 
︋︡﹨﹫︀ در ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه ﹨﹞︣ا﹨﹠︡". در ﹝﹆︀︋﹏، ︨﹠︡︀د︫︡ه 
︋﹥ ﹝﹢اردی ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ︋︣ای آ﹡︀ "︫ــ︣﹋️ ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د 
 ︀ ،︋︣اورد﹨ــ︀ی ﹝︐﹀︀و︑ــ﹩ در دوره ︗ــ︀ری ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋ــ︣د
︑︽﹫﹫︣﹨︀﹩ در ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︴﹆﹩ 
در ﹨ــ︣ دوره ا︐﹞︀ل دارد رخ د﹨︡، و ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ︑︀︔﹫︣ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ 
︋︣ ︫ــ︣ا︳ ﹝︀﹜﹩، ︑︽﹫﹫︣ در ︫︣ا︳ ﹝︀﹜﹩ ︀ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ 
﹝﹩ دا︫ــ️". در ︋︧ــ﹫︀ری ﹝﹢ا﹇︹، ا︵﹑︻︀ت ا﹁︪︀︫︡ه در ︨﹠︡ 
︋︒ و︑﹙﹫ــ﹏ ﹝︣︡ــ️ و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹫﹙﹩ ﹝︪ــ︀︋﹥ ﹨﹛ 
﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ در د﹍︣ ﹝﹢ا﹇︹ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹀︀و︑︀﹩ ︋︀ ﹨﹛ دا︫︐﹥ 

.︡﹠︫︀︋
 ﹤﹋ ︨︡︣︋ ﹤︖﹫︐﹡ ﹟︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ا︖︑ ︡︋︣ای ﹝︓︀ل، وا
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹨︀ی ︗︣︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ی ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥ در آز﹝﹢ن ﹋︀﹨︩  ﹫︎
ارزش ︋︣ای ﹉ وا︡ ا︖︀د﹋﹠﹠︡ه و︗ــ﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د در 

ــ︡، ﹢ن  ︺︡ د︀ر ︑︽﹫﹫︣﹨ــ︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹡ ﹩﹢ا﹨︫︡  ︨ــ︀ل︋ 
 ،︀﹨ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎ ﹟︀ی ا︮﹙﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا︲︣﹁
︋﹥ ا︐﹞ــ︀ل در ا﹁﹆︀ی ز﹝︀﹡ــ﹩ ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︑︣ی دــ︀ر ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 
در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. در ا﹟ ︮﹢رت، آن وا︡ ︑︖︀ری ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨ــ️ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︨︣︡ ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹜︤و﹝﹩ ︋﹥ ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹡﹫︧️، ︣ا ﹋﹥ 
 ︀﹫ــ﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ دارا︡︺︑ ﹤︖﹫︐﹡ در ﹩︗﹢︑ــ︣ در︠﹢ر︴︠ ︘﹫﹨
و ︋︡﹨﹫︀ در ︨ــ︀ل آ﹠︡ه و︗ــ﹢د ﹡︡ارد. در ﹝﹆︀︋﹏، ︵︊﹅ ︨ــ﹠︡ 
︋︒ و︑﹙﹫ــ﹏ ﹝︣︡️، در اــ﹟ ﹝﹢رد ︋﹥ ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻︀ت 
 ︡︀︋ ب ز﹝︀﹡﹩ ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︑︣ی﹢︀ر ﹤﹋ ︣ا ،️︨︪ــ︐︣ی ﹡﹫︀ز ا﹫︋

︋︣ر︨﹩ ︫﹢د.
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری را ﹝﹙︤م 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︣︲︀ و ︨ــ︀︣ ﹝ــ﹢ارد ا︋︀م 
 ︡︀ ﹥ ︭︠﹢︮﹩ را ﹋﹥︋  ︋︣اورد را ا﹁︪ــ︀ ﹋﹠﹠︡، ا﹝︀ ﹡﹢ع ا︵﹑︻ــ︀ت︋ 
ا﹁︪ــ︀ ︫ــ﹢﹡︡، ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ︋﹠︡ ١٢٩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧ــ︀︋︡اری ١ ︑︭︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ "﹝︀﹨﹫ــ️ و ﹝﹫︤ان ا︵﹑︻︀ت 
ا﹁︪︀︫ــ︡ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹁︣ض و ︨ــ︀︣ ︫ــ︣ا︳ ﹝︐﹀︀وت 
ا︨️" و در ادا﹝﹥، از ﹡﹢ع ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹝﹞﹊﹟ 
 ﹤︋︀︪﹞ «︀﹛︀︓﹞» ﹟ز﹡︡. ︋︣︠﹩ از ا ﹩﹞ ﹩︀﹛︀︓﹞ ︡﹠﹠﹋ ︀︪﹁ا︨️ ا
️ ا﹡︡؛ ︋︀ ا ﹟︀ل، ︨﹠︡  ︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨ ا﹇﹑م ا﹁︪︀ در
︀د︫︡ه ا﹟ ا﹇﹑م را ا﹇﹑﹝﹩ در﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ «︀︋︡» ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
ــ﹢﹡︡.  ︣اورد ﹝ ﹜︧ــ︀︋︡اری ﹎﹠︖︀﹡︡ه︫  ︋︪ــ﹩ از ︑﹙﹫ــ﹏︋ 
︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫ــ️ ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س ︋﹠︡ ١٣١ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹩﹛︀﹝︐︤ان ︑︀︔﹫︣ات ا﹫﹞ ︧︀︋︡اری ١، در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ا﹁︪︀ی
︀︀ن دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︣اورد در︎  ︀︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م︋   ︨︀ ︣ض﹁ ﹉
︾﹫︣︻﹞﹙﹩١۴ ا︨ــ️. در ا﹟ ﹝﹢ارد، ا﹇﹑م ︋﹥ ︭︠﹢︮﹩ ︀︋︡ ا﹁︪︀ 

.︡﹡﹢︫
و   ١ ︧ــ︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ا﹜︤ا﹝︀ی   ١ ︗︡ول 
︨ــ﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ در ار︑︊︀ط ︋︀ ا﹁︪ــ︀ی ا︋︀م ︋︣اورد 
 ،︀︐﹨︀︊︧ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨ــ︡ ﹋﹥ ا﹁︤ون ︋︣ ︫ــ︀﹆﹞ را
︑﹀︀و︑︀﹩ ﹨﹛ و︗﹢د دار﹡︡. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ︨ــ﹠︡ ︀د︫︡ه ︀وی 
ا﹜︤ا﹝︀﹩ ︋︣ای ا﹁︪ــ︀ی ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︺︀د﹜﹩ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١ ﹡︡ار﹡︡. در وا﹇︹، ﹨﹫︘ د﹜﹫﹙﹩ 
﹡︡ارد ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛ ا﹟ ا﹜︤ا﹝︀ ︨︊︉ ا﹁︪︀ی ا﹇﹑م 
﹝︪ــ︋︀﹩ ︫ــ﹢﹡︡، ︣ا ﹋﹥ ﹝︧ــ︐﹆﹏ از ︡﹊﹍︣ ︑︡و﹟ ︫︡ه ا﹡︡. 
 ،️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠ر ﹋﹙﹩، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ︨ــ﹢︵ ﹤︋
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﹝︪︀﹨︡ات︨﹠︡ ︋︒ و︑﹙﹫﹏ ﹝︣︡️ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١

﹨︡ف ﹋﹙﹩﹨︡ف ﹋﹙﹩

 ︹︋︀﹠﹞ از  د︨︐﹥  آن  در︋︀ره  ا︵﹑︻︀ت  ا﹁︪︀ی 
 ︀︋  ﹤﹋ ﹎︤ار︫﹍︣ی  دوره  ︀︎︀ن  در  ︋︣اورد  ا︋︀م 

︠︴︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹨﹞︣ا﹨﹠︡.

︣اورد﹨︀ی ﹝ ﹜︧︀︋︡اری  ﹥ آن د︨︐﹥ از︋  ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹋﹥ ︫︣﹋️ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ در︋︀ره ﹝︀︧﹙﹩ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ︋︣اورد 
︋︣اورد  ا﹎︣  و  ﹋﹠︡؛   ﹤ارا  ﹩︀︲︣﹁  ︡﹠︐︧﹨  ﹜︊﹞ ︋︧﹫︀ر  ︧︀︋︡اری 
﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧️ در دوره ﹁︺﹙﹩ از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡، 
رخ  دوره   ︣﹨ دارد  ا︐﹞︀ل   ﹤﹋ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد  در   ﹩︀﹨︣﹫﹫︽︑  ︀

د﹨︡، ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ︑︃︔﹫︣ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︣ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ︋﹍︢ارد.

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١ ︋︣ ا︋︀م ︋︣اورد در ︀︎︀ن دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی ︑﹞︣﹋︤ دارد. ︨﹠︡ 
︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ︋﹥ ا︋︀م ︋︣اورد در ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡.

︑﹀︀و︑︀ی ﹝﹫︀ن ا﹟ دو ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
︧﹫︀ر ﹝︊﹛ ا﹡︡   ︋﹤﹋ ﹩︀︻﹢︲﹢﹞ ︣︋︣ا ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١) در︋  ︴︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ (ا︨︐︀﹡︡ارد︋   ︠•

 .(️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨) ︡﹨︀ل ﹝﹠︴﹆﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ رخ د﹝︐ا ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨︣﹫﹫︽︑ و
 ﹩﹀︣︺︑ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀م ︋︣اورد از ا︮︴﹑ح «︋︀ا﹨﹞﹫️» ا︨︐﹀︀ده︋ا ︣﹫︔︀︑ ︀ ﹏︡︺︑ ︿﹫︮﹢︑ دو ︋︣ای ︣﹨
و  ا ︨️   ﹩﹇﹢﹆  ﹩﹀︣︺︑ ﹝﹩ ︫﹢د   ﹤ارا «︋︀ا﹨﹞﹫️»  ا︮︴﹑ح  ︋︣ای   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ︋︀﹁︐︀ر١٦  در   ﹤﹋

︣︺︑ ︀︋ ︡︀︫︿ ارا﹥ ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹀︀وت دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

ا﹁︪︀ی ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م در ︋︣اورد ︑﹠︀ در ︮﹢ر︑﹩ 
︑︺﹚︡︀ی  در︠﹢ر︑﹢︗﹥   ︣︴︠  ﹤﹋ ا ︨️  ا﹜︤ا﹝﹩ 
︋︀ا﹨﹞﹫️ در ﹝︊︀﹜︼ د﹁︐︣ی دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀ در 

︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

 ︣︋  ﹤﹋ ا ︨️  ︋︣اوردی   ﹏﹞︀︫ ︧︀︋︡اری   ﹜﹞ ︋︣اورد﹨︀ی   ﹏﹫﹚︑
 ︀ ﹩﹛︀﹞ ️﹫︺︲و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ︑︀︔﹫︣ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡ و و

︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ د﹨﹠︡.

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١ ︋︣ ا﹇﹑م ︑︣از﹡︀﹝﹥  ︑﹞︣﹋︤ دارد.
 ﹐ً︀﹝︐ا ﹤﹋ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ︋︣ر︨﹩ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ را ﹝﹙︤م ️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨

︋︣ر︨﹩ ︋︣اوردی را ﹋﹥ ︋︣ ︮﹢ر︑︀ی ︨﹢دوز︀ن و ︗︣︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡، ا︖︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︻︊︀رت  ﹋︀ر︋︣د   ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨ از  ١︩︋(ش)  ا︨️.  ﹎︧︐︣ده ︑︣ی  ﹝﹀﹢م   ﹩﹛︀﹞ و︲︺﹫️ 
︋︀ز︑︀ب  را   ️﹋︫︣  ﹩﹚﹋  ️﹞﹑︨"﹩﹛︀﹞ و︲︺﹫️   ،︩︋  ﹟ا  ﹅︊︵ ﹝﹩ د﹨︡.   ﹫︲﹢︑ را   «﹩﹛︀﹞ «و︲︺﹫️ 
 ︣︀︨ و (️︨︀ه ﹝︀﹜﹩ ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا﹍︀︗ ﹤﹫﹡︀﹫︋ ر ﹋﹥ در﹢︴﹡︀﹝﹨) ️﹋︫︣ ﹩﹛︀﹞ ︀ه﹍︀︗ ﹏﹞︀︫ د﹨︡ و ﹩﹞
︻﹢ا﹝﹏ ا︔︣﹎︢ار ︋︣ ﹡﹆︀﹞︨︣ ︹︋︀﹠﹞ ،﹩﹍﹠︡﹥ و ︑﹢ا﹡﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ا︨️." ا﹟ و︲︺﹫️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️، 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ︫︀﹝﹏ ︑︀︔﹫︣ ︋︣اورد﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︣ د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ︋︡﹨﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان «︋︡﹨﹩ ︋﹙﹠︡﹝︡ت» ︋︀︫︡.
︨﹠︡ ︋︒ و︑﹙﹫﹏ ﹝ ︘﹫﹨ ️︣︡︀ر﹢ب ز﹝︀﹡﹩ را ︋︣ای ارز︀︋﹩ ︑︀︔﹫︣ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︣اورد ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.

﹝︪︀﹨︡ات︨﹠︡ ︋︒ و︑﹙﹫﹏ ﹝︣︡️ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١
ا﹜︤ا﹝︀ی ︑﹀︭﹫﹙﹩ا﹜︤ا﹝︀ و ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︑﹀︭﹫﹙﹩ ١٧

︑﹢︮﹫︿ دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀﹩ ﹋﹥ در ﹝︺︣ض ا︋︀م 
︋︣اورد ﹨︧︐﹠︡ و ﹎﹠︖︀﹡︡ن ︗︤﹫︀ت ﹝︀﹨﹫️ و ﹝︊︀﹜︼ 

د﹁︐︪︣︀ن در ︀︎︀ن دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩.

︋︣اورد   ︣﹫︔︀︑  ︣ز  ﹤﹋  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢رت  رد﹀︀ی  از  د︨︐﹥  آن   ﹩︀︨︀﹠︫
︗︀﹍︀ه  ︋︣ای  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد  ا﹨﹞﹫️  ︫︣ح   .︡﹠︐︧﹨ ︧︀︋︡اری 

﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ︗︀﹍︀ه ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩.
︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ا﹜︤ا﹝︀ی ︋﹥ ︭︠﹢︮﹩ را ︋︣ای ا﹁︪︀ی ا﹨﹞﹫️ ︋︣اورِد 

︗︀﹍︀ه و ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

︫︣ح ﹝︀﹨﹫️ ﹁︣ض ︀︨ ︀︣ ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م در 
︋︣اورد.

︫︣ح ︋︣اورد﹨︀ی ﹝ ﹜︧︀︋︡اری، ︫︀﹝﹏: 
• ︫︣﹩ از ︋︣اورد ︧︀︋︡اری؛

• روش ︫﹠︀︨﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︑︺﹫﹫﹟ ︋︣اورد ﹝ ﹜︧︀︋︡اری؛
 ﹜︊﹞ ︀ر﹫︧︋ ﹏︀︧﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ︧︀︋︡اری ︋︣اورد ﹩︀﹠︋︣︀ی ز︲︣﹁ •

در ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ︋︣اورد ﹝︣︋﹢︵﹠︡.

︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ا﹜︤ا﹝︀ی ︣︮ ︑︣ی را ︋︣ای ا﹁︪︀ی ﹡﹢ه 
﹝︀︨︊﹥ ︋︣اورد در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

 ،︀︫رو  ﹤︋ د﹁︐︣ی   ︼﹛︀︊﹞  ️﹫︨︀︧ در︋︀ره   ﹫︲﹢︑
را   ︀﹡آ  ﹤︊︨︀﹞ ﹝︊﹠︀ی   ﹤﹋ ︋︣اوردی  و   ︀︲︣﹁
︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︫︀﹝﹏ د﹐﹏ ا ﹟︧︀︨﹫️؛

دا﹝﹠﹥  و  ا︋︀م  ر﹁︹  ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر  را﹨﹊︀ر  دادن  ﹡︪︀ن 
﹡︐︀︕ ا︐﹞︀﹜﹩ ﹝﹠︴﹆﹩ در ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه.

︫︣ح رو﹡︡﹨︀، ︑︺︡﹨︀، رو︡اد﹨︀ ︀ ا︋︀م ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ای ﹋﹥ ︋﹥ ︋︀ور ︫︣﹋️، 
︋︣ رو︲︣﹁ ︀ ︀︫︀ی ︫︣ح داده ︫︡ه ا︔︣ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡.

در ︮﹢رت ﹋︀ر︋︣د︢︎︣︋﹢دن، ︑﹢︲﹫ در︋︀ره ا ﹤﹋ ﹟︣ا ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣اورد 
︧︀︋︡اری ﹨︣ دوره ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡ و ︋︣ ︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ ا︔︣ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹍︢ارد.

﹥ ا﹁︪︀ی  ︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ﹨︣ دو︋   ︋︡﹠ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١ و︨  ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝﹞﹊﹟ ︋︣اورد ا︫︀ره دار﹡︡.

︑︽﹫﹫︣﹨︀ی  د﹜﹫﹏  در︋︀ره   ﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹝﹙︤م  را   ️﹋︫︣  ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨
ا︐﹞︀﹜ِ﹩ ︋︣اورد ︑﹢︲﹫ د﹨︡.

︑﹢︲﹫ در︋︀ره ︑︽﹫﹫ـــــ︣﹨︀ی ا︖ـــــ︀د︫︡ه در 
 ،︀﹫﹨︡︋ و ︀﹫دارا ﹟︀ی ﹇︊﹙﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا︲︣﹁

در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا︋︀م ︋︣︵︣ف ﹡︪︡ه ︋︀︫︡.

 ﹜﹞ ︣اورد ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹎︫︢︐﹥ در︋  ︋︒ در︋︀ره ︑︽﹫﹫︣﹨︀﹩ ﹋﹥ ︵﹩ دو︨ 
︀﹝﹏ د﹐﹏ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ و ︑︀︔﹫︣﹨︀ی ﹋ّ﹞﹩  ︡ه ا﹡︡،︫  ︧︀︋︡اری ا︖︀د︫ 

آ﹡︀ ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ ﹋﹙﹩ و رد﹀︀ی ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️.

در  دارد،   ︤﹋︣﹝︑ ︋︣︵︣ف ﹡︪︡ه»  «ا﹞︀︋︀ی   ︣︋  ١ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد 
ا︖︀د︫︡ه  ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی   ﹩﹞︀﹝︑  ﹤︋  ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨ ا﹜︤ا﹝︀ی   ﹤﹋  ﹩﹛︀
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹝﹩ ︫﹢د،  ﹝︣︋﹢ط   ﹤︐︫︢﹎  ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل  دو   ﹩︵ ︧︀︋︡اری   ﹜﹞ ︋︣اورد﹨︀ی  در 

︋︣اوردی ﹋﹥ ا︋︀م در آ﹡︀ ﹨﹠﹢ز ︋︣︵︣ف ﹡︪︡ه ا︨️.

ا︋︀م   ﹩﹛︀﹝︐ا ︑︀︔﹫︣ات  ﹝﹫︤ان  ا﹁︪︀ی  ا﹎︣ 
 ︡﹠﹋ ا﹁︪︀   ︡︀︋  ️﹋︫︣  ،︫︡︀︋  ﹩﹚﹝︻︣﹫︾ ︋︣اورد 
 ﹏︡︺︑ ﹤︋ ️︨︡ه ﹝﹞﹊﹟ ا﹠در ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ ﹤﹋

︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹡﹫︀ز ︋︀︫︡.

 ︡﹠︐︧﹨ د︨︐︣س  در   ﹩﹆︴﹠﹞ ︋﹥ ︵﹢ر   ﹩﹝ّ﹋ ا︵﹑︻︀ت   ﹤﹋  ﹩﹞︀﹍﹠﹨
﹝﹩  د﹨﹠︡،  ﹇︣ار  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  ا︠︐﹫︀ر  در  را  ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩  ا︵﹑︻︀ت  و 
را   ﹩﹝ّ﹋ ا︵﹑︻︀ت   ،﹩﹀﹫﹋ ا︵﹑︻︀ت  ا﹁︪︀ی   ︣︋ ا﹁︤ون   ︡︀︋  ︀︐﹋︫︣

.︡﹠﹠﹋ ﹤ارا ﹜﹨

︑﹀︀و︑︀ی ﹝﹫︀ن ا﹟ دو ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
 ﹏︋︀﹆﹞ در   (١ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟-ا﹜﹞﹙﹙﹩  (ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹩﹚﹝︻︣﹫︾ واژه  از  ا︨︐﹀︀ده   •

.(️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨) «ر ﹝﹠︴﹆﹩ در د︨︐︣س﹢︴︋» ︊︀رت︻
ا﹁︪︀ی   ﹤﹋  ﹩﹞︀﹍﹠﹨  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹝﹙︤م  را   ︀︐﹋︫︣  ١ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ا︵﹑︻︀ت ﹋ّ﹞﹩ ︾﹫︣︻﹞﹙﹩ ا︨️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︭︠﹢︮﹩ را ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡، در

︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ا﹜︤ام ﹝︋︀︪﹩ ﹡︡ارد.

︑︖︀ری  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی   ︣︢︍︫︤ار﹎ ︪︋︀ی  از  آن د︨︐﹥   ﹩︀︨︀﹠︫
︫︣﹋️ ﹋﹥ ز︣ ︑︀︔﹫︣ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ﹨︧︐﹠︡، ︋﹥ ︫︣ط آن ﹋﹥ ︋﹫︩ 

از ︋ ﹉︩ ﹎︤ارش ︢︎︣ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

 ︣︢︎ ︀ی ﹎︤ارش︪︋ آن د︨︐﹥ از ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ را ︀︐﹋︫︣ ︧︀︋︡اری ١ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ری ︫︣﹋️ ﹋﹥ ز︣ ︑︀︔﹫︣ ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ﹨︧︐﹠︡ ﹝﹙︤م ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.

﹎︤ارش ︫︡ه  ا︵﹑︻︀ت   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  ﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹝﹙︤م  را   ︀︐﹋︫︣  ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨
در ︀ددا︫︐︀ی ︎﹫﹢︨️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︧﹞︐︀ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️، ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ی 

را ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡.

︗︡ول ١ - ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری و ︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ در︋︀ره ا﹁︪︀ی ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م ︋︣اورد ١٥

︗︡ول ١- ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١ و ︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ در را︋︴﹥ ︋︀ ا﹁︪︀ی ﹝﹠︀︋︹ ا︋︀م ︋︣اورد (ادا﹝﹥)
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در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١، ︫︣﹋︐︀ را ︋﹥ 
ا﹁︪︀ی ا﹇﹑م ︋﹫︪︐︣ و ︗︤﹫︀ت ︋﹫︪︐︣ی ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡.

ا﹁︪︀ی ا︋︀م ︋︣اورد در ︻﹞﹏
﹫﹢ه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی  ️ آ﹝︡ه از︫  ﹥ د︨ ︩ ﹝︪︀﹨︡ات︋   ︋﹟در ا
١٠ ︫︣﹋️ ︀︲︣ در﹡︷︨︣﹠︖﹩ ارا﹥ و رو︀︫﹩ ︋︣ای ﹋﹞﹉ 
 ︡﹠︨ و   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در  ︋︣اورد  ا︋︀م  ا﹁︪︀ی  ︋︊﹢د   ﹤︋
︋﹥ ︵﹢ر   ︡︀︋  ︀︐﹋︫︣ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︎﹫︪﹠︀د   ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋
و   ︡﹠﹠﹋ ︋︀ز﹡﹍︣ی  را  ︠﹢د  ا﹁︪︀ی  ︫﹫﹢ه ﹨︀ی   ﹩︪︋︣︔ا  ︉︑︣﹞
︋︣اورد   ︀︋  ︳︊︑︣﹞ در︠﹢ر︑﹢︗﹥  ا﹞︀︋︀ی  در︋︀ره   ︡﹡﹢︫  ﹟﹝︴﹞
 ﹤ارا ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ﹤︋ ﹝︺﹠︀داری  ر﹨﹫︀﹁︐︀ی   ،️︣︡﹞

﹝﹩ د﹨﹠︡.
﹝﹢ارد ا﹁︪︀ ﹞ ︡︀︋︐︬ وا︡ ︑︖︀ری ︋︀︫﹠︡

در  ا﹁︪︀  ﹝﹢ارد   ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ا︾﹙︉   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩  ا︵﹑︻︀ت  و   ︡﹠︐︧﹨ ﹝﹊︣رات  ︑﹊︣ار   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝﹀﹫︡ی در︋︀ره ︫︣ا︳ ﹝ ︬︐﹥ ︫︣﹋️ ارا﹥ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡. ︨︀ز﹝︀ن 
اوراق ︋︀دار ﹋︀﹡︀دا ﹨﹛ ﹡︷︣﹨︀ی ﹝︋︀︪﹩ را در︋︀ره ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹁︪︀ در 

︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ﹝︴︣ح ﹋︣ده ا︨️.
ــ︣﹋︐︀ در   ︫﹤﹋ ︡ ︋︣ا︨ــ︀س ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩، رو︫ــ﹟︫ 
ا﹁︪ــ︀ی ا︋︀م ︋︣اورد، ︑﹢︲﹫﹩ ﹋﹙﹩ در︋︀ره ︠︳ ﹝︪﹩ ︧︀︋︡اری 
﹝﹩ ﹎﹠︖︀﹡﹠ــ︡ ﹋﹥ ︑﹊︣ار ــ︀ ︠﹑︮﹥ ای از ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︋﹫︀﹡﹫﹥ ای ﹋﹙﹩ ا︨️ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ 
ا﹟ ﹋﹥ ︋︣اورد ﹨﹠﹍︀م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی آن ﹇﹙﹛ ︲︣وری ا﹡︡. ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی 

﹝︐︬ ︫︣﹋️ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از:
︧︀︋︡اری  ︋︣اورد  ﹝︊﹠︀ی   ﹤﹋  ﹩︮︀︠ ا︮﹙﹩  ﹁︣︲︀ی   ﹩︀︨︀﹠︫  •

︋﹢د﹡︡:
︫︣ح  را   ︀د﹢︗﹢﹞ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  در  ا︮﹙﹩  ا︋︀م   ︀︐﹋︫︣ از   ﹩﹊-  
و  ا﹁️  ا﹡︐︷︀ر،  ﹝﹢رد  ﹁︣وش   ️﹝﹫﹇ و   ﹜︖  ﹏﹞︀︫  ﹤﹋ ︋﹢د،  داده 

︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ︻︣︲﹥ ﹝︭﹢﹐ت ︋﹢د.
﹠︀︨︀﹩ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︧︐﹙︤م  ︀︮﹩ را︫  ︣﹋︐︲︣﹁ ︀︀ی︠   ︫︣︀  ︨- 
︋︣اورد «﹋︀﹨︩ ارزش» ︺︑» ︀︡﹨︀ی ﹋﹠︀ر﹎︢اری دارا﹩» ︋﹢د (︋︣ای 
﹝︓︀ل، ︗︣︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه، ︫︀﹝﹏ ﹁︣︲︀﹩ در︋︀ره ﹁︣وش 
﹡﹢ه  ﹝︀﹜﹫︀ت)،  و  ︋︀زار   ︳︫︣ا ︨﹢د،    ﹤﹫︫︀  ،﹐︀﹋  ️﹝﹫﹇ آ﹠︡ه، 
ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︋︣︠﹩ ︲︣﹁ ﹩﹞︀﹝︑ ︀︀ را ︑︪︣ ﹋︣ده و ﹡﹢ه ا︨︐︣اج 

﹡︣خ ︋︣ه را ﹡︪︀ن داده ︋﹢د﹡︡.
 ︬︐﹞  ﹤﹋ در︠﹢ر︑﹢︗﹥  ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی   ︀︋ ﹨﹞︣اه  ا︋︀م  در︋︀ره   ︒︋  •

 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢رت  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ﹤﹋  ﹩﹞︀︋ا و   ︡﹠︐︧﹨  ️﹋︫︣  ﹤︋
 ،﹤︡﹨ ﹋︀ر︑︀ی   ﹏︓﹞  ،︡﹠︫︀︋ ﹡︡ا︫︐﹥   ﹩︀﹠︫آ  ︀﹡آ  ︀︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞

️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و وا﹝︀ی دار﹡︡﹎︀ن ا﹝︐﹫︀ز. ﹡︀﹝︲
• ︫﹠︀︨︀﹩ وا︡﹨︀ی ا︖︀د﹋﹠﹠︡ه و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹋﹥ ︋︣ای آز﹝﹢ن ﹋︀﹨︩ 

ارزش ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
را  ︋︣اورد   ︣︋  ︀︲︣﹁  ︣﹫﹫︽︑ ا︔︣﹎︢اری  ﹡﹢ه   ﹤﹋  ️﹫︨︀︧  ﹏﹫﹚︑  •

﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.
در ︮﹢رت ا﹝﹊︀ن، ا︵﹑︻︀ت ﹋ّ﹞﹩ را ﹨﹛ ︋﹍﹠︖︀﹡﹫︡

﹝﹢ارد  از   ﹩︠︣︋ در︭︠﹢ص  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹩﹝ّ﹋ ا︵﹑︻︀ت  ا﹁︪︀ی 
ا﹁︪︀ی  ا︋︀م،  ﹝﹢ارد  از   ﹩︠︣︋ در︭︠﹢ص  ا﹝︀   ،︫︡︀︋ د︫﹢ار  ا︋︀م 
 ﹤ارا  ︀︋ ا︨️.   ︩︋ ﹩﹨︀﹎آ  ﹜﹨ و   ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن  ﹜﹨  ﹩﹝ّ﹋ ا︵﹑︻︀ت 

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ️﹋︫︣ ﹤︋ ︬︐﹞ ︣︐︪﹫︋ ︀︪﹁ا︵﹑︻︀ت ﹋ّ﹞﹩، ﹝﹢ارد ا
﹝︓︀﹜︀﹩ ﹋﹥ در﹡︷︨︣﹠︖﹩ ﹝︪︀﹨︡ه ︫︡﹡︡ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

• ﹁︣︲︀ی ا︮﹙﹩ ﹋﹥ ︋︣ای آز﹝﹢ن ﹨︀ی ﹋︀﹨︩ ارزش و ︑︺︡﹨︀ی 
﹋﹠︀ر﹎︢اری دارا﹩ ارا﹥ ︫︡ه ︋﹢د.

ارزش   ﹤︋  ️︊︧﹡ ا︮﹙﹩  دارا﹫︀ی  و︮﹢ل ︫︡﹡﹩   ︼﹚︊﹞ ﹝︀زاد   •
د﹁︐︣ی.

﹋﹠︀ر﹎︢اری  ︑︺︡﹨︀ی  ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی   ﹫︲﹢︑  ﹤︋  ﹤﹋  ﹩﹚﹞︀︻  ﹏﹫﹚︑  •
دارا﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︡ت ﹝︪︀︋﹥ ︨︀ل ﹇︊﹏ ﹝﹩ ︎︣دازد.

﹝︓︀﹜︀ی ارا﹥ ︫︡ه از ︑ ﹏﹫﹚︧︀︨﹫️ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
 ︣︋ ︀﹫٥٠در︮︡ ﹋︀﹨︩ در ارزش ﹨︀ی ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ︋︣︠﹩ دارا ︣﹫︔︀︑ •

ا︨︐﹑ک. 
ا︖︀د﹋﹠﹠︡ه   ︡وا ارزش   ︩﹨︀﹋  ﹤︋  ﹤﹋ ︋︣ه  ﹡︣خ  در   ︣﹫﹫︽︑ در︮︡   •

و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د.
︨﹢آپ  د﹁︐︣ی   ︼﹚︊﹞  ︣︋ ︋︣ه  ﹡︠︣︀ی  در  ﹉ در︮︡   ︣﹫﹫︽︑  ︣﹫︔︀︑  •

(SWAP) ﹡︣خ ︋︣ه.
• ︑︀︔﹫︣ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ در ﹇﹫﹞️ ﹋︀﹐﹨︀، ﹡︣خ ︑﹢رم و ﹡︣خ ︋︣ه 

.﹩︀ی ﹋﹠︀ر﹎︢اری دارا﹨︡︺︑ ︣︋
︋︣اورد︫︡ه  آ﹠︡ه  ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  ﹉ در︮︡   ︣﹫﹫︽︑  ︩ا﹁︤ا  ︣﹫︔︀︑  •
︨﹢د   ﹤﹫︫︀  ︣︋ ︗︀ری  ︋﹙﹠︡﹝︡ت  ﹇︣ارداد﹨︀ی   ﹩﹞︀﹝︑  ﹏﹫﹝﹊︑ ︋︣ای 

.︬﹛︀︠︀﹡
︋︣ر︨﹩ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀︫ــ︡ه از ︨﹢ی ︐﹋︫︣ ︣︀︨︀ی ﹁︺︀ل در 

﹤︋︀︪﹞ ︹︀﹠︮
ا︋︀م  ︋︣ای  ا﹁︪︀   ︉︨︀﹠﹞ ﹝﹢ارد  در︋︀ره  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
و︗﹢د  ا︨︐︀﹡︡اردی  ا﹜﹍﹢ی   ︘﹫﹨ ا︨️.  ﹡﹫︀ز  ﹇︱︀وت   ﹤︋ ︋︣اورد، 
 ﹩﹍︐︧  ︋️﹋︣ ︀ص ﹨︫︣   ︠︳︣ا  ︫﹤ ︉ ︋﹢دن ﹝﹢ارد ا﹁︪︀︋  ﹡︡ارد؛ ﹝﹠︀︨
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︣﹋︐︀ی   ︫︣︀ ﹢ی︨  ︣ر︨﹩ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀︫︡ه از︨   ︋،﹟و︗﹢د ا ︀ دارد.︋ 
 ︹︀﹠︮ ︀ی ﹁︺︀ل در︐﹋︫︣ .️︨ا︾﹙︉ ﹝﹀﹫︡ ا ﹤︋︀︪﹞ ︹︀﹠︮ ︀ل در︺﹁
﹝︪︀︋﹥ ا︾﹙︉ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ و ︫︣ا︋︀︪﹞ ︳﹩ ︋︀ ︫︣﹋️ ﹝﹢رد ﹡︷︣ دار﹡︡ 
 ﹩︋︀︪﹞ ︀م︋ارد ا﹢﹞ ︀︋ ︀﹡و در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣اورد﹨︀ی آ

﹨﹞︣اه ︋︀︫﹠︡.
︎︣﹨﹫︤ از ︑﹊︣ار

 ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤﹋ ﹟ا  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋
️ ﹨︀ی  ︫︣﹋︐︀ را ︋﹥ ا﹁︪︀ی ا︋︀م ︋︣اورد ﹝﹙︤م ﹋︣ده ا﹡︡، ︀ددا︫
ا︵﹑︻︀︑﹩  ا︻︷﹛   ︩︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ️︨﹢﹫︎
را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ارا﹥ آ﹡︀ در ︨﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ا﹜︤ام 
︋︣اورد  ا︋︀م  در︋︀ره  ا﹁︪︀︫︡ه  ا︵﹑︻︀ت   ،﹏﹝︻ در  ا︨️.  ︫︡ه 
 ﹩﹡︀︫﹢︍﹝﹨  ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨ و   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در 
 ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨  ﹤﹋ ﹟ا ︋﹥ د﹜﹫﹏  دار﹡︡.  ز︀دی 
︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د،  ︫﹢د،  ︠﹢ا﹡︡ه   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ︀︋ ﹨﹞︣اه   ︡︀︋
︀ل   ﹤︋  ﹩︺﹀﹡  ﹤︋︀︪﹞ ا︵﹑︻︀ت  از  ﹝︐﹀︀و︑﹩  ﹡︧﹥ ﹨︀ی  و︗﹢د 
ا︵﹑︻︀ت   ﹤︋ ︫﹀︀ف  ︋﹥ ︵﹢ر   ︒︋ ا﹎︣  ﹡︡ارد.  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
️ ﹨︀ی ﹝︣︋ــ﹢ط ار︗ــ︀ع داده ︋︀︫︡، ﹝﹠︴﹆﹩   ︠︀︮﹩ در ︀ددا︫ــ
ا︵﹑︻︀ت  ﹝︣︡ــ️  ︋ــ︒ و︑﹙﹫ــ﹏   ︡﹠︨  ﹤﹋ ﹝﹩ ر︨︡   ︣︷﹡ ﹤︋
ارا﹥ ︫︡ه در ︀ددا︫︐ــ︀ی ︎﹫﹢︨️ ︮ــ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ را ︑﹊︣ار 

.︡﹠﹊﹡
︋︣ای ﹝︓︀ل، ︨ــ﹠︡ ︋︒ و︑ ️︣︡﹞ ﹏﹫﹚﹊﹩ از ︫︣﹋︐︀ی 
 ﹜﹞ ︪ــ﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان «︋︣اورد︋ ﹏﹞︀در﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ︫ــ ︣︲︀
️ ﹨︀ی ︎﹫﹢︨ــ️  ︧ــ︀︋︡اری» ︋﹢د، ﹋﹥ ار︗︀︻ ﹤︋ ﹩︀︀ددا︫ــ
︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫︡. ︑﹞︀﹝﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ︑︺︡﹨︀ی ﹋﹠︀ر﹎︢اری دارا ﹩︪﹞ ︳︠ ﹏﹞︀︫ ،﹩︧︀︋︡اری و 
 ،(︀︐﹫︧︀︨ــ ︀ی ا︮﹙﹩ و︲︣﹁ ﹏︓﹞) ︀م︋در︋︀ره ﹝﹢ارد ا ︒︋
 ﹟︀ددا︫ــ️ ︎﹫﹢︨️ ︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ ﹎﹠︖︀﹡︡ه ︫ــ︡ه ︋﹢د﹡︡. ا در
 ︒︋ ﹏﹋ ﹟︐﹁︀ ︀ی ﹝︀﹜﹩ در︑︣د ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر﹊رو
ا︋︀م ︋ــ︣اورد ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︀ ︢ف ︑﹊︣ار، ︫ــ﹙﹢︾﹩ ﹝﹢︗﹢د 
 ︀︐﹋︣︀ل، ︫ــ ﹟در ﹎︤ارش ︨ــ︀﹐﹡﹥ را ﹋︀﹨ــ︩ ﹝﹩ د﹨︡. ︋︀ ا
︀︋︡ ﹨﹞﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹋﹥ در ︨ــ﹠︡ ︋︒ و︑︣︡﹞ ﹏﹫﹚️ ا﹜︤ام 

.︡﹠﹡︀︖﹠﹍︋ ️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︫︡ه ا﹡︡، در ﹎︤ارش

:︀︐︫﹢﹡︀︎
 ،(IAS 1) ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤ارا  ،١ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد   -  ١

١٢٥ ︡﹠︋

 2 - Canadian Securities Administrators
 ︡﹠︨ در   ﹤﹋ ا︵﹑︻︀ت،   ️﹇﹢﹞ و   ﹤﹡﹐︀︨ ا﹁︪︀ی  ︋︣ای  ا︮﹙﹩  ٣- ا﹜︤ا﹝︀ی   
آن  ﹨﹞︣اه  ﹝︡اوم»  ا﹁︪︀ی  «ا﹜︤ا﹝︀ی  ︻﹠﹢ان   ︀︋ ﹋︀﹡︀دا  ︋︀دار  اوراق  ︨︀ز﹝︀ن 

﹎﹠︖︀﹡︡ه ︫︡ه ا﹡︡. 
︫︣﹋︐︀ی   ٢٠١٤ ︨︀ل  ︋︀دار  اوراق  ︀︋﹍︀﹡﹩ ﹨︀ی   ﹏﹞︀︫ آ﹝︀ری   ﹤︺﹞︀︗-٤
﹎︤ار︫︀ی   ﹤﹋ ︋﹢د  ︑﹢ر﹡︐﹢  ︋︀دار  اوراق  ︋﹢رس  در  ︐﹁︣︢︎︪︡ه   ﹩︀دا﹡︀﹋
﹝︀﹜﹩ ︫︀ن را ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ارا﹥ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ 
و ارزش ︗︀ری ︨︀﹝︪︀ن ︋︣ا︋︣ ︋︀ ٢٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︑︀ ٤٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر، ︋﹫︪︐︣ 

در ︋︀زه ٢ ︑︀ ٣ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر، ︋﹢د.
 ︀︑  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹝﹙︤م  را   ︀︐﹋︫︣  ١ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد   ١٢٢  ︡﹠︋-٥
︳ ﹝︪﹩ ︧︀︋︡اری  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی︠  ﹇︱︀و︑︀﹩ را ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹝︣︡️ در ز﹝︀ن︋ 
وا︡ ︑︖︀ری دا︫︐﹥ ا︨️، ︋﹥ ا︨︐︓﹠︀ی ﹇︱︀و︑︀﹩ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ︋︣اورد ﹨︧︐﹠︡ و 
 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در  ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه   ︼﹛︀︊﹞  ︣︋ را   ︣﹫︔︀︑  ﹟︣︐︪﹫︋  ﹤﹋  ﹩︀︑︀و︱﹇

دار﹡︡.
︋︣ای  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨  ﹩﹞﹢﹀﹞ ٦-︀ر﹢ب 
 ️﹫﹨ «را﹨﹠﹞︀»،   ﹟ا ﹡﹍︀رش  ز﹝︀ن  در   .١  ﹏︭﹁  ،﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
︀ر﹢ب  ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩  ︋︣ای  ︎︣وژه ای  ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط   ︉﹛︀︴﹞ ︎﹫︪﹠︀دی،   ︦﹢﹡ ︩ ﹫︎ دا︫️.  ﹋︀ر  د︨︐﹢ر  در   ﹩﹞﹢﹀﹞
﹨︡ف از ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ︑︽﹫﹫︣ ﹠︡ا﹡﹩ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡ و ا﹡︐︷︀ر ﹡﹞﹩ رود ﹋﹥ 

︑︀︔﹫︣ ︪﹛ ﹎﹫︣ی ︋︣ ﹝︐﹢ای ا﹟ «را﹨﹠﹞︀» دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
٧- ︋﹠︡ ١٢٧ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١
٨- ︋﹠︡ ٨١ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١
٩- ︋﹠︡ ١٢٧ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١
١٠- ︋﹠︡ ٧ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١
١٢- ︋﹠︡ ٨٤ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١

١٣-﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ ا︻﹑﹝﹫﹥ ٥١-٣٢٨ ︨︀ز﹝︀ن اوراق ︋︀دار ﹋︀﹡︀دا را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ در 
www.albertasecurities.com :︡﹫︋︀﹫︋ ︀︖﹠ا

ا﹠︴﹢ر   ١ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد   ٧  ︡﹠︋ در   «﹟﹊﹝﹞︣﹫︾» ١٤-واژه 
︑︺︣︿ ︫︡ه ا︨️: "ز﹝︀﹡﹩ ا︗︣ای ﹉ ا﹜︤ام ︾﹫︣﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋﹥ وا︡ ︑︖︀ری 
︎︦ از ا﹡︖︀م ︑﹞︀﹝﹩ ﹎︀﹝︀ی ﹝﹠︴﹆﹩، ︑﹢ان ا︗︣ای آن ا﹜︤ام را ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡."

﹝︊﹠︀ی   ︣︋ و   ︡﹠︐︧﹫﹡  ﹩﹚﹞︀﹋  ﹏﹫﹚︑ ︗︡ول   ﹟ا در  ︫︡ه   ﹤ارا ا︵﹑︻︀ت   -١٥
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︡ ﹨︀ی ١٢٥ ︑︀ ١٣٣ ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ﹠ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ و ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹀︭﹙﹩ ﹋﹥ در︋ 
︫︡ه ا﹡︡.   ﹤ارا  ️︣︡﹞  ﹏﹫﹚︑و ︒︋  ︡﹠︨ از   ١٫١٢  ︩︋ و   ١ ︧︀︋︡اری 
 ﹏﹫﹚︑ .️︨ ا ﹩﹇﹢﹆ ای ﹤﹚︧﹞ ️︣︡﹞ ﹏﹫﹚︑و ︒︋ ︡﹠︨ ︀ی﹞ا﹜︤ا ︣﹫︧﹀︑
 ﹩﹇﹢﹆ ﹤﹫︮﹢︑ ︫︡ه ا︨️ و ﹤ا︵﹑ع ارا ️︗ ً︀ ارا﹥ ︫︡ه در ا﹟ ︗︡ول ︮︣﹁

︑﹙﹆﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.
16 - Context

︣ ﹝︊﹠︀ی ا﹜︤ا﹝︀ی و︲︹ ︫︡ه  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١︋  ١٧- ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
︡ ﹨︀ی ١٢٥ و ١٣١ و ﹝︓︀﹜︀﹩ از ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در ︋﹠︡ ١٢٩ ﹨︧︐﹠︡. در ︋﹠

١٨- ︋﹠︡ ١٣١ از ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١

:︹︊﹠﹞
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