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﹤﹞︡﹆﹞
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه1: ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ﹋︀ر︋︣دی ر﹨﹠﹞﹢دی ا︨️ ︋︣ای ︋︣︠﹩ 
ِ︣ ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹎︣وه ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤︑ ﹛︀ ︀ی﹨ ﹤︊﹠︗
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ600﹩ (ISA 600)، ︋︀ ︻﹠ــ﹢ان «﹝﹑︷︀ت 
︠︀ص در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه (︫ــ︀﹝﹏ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن 

2︩︋)» ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
﹥ ︻﹠﹢ان  ︣﹎︣﹁︐﹥ از ︑︖︣︋﹥  ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥︋  اــ﹟ ر﹨﹠﹞ــ﹢د︋ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه  ︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡. ︋︀ و︗﹢د 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹞ر﹨﹠﹞﹢د ︋﹫︀﹡﹍︣ ﹨﹞﹥ ا﹜︤ا ﹟ا ،﹟ا
 ︀﹞ا﹜︤ا ﹟ا ︀︋ ﹩︀﹠︫︋︣ای ﹝︴︀﹜︺﹥ و آ ﹩﹠︤﹍︀︗ ﹟600 ﹡﹫︧ــ️ و ︋﹠︀︋︣ا
︋﹥ ︧ــ︀ب ﹡﹞﹩ آ︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر﹨﹠﹞﹢دی ︗︀﹝︹ ︋︣ای ﹋︀ر︋︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ﹡﹫︤ ﹡﹫︧️. ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ︗︤﹍︀﹟ و ︑︺﹞﹫﹛ 

ر﹨﹠﹞﹢د ︎﹫︪﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡﹢ا﹝︊︣ 2008 ﹝﹠︐︪︣ ︫︡. 
﹡︐︀︕ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ﹜︤وم ︋︊﹢د 
﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ا﹡︖﹞﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ 
﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋ــ︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ (IFIAR) در ︨ــ︀ل 2012 در 
 ﹩﹊ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را ،﹩︀ی ︋︀زر︨ــ﹨ ﹤︐﹁︀ ︤ارش ︠﹢د از﹎ ﹤︮﹑︠
 ﹟︀ی ︋︀زر︨ــ﹩ ︠﹢د ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن از ﹝︴︣ح ︋﹢دن ا︻﹢︲﹢﹞ از
﹝︪﹊﹏ در ︋︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀ دا︫️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، در ︣︋︐︀﹡﹫︀، ﹎︤ارش 
︨ــ︀﹐﹡﹥ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︨ــ︀ل 2013-2012 از ︨﹢ی 

︫ــ﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹎︧ــ︐︣ه ای از ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ 
 ️︀﹀﹋ ﹤︋ ﹏︮︣ده ︋﹢د: ”... ﹋﹥ در ا﹋ ﹩︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را ︫﹠︀︨ــ ︀ر﹋
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹉︧︀ی ر﹫︋︀︣وه در ارز﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︪︀ر﹋️ ﹎︣وه﹞

︀ ﹝﹫︤ان ︋︣ر︨﹩ آ﹡︀ از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹢د﹡︡ ...“.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ا﹟ ﹎ــ︤ارش آ﹝︡ه ︋﹢د ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹝︪ــ﹊﹑ت ︋︣︠﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹫︴︨ ﹩﹁︀﹋︀﹡ ﹤﹫︗﹢︑ ،︀ ا﹨﹞﹫️ ︋︩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت 

️ِ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹋﹞︐︣ ︋︀︫︡. ﹋﹙﹩ ︀︋︡ از ︨︴ ا﹨﹞﹫
واــ︡ ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ (QAD) ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه 
ا﹡﹍﹙︧ــ︐︀ن و و﹜ــ︤ (ICAEW) ﹝﹢ارد ﹝︪ــ︋︀﹩ را ︋ــ︣ای ︋︊﹢د 
︴ و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی  ︭﹢ص︨  ﹥ و︥ه در︠   ︋︣︐﹊﹢﹋ ︣وه ﹨︀ی﹎ ﹩︨︣︋︀︧

ورود ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ︎﹫︡ا ﹋︣د.
︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑ــ﹩ و ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی وا﹇︺﹩، 
﹝﹩ ︑﹢ان ﹠﹫﹟ ا︨ــ︐﹠︊︀ط ﹋︣د ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀ ︪﹛︀︀ی وا﹇︺﹩ 
﹨﹞︣اه ا︨️ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از آ﹡︀ ︋﹥ ﹜︤وم ﹨﹞﹊︀ری ا︔︋︩︣ ︋︀ د﹍︣ان 
﹥  ️︀﹝︧︀︋︨︣︀ن  ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه︋  ﹝︣︑︊︳ ا︨️.︋ 
︣﹋︐︀ی  ︋︩ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و از︫ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی زود﹨﹠﹍︀م و ﹋︀﹝﹏، ار︑︊︀ط ︗︀﹝︹   ︋﹟︀︋︣ا﹠  ︋.︡﹠︫︀  ︋︿﹚︐﹞
︣وژه در ﹋﹠︀ر  ︩ و ﹝︣︡️ ا︔︋︣ــ︩︎  ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه و︋ 
﹝︧︐﹠︨︡︀زی3 وا︲ از ︎︣و﹡︡ه ︧︀︋︨︣﹩ ︋︧﹫︀ر ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️.

ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ︋ــ﹥ ﹢زه ﹨︀ی ︠︀ص ﹝︣︑︊︳ ︋ــ︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ا︗︣ا و 

﹜︡﹇ ﹩︋︀﹠︋ ﹜﹫د﹋︐︣ ر :﹤﹝︗︣︑﹜︡﹇ ﹩︋︀﹠︋ ﹜﹫د﹋︐︣ ر :﹤﹝︗︣︑  

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه:︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه:
ر﹨﹠﹞﹢دی ﹋︀ر︋︣دی؛ ︫︀﹝﹏ ﹝︴︀﹜︉ ﹋﹞﹊﹩ر﹨﹠﹞﹢دی ﹋︀ر︋︣دی؛ ︫︀﹝﹏ ﹝︴︀﹜︉ ﹋﹞﹊﹩
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︑﹊﹞﹫﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹎︣وه ﹝﹩ ︎︣دازد و ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ ﹋﹥ ︋︣ ︨ــ︣ راه 
 ﹜︣ار دارد را ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹝﹫︡وار﹇ ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و

︋︣ای ﹨︣ دو د︨︐﹥ ﹋︀ر︋︣دی ︋︀︫︡.
ا﹜︊︐﹥ ﹎︧︐︣ه و︨ــ﹫︺﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و︗﹢د دارد؛ از ﹎︣وه ︨︀ده 
﹎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︀ر﹨︀ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹉ ︑﹫﹛ وا︡ در ﹉ ﹝﹊︀ن ا﹡︖︀م 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ﹎︣وه ﹠︡﹝﹙﹫︐﹩ ︋︤رگ ﹋﹥ ︫ــ︀﹝﹏ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ از 
﹋︪﹢ر﹨︀ی ز︀دی ا︨️ ﹋﹥ ︋︪﹩ از ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹨︧︐﹠︡. ﹝﹫︤ان ر︨﹞﹩ ︋﹢دن ار︑︊︀︵︀ت ︋﹥ ︵﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی 
﹁︣ق دارد و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝︣︡️ ︎︣وژه ︧︀︋︨︣︀ن ﹡﹫︤ ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ︋︀ 
و︗﹢د ا﹟، ︋︧﹫︀ری از ا︮﹢ل ز ﹩︀﹠︋︧︣︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︋︣و︫︀ در 
ا︗︣ای ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹝︪︀︋﹥ ﹨︧︐﹠︡. ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ︵﹢ری 
︣ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه در ﹨︣ ا﹡︡ازه ای ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد  ــ︡ه ︑︀︋   ︫﹩︣ا︵

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 ﹋︀ر︋︣د دارد، ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫︡.

︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ و ︨︴ ا﹨﹞﹫️
︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︫ــ︣︐﹝﹞ ︡︀﹟ ︗︤و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋︀︫︡. ا﹎︣ ︧︀︋︨︣︀ن 
 ︣︴ ︣ای از︠  ــ﹢﹡︡، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹋︀ر ز︀دی︋  ﹎︣وه در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ د︀ر ا︫ــ︐︊︀ه︫ 
ر﹨︀﹡﹫ــ︡ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ︣ا ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ زــ︀د ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ 

﹡︀﹋︀را﹝︡، ︀ ﹋﹛ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡ و﹜﹩ ︋︡ون ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀. 
در دا﹝﹠﹥ ﹇︣ار﹡︡ادن ︋︪ــ︀︋ ﹤﹋ ﹩︀︡ ︗︤و دا﹝﹠﹥ ︋︀︫﹠︡، و ﹋﹛ ﹋︀ر﹋︣دن 
روی ︋︪ــ︀، ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹞ ︩︋﹛ ارز︀︋﹩ ﹡︪ــ︡ه ا﹡︡، ︑︀ 
﹋﹠﹢ن ︋︤ر﹎︐︣﹟ و ︗︡ی ︑︣﹟ ︠︴︣ ︋﹢ده ا︨️. و﹜﹩ ︑︪﹫︬ دا﹝﹠﹥ ﹝︧︐﹙︤م 
﹫︤ی ︋﹫︪ــ︐︣ از ﹇︱︀وت ا︨ــ️ و ا﹝ــ﹊︀ن دارد در ︗️ ﹋︀﹝ً﹑ ا︫ــ︐︊︀﹨﹩ 
﹇︱ــ︀وت ︮﹢رت ﹎﹫︣د. ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹡︀﹋︀را﹝︡ و ︋︡ون ︨ــ﹢د ﹡﹍︣ان ﹋﹠﹠︡ه 

﹨︧︐﹠︡ ︣ا ﹋﹥ ﹡︀︎︀︡ار﹡︡.

در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ﹝﹆︣رات ﹎︢اراِن ︨︣ا︨ــ︣ ︗︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹙﹠﹩ از ﹡﹢ه 
ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا﹡︐﹆︀د ﹋︣ده  و ﹝︡︻﹩ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀، ز︣ ﹁︪ــ︀ر 
در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹥ ︋︣ای ﹋︀﹨ــ︩ ﹅ ا﹜︤﹞﹥، ︋︀ ا﹁︤ا︩ ︨ــ︴﹢ح ا﹨﹞﹫️ ︋︡ون 

︑﹢︗﹫﹥ ﹋︀﹁﹩، دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ︑︽﹫﹫︣ داده ا﹡︡.
﹥ د﹜﹫ــ﹏ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹡︀﹋︀﹁﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران︋ 
﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︩ و ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹎︀﹨﹩ ﹁︀﹇︡ ︑﹞︣﹋︤ ا︨ــ️، از 
︧︀︋︨︣︀ن ا﹡︐﹆︀د ﹋︣ده ا﹡︡: ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ︀︪︋ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧︀ ﹡︤د ︧︀︋︨︣︀ن 
 ︡︋︀زد ﹟از ﹨︡ف ا ﹩︲درک وا ﹤﹋ ﹟︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ︋︡ون ا︐︨︣﹁ ︀︪︋
دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، رو﹥ ﹨︀ی ﹡︀﹝︣︑︊︴﹩ را ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ رو﹥ ﹨︀ی 
﹝﹠︀︨ــ︉ را ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡ و ︋︡ون درک رو︫ــ﹠﹩ از ا﹟ ﹋﹥ ﹡﹆ــ︩ ا﹟ ︋︀زد︡ در 
 ﹟را ︑︣ک ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ︑﹞︀م ا ︩︋ ،️︧ــ﹫ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︣︷﹡︀ر︸ا
﹝﹢ارد، ﹥ ︋﹥ ر︻︀️ ﹝︣︋﹢ط ︋︀︫ــ︡ ﹥ ︋﹥ ﹋︀راــ﹩، ا︑︀﹞︀﹩ ︗︡ی ︻﹙﹫﹥ 

︧︀︋︨︣︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ از آ﹡︀ آ﹎︀ه ︋︀︫﹠︡.
﹋﹛ ﹋︀ری ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹊﹩ از د﹐﹏ ﹝︪ــ﹊﹑ت ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه از ︨﹢ی 
﹝﹆︣رات ﹎︢اران ا︨ــ️، و﹜﹩ ﹁﹆︡ان ار︑︊︀︵︀ت ﹝﹢︔︣ ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و 

 ︩︋﹊﹩ از ﹝︪﹊﹑ت ﹝︨︣﹢م و در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا︨️.
︋︀ ا ﹟︀ل، ︋︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹠︀︨ــ︉ و ار︑︊︀︵︀ت ︠﹢ب، ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
را ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢︔︣ و ﹋︀را ا︗︣ا ﹋︣د. در ﹝︣﹙﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ﹝﹑︷︀ت 

ز︀︋ ︣︡ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د:
• ارز﹑︮ ﹩︋︀﹫️ و ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ︋︩ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛

• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ︎﹢︫︩ ︋︩ و ﹋︀ری ﹋﹥ ︀︋︡ ا︗︣ا ︫﹢د؛
• ︨︴ ا﹨﹞﹫️؛

• ﹝︪︀ر﹋️ ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩؛ و
• ︨︴ ﹝﹠︀︨︊﹩ از ﹋︀ر و ︑﹑ش و ارز ﹩︋︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ﹋︀ر︫︀ن.

را﹨︊︣ی ار﹋︀ن  و  ﹎︣وه   ️︣︡﹞را﹨︊︣ی ار﹋︀ن  و  ﹎︣وه   ️︣︡﹞

︩︋ ︩︋︧︀︋︨︣︀ن  ︧︀︋︨︣︀ن 

︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه

︩︋ ️︣︡﹞︩︋ ️︣︡﹞
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ار︑︊︀︵︀ت
 ︣︀ی ز︪︋ ﹟﹫︋ ﹤﹢︨︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀را و ﹝﹢︔︣ ﹎︣وه ﹝︧ــ︐﹙︤م ار︑︊︀︵︀ت دو

ا︨️:
• ﹝︣︡️ ﹎︣وه و ︋︩ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩؛
• ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︋︩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︑﹙﹀﹫﹅؛ 

• ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ﹝︣︡️ ﹎︣وه، و ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ﹝︋ ️︩︣︡؛
 ︩﹠︡ان ﹝︨︣﹢م ﹡﹫︧️، و﹜﹩   ︋️︣︡﹞ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ﹟﹫ ار︑︊︀ط︋ 
︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎︀﹨﹩ او﹇︀ت در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن 
 ،︡﹠﹠﹋ ️︊︮ ︩︋ ️︣︡﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ︣وه ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋︀ آ﹎︀﹨﹩ ﹋︀﹝﹏ در︋︀ره﹎
 ️︣︡﹞ ﹤﹋ ا︨ــ️. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪ــ︀︋﹥، در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ︣︢︎ ار︑︊︀ط ا﹝﹊︀ن ﹟ا
﹎︣وه ﹊﹩ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹛ ︵︣ف ︔︀﹜︒ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ︋︣ای ﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ 

︋︀︫︡، ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ﹝︣︡️ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹡﹫︤ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️.
︋︧﹫︀ری از ار︑︊︀︵︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹊︐﹢ب و ا︾﹙︉ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
را︀﹡︀﹝﹥ ا︨ــ️، و﹜﹩ ︑﹞︨︀︀ی ﹋﹠﹀︣ا﹡︧﹩ و ︗﹙︧ــ︀ت رودررو ︋︣ای ︎﹫﹍﹫︣ی 

د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ و ︫﹀︀ف ︨︀زی ا︨︐﹠︊︀ط ﹨︀ی ﹡︀در︨️ ﹡﹫︤ ︨﹢د﹝﹠︡﹡︡.
در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹎︣وه ︋︤رگ، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︗﹙︧﹥ ای ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
 ﹜﹞ ︀ی︪  ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ن ﹎︣وه ﹨︀ی﹎︡﹠︀﹝﹡ ،د ﹋﹥ در آن﹢ ﹎︣وه ︑︪﹊﹫﹏︫ 
و د﹍︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ︋︒ در︋︀ره ﹝︀︧﹏ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝︀﹡﹠︡ ر﹊︧︀ی 
 ﹤︧﹚︗ ﹟ا ،︣︐﹊﹢﹋ ︀ی ﹎︣وه﹫︨︣︋︀︧ در .︡﹠︫︡ه ﹎︣د ﹨﹛ آ ﹩︀︨︀﹠  ︫﹜﹞
﹋︀ر︋︣د ﹠︡ا﹡﹩ ﹡︡ارد، و﹜﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی ︑﹙﹀﹠ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹋︀ر﹨︀ی 

ز︀دی را ︋﹥ ︎﹫︩ ︋︣د.

︑︡ار﹋︀ت 
در︀﹜﹩ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︪﹊﹑ت ︠﹢دش را 
︣︠﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه   ︋﹩﹎︡﹫︙﹫ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه دارد، ﹝﹆﹫︀س و︎ 
 ︀﹡︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ آ ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹩︀﹨︣درد︨ــ ﹟︣︐﹎︤و ︋︤ر︗ ︀﹡و ︑︡ار﹋︀ت4 آ

رو︋﹥ رو ﹨︧︐﹠︡.
﹝﹢ارد ز︀︧﹞ ︣﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︑﹢︗﹥ ﹡﹫︀ز دار﹡︡:

• ﹝︧︐﹠︨︡︀زی- ︫︀﹝﹏ ﹝︧︐﹠︡﹋︣دن ︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︣س ︋︩؛
• ︑︡ار﹋︀ت ﹝﹠︀︨ــ︉- ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹁︣اد ﹝﹠︀︨ــ︉، در ︗︀ی ﹝﹠︀︨︉، در ز﹝︀ن 

﹝﹠︀︨︉؛
• ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋﹢دن؛

• ︋﹢د︗﹥ ﹨︀، ︫︀﹝﹏ ﹨︤﹠﹥ ﹋︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ر؛ و 
.︩︋ ︧︀︋︣س ︀ی︫و ﹎︤ار ︀﹎︣︋︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر د︨︐︣س •

﹅﹫﹀﹚︑ ﹩︨︣︋︀︧
︋︩ ز︀دی از ز﹝︀ن ︨︍︣ی ︫︡ه ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︮︣ف ︨︣و﹋﹙﹥ زدن 
︋︀ ︋︪ــ︀ی ﹝︐﹙︿ ︑︪ــ﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹎︣وه ﹝﹩ ︫ــ﹢د. و﹜﹩ ︠﹢د ︑﹙﹀﹫﹅ ﹡﹫︤ 

﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️. ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ ︋︧﹫︀ر ﹝︐﹀︀وت ا︨️.
 ﹤﹝﹨ ︀ ﹢ی ﹎︧︐︣ه، ﹎︣وه ﹨︀﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در آ﹡ ︀︧︀︋︣س ﹎︣وه︋   ︨﹉ در
︪︋︀ ︨ــ︣و﹋︀ر دارد، و ﹨﹞﹥ ︐﹋︫︣ ︀︪︋︀ی ︑︀︋︺﹥ ای ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ز﹝︀ن 
︑﹙﹀﹫ــ﹅، در ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹋︀﹝﹏ وا︡ ﹇︣ار دار﹡︡. در ﹠﹫﹟ ﹝﹢اردی، ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︑﹙﹀﹫﹅ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ رو﹥ ای ︋﹥ ﹡︧︊️ ︨︣را︨️ ا︨️. در ︨﹞️ د﹍︣ ﹎︧︐︣ه، 
 ﹏﹫︭︑ را ﹩︀︪ــ︋ ﹜﹨ ،و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ︵﹩ ︨ــ︀ل ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ︣وه ﹨︀ی﹎
︪ــ︀﹩ را ﹁︣و︠︐﹥ ا﹡︡ و ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ ا︐﹞︀﹜﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀﹨︩  ﹋︣ده و ﹨﹛︋ 
ارزش دار﹡ــ︡. ︋︣︠﹩ رو﹥ ﹨︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن در 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹙﹀﹫﹅ ︋︣ای ﹨︣ دو ︀﹜️ ﹝︪ــ︐︣﹋﹠︡، و﹜﹩ ﹝︪︬ ا︨️ ﹋﹥ در 

︀﹜️ دوم ﹝︪﹊﹑ت ︋﹫︪︐︣ی ︋﹥ و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡. 

︩︋ ︧︀︋︣س ︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر
︎﹫︪ــ︐︣ د︡﹛ ﹋﹥ ا﹎︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه ︋﹢ا﹨﹠︡ از ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه 
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡، ︀︋︡ از︮﹑﹫️ و ا︨︐﹆﹑ل 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ر︲︀️ ﹋︀﹁﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︧︀︋︨︣︀ن 

︀︋ ︩︋︡ ر︲︀️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ︑︀ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه:
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه، در﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹁︡﹨ رت ﹜︤وم، در را︨︐︀ی﹢ • در︮ 

آ﹡︀ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹠﹠︡؛ و
• ︋﹥ ﹨﹞﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ از ﹡︷︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ﹝︋ ️︩︣︡ ︲︣وری 

ا︨️، د︨︐︣س دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
ر︲︐︀ــ︀ی ﹐زم را ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹝︣︡️ ﹎︣وه، ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

.️﹁︣﹎ ︀︫رو ︣﹍د ︀ ︣وه﹎
 ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤︋ ︉ا﹎︣ ︋﹥ ﹨︣د﹜﹫﹙﹩ د︨︐︣س ﹝﹠︀︨ــ
﹡︊︀︫︡، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ︀︋︡ ︠﹢د︫ــ︀ن ﹋︀ر﹨︀ی ﹐زم را در را︨︐︀ی 
 ︀︋ ﹫︗︣︑ ﹤︪﹫﹝﹨ ً︀ ︊︣﹆︑ ﹩﹛︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، و ︀ی﹁︡﹨

︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا︨️، و ا﹜︊︐﹥ ﹋﹛ ﹨︤﹠﹥ ︑︣ ا︨️. 
در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥ د︨ــ︐︣س ︋ــ﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀ی ︧ــ︀︋︣س ︋︩ ا﹜︤ا﹝﹩ 
ا︨️، ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︫ــ︀﹝﹏ در︠﹢ا︨️ از ︧︀︋︣س 

:︀﹡آ ﹤﹋ ﹟ا ︣︋ ﹩﹠︊﹞ ︡﹠﹋ ﹤ای ارا ﹤︡﹫︀︑ ﹤﹋ ️︨ا ︩︋
• د︨︐︣س ﹡︀﹝︡ود ︋﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀︪︀ن را ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ﹁︣ا﹨﹛ 

︀ ︡؛﹠﹠﹋ ﹩﹞
• ﹡︧ــ﹥ ای از ﹋︀ر︋︣﹎︀︪︀ن را در ا︠︐﹫︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ﹇︣ار ﹝﹩  د﹨﹠︡؛ 



۴

١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

 ١٠
٣  
︀ره
﹝︫

﹤﹋ ﹟ا ︀
• ︋﹥ د﹐ــ﹏  ﹩﹇﹢﹆ــ︀ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه د︨ــ︐︣س 
﹡︀﹝︡ود ︋﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀︪ــ︀ن ︀ ﹡︧ــ﹥ ای از آ﹡︤︗ ︡︀︋ ﹤﹋ ،︡﹠﹨︡︋ ︀﹫︀ت آن 

را ارا﹥ د﹨﹠︡.
︎﹫︪ــ︐︣ د︡﹛ ﹋﹥ ︑︡ار﹋︀ت ︋︣ای ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋︀ر︋︣﹎︀ ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️. دو 
 ︀در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا︨️ و ا﹎︣ ︋﹙﹥، آ ︩︋ آن ︀ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د: آ ︡︀︋ ﹩︨︀︨︀وت ا︱﹇

.︣﹫︠ ︀ ︡﹠﹠﹋ ︀ت﹇﹑﹞ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋ ︡︀︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه

درک ا︨︐﹀︀ده از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک
︋︧ــ﹫︀ری از ︫ــ︣﹋︐︀ ا﹝︣وزه از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک5 ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
﹠﹫ــ﹟ ﹝︣ا﹋︤ی ︠︡﹝︀ت ︎︣دازش ا︵﹑︻︀ت و ︨ــ︀︣ ︠︡﹝ــ︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹝﹢ر 
 ︀︪ــ︋ ،︹﹇د﹨﹠︡. در وا ﹩﹞ ﹤ــ︣وه ارا﹎ ﹉ ︩︋ ﹟︡﹠ ــ﹩ را ︋ــ︣ای﹛︀﹞
︋︣︠﹩ از ︻﹠︀︮︣ ﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ﹉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک 

︋︣ون ︨︍︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ آن ﹝︣﹋︤ ︠﹢د ︋︩ د﹍︣ی از ﹨﹞︀ن ﹎︣وه ا︨️.
︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه،   ︋﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و ︑︡و در ز﹝︀ن ︑︺﹫﹫﹟ را﹨︊︣د 
 ﹅﹫﹀﹚︑ ︡﹠︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︨︣ا︨ــ︣ ﹎ــ︣وه و ﹁︣ا﹛︣︐﹠﹋ از ︡︀︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه
آ﹎︀﹨﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا︤﹎︀﹡ ﹟︣﹡︡ از ﹡﹢ه ا︨︐﹀︀ده ﹎︣وه از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ 
 ︣﹫︔︀︑ ﹩﹍﹡﹢﹍ و ︀﹡︫︡ه از ︨ــ﹢ی آ ﹤︪ــ︐︣ک، ﹝︀﹨﹫️ و ﹝﹫︤ان ︠︡﹝︀ت ارا﹞
 .︡﹠︫︀ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹎︣وه ا︵﹑ع دا︫︐﹥︋   ︮﹤﹫︑ ︣ آن︋ 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹏ ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︀︔﹫︣ ︪﹞﹍﹫︣ی ︋︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ار︨︀ل ﹠︡ ﹎︣وه از ︪︋︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹋︀ر 
در ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹨︣﹋︡ام ﹨︡﹁︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︠﹢د︫︀ن را 

︎﹩ ︋﹍﹫︣﹡︡، ︋︺﹫︡ ا︨️ ﹋﹥ روش ﹋︀را﹝︡ ︀ ﹝﹢︔︣ی ︋︀︫︡.
﹢ی  ︣ای ﹨︡﹁︀ی ﹎︣وه و ﹨︡﹁︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از︨   ︋︣︐ رو﹊︣د︋ 
︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه، ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹢رد 
 ︡︣وه وا﹎ ﹉ ︬﹫︭︑ و ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ ︣︷﹡ و ︑︊︀دل ︒︋ ︀ز، از﹫﹡

︋︣ای ا﹡︖︀م رو﹥ ﹨︀ی ︲︣وری ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ︀︋︡ دو ﹝﹢︲﹢ع را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡: رِ︧﹉ ا︨︐﹀︀ده 
 ﹩﹝﹞ ﹉︧︣ا﹋︤ از ﹡︷︣ ﹎︣وه ر﹞ ﹟ا ︀آ ﹤﹋ ﹟از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک و ا
دار﹡︡ ︀ ﹡﹥. ︋︣ای ا﹡︖︀م ا﹟ ﹋︀ر، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه ﹞︀︷﹡ ︡︀︋︀ و ﹋﹠︐︣﹜︀ی 
︋﹥ ﹋︀رر﹁︐ــ﹥ در ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ و ﹡﹫︤ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹋﹏ ﹎ــ︣وه را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡. 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹡﹫︤ ر︧﹉ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︀︪︋﹩ را ﹋﹥ در︋︀ره آ﹡︀ ﹎︤ارش 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀د﹨﹠︡ ارز ﹩﹞
و﹇︐﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹝﹆︀︮︡ ﹎︣وه ﹎︤ارش ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ 
 ﹟ــ️ ﹋︣ده ا﹡︡، ︋﹥ ا﹁︀ا︨ــ️ ︋︣︠﹩ از ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹋ــ﹥ از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ در

د﹜﹫﹏ ﹋﹥ ︋︀ آن ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹝︣﹋︤ی از د︡﹎︀ه ﹎︣وه ︋︣︠﹢رد ﹝﹩ ︫ــ﹢د، از دا﹝﹠﹥ 
﹋︀ر ︠︀رج ﹋﹠﹠︡. و﹇︐﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه ﹡︷︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹙﹩ را 
در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︩ ارا︀︋ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︡ ارز﹫︋︀︀ی ︠﹢د از ر︧ــ﹉ 
﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︩ را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ و ︫ــ︋ ︡︀﹢ا﹨﹠︡ از ﹋﹠︐︣﹜︀ی 

.︡﹡﹢︫ ﹟﹝︴﹞ ﹩︑︀﹞︡︠ ︤﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣ا﹋ ﹤︋
﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪ــ︐︣ک ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︨﹢ی وا ︧︡︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩ ﹎︣وه 
︋﹥ د﹇️ ︋︣ر︨﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 610، ︋︀ ︻﹠﹢ان 
«ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن دا︠﹙﹩»، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و ︋ــ︩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از 
﹋︀ر ا ﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. در ︋︣︠﹩ ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی، ︋﹥ و︥ه در 
ا︀﹐ت ﹝︐ ،︧︡︀︋︨︣ــ︀ن دا︠﹙﹩ در ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︧︐﹆﹫﹛ 
︋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡. ︋︀ ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد 610، ︋︣ای دوره ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ 

︋︺︡ از 15 ژو﹊﹝﹋ ﹟﹫﹠ ،2014 ﹟︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ در ︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹝﹞﹠﹢ع ﹝﹩ ︫﹢د6.
︴ ا﹨﹞﹫️، در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن  ﹨﹠﹍︀م ︑︺﹫﹫﹟︨ 
﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︐﹀︀وت ﹨︧ــ︐﹠︡،  ﹤︋ ︡︀︋︀د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝ ،﹩﹚︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︨︴﹢ح ا﹨﹞﹫️ ﹝︐﹀︀و︑﹩ 
︋︀ ︨ــ︴﹢ح ا﹨﹞﹫️ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه از ︨﹢ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ (﹋﹥ 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹨﹛ ︀︎﹫﹟ ︑︣ ا︨ــ️). ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه در ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ 
 ﹅﹆︑ ︀ی ︋﹫︪︐︣ ︋︣ای﹨ ﹤︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ ﹎︣وه ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از رو

﹡﹫︀ز﹨︀ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹡﹫︀ز دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩
 ﹤﹋ ﹩︀︪︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ ﹉︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ار︑︊︀ط ﹡︤د ︤یر ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹚︣﹞ در
﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︠︡﹝︀ت ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹢ارد ز︣ دارای ا﹨﹞﹫️ ا︨️:

 ﹩︪︋ ص ا︵﹞﹫﹠︀ن﹢︭ ︩ در︠  ︀ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن︋  • ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︣︑︊︳︋ 
از ︮️ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︎︣دازش ︫︡ه و ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣ا﹋︤؛

︭﹢ص دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر  • ︑︀︔﹫︣ات ︨ــ︴﹢ح ﹝︐﹀︀وت ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و ﹝﹙﹩ در︠ 
ا﹡︖︀م ︫︡ه، ︫︀﹝﹏ ﹝﹫︤ان آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ای ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀؛

• ا ﹤﹋ ﹟﹥ ﹋︧﹩، ﹋︖︀ و ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹇︭︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ را دارد، ︋﹥ و︥ه 
︡﹝︀︑﹩ ﹡﹫︀ز دا︫︐﹥  ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ در︋︀ره ﹋︀ر ﹝︣ا﹋︤︠   ︫﹤ ﹫︩ از  ﹉︧ــ︀︋︣س︋  ا﹎︣︋ 

︋︀︫︡؛ و
• در ︗ ﹤﹋ ﹩︀︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹇︭︡ دار﹡︡ ︋︣ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︨︣︀ن 

﹎︣وه ︀ د﹍︣ ﹎︣وه ﹝︣﹋︤ی ا︑﹊︀ ﹋﹠﹠︡، ﹡︐︀︕ ﹋︀ر ﹍﹢﹡﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹋﹏ ﹎︣وه ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ را در ︀﹜️ ︻︀دی 
﹝﹩ ︑﹢ان ︗﹞︺﹫️ آ﹝︀ری ﹨﹞﹍﹟ ︑︭﹢ر ﹋︣د و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و 
︩ ﹋﹥ ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ آ﹝︀ری وا︡ را  ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن︋ 
︀دق ﹡﹫︧️، ز︣ا ︗﹞︺﹫︐︀ی آ﹝︀ری  ︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا︮  آز﹝﹢ن ﹋︣د. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋ 
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︋ ︣﹨ ﹤﹚﹞︀︺﹞ ︬︐﹞ ︡︀︋︩ ︋︀︫︡ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ آز﹝﹢ن ﹠︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︲︣ورت دارد.
﹊﹩ از رو﹊︣د﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ︑ ﹤﹫﹉ ﹎︤ارش 
 ،︀﹡آ ︕︀︐﹡ ︀ی آز﹝﹢ن ︫︡ه و﹛︣︐﹠﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ︀ی ︑﹢ا﹁﹆﹩ را، ︋︣ای︀ی رو︫ــ﹠︊﹞︣︋
ا﹜︤ا﹝ــ﹩ ﹋﹠﹠︡. رو﹊︣د د﹍︣ ︋︣ای ﹎︣وه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹡︖ــ︀م ︑︣︑﹫︊︀︑﹩ ︋︣ای ︑﹠︷﹫﹛ 
﹎︤ار︫ــ﹩ در︋︀ره ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ︋︣ا︨ــ︀س ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ﹁﹠﹩ ︋︀︫ــ︡، ︑︀ 
﹡﹍︣ا﹡﹩ از ︵︣ا﹩، ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی و ا︗︣ای ا︔﹛︣︐﹠﹋ ︩︋︣︀ ︋︣︵︣ف ︫ــ﹢د، ﹋﹥ 
ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡  ﹟﹫﹠﹫︤ی در ︀ل ︀︲︣ ﹝︐︡اول ﹡﹫︧️. از ﹎︤ار︫︀ی 
ارا﹥ ︫ــ︡ه در︋︀ره ا︔︋︪︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و/︀ ︵︣ا﹩ و ا︗ــ︣ای ﹋﹠︐︣﹜︀ ﹝﹩ ︑﹢ان 

︗️ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︪︋ ﹤︋ ﹩︪︋︀ی ز︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د:
• ﹝︣︡️ ﹎︣وه؛

• ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه در︋︀ره ا︔﹛︣︐﹠﹋ ﹩﹚﹋ ﹩︪︋︣︀ی ا︗︣ا︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩؛ و
• ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ در︋︀ره ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه.

 ︣﹍د ︀ ﹩︑︀﹞︡︠ ︤﹋︣﹞ ︧︀︋︨︣︀ن ،︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ️را ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ ︀︫︤ار﹎
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︑︀ ︡ ا﹝﹊︀ن ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝︀ر︑︀ی ︑︭︭﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡. ا﹡︖︀م ﹠﹫﹟ ﹋︀ری ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ از ﹎︣وه ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و 
 ﹤︐︧  ︋،﹩︀﹫︨︣︋︀︧ ﹟﹫﹠ دارد. دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر ﹝﹢رد ﹡︷︣ در ﹩︀︡ا︨️، ﹝︤ا︗ ︩︋
 ،︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ،﹩︑︀﹞︡︠ ︤﹋︣﹞ ️︣︡﹞ ﹟﹫︋ ﹅﹁︀ز﹝﹠︡ ︑﹢ا﹫﹡ ،︳︫︣ا ﹤︋
﹢رت ﹜︤وم، ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر ﹝﹊﹞﹏ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،  و ﹝︣︡️ ﹎︣وه ا︨ــ️. در︮ 

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ رو︫︀ی ︑﹢ا﹁﹆﹩ ا︲︀﹁﹩، ﹎︤ارش ﹝﹩ د﹨︡.

︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︤ار︫﹍︣ی﹎
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹋︀ر︫ــ︀ن را در ﹇︀﹜︊﹩ ﹋﹥ در د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
︋︣ ︨ــ︣ آن ︑﹢ا﹁﹅ ︫ــ︡ه، ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ﹎︤ارش ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︀ل ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩ در︋ــ︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫ــ︡، ︀ در︋︀ره ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀ی 
︬ ︫ــ︡ه. ︎﹫︪ــ︐︣ د ﹩︠︣︋ ﹤﹋ ﹜︧︡︀︋︨︣︀ن  ︪﹞ ︀ی﹨ ﹤︤ارش رو﹎ ︀ ،︠︀ص
︀ ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ﹋︀ر﹋︣دن ز ︣︷﹡ ︧︣︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︑︺︡ادی   ︋︩︋
د ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .﹤﹡ ︣﹍︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︀ددا︫︐﹩ از ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه و/

 ﹟د﹨︡ ﹋﹥ ا ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را ارا از ﹩︐﹁︀︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ︫ــ︡ه در ︀
 ︡︀  ︋︩ ︧︐﹍﹩ دارد. ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و︋   ︋︀﹡︀ی آ﹨ ﹤و رو ︀﹫︪﹞ ︳  ︠﹤ ﹝﹢︲﹢ع︋ 

﹝︪ــ︡﹫︀︑ ﹩︧﹋ ﹤ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ︬﹥ ﹨︀ را در︀﹁️ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د و ﹥ ﹋︧﹩ رو︫︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ رو︡اد﹨︀ی ︋︺︡ از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ را ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ داد.

﹝﹢︲﹢︻︀ی ︠︀ص
︣ای ︧︀︋︨︣︀ن  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 ﹨﹞﹥ ﹝﹢اردی را ﹋﹥︋   ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
 ﹩︀﹨ زه﹢ ﹤︋ ️﹝︧﹇ ﹟در︨ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︎﹢︫ــ︩ ﹡﹞﹩ د﹨︡. در ا ﹏﹊︪﹞
ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ در آ﹡ــ︀، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 
︣دا︠︐﹥   ︎︀﹡آ ﹤ ︀ د﹇️︋  ر﹨﹠﹞﹢د﹨ــ︀ی ﹋﹞︐︣ی را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡ و ا﹟ ﹋ــ﹥، ا﹎︣︋ 

﹡︪﹢د، ﹝︪﹊﹑︑﹩ را ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آور﹡︡. ا ﹟﹢زه ﹨︀ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
• ︀︎︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ︾﹫︣﹝︐︖︀﹡7︦ ؛

• ﹨﹞︣ا︨︐︀ ﹋︣دن رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹡︀︨︀ز﹎︀ر؛
• ︫︣﹋︐︀ی روی ﹋︀︾8︢ ؛ و

• ﹝︺︀﹁﹫️ ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︑︀︋︺﹥ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹨︀.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Auditing groups
2- Component auditors
3- Documentation
4- Logistics
5- Shared Service Centers

 ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹤﹋ ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ﹨︀ی ع ︋︣ای﹢︲﹢﹞ ﹟6- ا
﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ در ︨ــ︋ ︣︀︪ــ︀ی د﹡﹫︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹋﹞﹉ 

﹝︧︐﹆﹫﹛ از ︧︀︋︨︣︀ن دا︠﹙﹩ ﹝﹞﹠﹢ع ﹡﹫︧️، ﹝︪﹊﹑ت ︋︀﹜﹆﹢ ه ای را ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
7- Non-conterminous
8- Letterbox Companies
︫ــ︣﹋︐﹠︑ ﹤﹋ ﹩︀︀ آدرس ︎︧︐﹩ د﹁︐︣ ا︮﹙﹩ ︫ــ︀ن در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︋︀ ﹝︀﹜﹫︀ت 
︀︎﹫﹟ ﹇︣ار دارد و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ر︪︀ن را در ︀︨︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡.

:︹︊﹠﹞
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW), Auditing Groups: A Practical Guide, Includes 
Supplementary Material, 2014, www.icaew.com

 ﹤︋ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤﹋ ﹤ آن ﹤︋ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤﹋ ﹤ آن
︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ﹝﹩ د﹨﹠︧︡︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ﹝﹩ د﹨﹠︡

﹎︤ار︫︀ی  ﹩︨︣︋︀︧︀ ﹎︤ار︀︫﹩ در︋︀ره رو︫︀ی ﹝︪︬ ︫︡ه﹎︤ار︫︀ی  ﹩︨︣︋︀︧︀ ﹎︤ار︀︫﹩ در︋︀ره رو︫︀ی ﹝︪︬ ︫︡ه

︀ددا︫️ از ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه︀ددا︫️ از ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه

︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه


