
︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹫︎
︠︴︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ا︐﹞︀ل ﹋︪︿ ﹡︪︡ن ︑︣︿ در ︨ــ︴ ︩︋ ︀ ﹝﹫︀ن ︪︋︀ را ︋﹥ د﹡︊︀ل دارد، و 

︋﹠︀︋︣ا﹟ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه دارای ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︀︫︡، ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣﹩ را در ︎﹩ دارد.
︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ١، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︠︴︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
﹎︣وه ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︪ــ︀ی ﹝﹞︣﹫︾ ︀ ﹜﹛ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ٢︡، ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋︡ ︋︣︠﹢رد﹨︀ی 
﹝﹠︀︨︊﹩ را ︵︣ا﹩ و ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ﹊﹩ از دو د﹜﹫﹏ ز︣، رو﹊︣د﹨︀ی ︠︀ص ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︪︋︀ی 
 ︩︮︀  ︠️﹫﹨︀﹞ ︀ ︳︣ا  ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︩ ﹥ د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹋﹥ آن︋   ︋︀ د﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ آن ا︵﹑︻︀ت ﹤ ﹝﹛ را ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ دا﹡︡:︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︫︀﹝﹏ ︠︴︣﹨︀ی ﹝﹛ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋︀︫︡ (︺﹠﹩ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ا﹜︤ام ﹝﹩ دارد ﹋﹥ 
 ﹤﹋ ﹩︀︪︋ و ︡﹡﹢︫ ﹩︨︣︋︀︧ ︩︋ ️﹫﹝﹨ا ︴︨ ا︨︐﹀︀ده از ︀︋ ︡﹠︐︧﹨ ﹜﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣︷﹡ از ﹤﹋ ﹩︀︪︋ ﹩ِ﹛︀﹞ ا︵﹑︻︀ت
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟︫︡ه در ا ︬ ︪﹞ ︀ی﹨ ﹤رو ︀ ︩︋ ️﹫﹝﹨ا ︴︨ ا︨︐﹀︀ده از ︀︋ ︀ ،︡﹠︐︧﹨ ﹜﹞ ﹉︧ــاز ﹡︷︣ ر
︫ــ﹢﹡︡)٣. ︋︣ای ︪︋︀ی ︾﹫︣﹝﹛، ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︀︋︡ رو︫ــ︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ را در ︨︴ ﹎︣وه ا﹡︖︀م د﹨۴︡. ︋︀ و︗﹢د 
︬ ︫ــ︡ه در ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد در ︭︠﹢ص ︪︋︀ی  ︪﹞ ︀ی︫︣وه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ رو﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه﹎ ،︳در ︋︣︠﹩ ︫ــ︣ا ،﹟ا

︾﹫︣﹝﹛ را ا︗︣ا ﹋﹠︡ ︀ از ︧︀︋︣س ︋ ︩︋﹢ا﹨︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨۵︡. 

 ︑︣︗﹞﹥: ︨﹞﹫︣ا ﹡︭﹫︣ی

رو﹊︣دی ︋﹥رو﹊︣دی ︋﹥
 ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
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️﹫﹨ ﹩﹨ا﹢︠︣︷﹡ ﹤︋ ︀︨︀︎
در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹫️، ا︫ــ︀ره ︫ــ︡ ﹋ــ﹥ ﹎︀﹨﹩ او﹇ــ︀ت ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ 
 ︀ ﹜﹞ ︀︪︋ آن ﹤﹋ ﹟و ا) ︀︪ــ︋ ️︠︀﹠︫ ︋︣ا︨ــ︀س ﹩︨︣︋︀︧
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ا︨️ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ﹛︀ (︡﹡﹢داده ︫ــ ︬﹫︪ــ︑ ﹜﹞︣﹫︾
﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︋﹥ رو﹊︣د ︋︀﹐︋﹥ ︀︎﹫﹟ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ︫ــ﹠︀︠️، ارز︀︋﹩ و 
︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه 
﹝﹠︖︣ ﹡︪ــ﹢د. ︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋︣ای ا︖︀د ار︑︊︀ط 
︋︐︣ ︋﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 و ︀︨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︀ ︣︠﹢رد︋  ــ﹠︀︠️، ارز︀︋ــ﹩ و︋   ︫︀ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︑︊ــ︳︋ 
︠︴︣﹨ــ︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫ــ﹑﹞ ،6️︷︀︑﹩ ︋︣ای ︋︊﹢د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
﹍﹫︣د ︡︋﹟ ︮﹢رت ﹋﹥ در  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋ 600︡ ︮ــ﹢رت︋ 
︑︺﹫﹫﹟ ا︣︑ ︣︴︠ ﹤﹋ ﹟︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ︵﹢ر 
 ﹟﹫﹫︺︑ ︡﹠داده ︫︡ه ا︨️، ︋︣ ﹁︣ا ︨︀︎ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه و ︉︨︀﹠﹞

دا﹝﹠﹥ ︑︀﹋﹫︡ ︋﹫︪︐︣ی ︮﹢رت ﹎﹫︣د.
﹊ــ﹩ از ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران و ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩٧ ︋﹥ 
﹫︪ــ︐︣ ︨ــ︀زو﹋︀ر ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ا︨︐︀﹡︡ارد   ︋﹤︷﹑﹞
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ︑︀﹋﹫︡ دا︫️. ا︨︀︎ ﹟ د﹨﹠︡ه ا︻﹑م ﹋︣د 
﹋﹥ ا﹎︣ ︋︣ای ︑︪ــ﹫︬ ﹝﹫︤ان ﹋︀ر ﹐زم، در ا︋︐︡ای ا﹝︣ ︋︣ ﹝﹛ ︋﹢دن 
︀ ﹡︊﹢دن ︋︩ و ارز︋ ︣︴︠ ﹩︋︀︪ــ︀ی ﹝﹛ ︑﹞︣﹋︤ ︫﹢د، ﹝﹞﹊﹟ 
 ︣︴︠ ﹩︋︀︋︣ای ارز ︉︨︀﹠﹞ ﹟﹫︀︎ ﹤︋﹐︀︋ ︣د﹊رو ﹉ ﹤︋ ﹤︪﹫﹝﹨ ️︨ا
︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨ــ︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︮﹢ل 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ﹝﹠︖︣ ﹡︪﹢د. 
︣ ﹝︊﹠︀ی  ︀︨ــ د﹨﹠︡ه، رو﹊ــ︣د ﹋﹠﹢﹡﹩︋   ︎﹟ــ﹟ ︵︊﹅ ا︻﹑م ا﹫﹠︙﹝﹨
︣ رو﹊︣د   ︋︦﹊︻︣ ️ ︫︀ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  ︪︀ و ︑︺﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫  ︋️︠︀﹠︫
︀︫︡. در﹡︐﹫︖﹥،  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣﹩ ︑︀﹋﹫︡ دا︫︐﹥︋   ︋﹤  ︋«﹐︀︋ ﹤︋ ﹟﹫︀︎»
︋︣︠﹢رد ︋︀ آن ︠︴︣﹨︀، ︐﹩ ا﹎︣ ︋﹥ ︵﹢ر ﹫︮ ︋︣ا︨ــ︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٣٣٠ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ︋︀︫︡، ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ﹡﹫︧️. 
 ︳﹫﹞ د﹨﹠︡ه ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س درک ﹎︣وه و ︨︀︎ ﹟ا ﹟﹫﹠︙﹝﹨
 ︣  ︋︣︐︪﹫  ︋︡︀  ︋︡﹫﹋︀︑ ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ا︑ر﹢ ︴︣﹨︀ی︮   ︠﹩︋︀آن و ارز
︀ص در︋︀ره  ﹥ ︵﹢ر︠  ︨︀ د﹨﹠︡ه ﹨︀︋   ︎︣︀  ︨.︫︡︀  ︋«﹟﹫︀︎ ﹤︋﹐︀︋» ︣د﹊رو
︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡﹊︣د﹡︡، و﹜﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︵﹢ر 

﹋﹙﹩ ﹡﹊︀ت ز︣ را ﹝︴︣ح ︨︀︠︐﹠︡:
• ︋﹠︀ ︋︣ ا︻﹑م ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹎︣وه ︀︋ ،8(MG) ︩︀︎︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︫﹀︀ف 
﹝︪ــ︬ ︫﹢د ﹋﹥ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︴﹢ر ︀︋︡ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹠︡رج در 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫﹠︀︠️ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 

(از ︗﹞﹙﹥ ︑﹆﹙︉) را ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹍﹫︣د و ︋︀ آن ︠︴︣﹨︀ ︋︣︠﹢رد ﹋﹠︡.
• ﹊ــ﹩ د﹍ــ︣ از ا︻︱︀ی ﹎ــ︣وه ﹫﹨ ،9︩︀︎️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹟را ︋﹥ ︑︡و (IAASB) ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

︀ر﹢︋﹩ ﹝﹠︧︖﹛ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر در ار︑︊︀ط ︋︀ ︪︋︀ و ﹝﹫︤ان 
﹝︪︀ر﹋️ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی د﹍︣ان، ︋﹥ ︵﹢ر 
 ️﹫﹨ ﹟ا ﹤︋ ،﹟︣د. ︋︀ و︗﹢د ا﹋ ﹅﹢︪︑ ،︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︠︀ص
 ﹩﹛︀﹝︐︀ی ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ و ︻﹢ا﹇︉ ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ا﹨︡﹞︀﹫︎ ︀︑ ︡داده ︫ــ ︣﹋︢︑

رو﹊︣دی «﹝﹠︺︴﹀︐︣» را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د.
• ﹋︀ر︋︣د ﹝﹀︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ارزش ار︑﹆︀ی 
︋﹫︪︐︣ را دارد ︑︀ ا﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ و︗﹢د آ︡ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت آن ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت 
﹝﹫︳ ﹋﹠﹢﹡﹩ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه10 ﹝﹩ ︎︣دازد، از︗﹞﹙﹥ ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣︷﹡︀ر︸از ا ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︣ای︎  ا﹟ ﹋﹥ رو﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ﹋︀﹁﹩︋ 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢﹡11︡.
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹋﹥ در ︀︨︀︎︪︀ن ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︫︀ره 
 ︫︡︀  ︋﹟﹫︀︎ ﹤︋﹐︀  ︋︣︐︪﹫ ︣ر︨﹩ رو﹊︣دی ﹋﹥︋  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ از︋  دا︫ــ︐﹠︡،︋ 
در ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹞︀️ ﹋︣د﹡١٢︡. ا﹜︊︐﹥، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ در 

﹍﹢﹡﹍﹩ ا︗︣ای رو﹊︣د ︋︀﹐︋﹥ ︀︎﹫﹟ ﹡︷︣ ﹝︐﹀︀و︑﹩ دا︫︐﹠︡:
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞د ﹋﹥ دا﹢︋ ﹟︪︀ن ا﹨︀﹎︧︡ــ︀︋︡اری13 د ﹤︧︨﹢﹞ دو •
﹎︣وه ︀︋ــ︡ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨ــ︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
 .︫︡︀︋ ﹜﹞︣﹫︾ و ﹜﹞ ︀ی︪ــ︋ ﹟︐﹁︣﹎︣︷﹡د در ﹎︣وه و ﹡﹫︤ در﹢︗﹢﹞
︀ور دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ د︡﹎︀ه «︻﹞﹢دی» و «ا﹁﹆﹩»،  ︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن︋   ︎﹟ا
︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س 
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ و ﹏﹫︧ــ︑ ︣︐ ﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه را︋  در︋ــ︀ره︮ 
ــ︡ ﹋﹥ رو﹊︣د ﹁︺﹙﹩ (رو﹊︣د ︻﹞﹢دی، ︀ رو﹊︣د  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︫ــ︀ره︫ 
︋︣ا︨︀س ︫ــ﹠︀︠️ ︋︪ــ︀ و ︑︺﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀) ﹨﹠﹢ز ︋︣ای ︋︣︠﹩ 
از ︨︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹎︣وه ︋︧ــ﹫︀ر ا︔︋︩︣ ︋﹢ده و ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ︋︀ز﹡﹍︣︀ی 

︋︺︡ی ﹡ ︡︀︊︢ف ︫﹢د. 
• دو ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧ــ︀︋︡اری د﹍14︣ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ رو﹊ــ︣د ا︮﹢ل ﹝﹢ر︑︣ 
 ﹩ِ﹞﹢﹀﹞ ︀ی︐︡ود﹞ ︣︤و﹝﹩ ﹡︡ارد ︋ــ﹛ ﹤﹋ ﹟︀د ﹋︣د﹡︡ و ا﹠را ︎﹫︪ــ
وا︡﹨ــ︀ی ︑︖ــ︀ری ﹠︡﹝﹊︀﹡﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︲︣ورت در ︑︺︣ــ︿ «﹎︣وه» 
﹡﹞﹩ ﹎﹠︖﹠︡ ︋» ︿︣︺︑ ︀︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤︊﹠︗ ︀︩» ا﹡︴︊︀ق ﹡︡ار﹡︡، ︑﹞︣﹋︤ 

︫﹢د. 
﹊﹩ از ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری١۵ ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ رو﹊︣د ︑︺﹫﹫﹟ 
دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه ︀︋︡ ”︋﹥ ا﹡ــ︡ازه ﹋︀﹁﹩ ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ ︋︀︫ــ︡ ︑︀ 
︋︐﹢ا﹡︡ ﹎︧ــ︐︣ه ای از ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︐﹙︿ را در︋︣︋﹍﹫︣د و 
 ︩︋︣︔︣د﹨︀ی ا﹊︤ی ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ ﹝︀﹡︹ رو﹢︖︑ ︀ی﹞و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹜︤ا ﹤︋
︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪ــ﹢د“. ا﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ︧ــ︀︋︡اری ا﹁︤ود ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤ 
︋︀ز﹡﹍︣︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ︋﹥ ︗︀ی د﹡︊︀ل ﹋︣دن 
 ﹟ا ︣︋ ︡︀︋ ،︡﹨آوردن ︫ــ﹢ا ️ ︑︖﹢︤ ا︲︀﹁﹩ در ﹁︣ا﹠︡ ︋︣ای ︋﹥ د︨ــ
︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ آ︀ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ 

 .︣﹫︠ ︀ ︣ده﹋ ️﹁︀︀ر﹡︷︣ش در︸را ︋︣ای ا
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دــ︡﹎︀ه ﹊﹩ د﹍ــ︣ از ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری١۶ ا﹟ ︋﹢د 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠  ︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋  ﹋ــ﹥ ا︮﹢ل ﹋﹙﹩ ﹝︣︑︊︳︋ 
︬ ا﹡ــ︡ و در ا︣﹞ ﹟﹙﹥، ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹞﹩ ﹡﹫ــ︀ز ﹡︡ار﹡︡. ا﹜︊︐﹥  ﹆﹡ ﹩︋
 ︣︀︨ و ︩︋ ️︠︀﹠︫ ﹤﹠﹫﹞︨︧ــ﹥ ︠︀︵︣ ﹡︪︀ن ﹋︣د ﹋﹥ در ز﹢﹞ ﹟ا
 ﹤ ــ︣ا︳ در ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ ﹎︣وه،︋   ︫︀  ︋︳︊︑︣﹞ ︿﹚︐﹞ ــ︀ی︻﹢︲﹢﹞

ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی ﹡﹫︀ز ا︨️.
ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙﹩١٧ د︡﹎︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ دا︫︐﹠︡:

 ﹩︋︀و ارز ️︠︀﹠ ︣ا︨︀س︫   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞ر ﹋﹙﹩ از ︑︺﹫﹫﹟ دا﹢︵ ﹤  ︋•
︠︴ــ︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︣ای ﹎︣وه، ︀﹝ــ️ ﹠︡ا﹡﹩ ﹡﹊︣د﹡18︡. 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ︀︵︣ ﹡︪︀ن ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ا︨︐︀﹡︡ارد︋   ︠︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ﹟ا﹜︊︐﹥ ا
︫﹞﹢ل ا﹟ رو﹊︣د ︋﹥ ︗︀ی رو﹊︣د ﹁︺﹙﹩ ﹋﹥ ︋︣ ︫﹠︀︠️ ︪︋︀ و 
ارز︀︋ــ﹩ ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀ ︑﹞︣﹋︤ دارد، ︑︽﹫﹫ــ︣ی ﹋﹏ ﹡﹍︣ا﹡﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 

و ﹨︀﹁/﹤﹠︤︡ه ︀︮﹏ از آن ﹡﹫︤ ︀︋︡ ︋﹥ د﹇️ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د. 
• د︡﹎︀ه ﹊﹩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙﹩19 ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ 
 ︡︀︋ ︩︋ ︴︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه و ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︀ر ﹐زم در ︨ــ ﹤﹠﹞دا
 ﹟ا︨ــ︐﹀︀ده ︫ــ﹢د. ا ﹐︀︋ ﹤︋ ﹟﹫︀︎ و ﹟﹫︀︎ ﹤︋﹐︀︋ ︣د﹊از رو ﹩︊﹫﹋︣︑
 ﹤︫ــ︡ه از زاو ﹩︀︨︀﹠︫ ︣د ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︠︴︣﹨︀ی﹊رو
﹎︣وه و ︠︴︣﹨︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه در ︨︴︋ ︩، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︀︨︉ 

در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹩︋︀د ﹋﹥ ﹨﹛ ارز﹢  ︋﹟از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙ــ﹩20 ا ﹩﹊ ︀ه﹎︡د •
︠︴ــ︣ و ﹨﹛ ا﹨﹞﹫ــ️ ︀︋ ︩︋︡ ︗ــ︤و ﹝﹑︷ــ︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀﹇﹩ 
 ︣︴︠ ﹩︋︀ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹥ ارز ﹤︐﹊﹡ ﹟د﹨﹠︡ه ︋﹥ ا ︎︀︨ــ ﹟ا .︡﹠﹡︀﹝︋
 ︀ دن﹢︋ ﹜﹞ ﹟﹫﹫︺︑ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا︮﹙ــ﹩ در ﹩﹊ ︣وه﹎ ︴در ︨ــ

﹡︊﹢دن ︋ ﹉︩ ︠︀ص ا︨️. 
• د︡﹎︀ه ﹊﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙﹩21 ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ رو﹊︣د ﹋﹠﹢﹡﹩ 
︋︣ای ︫ــ﹠︀︠️ ︪︋︀ی ﹝﹛ ︋︣ا︨ــ︀س ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︀ ا︐﹞︀ل 

و︗﹢د ︠︴︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹨﹠﹢ز ﹝︺︐︊︣ ا︨️. 
︨ــ︀︣ ﹎︣وه ﹨︀ی ︨ــ﹢د︋︣ ا︸︀ر﹡︷︣ ︠︀︮﹩ در︋︀ره ا﹟ ︗﹠︊﹥ از 

﹫︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه ﹡︡ا︫︐﹠︡. 
 ﹟﹫ ︣ ﹜︤وم ︑﹆﹢️ ار︑︊︀ط︋  ︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن ز︀دی︋   ︎﹟﹫﹠︙﹝﹨
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹩︋︀ارز ﹩﹠︺) ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︑︀﹋﹫︡ دا︫︐﹠٢٢︡ ﹩︨︣︋︀︧
︠︴︣ ︋︣ای ﹎ــ︣وه ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه))، و ︋︣︠﹩ ︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن 
︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ﹢زه ﹨︀ی ︠︀︮ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ درک 
﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︠︀︵︣ ﹡︪︀ن 

﹋︣د﹡٢٣︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
︀ص: ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹑﹞ :600︷︀ت︠  1- ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 

(︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ر﹋ ﹏﹞︀︫) ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه︑ر﹢︮
600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛2- ︋﹠︡ 24 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا

600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛3- ︋﹠︡ 26 و 27 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛4- ︋﹠︡ 28 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛5- ︋﹠︡ 29 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا

 ﹩︋︀315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)، ︫﹠︀︠️ و ارز ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛6- ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ از︵︣﹅ ︫ــ﹠︀︠️ وا︡ ︑︖ــ︀ری و ﹝﹫︳ آن، 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︐﹫﹛﹢︧﹞ ،240︀ی ︧ــ︀︋︣س در ز﹝﹫﹠﹥ 
 ،330 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ در ︉﹚﹆︑

وا﹋﹠︩ ︧︀︋︣س ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه
7- ︨ــ︀︣ ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران و ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹡︷ــ︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩: ︫ــ﹢رای 

︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎
(IOSCO) ︀دار︋ ︀ی اوراق﹡﹢﹫︧﹫﹝﹋ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ن ︋﹫﹟ ا﹞8- ︨︀ز

(IFIAR) ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ 9- ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت
10- ︨ــ︀︣ ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران و ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩: ︫ــ﹢رای 

(EBA) ︀︎︨︀ز﹝︀ن ︋︀﹡﹊︡اری ارو ،︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎
MAOB :﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︀د﹨︀ی ﹡︷︀رت﹡ ︣را︑﹍︢اران و﹆﹞ ︣︀︨ -11

 ،(DTT) ﹩︑ ﹩︑ دی ،(BDO) ︧︀︋︡اری: ︋﹩ دی او 12- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی
(KPMG) ﹩︗ ام ﹩︎ ﹩﹋ ،(GT) ﹩︑ ﹩︗ ،(EYG) ﹩︗ وای ﹩

13- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری: دی ︑﹩ ︑﹩، ﹩ وای
14- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری: ︗﹩ ︑﹩، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩

15- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری
(RSM) ︧︀︋︡اری: آراس ام 16- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی

17- National Standard Setters (NSS)
 ️﹫﹨ ،︀ن﹍﹫︪﹫﹞ ﹩﹝︨︧ــ︀︋︡اران ر ﹤︧︨﹢﹞ :﹩﹚﹞ 18- ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اران

(NBA) ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹞
و  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹨﹫ــ️  ﹝﹙ــ﹩:  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢ار   -19

(AUASB) ︀﹫﹛ا︨︐︣ا ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن
(IDW) ﹢﹫﹚︋20- ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار ﹝﹙﹩: آی دی د

21- ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار ﹝﹙﹩: ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ژا︎﹟
22- ︨ــ︀︣ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران و ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩: ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اران 
 ﹤﹠︤﹨ ﹩︪ــ︋ ︀ن﹠﹫﹝︵︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨ :﹩ــ﹚﹞
﹫﹨ ،(CAASB)️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ 
ز﹐﹡︡﹡﹢ (NZAuASB)؛ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری: ︗﹩ ︑﹩ آی، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩؛ 
︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩: اِی ︗﹩ ︨ــ﹩، د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت آ﹝︣﹊︀ (GAO)، ︨︀ز﹝︀ن 

 (INTOSAI) ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀︻ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹟﹫︋
(IAIS) ﹤﹝﹫︋ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡︀︸︣ان :︩︀︎ 23- ︻︱﹢ ﹎︣وه

:︹︊﹠﹞
- International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB), Group Audits - Issues and Working Group 
Views, 2016
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