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د﹎︣﹎﹢ن ︨︀زی ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای آ﹠︡هد﹎︣﹎﹢ن ︨︀زی ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای آ﹠︡ه

در ︗﹙︧ــ﹥ ٩ ا﹋︐︊ــ︣ ٢٠١٨ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳ ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران١ در ﹜﹠︡ن، 
﹫︪︐︀ز در ا ﹟﹢زه،  ﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨ــِ︳︎   ︨.︡  ︫︒ ︣ای آ﹠︡ه»︋  در︭︠﹢ص «د﹎︣﹎﹢ن ︨ــ︀زی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
﹞️ د﹎︣﹎﹢ن ︨︀زی   ︨﹤ ︀ره  ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋   ︋﹟د را در﹝﹫︀ن ﹎︢ا︫︐﹠︡، در ا﹢ ر﹨﹫︀﹁︐︀ و د︡﹎︀ه ﹨︀ی︠ 

﹝﹢︨︧﹥ ︋︣ای آ﹠︡ه ︋︣و﹡︡.

(Hines Harvey Woods Ltd) ︀روی وودز﹨ ︦﹠︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︣︡﹞ ،(Sara Harvey) ︨︀را ﹨︀روی
 ﹏︪﹫﹞  ﹉︀رو﹞  ️﹫︎  ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞  (Norwich) ۲︘رو﹢﹡  ﹤︊︺︫ در  ︨︀ل   ٦  ،︫︡ ︧︀︋︡اری   ﹤﹁︣ وارد  ︨︀ل ١٩٧٧  در   •

 ﹤︧︨﹢﹞ ︀︋ ︀﹨︡︺︋ ﹤﹋ (Peat Marwick Mitchell)︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ (KPMG) اد︾︀م ︫︡، ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹢ده ا︨️.
• دارای ︋﹫︩ از ٣٠ ︨︀ل ︑︖︣︋﹥ در ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ در ز﹝﹫﹠﹥  ،﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︡اری و ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹫︀︑﹩.

• ︗ ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ︣︡﹞︀﹡﹩ ا︠﹑ق ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه و ر︨﹞︗ ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹢︱︻ ،۳﹩︀﹡﹩ ﹝︀﹜﹫︀ت ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹡︖﹞﹟ 
︧︀︋︡اران ︠︊︣ه و ر︨﹞﹩، و ︻︱﹢ ﹎︣وه ا︠﹑ق ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝︪﹢ر︑﹩ ﹝︣ا︗︹ ︧︀︋︡اری٤.

 ︀︐﹋︫︣ ﹟رو، ا ﹟و﹝︐﹢︨︳ (︋︀ ﹎︣دش ︨︀﹐﹡﹥ ﹋﹞︐︣ از ۵٠٠﹨︤ار ︎﹢﹡︡) ﹨︧︐﹠︡. از ا ﹉﹢﹋ ︀ی﹨︨︧︡ــ﹥ وا﹢﹞ ﹟︀ر ا﹊︊︀︮ ︡ه ︋﹫︩ از ١٠٠٠﹝︻ ︩︋
﹢د (︫︀﹝﹏  ﹥ روز﹡﹍﹥  دا︫︐﹟ ﹝︀ر︑︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن︠  ︣ای︋   ︋﹤︧︨﹢﹞ ﹟ا ﹟︀︋︣ا﹠  ︋.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹫﹊︑  ﹤︧︨﹢﹞ ﹟ا ﹤ ﹥ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات︋  ︋︣ای ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀︪︀ن︋ 
︡﹝ــ︀ت ارا﹥ د﹨﹠︡. ﹨︤﹠﹥ ا﹟ آ﹝﹢زش  ︀︊﹊︀ران︠  ︩ ︻﹞︡ه︮   ︋﹤ ︐﹢ا﹡﹠︡︋  ︣ای آ﹝﹢زش آ﹡︤﹨ ︀﹠﹥ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ ︑︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر﹝﹠︡ان︋  ــ︣﹉ و ﹋︀ر﹝﹠ــ︡)،︋   ︫١٣

در ︵﹢ل ز﹝︀ن ︋︀ز︀︋﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا﹟ ﹝﹢︨︧﹥ در ﹢زه ﹆﹢ق ود︨︐﹞︤د، ﹡︣م ا﹁︤ار ︧︀︋︡اری، و ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︑︭︬ دار﹡︡. 
︀︡ از  ︀﹐︨ــ️. ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀︋  ︧﹫︀ر︋  ︣︻️ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹆︣رات︋  ︀︫ــ﹠︡.︨  ︀︡ دا︫ــ︐﹥︋   ︋︡︡︗ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹩︀︑︀ر﹞ از ﹩﹊ «︹︣ــ ﹇︡رت «︀د﹎﹫︣ی︨ 
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︋﹥ روز︋﹢دن ︑﹞︀﹝﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︠﹢د ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠﹠︡. ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ 
 ﹩﹊ ︀ر﹋ ﹟ــ︡ ﹜︤وم ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠ــ︡. ا︀︋
از رو︫ــ︀ی ﹡﹍︡اری ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︨ــ️ ︣ا ﹋﹥ ا﹎︣ و︸︀︿ ﹝︺﹞﹢ل 
 ﹤روز﹝︣ه ︠﹢د﹋︀ر︨︀زی ︫ــ﹢﹡︡، ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣︮️ ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای ارا

︠︡﹝︀ت ︋︀ ارزش ا﹁︤وده ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️.
︋︀ و︗﹢د ا ،﹟︀﹁︐﹟ ﹋︀ر﹝﹠︡ان ︗︧﹞ ﹉ ︡︡﹙﹥ ︗︡ی ا︨️. 
ز﹡︡﹎﹩ در ︫ــ﹢﹋ ﹩﹋︣﹉ ︋﹥ دور از ﹝︣﹋︤ ︀︫︡ ︋﹥ ﹝︢اق ︋︣︠﹩ 
 ﹩︀﹢︎ ﹉﹢﹋ ر ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی﹢︭︑ ﹟ا .︡︀﹫﹡ ا﹡︀ن ︠﹢ش﹢︗
 ﹟از ا .︫︡︀  ︋﹤﹚︧﹞ ﹟از ︻﹢ا﹝﹏ ا ﹩﹊ ︡︀زم را ﹡︡ار﹡︡ ﹡﹫︤ ︫ــ﹐
رو، ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣ا︨︀س ︫︣ا︳ ﹋︀ر ﹝﹠︺︴︿، از︗﹞﹙﹥ ﹋︀ر ︎︀ره و﹇️ 
(︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ︋︣ای ﹝︀دران دارای ︋︙﹥ ﹝︡ر︨ــ﹥ ای)، ︨︀︻︀ت 
︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︐﹀ــ︀وت، ﹡﹫︣و﹨︀ی ز︀دی  ﹋︀ری ﹝︐﹀︀وت ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋ 

ا︨︐︡ام ﹝﹩ ﹋﹠︡.
﹊ــ﹩ از ﹝︣︑ ﹜ــ﹟ و︸︀ــ︿، ﹎﹢ش ﹋ــ︣دن ︋﹥ ﹝︪ــ﹊﹑ت 
 ︣︐︪﹫  ︋.️︨︀﹡زم از آ﹐ ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀︮︊﹊︀ران و ﹁︣ا﹨﹛ ︨ــ︀︠︐﹟︎ 
︀︮︊﹊︀ران ︠﹢ا﹨︀ن ار︑︊︀ط ﹋︀ری دراز﹝︡ت و ﹋﹞﹉ ︮︀د﹇︀﹡﹥ و 

︨︣را︨️ ﹨︧︐﹠︡.
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨ــ︳، در دوران اد︾︀م 
﹥ آ﹡︀ ﹋﹥ در ﹎︢ر ز﹝︀ن  ︀︊﹊︀ران︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ا︻︐﹞︀د︮  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀،︋ 
 ️︡ار ︠﹢د ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨﹠︡ داد. ﹨︡ا︀︎ ︀ت﹫ ﹤︋ ،د︨ــ️ آ﹝︡ه ﹤︋
 ︿︀︸︫ــ︡ن، ا︾﹙︉ ︗ــ︤و و ﹩﹛︀︐﹫︖︀ران در ﹝︧ــ﹫︣ د﹊︊︀︮
﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️. در ︀︎︀ن، ﹡﹆︩ ﹝﹛ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 
︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای۵ در ﹡﹍︡اری از ﹡︀م ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای و 
︑﹞︀﹇ ︤︀﹏ ︫︡ن ︋﹫﹟ ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای و د﹍︣ ︠︡﹝︀ت د﹨﹠︡﹎︀ن 

.️﹁︣﹎ ﹜﹋ ️ ︋﹩ ﹋﹫﹀﹫️ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان د︨

︎︀ول ﹋﹠︡ی ︫︣ ،(Paul Kennedy)﹉ ﹝﹢︨︧﹥ او︋﹫︣ن 
(O’Byrne & Kennedy) و ﹋﹠︡ی

• ︻︱﹢ ︣﹁﹥ ای ﹝﹢︨︧﹥ ورا︨﹫︕ (VeraSage)، ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︪︀وره 
و  ︣﹁﹥ ای،  ︠︡﹝︀ت  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی   ️﹁︪︣﹫︎ ︋︣ای  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︨﹠︣ان در ﹨﹞︪︀︀ی ︧︀︋︡اران و و﹋﹑.
︋︊﹢د  ︋︣ای  ︉ و﹋︀ر  ︧﹋ ︀︮︊︀ن   ﹤︋  ﹉﹝﹋ در   ︬︭︑ دارای   •
︋︣ای  ﹋﹑س   ︋︣﹎︤اری  و  ﹝︣︋﹩ ﹎︣ی  دوره ﹨︀ی   ﹤ارا ︉ و﹋︀ر،  ︧﹋

︉ و﹋︀ر.  ︀﹝️ از ︋︊﹢د ﹋︧
و   ️︋︀︔  ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︋︣﹝︊﹠︀ی  ︧︀︋︡اری  ︠︡﹝︀ت  ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ه   •
﹢رت ﹡︀ر︲︀︐﹩ از ﹋︀ر ﹝﹢︨︧﹥. ︑︱﹞﹫﹟ ا︨︐︣داد ﹅ ا﹜︤﹞﹥ در︮ 

 ️︀︻در ز﹝﹫﹠﹥ ر ︀﹠︑ ﹤﹋ ای ︋﹢د ﹤︧︨﹢﹞ ﹉︫︣ ︎︀ول ︑︀ ︨︀ل ١٩٩٧
﹝﹆︣رات ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ﹝﹩ داد. ︨ــ︍︦ در دوره آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹁︪ــ︣ده ای 
︫ــ︣﹋️ ﹋︣د ﹋﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری را ︑︪ــ﹢﹅ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ از 
︉ و﹋︀ر﹨︀ ︋︣و﹡︡.  ︠︡﹝︀ت ر︻︀️ ︋﹥ ︨﹞️ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑﹢︨︺﹥ ﹋︧
︎︀ول، از آن دوره آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹁︪ــ︣ده ︋︀ ﹨︡ف ︗︡︡ی ︋︀ز﹎︪️. 
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ آن دوره آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥  ﹛︀ ــ︀ی﹠︣﹝︑ ــ﹩ از﹊
او و ︫ــ︀︋ ︩﹊︣︡ ﹝︐﹠﹩ در ﹝︡ح ︠﹢د︫ــ︀ن ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن ︎︦ از 
﹝︣گ ︫︀ن ﹝﹩ ﹡﹢︫ــ︐﹠︡. آن ﹨︀ ﹝﹩ ︠﹢ا︨︐﹠︡ در ا﹟ ﹝︐﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ︫﹢د 
﹋﹥ آن ﹨ــ︀ ز﹡︡﹎﹩ ︀︮︊ــ﹊︀ران را د﹎︣﹎﹢ن ﹋︣ده ا﹡︡. ا﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ 
 ﹏︡︊︑ ای ﹤︧︨﹢﹞ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ده ﹤︧︨﹢﹞ ﹉ ا︨ــ️ از﹢︠ ﹩﹞
︉ و﹋︀ر ︀︮︊﹊︀ران را د﹎︣﹎﹢ن ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︎︀ول ﹝︺︐﹆︡  ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹋︧ــ
﹠︖﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د. ︣ د﹍︣ان︨  ︀ ﹝﹫︤ان ︑︀︔﹫︣﹎︢اری︋  ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️︋ 

ا﹟ ﹎︢ار ︨ــ﹀︣ی آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︋﹢د. ︑﹞︀﹝ــ﹩ ︀︮︊﹊︀ران در ﹝︡ل 
︉ و﹋︀ر ︗︡︡ آ﹡︀ ﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎︣﹁︐﹠ــ︡. ﹨︖︡ه ﹝︀ه ︎︦ از آن  ﹋︧ــ
دوره آ﹝﹢ز︫﹩ ﹁︪︣ده، ﹝﹢︨︧ــ﹥ آن ﹨︀ از ︋﹫︩ از ۵٠٠ ﹝︪︐︣ی 
︋﹥ ۵٠ ﹝︪︐︣ی ر︨﹫︡، و﹜﹩ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ درا﹝︡ ︀︮﹏ از ﹨︣ ﹝︪︐︣ی 
︋﹥ ︋﹫︩ از ١٠﹨︤ار︎﹢﹡︡ ا﹁︤ا ︩︀﹁️. در︨﹩ ﹋﹥ ︎︦ از ﹎︫︢️ 
︨ــ︀﹜︀ آ﹝﹢︠︐﹠︡ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹁︣︮️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ا︫︐︊︀﹨﹩، 
︋︣ای ﹝︪ــ︐︣ی ا︫︐︊︀﹨﹩، ︋︧ــ﹫︀ر ︋︤رگ ︋﹢د. در ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣، 
﹝﹫︀﹡﹍﹫ــ﹟ ﹡︣خ ︢︎ــ︣ش ﹋︀ر﹨︀ی ︗︡︡ ار︗︀ع ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی 

︀︮︊﹊︀ران را︲﹩، ︡ود ١ از ۴ ا︨️.
︉ و﹋︀ری ﹋︀ر  ا﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︣︗﹫ــ ﹝﹩ د﹨︡ ︋︀ ︀︮︊︀ن ﹋︧ــ
︉ و﹋︀ر ﹝﹢﹁﹆﹩ دار﹡︡، و﹜﹩ ︠﹢ا﹨︀ن ﹋﹠︐︣ل  ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹋︧ــ
  ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︀م﹝︑ ﹤︧︨﹢﹞ ﹟د ﹨︧︐﹠︡. ا﹢  ︠️︫﹢﹡︣  ︨︣ ︋﹫︪ــ︐︣︋ 
را از ︎﹫︩ ﹝︪ــ︬ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑︱﹞﹫﹟ ا︨ــ︐︣داد ﹅ ا﹜︤﹞﹥ را 
در ︮﹢رت ﹡︀را︲﹩ ︋﹢دن از ﹡︐﹫︖﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ د﹨︡ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، 
 ﹟︧︀ب ﹝︀﹨︀﹡﹥ ﹎︀م ︋︣دارد ﹋﹥ ا︑ا﹡︧︐﹥ ︋﹥ ︨﹞️ ︮︡ور ︮﹢ر﹢︑
 ﹤︧︨﹢﹞ ﹟︣ده ا︨️. ا﹋ ︣︐ ︑︽﹫﹫︣، ︗︣︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ ﹝﹢︨︧﹥ را︋ 
از ︨︀ل ٢٠٠١ ︋﹥ ︋︺︡ از روش ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︨︀︻︐﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣ده 
 ،︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣ ﹥ ︗︀ی ︑﹞︣﹋︤︋  ︀ور دارد ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥︋  ︀ول︋  ا︨️، ز︣ا︎ 
 ﹟︢ارد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹍ ︣ ارزش آ﹁︣﹠ــ﹩︋   ︋︡︀ ︑﹞ــ︀م ︑﹞︣﹋︤ش را︋ 
︉ و﹋︀ر﹨︀  ﹝﹢︨︧﹥ در ︋︪﹩ از آ﹝﹢ز︫ــ︀︮ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀︊︀ن ﹋︧

﹝﹩ د﹨︡، از ا︋︤ار ︀د﹎﹫︣ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︋︣︠﹑ف ︠︡﹝︀ت ︨ــ﹠︐﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات 
﹋﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ ﹡︐︀︕ ︑︀ر﹩ ﹝︐﹊﹩ ا︨ــ️، ا﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹡﹍︀ه 
آ﹠︡ه ﹡﹍ــ︣ ︋﹥ ︀︮︊﹊︀را﹡ــ︩ دارد و ︠︡﹝︀︑ــ﹩ ﹡︷﹫︣ ﹝︡ل  ﹋︣دن 
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︉ و﹋︀ر، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی را﹨︊︣دی، و ︾﹫︣ه ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. از د︡﹎︀ه  ︧﹋
︎︀ول، ﹝︪ــ︀وره ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︎﹫︪ــ︣﹁️ ︵︊﹫︺﹩ ︣﹁﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای 
︊︣ه را ﹀︶ ﹋︣ده ا︨️  ﹢د، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹡︀م ︧︀︋︡ار︠  ﹝︐﹞︀︤﹋︣دن︠ 

و﹜﹩ ﹝︤️ ر﹇︀︋︐﹩ ﹝︪︀وره را ﹨﹛ دارد.
 ﹩﹁︣︺﹞ ﹅︣︵ ــ︡ را از︡︗ ︀ران﹊︊︀︮ ︣︐︨︧ــ﹥ ︋﹫︪ــ﹢﹞ ﹟ا
︀︮︊﹊︀ران ﹝﹢︗﹢د ︋﹥ د︨ــ️ ﹝ــ﹩ آورد. ﹉ ﹝︪ــ︐︣ی را︲﹩، 
 ︣﹍︨︧ــ﹥ ا︨️. ﹝︖︣ای د﹢﹞ ﹟︋︣ای ا ﹩︋︀︋︀زار ﹏﹞︀︻ ﹟︣︐︋

﹁︣وش آن ﹨︀ ︋︣﹎︤اری دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝﹠︷﹛ ا︨️.
 ﹜﹞ .︡﹠﹋ ︀د ︨﹣ال︪ــ︀ور ︠﹢ب ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ ز﹞ ﹉ ،﹏︮در ا
︉ و﹋︀ر ︀︮︊﹊︀ر ﹋﹠︖﹊︀و ︋︀︫︡.  ا︨ــ️ ﹋﹥ در︋︀ره ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ︋︣ ﹋︧
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︠﹢ا﹨︀ن ﹎ــ︢ار از ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ر︻︀ــ️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و 
 ︡﹠︫︀ ︀︡ ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥︋  ︉ و﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡،︋  ︡﹝︀ت ︑﹢︨︺﹥ ﹋︧  ︠﹤ ﹝﹆︣رات︋ 

︉ و﹋︀ر ︀︋︡ ذ﹨﹠﹫️ ﹝︪︀وره دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︧﹋ ﹉﹛︀﹞ ︀ ﹉︫︣ ﹤﹋

︨﹢زان ا︡﹞ ،(Suzanne Spicer) ︧︣︀︍︨︣ و ﹝﹢︨︦ 
.(Spicer & Co.) و ﹨﹞﹊︀ران ︧︣︀︍︨ا

 ٨ و  ︀︮︊﹊︀ر   ٥٠٠  ﹤︋  ﹉︤د﹡ و  ︫︡ه  ﹋︀ر   ﹟ا وارد   ٢٠٠١ ︨︀ل  در   •
﹋︀ر﹝﹠︡ دارد.

 ﹤﹋ ﹟︀ران را ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ا︋︣ی ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ا﹊︊︀︮ •
︉ و﹋︀ر︫︀ن دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︵﹑︻︀ت آ﹡﹩ در︋︀ره ﹋︧

• ︀︮︊﹊︀ران ﹝﹢︨︧﹥ را، ﹎︧︐︣ه ای از ا﹁︣اد و ︫︣﹋︐︀، از ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹎︣ان 
﹁︣دی ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ︫︣﹋︐︀ی ︨︀︠︐﹞︀ن ︨︀زی ︋︀ ﹎︣دش ﹝︀﹜﹩ ﹠︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن 

︎﹢﹡︡، ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
از د︡﹎︀ه ︨ــ﹢زان، ︋︣ای د﹎︣﹎﹢ن ︨︀زی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای 
 .️﹁︣︢︎ ︀ران را﹊︊︀︮ ︀︀ر ︋ــ﹋ ︡︡︗ ︀ی︀وری و رو︫ــ﹠﹁ ︡︀︋ ،︡ه﹠آ
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝﹢︔︣ ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︀︋︡ ﹋︀ر﹋﹠︀﹡﹩ 
 ﹟︀ل را ︋﹙︡ ︋︀︫ــ﹠︡. و﹜﹩ در ﹝﹫︀ن ا︐﹫︖︀ی د︑︀ر﹞ ﹤﹋ ︡﹠دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ
﹨﹞﹥ ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ﹁﹠︀وری، ﹝︀ر︑ــ︀ی ار︑︊︀︵﹩ ︋﹥ ︵ــ﹢ر روزا﹁︤و﹡﹩ 

︋︀ا﹨﹞﹫️ ︫︡ه ا﹡︡.
︴︀﹨︀ی د︨ــ︐﹩ را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡   ︠︣︴ ︠﹢د﹋︀ر︫ــ︡ن ﹁︣ا﹠︡﹨ــ︀،︠ 
و ا﹝ــ﹊︀ن ا︖︀د ارزش ا﹁ــ︤وده در ز﹝︀ن ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︋ــ﹥ ︀︮︊﹊︀ران 
︩ ازا﹟ در﹎﹫ــ︣ ﹋︀ر﹨︀ی  ﹫ را ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹋︀ر﹝﹠ــ︡ان︋ 
 ﹤︎︀ا﹁︐︀ده و ︑﹊︣اری ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ز﹝︀ن ︠﹢د را روی ارا ︩ ﹫︎

︠︡﹝︀ت ︋︀﹐︑︣ ز﹡︖﹫︣ه ارزش ︮︣ف ﹋﹠﹠︡.
 ︤︀ ︤﹫﹡ ﹤ــ︣ ﹋︀ر﹝﹠︡ان ︋﹥ ﹁﹙︧ــ﹀﹥ ﹝﹢︨︧ــ︷﹡ ︉﹚︗ ،﹟و︗ــ﹢د ا ︀︋
ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️. ﹝﹢︨︧﹥ ا︀︍︨︧ــ︣ و ﹨﹞﹊︀ران از  ︣︐︧︋ ﹉︧︀︋︡اری 

︫﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︣︐︋﹟ راه ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︫︣وع ︨﹀︣ 
د︖﹫︐︀﹜﹩ ︫︡ن ︀︮︊﹊︀ران، ا︔︊︀ت ﹇︀︋﹙﹫️ ا ︣︐︧︋ ﹟︧︀︋︡اری ا︨️. 
ا﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣﹎︤ار﹋﹠﹠︡ه رو︡اد﹨︀﹩ ︋︣ای ︀︮︊﹊︀ران ا︨️ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ 
︋︀ ﹨﹛ ار︑︊ــ︀ط ︋﹍﹫︣﹡︡ و در︋︀ره ︑︖︣︋﹫︀ت ︫ــ︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ﹎︢ر ︋﹥ ︋︧ــ︐︣ 
 ﹉ در ︀﹠︑ ﹤︨︧ــ﹢﹞ ﹟ــ︀ل ︋︀ ﹨﹛ ︑︊︀دل ﹡︷︣ ﹋﹠﹠︡. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا︐﹫︖د
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹟ه ﹋︀ر﹋︣د ا﹢﹡ دارد، آ﹝﹢زش ﹋︀ر﹋﹠︀ن در︋︀ره ︬︭︑ ︣︐︋︧ــ

︋﹥ ﹡︧︊️ آ︨︀ن ا︨️. 
 ﹤﹡﹐︀ ﹀︣﹨︀ی︨   ︨﹤ ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨﹫︡ه ﹋﹥ ﹋︪︀﹡︡ن ﹋︀ر﹝﹠︡ان︋  ︨﹢زان︋ 
︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹋﹠﹀︣ا﹡︧︀ی ︧︀︋︡اری و د︖﹫︐︀ل ︋︀︻︒ ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ه 
﹝﹩ ︫ــ﹢د و ︋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ در︋︀ره ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 
 ️﹋︣  ︫︀︧﹡︣ا﹀﹠﹋ ﹟︀ر﹋﹠︀﹡﹩ ﹋﹥ در ا﹋ .︡﹡︣﹫﹍ ﹋︀ر︋︣دی ︗ ︡︡﹫︤ی ︀د︋ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا︵﹑︻︀︑︪︀ن را ︋︀ د﹍︣ ﹨﹞﹊︀ران ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡ و دا﹡︩ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ زه ﹨︀ را﹢ در آن ﹤︧︨﹢﹞
︑﹢︮﹫﹥ ︨ــ﹢زان ا﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︨ــ﹢ق دادن ︀︮︊﹊︀ران ︋﹥ ︋︧ــ︐︣ 
 ﹟︀ل ا︐﹫︖︀م ︋﹥ ﹎︀م ︋︀︫ــ︡. ﹎︢ار ﹎︀م ︋﹥ ﹎︀م ︋﹥ ︋︧ــ︐︣ د﹎ ︡︀︋ ــ︀ل︐﹫︖د
ا﹝﹊︀ن را ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ︋︣ ﹨︡ا︀︮ ️︊﹊︀ران در ا﹟ ﹝︧﹫︣ ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ی 

︮﹢رت ﹎﹫︣د.
ا︨︐﹀︀ده از ﹉ ︋︧︐︣ د︖﹫︐︀﹜﹩، ا﹝﹊︀ن د︨︐︨︣﹩ آ﹡﹩ ︋﹥ ﹎︤ار︫︀ی 
︉ و﹋︀ر را ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹝︀﹜﹩ و آ﹝︀ر و ار﹇︀م ا︮﹙﹩ ﹋︧ــ
او﹜﹫﹟ ﹎︀م ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣ای آ︾︀ز ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︪﹢ر︑﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︣﹙﹥ ای 
︣ آ﹝ــ︀ر و ار﹇︀﹝﹩ ﹋﹥ ︑﹢﹜﹫︡  ️ و﹎﹢ در︋︀ره ︻﹢ا﹝ــ﹏ ﹝﹢︔︣︋  ︋︀︫ــ︡. آ︾ــ︀ز ﹎﹀
﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹉ ﹎︀م ︋﹥ ︗﹙﹢ ︋︀︫︡. از ﹡︷︣ ا﹟ ﹝﹢︨︧﹥، ︋︣﹎︤اری 
︡﹝︀ت  ︪︨︣︀ی ﹝﹠︀︨︉ و ︑﹢︲﹫ ﹎︧︐︣ه︠  ︀︊﹊︀ران، ︵︣ح︎   ︮︀  ︋﹤︧﹚︗
︀﹐ی  ﹢ی︋   ︨﹤ ︣ای ر﹁︐﹟︋  ︀︊﹊︀ران︋   ︮︣︷﹡ ︉ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︗﹙ در د︨︐︣س،︋ 

.︡﹠︧︀ب ﹝﹩ آ ﹤︋ ز﹡︖﹫︣ه ارزش، ﹋︀ر﹨︀ی ︨﹢د﹝﹠︡ی

:︹︊﹠﹞
George Willie, Sara Harvey, Paul Kennedy, Transforming 
Your Practice for the Future, www.IFAC.ORG, 2019

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- IFAC SMP Committee

2- ﹡﹢رو︫ ︘︣ی وا﹇︹ در ︗﹠﹢ب ︾︣ب ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ا︨️.
3- ACCA Global Ethics Forum
4- Consultative Committee of Accounting Bodies (CCAB)
5- Professional Accounting Organizations (PAOs)


