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 ︀  ︋(IESBA) ︧︀︋︡اران ︣ای ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  ﹫︪ــ﹠︀دی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︎︦﹢﹡ ︩ ﹫  ︎﹟︣︑︡︡︗
︻﹠﹢ان «ا︮﹑︀ت ︎﹫︪ــ﹠︀دی در آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁ــ﹥ ای ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ار︑﹆︀ی ﹡﹆︩ و ﹡﹍︣ش 
﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر از ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای»، ︨︣ا﹡︖︀ِم ︋︓﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ︨︀﹜︀ی ﹎︫︢︐﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︣د︡︣﹁﹥ ای ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️ و 
ا﹟ ﹋﹥ آ﹀﹞ ︀﹢ِم ﹝︊﹠︀ی آن، ︀︋︡ ﹁︣ا︑︣ از ﹝︱﹞﹢ن ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن  ﹤﹁︣ ﹏﹋ ﹤︋ ،﹩︪︋︧︀︋︡اری ﹎︧︐︣ش داده ︫﹢د. 
﹥ ﹎︧︐︣ش ا﹀﹞ ﹟﹢م  ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ــ﹫︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀زی︋  ︣ای ︧ــ︀︋︡اران︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︩ ﹡﹢﹠︪﹫︎ ︦︀دی، ﹝﹀﹢م ︗︡︡ی ︋︣ا︋︣ ︋︀ ذ﹨﹟ ︎︨︪︣﹍١︣ را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای  ﹡﹫︧️ و ︎﹫

﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ا︨️. ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، در  ︡﹠ ﹤︋ ،️﹫﹨ ﹤︋ ︨︀︎︀﹜︩ در ا﹟ رو﹊︣د ﹝﹩ ︎︣دازد. 
در اــ﹟ ︀﹜︪ــ︀ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹝︴︣ح ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣ای ﹋︀ر︋︣د︢︎︨︣ــ︀︠︐﹟ ﹝﹀ــ﹢م ︑︣د︡︣﹁﹥ ای در ︀ر﹢ب ︧ــ︀︋︡اری، 
︀︋︡ ︨ــ﹠︖﹥ ای ︑﹫﹥ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︋︐﹢ان آن را آ﹝﹢︠️، ا﹡︡ازه ﹎︣﹁ــ️، و ︋︣ آن ﹡︷︀رت ﹋︣د. ا﹝︀ ﹨﹫︘ آز﹝ــ﹢ن ا﹡︖︀م ︢︎︣ی ︋︣ای 

ذ﹨﹟ ︎︨︪︣﹍︣ و︗﹢د ﹡︡ارد.
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن  ﹥ ﹀﹞ ﹉﹢م ︑︀زه ﹡﹫︧️.︋  ︣ای ︑﹢︮﹫︿ ﹡﹍︣ش ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای، ﹡﹫︀ز︋  ﹢ب ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋   ︠︣︊︠
﹀﹞ ﹉﹢م و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡. 

ا﹀﹞ ﹟﹢م، ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ا︨️.

ز﹝︀ن ︋︀دادن ︋﹥ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ﹁︣ار︨﹫︡هز﹝︀ن ︋︀دادن ︋﹥ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ﹁︣ار︨﹫︡ه
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 ﹟﹫آ (120.5.A1) ١٢٠٫۵ ای در ︋﹠︡ ا﹜ــ︿١ ﹤﹁︣ ︀وت︱﹇
︋︣ا︋︣ ︋︀ "﹋︀ر︋︣د آ﹝﹢زش، دا﹡︩ ︣﹁﹥ ای، ﹝︀رت و ︑︖︣︋﹥ ﹝︣︋﹢ط 
و ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ وا﹇︺﹫︐︀ و ︫︣ا︳، ︫︀﹝﹏ ﹝︀﹨﹫️ و دا﹝﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 

︣﹁﹥ ای ︠︀ص، و ﹝﹠︀﹁︹ و روا︋︳ وا︋︧︐﹥" ︑︺︣︿ ︫︡ه ا︨️.
ا﹎︣ــ﹥، اــ﹟ ﹉ ︑﹢︮﹫︿ ا︨ــ️، ﹡﹥ ︑︺︣ــ︿. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، 
اــ﹟ ︻︊︀رت ﹨﹫︙﹊ــ︡ام از ﹋﹫﹀﹫︐︀ی ︫ــ︭﹩٢ را، ︋︣﹝︊﹠︀ی 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی روا﹡︪﹠︀︨ــ﹩ و ا﹇︐︭︀د ر﹁︐ــ︀ری ﹋﹥ ︋︩ ﹝﹞﹩ از 
︑﹢︗﹥ ﹨﹫️ در ا﹟ ﹝︪﹢ر︑﹢ا﹨﹩  ︋﹥ آن ا︠︐︭︀ص دا︫︐﹥ ا︨️، 
در︋ــ︣ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ︋︀ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ﹡﹆ــ︩ ﹝﹛ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای، 
﹡﹥ ︑﹠︀ در ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای، ︋﹙﹊﹥ در ﹨﹞﹥ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری، 
 ﹤﹁︣ ﹤﹋ ﹩︋﹢︀ر ﹝︪﹊﹏ ︨︀ز ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︊﹢د ️﹚﹀︾ ﹟ا
را در آ﹝﹢زش، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ﹡︷︀رت ︋︣ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ 
︨︀زد، و آن را در ︗︀ی ︠﹢د، ︺﹠﹩ در ﹝︣﹋︤ ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︡اری 
 ﹩﹠︐﹁︣︢ ــ﹢د.︎  ﹢ا﹨︡︋  ︣﹁ــ﹥ ای ﹇ــ︣ار د﹨︡ ﹡﹫ــ︤ ﹝︧﹙﹥ ︨ــ︀ز︠ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︡ون  ﹉︀ر﹢ِب ا﹡︡ازه ﹎﹫ــ︣ی، آ﹝﹢زش در ز﹝﹫﹠﹥ 
︀︧︐﹍﹩ و در آ﹝﹢ز︫︀ی   ︫﹤ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︑︀ ︡ د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋ 

︎︦ از آن، ︎︀ره ︎︀ره و ︾﹫︣﹡︷︀م ﹝﹠︡ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︣ا︨︀س  ︣ای ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای، ︣︺︑ ﹉︿ ا︨️.︋  ︣وع︋   ︫﹤︴﹆﹡
 ﹟﹊﹝﹞ ︿︣︺︑ ﹟ــا ،️︣︡﹞ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ از ﹇︱︀وت در
ا︨️ ا ﹟﹠﹫﹟ ︋︀︫ــ︡: "︑︣﹋﹫︊﹩ از ︀︫︧ــ︐﹍﹫︀ی ﹁︣دی، دا﹡︩ 
و ︑︖︣︋﹥ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای، ︋︣ای ︫ــ﹊﹏ دادن ︋﹥ 
️ ︋﹥ دور︫︡ن  ︻﹆﹫︡ه و ﹎︣﹁︐﹟ ︑︭﹞﹫﹛." ︋︀ ︻﹙﹛ ︋﹥ ︧︀︨ــ﹫️ ﹡︧︊
از ︑﹢︮﹫ــ︿ ﹋﹠﹢﹡ــ﹩، ﹋﹥ ︋ــ︀ ﹝︐︽﹫︣﹨ــ︀ی ︑︺︣﹀﹩ ﹝﹢︗﹢د ︨ــ︀ز﹎︀ر 
ا︨️، ﹝︀﹡﹠︡ آن ﹥ در ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︣︑﹫︊︀ت 
 ﹩و ا︨︐︀﹡︡ارد ﹋︀﹡︀دا (ISAE 3000) ٣٠٠٠ ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن
︑︣︑﹫︊︀ت ︋︣ر︨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ٢٠٠٠ (CSRE 2000) آ﹝︡ه، واژه 

«﹋﹫﹀﹫︐︀ی ︫︭﹩» ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ﹝︐﹟ ﹋﹠﹢﹡﹩ آ﹫﹟ ا﹁︤وده ︫﹢د.
︑︺︣ــ︿ ﹨︣ــ﹥ ﹋﹥ ︋︀︫ــ︡، ﹇︱ــ︀وت را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ۶ ︻︀﹝﹙﹩ ﹋﹥ در ادا﹝﹥ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ارز︀︋﹩ ﹋︣د. 
︡ه ا︨️.  ︫﹤وا﹇︺﹩ ارا ︳︣ا ︀ ﹨︣ ︻︀﹝﹏، ﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ در︫  ﹨﹞︣اه︋ 

١- آ﹡︙﹥ درک ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛
در  و  ﹝﹊︐﹢ب   ︉﹛︀︴﹞ در  آ﹡︙﹥  ︣﹁﹥ ای، ﹋﹫﹀﹫️   ️﹫﹛︀︺﹁  ︣﹨ در 
 ﹤︋ ︫﹊﹏ دادن  ︋︣ای   ﹜﹞ ﹇︡م  او﹜﹫﹟  ﹝﹩ ︫﹢د،  درک   ︀︐︧︪﹡

﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ا︨️.
︩ دا︫︐﹟  دا﹡ و  ﹝﹆︀م ︋︀﹐︑︣دا︫︐﹟   ︀︋ ︋﹥ ︲︣ورت،  درک ﹋︣دن، 
︨︐﹍﹫︣ی   ︀ ︠﹢د︨︣ی   ،﹩︀︊﹫﹊︫︀﹡  ﹤﹡﹢﹎︣﹨  -︡︋︀ ﹩﹝﹡ ︋︊﹢د 

 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ درک  آ﹡︙﹥   ️﹫﹀﹫﹋ از  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ رو﹊︣د،  در  ﹁︤ا﹠︡ه 
.︡﹨︀﹊︋

﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای ا﹇︡ام: آ﹝﹢زش ﹁﹠﹢ن ﹝︪︀﹨︡ه.
٢- ︋﹥ ﹥ ﹋︧﹩ و  ﹤﹫︤ی ا︻︐﹞︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛

دا﹡︧︐﹟ ا ﹤︋ ﹤﹋ ﹟﹥ ﹋︧﹩ و  ﹤﹫︤ی ا︻︐﹞︀د ﹋﹠﹫﹛، ︋︣ای ﹋﹫﹀﹫️ 
 ️﹡︣︐﹠از ا ︣︐︪﹫  ︋﹤︣﹨ ﹏﹞︀︻ ﹟و ا .️︧ای ︲︣ور ﹤﹁︣ ︀وت︱﹇
ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︫︀﹝﹏ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹁︣ا﹎﹫︣︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ️﹫﹀﹫﹋ در  ﹇︱︀وت ﹋︣دن  در  ا︻︐﹞︀د،  ا﹨﹞﹫️  از   ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡
 ﹩﹍︐︧︀︫︣﹁﹥ ای   ︀  ﹩﹛︀﹞ ︵︣ح   ﹉ ︋︣ای  ارا﹥ ︫︡ه  داده ﹨︀ی 

﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹎︣وه د︡ه ﹝﹩ ︫﹢د.
﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای ا﹇︡ام: ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ ا︻︱︀ی ﹎︣وه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︨︐﹀︀ده 
ا︨︐︡ام،  ︋︣ای   ﹩︀﹠︊﹞ ︋﹥ ︻﹠﹢ان   ︬︪﹞ ︋﹥ ︵﹢ر  ﹇︱︀وت  از 

ارز︀︋﹩ و ار︑﹆︀.
٣- آ﹡︙﹥ در ا﹟ ︋︀ره ﹝﹩ دا﹡﹫﹛

در   ﹩︐ ا﹝︀  ا︨️؛  ارزش  از  ︫﹍︣ف   ﹩︺︊﹠﹞  ،﹩﹠︾  ﹩﹛︀﹞  ﹤︋︣︖︑
 ﹩﹁︀﹋ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای  ﹝︊﹠︀ی  ︋﹥ ︻﹠﹢ان   ﹜﹨ دا﹡︩   ︀︋  ︉﹫﹋︣︑
و  ︋︣ر︨﹩  در   ︀﹡آ ﹨︣دوی  در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟  ﹝︧︐﹙︤م   ﹤﹋  ،️︧﹫﹡
﹢د ﹋﹥  ﹢ا﹨︡︋  ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای︠  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ا︨️. ﹋﹫﹀﹫️ ا﹟ ﹇︱︀وت︋ 
در آن، ︑︖︣︋﹥ و دا﹡︩ ﹝︣︋﹢ط در ﹉ ﹝﹢﹇︺﹫️ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه، 
﹎︣د﹨﹛ آورده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؛ ﹝︀﹡﹠︡ ﹉ ﹝︪﹊﹏ در ﹝︣︡️ و︗﹥ ﹡﹆︡ 

︑︣︀︽﹞ ︣﹫︧﹀︑ ︀︀ی ︋﹢د︗﹥ ای.
و  ︑︖︣︋﹥ ﹋︀ری   ﹅︣︵ از  دا﹡︩   ︩ا﹁︤ا ا﹇︡ام:  ︋︣ای   ﹤﹡﹢﹝﹡

و︸﹫﹀﹥ ای را︋﹥ ︻︡ه ﹎︣﹁︐﹟ و/︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︣︋﹩ و ﹝︫︣︡.
﹜دار ﹩︨︀︧ا ﹤ رد﹢﹞ ﹟٤- در ا

︣﹁﹥ ای   ︬︫  ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹠︺﹞  ﹟︡︋ ︠﹢ب  ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای 
و﹇︐﹩   ︣﹍﹞ ﹡﹞﹩ ︫﹢د،   ﹟﹊﹝﹞  ﹟ا ا﹝︀   .︫︡︀︋ ︋﹩ ︵︣ف  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
 ﹟﹫︋ ︑﹢ازن   ﹏﹞︀︫ ︋︀︫︡؛  آ﹎︀ه  ︠﹢د  ﹎︣ا︪︀ی   ﹤︋  ️︊︧﹡ او   ﹤﹋

ر︣﹎ ﹉︧︤ی ﹁︣دی و ا︋︀م ︑︖︀ری.
﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای ا﹇︡ام: آ﹎︀﹨﹩ ︋﹫︪︐︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︗︀﹡︊︡ار︀ی ﹁︣دی 
 ﹏﹝︑  ︀ ︢︎︣ش  و   ٤﹩﹎︡﹠︀﹝﹡  ، ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣دن٣   ︡﹠﹡︀﹞

. ٥﹉︧ر
٥- ﹍﹢﹡﹥ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛

در   ﹤﹋ ا﹡︡ازه  ︋﹥ ﹨﹞︀ن  ﹋﹫﹀﹫︐︀ی ﹁︣دی  و  دا﹡︩   ،﹤︋︣︖︑  ︉﹫﹋︣︑
ا﹡︡ازه  ︋﹥ ﹨﹞︀ن  ﹝﹩ د﹨︡،   ﹏﹊︫  ︀︋︀︐﹡ا  ﹤︋ روزا﹡﹥   ﹩﹛︀﹞  ️︣︡﹞
ا﹡︐︀ب   ︀  ﹩﹚﹀﹇︨︣ ︧︀︋︡اری   ︡﹠﹡︀﹞ ︋︒ ︋︣ا﹡﹍﹫︤  ﹢زه ﹨︀ی  در 
﹇﹫﹞︐︀ی ا﹡︐﹆︀﹜﹩ ﹡﹫︤ ﹠﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ︀︋︡ ا︵﹞﹫﹠︀ن 
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 ﹏﹞︀︫ ﹨︧︐﹠︡؛  ︀ر﹢ب  در   ︉︨︀﹠﹞ ︋﹥ ︵﹢ر   ︀︋︀︐﹡ا  ﹤﹋  ︡﹠﹋ ︎﹫︡ا 
︑︭﹞﹫﹛ در︋︀ره ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ﹝︣︡️ ر︧﹉ ﹨﹞︣اه ︋︀ درک آن.

︋︣ای   ﹩︻﹢﹠︭﹞ ﹨﹢ش  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی   ﹤︺︨﹢︑ ا﹇︡ام:  ︋︣ای   ﹤﹡﹢﹝﹡
﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹊︣ارای روز﹝︣ه.

٦- ﹍﹢﹡﹥ آن را ︋﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ر︨︀﹡﹫﹛
 ︣︋  ﹩﹠︊﹞ ︎﹫︪﹠︀دی   ︀  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ا︸︀ر﹡︷︣   ﹤﹋ ︣﹁﹥ ای  ﹋︀ر︫﹠︀س   
 ﹏︡︊︑ ︀دی ازدر︋︀ره ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ز ︡︀︋ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ارا ﹜﹫﹝︭︑ ﹉
از   ︡︀︋ وی   ،﹟︀︋︣ا﹠︋  .︫︡︀︋ دا︫︐﹥   ﹤︋︣︖︑ وا﹇︺﹫️   ﹤︋ ︵︣ح   ﹉
︋﹥ ︻﹠﹢ان   ،﹉︧ر  ️︣︡﹞  ﹏﹞︀︫ دو︋︀ره   ،︫︡︀︋ آ﹎︀ه  ا︗︣ا   ﹏︀︧﹞
 ﹤﹋ ا︵﹑︻︀ت  ﹁﹠︀وری  ︎︣وژه   ﹉  ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ﹁︣︮︐︀ی  در   ﹤﹡﹢﹝﹡

︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ﹋︀﹝﹏ ︫︡ه ا︨️.
 ﹟﹫︋ ﹋︀ر  ا﹡︀م  در   ﹤﹛︀︭﹞ در  ︣︮ ︋﹢دن  ا﹇︡ام:  ︋︣ای   ﹤﹡﹢﹝﹡

.﹤﹠︤﹨ و ️︻︨︣
️ِ ﹨﹫ــ️  ️ ﹎﹫ــ︣ی ﹝︓︊ــ ︗ ،ــ﹥ ای﹁︣ ــ︤ ︋ــ︣ ﹇︱︀وت﹋︣﹝︑
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧ــ︀︋︡اران در 
︢︎ــ︣ش ﹡﹫︀ز ︋﹥ آ﹎︀﹨﹩ از ︗︀﹡︊ــ︡اری را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، و ﹨﹞︀﹡︴﹢ر 
 ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹅﹢︪︑ ︧ــ︀︋︡ار را ب﹢︀ر ﹟ا︨️، ا ︬︪ــ﹞ ﹤﹋
 ️﹫﹨ ﹏︀﹝︑ ﹤ ︀ ر︗﹢ع دو︋ــ︀ره︋  ︪﹠︀︨ــ︡.︋  ﹢د را︋  ︗︀﹡︊︡ارــ︀ی︠ 
 ﹅︣︵ ا︨ــ︐﹥ از﹢  ︠﹟ذ﹨﹟ ︎︨︪︣ــ﹍︣»، ا» ﹉ ︋︣ای ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن
︀ر﹢ب ︋︀﹐ ا﹜︤ام ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ︋﹥ و︥ه ︻﹢ا﹝﹏ ١، ٢، ۴ و .۵︀د︫︡ه 
ا︨ــ︐﹀︀ده از ا ﹟︀ر﹢ب ︋︣ای ︫﹠︀︠️ ا︗︤ای ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای، 
د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ آ﹡︙﹥ «ذ﹨﹟ ︎︨︪︣ــ﹍︣» در ︗︧ــ︐︖﹢ی آن ا︨️ را 

﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩ ︨︀زد؛ ا﹝︀ ︋︀ رو︫﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣.

︋ــ︣ای ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋︣دن ︀ر﹢︋ــ﹩ ︋ــ︣ای ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای، ︋﹥ 
ر﹨﹠﹞﹢د و ︀ددا︫ــ︐︀ی ︣﹁﹥ ای ﹡﹫︀ز دار﹛. آ﹝﹢زش (و در ز﹝︀ن 
︀︡ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای   ︋،﹤﹁︣ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ و ﹤ ︀زآ﹝﹢زی)︋  ﹡﹫︀ز،︋ 

را ︋︣﹝︊﹠︀ی ︑︺︣︿ ︑﹢ا﹁﹅ ︫︡ه و ︀ر﹢︋﹩ رو︫﹟ در︋︣ ﹎﹫︣د.
︣ای ︑︺︣︿ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  ﹑︮﹥،  ﹉︀ر﹢ب رو︫﹟︋  ︋﹥ ︵﹢ر︠ 
ــ﹥ ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای را  ﹇︱︀وت ︣﹁ــ﹥ ای، ﹝﹫ــ︤ان ا︻︐﹞ــ︀د︋ 
ا﹁︤اــ︩ ﹝﹩ د﹨︡. اــ﹟ ︀ر﹢ب ﹨﹞︙﹠﹫﹟ اد︻︀ی ﹋︧ــ︀﹡﹩ را رد 
ِ︩ رو، ا﹁︤ا︩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات  ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ور دار﹡︡ ︑﹠ــ︀ راه ︎﹫
 ﹤﹋ ﹤﹁︣ در ︣︤﹎︀﹡ ب ︋︀ ︑︽﹫﹫ــ︣ات﹢︀ر ﹟︡ه، ا﹠ا︨ــ️. ︋︣ای آ
در ﹡︐﹫︖﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹨ــ﹢ش ﹝︭﹠﹢︻﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، ﹨﹞︣اه 
﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ا﹠︀ د﹐﹏ ︠﹢︋﹩ ︋︣ای در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ 
 ﹉︀ر﹢ب ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︗︀﹡﹩ ︋︣ای ︑︺︣ــ︿ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 

﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ا︨️.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Inquiring Mind
2- Personal Qualities
3- Anchoring
4- Representativeness
5- Risk Appetite or Tolerance

:︹︊﹠﹞
Professor Sir Andrew Likierman, Time to Reinforce 
Professional Judgment, IFAC.org, 2019

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡   
﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹀﹞ ﹉﹢م و︗﹢د دارد ﹋﹥  

  ︋︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از
  آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای

  ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡
  ا﹀﹞ ﹟﹢م

  ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ا︨️


