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﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥١  (IR)﹊﹩ از ︗︣︑︡︡﹟ رو﹊︣د﹨︀ی ﹡﹢اورا﹡﹥ ︋︣ای ﹎︤ار︫﹍︣ی ︫︣﹋︐ .️︨︀﹊﹩ از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ 
 ️︣︡﹞ را︗︹ ︋﹥ ︑﹠︷﹫﹛ ﹎︤ارش ︀﹠︑ ﹤︍︀ر﹊ ا︨️ ﹋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹟︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ا︡﹡   ﹩﹨︀﹎ ﹤﹋ ︡ها ﹟ا ﹜﹞
﹡﹫︧️. ﹎︤ارش ﹊︍︀ر﹞ ﹤︭﹢ل ﹁︣ا﹠︡ ︠﹙﹅ ارزش ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹀﹊︣ ﹊︍︀ر﹥ آ︾︀ز ﹝﹩ ︫﹢د، و ﹡︀︸︣ ︋︣ ︑﹢︗﹥ ︎﹢︀ی 
︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ روا︋︳ ﹝﹫︀ن وا︡﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ﹋︀ر﹋︣دی و ﹝︣ا﹋︤ ﹠︡﹎︀﹡﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ︀ ︋︣ آ﹡︀ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. ︑﹀﹊︣ ﹊︍︀ر﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹊︍︀ر﹥ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︠﹙﹅ ارزش در 

﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت، ﹝﹫︀ن ﹝︡ت و ︋﹙﹠︡﹝︡ت را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡. 
 ﹩︀︨︀﹠ ﹠﹍︀ه و︫  ︀︻︒ ︑︽﹫﹫︣ ︑﹞︣﹋︤ را﹨︊︣دی︋  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  ︎﹫︀﹝︡ ا︨︀︨﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋ 
﹠﹍︀﹨︀ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︧﹫︀ری از ﹡﹆︀ط ︗︀ن،︋  ﹢د. در︋  ﹠﹍︀ه در ︵﹢ل ز﹝︀ن︫  ︀︡ار︋   ︎️﹫﹆﹁﹢﹞ ︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝﹛ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار︋ 
﹊︍︀ر﹥ را ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ︑︀ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻︀ت ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ را ︋︣اورده ﹋﹠﹠︡. د﹍︣ان، ︋﹥ ︵﹢ر داو︵﹙︊︀﹡﹥ 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ را ︢︎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. 

︣ای  ︋﹤︍︀ر﹊ ︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی︣ای﹝︤ا  ︋﹤︍︀ر﹊ ︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی︤ا﹞
︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ و︨  ︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ﹋︧ ︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ و︨  ︧﹋ 

   ︑︣︗﹞﹥: ز﹨︣ا ﹡﹢ری
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︫﹢رای ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥٢  ،(IIRC)︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ را ︑﹢︨︺﹥ داد ﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹝︣︗︺﹩ 
 ﹟دار﹡︡. ا ﹤︍︀ر﹊ ︣ش ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی︢︎ ﹤︋ ﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀د︖ا ﹩︀﹨︀﹍﹠︋ ︤ام آور ︋︣ای﹛ر، ا﹝︀ ︾﹫︣ا﹢﹞ ا︮﹢ل ،﹜﹞
﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳٣   ︋︳︨﹢︑ ﹤︍︀ر﹊ ︀ر﹎﹫︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی﹋ ﹤ ﹝﹆︀﹜﹥ دو ︗﹠︊﹥ ﹝﹛ را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡: اول،︋ 
(SMEs) و ﹡﹆︪ــ﹩ ﹋﹥ از ︨ــ﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨ــ︳۴ (SMPs) ا﹀︀ ﹝﹩ ︫﹢د و دوم، ︑﹢︨︺﹥ 

﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ و ︋ ﹏﹫﹚︑ ﹜︨︣و︫︀ی۵ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن (︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫ــ﹊﹙﹩ از ﹝﹉ ز﹡﹩)، دو︋︀ره در ار︑︊︀ط ︠︀ص ︋︀ 
 . (NPOs) ۶﹩︻︀﹀︐﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︀﹞و﹝︐﹢︨︳ و ︨︀ز ﹉﹢﹋ ︀ی﹨︀﹍﹠︋

﹝︤ا︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ ︋︣ای ︋﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩
﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران (IFAC) ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︫﹢رای ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥، ﹝﹆︀﹜﹥ ای ︋︀ ︻﹠﹢ان ︠﹙﹅ 
ارزش ︋︣ای ︋﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ از ︵ ︣﹊﹀︑ ﹅︣﹊︍︀ر﹥- ﹝︤ا︀ی ︑﹀﹊︣ ﹊︍︀ر﹥٧ ﹝﹠︐︪︣ ︨︀︠︐﹠︡ و ا﹁︤ون 
﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ را ︑︪︣ ﹋︣د﹡︡.  ﹥ و︨﹫﹙﹥︋   ︋﹤︍︀ر﹊ ︣ش ﹎︤ار︫﹍︣ی︢ ︣︠﹩ از ﹝︤ا︀ی ﹁︣اوان ﹡︀︫﹩ از︎   ︋،﹟︋︣ا
︋︀ ا ﹟︀ل، ا﹟ ا︨︐﹠︊︀ط ﹨﹞︙﹠︀ن و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥، ︋﹫︪︐︣ ︋︣ای ︋﹠﹍︀﹨︀ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ﹎︧︐︣ه 
﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳  ﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹆︐︣︋  ︭﹢︮﹩ و︋   ︩︠ ﹠﹍︀﹨︀ی︋  ︣ای︋  ﹢د︋︣ان ﹝﹠︀︨ــ︉ ا︨ــ️. ا﹝︀،︋  و︨ــ﹫︺﹩ از︨ 
 ﹤﹫︤ی ﹝﹠︀︨ــ︉ ا︨ــ️؟ ا﹨︀﹍﹠︋ ﹟︀ ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از رو﹊︣د ﹊︍︀ر︋ ﹤︣ه ﹝﹠︡ ︫ــ﹢﹡︡: ︑﹙﹀﹫﹆﹩ از ︫﹠︀︠️ را﹨︊︣د 

︉ و﹋︀ر ︋︀ د︡﹎︀ه ︀﹞︨︣︡﹠﹥ ای، ﹨﹛ ز﹝︀ن ︋︀ ار︑﹆︀ی ︪﹛ ا﹡︡از﹨︀ی ︋﹙﹠︡﹝︡ت و روا︐﹍︣ی ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ︋﹠﹍︀ه.  ︧﹋
 ﹅︣︵ ــ︀ در ︠﹙﹅ ارزش از﹨︀﹍﹠︋ ﹟ا ﹩︀﹡ا﹢︑ ︣︋ ﹤﹋ ﹩﹝﹞ ﹏﹞و﹝︐﹢︨ــ︳، ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ︻﹢ا ﹉﹢﹋ ︀ی﹨︀﹍﹠︋ ︋︣ای
﹎︤ارش ﹊︍︀ر﹥ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ﹨︧ــ︐﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︗﹙︉ ا︻︐﹞︀د ︋︧ــ﹫︀ر ز︀د ︨ــ﹢د︋︣ان در︋︀ره ︻﹞﹙﹊︣د ﹎︫︢︐﹥ و آ﹠︡ه 
 ﹏︀﹝︑ ︀ه﹍﹠ ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، و﹇︐﹩︋  ﹢د،︋  ︣ه ﹝﹠︫︡  ﹠﹍︀ه ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨ــ︳ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ رو﹊︣د︋   ︋﹉ .︡﹠﹋ ﹉﹝﹋
 ﹤ ︀زار، ︑︽﹫﹫︣ و︲︺﹫️ د﹨︡، ︑︭﹞﹫﹛︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران در︋  ــ︣﹝︀﹥ و︨  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧ــ︉ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ از ︵︣﹅ وام د﹨﹠︡﹎︀ن︨  دارد︋ 
 ︣︷﹡︡︡︖︑ ︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︠﹢د︐︠︀︨ ︀ و﹋︀ر و ︉ ︩ ﹎︣﹁︐﹟ ﹉ ﹎︣ا︩ را﹨︊︣دی ︗︡︡ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ︑﹞︀﹏ دارد در ﹝︡ل ﹋︧ــ در︎﹫

﹋﹠︡، و ︀﹞︨︣ ︀﹥ ﹎︢اری در ﹝︧﹢﹜﹫️  ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︣﹋︐﹩ را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨︡.
﹡﹊︐﹥ ﹝﹛ د﹍︣ در را︋︴﹥ ︋︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ در ︋﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨ــ︳، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در 
ز﹝﹫﹠﹥ ︨ــ︀ز﹎︀ری ﹠﹫﹟ رو﹊︣دی ︋︣ای ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ و︗﹢د دارد. ︋︧ــ﹫︀ری از ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ﹝﹙︤م ︋﹥ 
﹢ی  ︑﹫﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ︀ د﹍︣ ﹎︤ار︫︀ی ﹝︪︀︋﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡. ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ ﹝︡﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از︨ 
︊︣﹡︡، ز︣ا  ﹥ ﹋︀ر︋  ️ ﹝﹢ر ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ رو﹊︣د ﹊︍︀ر﹥ را︋  ︀ی ﹝︀﹝﹢ر﹨︀﹍﹠  ︋﹩︐ .د﹢ ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥︫   ︋︿﹚︐﹞ ︀ی︐﹋︫︣

︀︋︡ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢︗﹢د ︋﹥ ︣︐︋﹟ و︗﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ و ︋﹥ ︨﹢د︋︣ان در︋︀ره ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠﹢د ﹎︤ارش د﹨﹠︡. 
ا ﹟﹊﹩ از ا︮﹢ل ﹡︷︀ِم را﹨︊︣ی ︋﹠﹍︀ه ︠﹢ب ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹁︣ا﹠︡ رو︫﹠﹩ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹁︣ا﹠︡ ︨︀ز﹡︡ه ای 

را ا﹡︐︪︀ر د﹨︡ ﹋﹥ از ︵︣﹅ آن، روا︋︳ ﹝﹊﹞﹩ ︋︀ ︗︀﹝︺﹥ ای ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ در آن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د.
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﹤︍︀ر﹊ رو﹡︡ ︑﹊︀﹝﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی
︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩  ﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ و︨  ︣ای︋   ︋﹤︍︀ر﹊ ︤ار︫﹍︣ی﹎ ﹤︺︨﹢︑ ﹤﹚︣﹞ ﹤ ︗﹠︊﹥ دوم ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︣︋﹢ط︋ 
ا︨️. ا﹡︐﹆︀ل ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︡﹠﹟ دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋﹥ ︵﹢ل ︋﹫︀﹡︖︀﹝︡، ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ای 

︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹋﹢﹞ ︹ِ︋︀﹠﹞ ︀︋ ︣︐﹊︡وِد درد︨︐︣س، ︑︺︡ ︋︤ر﹎﹩ ︋︀︫︡.
︎︦ ا﹨﹞﹫️ دارد ﹋﹥ ︋﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩، ا︋︐︡ا ا﹡﹍﹫︤ه ︑︖︀ری ︋︤رگ ︎︪︐﹫︊︀ن ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
︊﹢د ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  ﹥ ا︋︀م در ﹨︤﹠﹥، درک ا﹁︤ا︧﹞ ︩﹢﹜﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی و ا﹝﹊︀ن︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ را درک ﹋﹠﹠︡.︋ 

دا︠﹙﹩ ﹝︣︡️، ︋﹥  درک ﹋︣﹞ ︣︐︋︀ی ارزش، و در ︀︎︀ن ︋﹥ ︋︊﹢د ار︑︊︀ط ︋︀ ︨﹢د︋︣ان ﹝﹠︖︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥، ا︮﹢ل ﹝﹢ر ا︨️ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︫﹫﹢ه ای ﹝︐﹠︀︨ــ︉ و ﹝﹆﹫︀س ︢︎︣ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ ︋︡ون 
 ﹤︋︣︖︑ ﹅︣︵ از ︀﹡︀﹞︡ی ︑﹊︣اری ا︨️ و ︨︀ز﹠︣ا﹁ ،﹤︍︀ر﹊ ︤ارش﹎ ﹤﹫︑ .︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د﹋ ﹤︋ ︀﹡و ا﹡︡ازه آ ︩︋ ﹟︐﹁︣﹎︣︷﹡در
آن را ︀د ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎︣﹁️. از ا﹟ ︗﹠︊﹥، ﹝﹠︴﹆﹩ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ آ ﹤﹋ ﹩︺﹇﹢﹞ ︡﹉ ︋﹠﹍︀ه ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨ــ︳ ︀ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ 
 ︀﹨︀﹍﹠︋ ﹟ا .︪︡︋ د﹢︊︋ د در ︨ــ︀ز﹝︀ن را﹢︗﹢﹞ ︉︨︀﹠﹞ ﹩︐︣︡﹞ ︀ی﹨ ﹤︣د، رو︢︎ ﹩﹞ را ﹤︍︀ر﹊ ب ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی﹢︀ر
﹡︀︊︡ ﹡﹍︣ان ︑﹫﹥ ﹎︤ار︫﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹝︣﹙﹥ اول ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ر︻ ️︀︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ ﹡︪︡ه ︋︀︫︡. 
﹫︀ده ︨︀زی، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑︺︣︡﹞ ︡️ ا︨️. ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︣ای︎  ︀︋︡ در﹡︷︣ دا︫️ ﹋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹀﹞ ﹤﹢﹝﹩ ﹋﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 
︉ و﹋︀ر را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹢﹜﹫︡ ﹉ ︋︀زده ﹝︴﹙﹢ب، ﹨﹞︧ــ﹢ ﹋﹠︡.  ﹊︍︀ر﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ︵﹢ل ز﹝︀ن رو﹊︣د﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹋︧ــ
در︨ــ️ ا﹡︖︀م ︫︡ن ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ در ﹝︣︑︊﹥ اول در ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹡︀﹩ آن ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹡︡ارد. و︗﹢د رو﹊︣د ︑︡ر︖﹩ ﹨﹞︣اه 
︋︀ ︪﹛ ︎﹢︫ــ﹩ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹑︫ــ︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣︲︣وری (و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹁︪︀ر﹨︀ی 

﹝﹞﹊﹟ ︋︣ ﹝︣︡️) را ﹋︀﹨︩ د﹨︡.
﹝︐︭︭︀ن ︣﹁﹥ ای، ︋﹥ و︥ه ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨ــ︳، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ا﹟ ﹝︧﹫︣ از 

 .︡﹠﹠﹋ ️︀﹝ ﹩︻︀﹀︐﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︀﹞و﹝︐﹢︨︳ و ︨︀ز ﹉﹢﹋ ︀ی﹨︀﹍﹠︋

︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡
 ﹉  ،﹤︍︀ر﹊ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︫﹢رای  ﹡﹢اور︀ی   ︿︴﹛ ﹤︋  ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و   ،︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را  ﹏﹞︀︫  ﹤︍︀ر﹊ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
 ﹟ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ زه ﹎︤ار︫﹍︣ی﹢ ﹟در ا ︀︫︣و︋ ﹩﹚﹞︀﹊︑ ︡﹡︀ه داده از ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨٨️︨︀ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت داو︵﹙︊︀﹡﹥ ︋﹥ رو﹍︀︎
﹝︧﹫︣ ︵﹢﹐﹡﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹞︀️ از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ ︋︣ای ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︋︤رگ ﹨︀﹍﹠︋ ︀︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ و 

︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ا︨️. 
در ︗︡ول ١ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹊︍︀ر︑ ﹤﹫﹥ ︫︡ه ︑﹢︨ــ︳ ︋﹠﹍︀﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ 

آورده  ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ رو﹊︣د﹨︀﹩ ︋︣ای ︑﹀﹊︣ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹊︍︀ر﹥ از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀﹡︀ در ا︪︋ ﹟︀ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. 

دیدگاه های حرفه ایدیدگاه های حرفه ای
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دیدگاه های حرفه ایدیدگاه های حرفه ای

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Integrated Reporting
2- International Integrated Reporting Council
3- Small- and Medium- sized Entities
4- Small- and Medium-sized Practices
5- Best Practices
6- Not-for-Profit Organizations
 7- Creating Value for SMEs through Integrated Thinking- The Benefits of Integrated Thinking
8- Examples Database

︹︊﹠﹞
Pozzoli, M., Yong, J, Benefits of Integrated Reporting for Small Businesses and Not for Profit Organizations (NPOs), IFAC, July 2019

 ﹤︍︀ر﹊ از ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ -︡ول ١︗

︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه ︎﹢︫︀ک ︋︙﹥ ﹨︀، د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی آن وا﹇︹ در آر︤و (Arezzo) ا︐︀﹜﹫︀ ا︨️. 
︖﹛ ﹝︺︀﹝﹑ت آن در ︨︀ل ٢٠١٧ ﹡︤د﹉ ︋﹥ ٤٧ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋﹢د. 

﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︑︺︡اد ﹋︀ر﹝﹠︡ان در ︨︀ل ٢٠١٧ ︑︺︡اد ٢٦٤ ﹡﹀︣ ︋﹢د.

﹝︣﹋︤ ︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢︫︀ک ﹝﹢﹡︀﹜﹫︤ا
 (Monnalisa S.p.a.) 

وا﹜︍﹠︐﹠︀  دی   ﹢﹎﹢﹛ در  وا﹇︹  آن  د﹁︐︣   ﹤﹋ آ︑︪﹀︪︀﹡﹩،  ︗﹢ش   ،︣﹞︣﹞ ﹎︣ا﹡﹫️،  ︋︣ای  ا﹜﹞︀︨﹥  ا︋︤ار  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه 
(Lugo di Valpantena) ا︐︀﹜﹫︀ ا︨️.

 ︖﹛ ﹝︺︀﹝﹑ت در ︨︀ل ٢٠١٧ ﹡︤د﹉ ︋﹥ ١٧ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋﹢د. 
﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︑︺︡اد ﹋︀ر﹝﹠︡ان در ︨︀ل ٢٠١٧ ︑︺︡اد ١٢٢ ﹡﹀︣ ︋﹢د.

﹝︣﹋︤ ︑﹢﹜﹫︡ ا︋︤ار د﹐س
(Dellas S.p.a.)

︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه ﹜﹢ازم ︗︀﹡︊﹩ ︗︀︋﹥ ︗︀﹩ ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ︎︣ده ﹋︣﹋︣ه در ا ﹤﹋ ،︀﹫﹛︀︐︖﹛ ﹝︺︀﹝﹑ت آن در 
︨︀ل ٢٠١٦ ﹡︤د﹉ ︋﹥ ١١ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ر︨﹫︡. 

﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹀︣ات ا︨︐︡ام ︫︡ه ٦٠ ﹡﹀︣ ︋﹢د﹡︡. 

﹝︣﹋︤ ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢ازم ︗︀﹡︊﹩ ا︨︐︀﹁︣
.Stafer S.p.a

︑﹢﹜﹫︡ی

︠︡﹝︀ت

︫︣﹋️ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹁﹠︀وری ﹠︡﹝﹠︷﹢ره ﹁﹠︀وری ﹝︧︐﹆︣ در ﹝﹢ر︦ (Mauritius) ا︨️. 
︖﹛ ﹝︺︀﹝﹑ت ٢٧٣ ﹝﹫﹙﹫﹢ن رو︎﹫﹥ (︀ ٨ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ا﹝︣﹊︀) در ︨︀ل ٢٠١٧ ︋﹢د. 

﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︑︺︡اد ﹋︀ر﹝﹠︡ان ٩٠ ﹡﹀︣ در ︨︀ل ٢٠١٧ ︋﹢د. 

 ︀  ︋﹟﹊︣﹁آ﹡﹍﹙﹢ا ﹩︀﹆︣﹁︢اری ا﹎ ﹤︀﹞︣  ︨️﹋︫︣
﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود

Anglo African Investments Ltd.

﹁︣﹨﹠﹍︧︐︀ن/︋﹠﹫︀د(︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩)

و   ︕︣و︑ را   ﹩︀﹡ ︋﹫﹢︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی  ︎︥و﹨︪︀ی   ،︣﹝آ﹜︤ا ︋︡ون  آ﹠︡ه ای   ﹤︋ د︨︐﹫︀︋﹩  ︪﹛ ا﹡︡از   ︀︋ ︋﹠﹫︀د   ﹟ا
︑﹢︨︺﹥ ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ در ز﹝﹫﹠﹥ راه ﹚︀ی ﹇︴︺﹩ ︋︣ای ︋﹫﹞︀ری آ﹜︤ا﹞︣ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠︡.

︋︀ر︨﹙﹢﹡︀  در   ︣﹆︐︧﹞ ﹝︣﹋︤ی  د﹁︐︣  در  ﹋︀ر﹝﹠︡   ︣﹀﹡  ٧٥  ︀︋ ﹢رو  ﹝﹫﹙﹫﹢ن   ٦/٦ ︋﹢د︗﹥   ٢٠١٧ ︨︀ل  در  ︋﹠﹫︀د   ﹟ا
(Barcelona) دا︫️. 

︋﹠﹫︀د ︎︥و﹨︪﹩ ︎︀︨﹊︀ل ﹝︀را﹎﹏
Pasqual Maragall Foundation

︩ ︭︠﹢︮﹩، ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩  ︋ ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︋ د ﹋﹫﹀﹫️ را﹨︊︣ی در﹢︊︋ ﹤︋ ﹉﹝﹋ ︀ن ︋︀ ﹨︡ف︐︧﹍﹠﹨︣﹁ ﹟ا
و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︫︣ ا︨︐︀﹡︊﹢ل ︑︀︨﹫︦ ︫︡.

درا﹝︡ آن ٨١٩ ﹨︤ار﹜﹫︣ه ︑︣ک (︀ ١٥٥ ﹨︤ار د﹐ر ا﹝︣﹊︀) در ︨︀ل ٢٠١٧ ︔︊️ ︫︡. 
﹋︣ده  ا︑﹊︀  داو︵﹙︊︀﹡﹥   ️︀﹝  ﹤︋ ︗︡ی  ︋﹥ ︮﹢رت  ا﹝︀   ،︡﹠﹋ ﹩﹞  ️﹫﹛︀︺﹁ ︑﹞︀م و﹇️  ﹋︀ر﹝﹠︡   ︣﹀﹡  ٤  ︀︋ ﹁︣﹨﹠﹍︧︐︀ن 

ا︨️.  

﹁︣﹨﹠﹍︧︐︀ن را﹨︊︣ی آر﹎﹢دن
Arguden Governance Academy


