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︋︣︠﹢ردار   ﹩﹐︀︋  ️﹢﹛او از  ﹨﹞︙﹠︀ن  ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹢زه ﹨︀ی  از  ︋︧﹫︀ری  در   ،﹩﹞﹢﹝︻  ︩︋ در  ︑︺︡ی  ︧︀︋︡اری  ︎﹫︀ده ︨︀زی 
︀ل ﹠︑ ،2018︀ 25در︮︡ از  150﹢زه  ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در︨   ︋﹩﹛︀﹞ ﹩﹢﹍︨︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︎   ︋︬︠︀ ︣ ا︨︀س ﹎︤ارش و︲︺﹫️︫  ا︨️.︋ 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︪﹞﹢ل در ︫︀︬︠، ﹎︤ارش ︠﹢د را ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی ارا﹥ ﹋︣ده ا﹡︡، و از ا﹟ ﹝﹫︤ان، 51در︮︡ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ (IPSAS) ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹎︣﹥، ﹎︤ارش ا﹢﹡ ﹟︡ را ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑︀ ︨︀ل 2023، 
︡ود 65در︮︡ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی ﹎︤ارش ︠﹢د را ارا﹥ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د (و از ا﹟ ︑︺︡اد، 73در︮︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︀ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛، از 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨︐﹀︀ده ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د).

﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︩ ︻﹞﹢﹝﹩︎﹫︀ده ︨︀زی ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در︋  ︎﹫︀ده ︨︀زی ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در︋ 
!️︧︀وری ︲︣ور﹠﹁ ️︠︀﹠︫!️︧︀وری ︲︣ور﹠﹁ ️︠︀﹠︫

ی ا  ﹤﹁︣ د﹨︀﹎︡︀ی 

١٣٩٨١٣٩٨ ︣﹞  ︣﹞ ١١

ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︑﹢﹝︀س ﹝﹢﹜︣﹝︀ر﹋﹢س ︋︣﹎︣ (Thomas Müller-Marqués Berger) ر﹫︦ ﹎︣وه 

﹝︪﹢ر︑﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩(IPSASB CAG) در اوت 2019 

ارا﹥ ︫︡ه ا︨️.
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﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ︗︣︀ن ﹋︀ر ︧ــ︀︋︡اری دو︫︀دوش ︗︣︀ن ﹋︀ر ﹁﹠︀وری  ﹥ ﹉ رو﹊︣د ﹊︍︀ر﹥ دارد،︋  ﹫︀ده ︨ــ︀زی ︑︺︡ی ﹡﹫︀ز︋  ︎︣وژه︎ 
︣ای ﹡﹆︴﹥ آ︾︀ز﹟ ︎︣وژه ا︮﹑ح، ا﹡︖︀م ︑ ﹉﹙﹫﹏ ︫ــ﹊︀ف ﹊︍︀ر﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀ر ︗﹠︊﹥  ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︡️ ︫ــ﹢د. ︑﹢︮﹫﹥ ﹋﹙﹩︋ 

در﹨﹛ ︑﹠﹫︡ه را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡: ︫﹊︀ف ︧︀︋︡اری، ︫﹊︀ف ﹁﹠︀وری، ︫﹊︀ف داده، و ︫﹊︀ف دا﹡︩.
︋︣ ا︨ــ︀س ﹡︐︀ــ︕ ︑﹙﹫﹏ ︫ــ﹊︀ف ﹊︍︀ر ،﹤﹉ ﹎︣وه ︋︀ ︑ ︡﹠︭︬ ︫ــ︀﹝﹏ ︧ــ︀︋︡اران، ﹝︐︭︭︀ن ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت، 

.︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑ راه ا︮﹑ح و ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹇︡ام را ﹤︪﹆﹡ ︡︀︋ ،و ︨﹢د︋︣ان ﹩︀﹡ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن

درک ﹁﹠︀وری
﹫︀ده ︨︀زی  ︩ ︗︡ا﹡︪︡﹡﹩ از را﹨︊︣د︎   ︋︡︀ ــ﹢د، ﹁﹠︀وری︋  ﹫︀ده ︨ــ︀زی ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی در︎﹫︩ ﹎︣﹁︐﹥︫  ︣ای︎  ﹨︣ رو﹊︣دی ﹋﹥︋ 
 ️︣︡﹞ ︡﹠﹝︑︡ر﹇ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹉ ﹟︐︫︧︀︋︡اری ︋︡ون دا ︡︡︗ ︀ی﹨ ﹤︀ده ︨︀زی ﹝﹆︣رات و رو﹫︎ ﹩﹍﹡﹢﹍ ︋︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︋︀︫︡. ︑︭﹢ر

ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︻﹞﹙﹊︣د، ︨️ ا︨️.
﹝﹑︷︀ت ﹁﹠︀وری ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:

 ﹟︤ی ﹝﹠︀︋︹ ︋﹠﹍︀ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︴︀︋﹆️ ا︀ب ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︐﹡؛ ︫︀﹝﹏ ا(ERP) ︤ی ﹝﹠︀︋︹ ︋﹠﹍︀ه︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر •
︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ز︐︠︀︨︣︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹁﹠︀وری ا︨️. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹁︣︻﹩ ﹨﹛ ﹝﹢︗﹢د ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ︡︗ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹉︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
﹝﹠︀︋︹ ︋﹠﹍︀ه ︑︺︡ی، ا︑︭︀ل ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡. ﹊﹩ د﹍︣ از ︑︭﹞﹫﹞︀ی ﹝﹛ در ︨ــ︴ ﹢زه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹠︀︋︹ ︋﹠﹍︀ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︣﹋︤ی ا︗︣ا ︫ــ﹢﹡︡ ︀ ︾﹫︣﹝︐﹞︣﹋︤، و ا﹎︣ ︾﹫︣﹝︐﹞︣﹋︤ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، وا︀︋ ︀﹨︡︡ در 
﹢ا﹨︡ دا︫️، ا﹝︀ رو﹊︣د ﹝︣﹋︤ی ﹝﹞﹊﹟  ﹫︪ــ︐︣ی در︎﹩︠  ﹫︣. رو﹊︣د ︾﹫︣﹝︐﹞︣﹋︤، ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی︋   ︠︀ ︡﹠︀︫ــ ــ︀﹝︀﹡﹥ آزاد︋  ا﹡︐︀ب︨ 

ا︨️ ﹋︀را﹝︡︑︣ ︋︀︫︡.
• ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن ﹁︣ا﹠︡ رو︋︀︑﹫﹉ (RPA)؛ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ︗﹞︹ اوری داده، ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن ︗︣︀ن ﹋︀ر و ﹁︣ا﹠︡ ︋︣﹝︊﹠︀ی ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی 
 ﹩﹠︐﹁︀︀ی ︎︣دا︠︐﹠﹩ و در︋︀︧ــ ︡﹠﹡︀﹞ رو︋︀︑﹫﹉ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ای ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨︀ی ا﹡︊﹢ه ︡﹠د ا︨ــ️. ا︑﹢﹝︀︨ــ﹫﹢ن ﹁︣ا﹢︗﹢﹞

ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د.
• ز﹡︖﹫︣ه ︋﹙﹢﹋1﹩ (Blockchain)؛ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪︬ در ︗︀﹩ ﹝﹀﹫︡ وا﹇︹ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹠︡︎︀ره ︫︡ن داده و ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی 
︗︡ا از ﹨﹛ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ای ︑︣﹋﹫︉ و ︑﹙﹀﹫﹅ ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨︀، ︋︀ ︎︣﹨﹫︤ از ︑﹀︀و︑︀ی ︋﹫﹟ ︫︣﹋︐︀ ا︨︐﹀︀ده 

︫﹢د.
• را︋︳ ﹨︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی (APIs)؛ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی 

و ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ ︋︀ ﹨﹛ ﹎﹀︐﹍﹢ ﹋﹠﹠︡.

️ ︨︀زی ﹫﹁︣︸
︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹁﹠︀وری ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ︋︣ای ︎﹫︀ده ︨︀زی ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی، ︋﹫︪︐︣ و﹇︐ ﹉ ︀︀﹜︩ ︋︤رگ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋﹑ن در 
︑﹢︨︺﹥ ︨︣﹝︀﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹡﹫︀ز دارد، ︑︀ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ آ﹝﹢زش ︋︊﹫﹠︡، و دا﹡︩ ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ︋︣ای ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ 

ا︖︀د ︫﹢د.

دیدگاه های حرفه ایدیدگاه های حرفه ای
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️ ﹋﹛ ﹎︣﹁️. ﹊﹩ از  ️ ︨ــ︀زی در ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︎︣وژه ﹨︀ی ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی را ﹡︀︊︡ د︨ ا﹨﹞﹫️ ︸︣﹁﹫
 ﹟و ا ︡﹡︣︢︎ ﹩﹞ ︣︔ا (PFM) ﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹛︀﹞ ️︣︡﹞ ︀ت﹑︮ا︨️ ﹋﹥ از ا ﹩︮︀︫︀م ا︋︎︣وژه، ا ﹜﹞ ︀ی﹊︧ر
ا︋︀م ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹁﹆︡ان ﹎︧ــ︐︣ده ︢︎︣ش ا﹨︡اف ︎︣وژه ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡، ا﹎︣ ︋﹥ ا﹟ ا﹨︡اف ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹡︪︡ه 

.︫︡︀︋
︨﹥ ﹝︣﹙﹥ آ﹝﹢زش ︀︋︡ ︋︀ز︫﹠︀︠︐﹥ ︫﹢د:

• آ﹝﹢زش ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ︎﹫︩ از ﹝︣﹙﹥ ︎﹫︀ده ︨︀زی، ︋﹥ ︵﹢ر و︥ه ︋︣ای ﹎︣وه ا︮﹙﹩ ︎︣وژه؛
• ا﹡︐﹆︀ل دا﹡︩ در ︵﹢ل ︎﹫︀ده ︨︀زی ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︮﹙﹩؛ و

︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︀زآ﹝﹢زی︋  ︀﹝﹏ دوره ﹨︀ی ﹝﹠︷﹛︋  ︪ــ︐﹫︊︀﹡︐﹞ /︀︭︭︀ن︫  ﹫︀ده ︨︀زی از ︵︣ف︎  ︦ از︎  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩︎   ︎•
.﹩︀﹡

﹫︀ده ︨︀زی  ︣وژه ﹨︀ی︎  ︣ا︨︣︎  ﹠﹍﹫﹠﹩ در︨  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︨  ︧﹫︀ر را︕ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︨  ︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️؛ ﹉ ا︫︐︊︀ه︋   ︋﹤︐﹊﹡ ﹟︣︠آ ﹟ا
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ا﹝︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹡︀﹩ در وا﹇︹ ︀︋︡ ا︋︤ار ︗︡︡ را ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹍﹫︣﹡︡، آ﹡︀ را ︑﹠︀ ﹝﹩ ﹎︢ارد. ا﹟ ا︫ــ︐︊︀ه 
﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹡︀ا﹝﹫︡ی ز︀دی ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝︀﹡︹ از ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︫﹢د، ︋﹙﹊﹥ ا︨︐﹀︀ده از ا︵﹑︻︀ت ︑︺︡ی را ﹡﹫︤ ︋﹥ 

︑︀︠﹫︣ ︋﹫﹠︡ازد.
︋︣ای ︎︣﹨﹫︤ از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ «وا︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ ﹝︪︀ور»، ا﹡︐﹆︀ل دا﹡︩ ︲︣ور︧️. ︑﹢ا﹁﹅ او﹜﹫﹥ در︋︀ره رو﹥ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ︀﹁︐﹥ ا﹡︐﹆︀ل دا﹡︩ 

︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ︠︣و︗﹩ ﹝﹛، در ﹇︣ارداد ︋︀ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︪︀ور، ﹉ ا﹇︡ام ﹝﹠︀︨︉ ا︨️.

︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡
 ︣︀﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹢﹡︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از︨  ﹥ ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ﹝﹠︐﹆﹏︫  آن ﹢زه ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ﹡︷︣ دار﹡︡ از ︧︀︋︡اری ﹡﹆︡ی︋ 
﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ا﹟ ا﹡︐﹆︀ل را ︎︪ــ️ ︨︣ ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹡︡، ︀ در ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︐﹆︀ل ﹨︧︐﹠︡، در︨︀ی ارز︫﹞﹠︡ی ︋﹫︀﹝﹢ز﹡︡. دو ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︋﹥ 

﹎︣وه ﹝︪﹢ر︑﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ارا﹥ ︫︡ه، ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
﹝︀﹜︤ی

ا︮﹑︀ت ﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ در ﹝︀﹜︤ی، ﹉ رو﹊︣د ﹠︡و︗﹩ و ﹊︍︀ر﹥ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨︡ف ا﹟ ا︮﹑︀ت ا﹟ ا︨ــ️ 
﹋﹥ او﹜﹫﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی را ︋︣ای دو﹜️ ﹁︡رال در ︨︀ل 2021 ︋﹥ ︎︀ر﹜﹞︀ن ا﹟ ﹋︪﹢ر ارا﹥ ﹋﹠︡. را﹨︊︣د ︎﹫︀ده ︨︀زی 

﹝︀﹜︤ی ︋﹥ ︀ر ﹢زه را﹨︊︣دی ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩ ︫﹢د:
• ︑﹢︨︺﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ︨﹫︀︨︐︀؛

• ﹝︴︀︋﹅ ︨︀زی ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝﹙﹩؛
• ︵︣ا﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی؛ و

• ︑﹢︨︺﹥ ︨︣﹝︀﹥ ا﹡︧︀﹡﹩.
︩ ︫︣ط ︲︣وری ︋︣ای ﹝︣﹙﹥ ︎﹫︀ده ︨︀زی در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹋﹥ در ︨︀ل  ️ ︨ــ︀زی و ︑﹆﹢️ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎﹫ ﹫﹁︣︸

٢٠١٨ ︫︣وع ︫︡. در﹡︐﹫︖﹥، ︎﹫︩ از ︨︀ل ٢٠١٨، ︎︣وژه دو ︗︣︀ن ﹋︀ری آ﹝﹢ز︫﹩ را در︋︣ دا︫️:
️ ﹋﹠﹠︡ه. • ︗︣︀ن ﹋︀ِر آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری از ︨︀ل 2012 ︑︀ 2017 ︋︀ در ︡ود 1000 ﹁︭﹏ و ︋﹫︩ از 45﹨︤ار ︫︣﹋
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️ ﹋﹠﹠︡ه. ﹨﹞︣اه ︋︀ آ﹝﹢ز︫︀ی ﹋﹑︨﹩ ﹝︧︐﹞︣ و  • ﹁︭﹙︀ی آ﹝﹢زش ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ از ︨ــ︀ل 2014 ︑︀ 2017 ︋︀ ︋﹫︩ از 46﹨︤ار ︫ــ︣﹋
︵︣︀ی آ﹝﹢زش ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩.

﹋︀﹡︀دا
در ﹋︀﹡ــ︀دا، در ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی را﹨︊︣د ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋﹫﹟ ︨ــ︀﹜︀ی 1999 ︑︀ 2002 (︋﹥ ︻﹠﹢ان آ﹝︀د﹎ــ﹩ ︋︣ای ارا﹥ او﹜﹫﹟ 
︡ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹎︢ا︫︐﹥  ︡ه وا︻ ︣︋ ︣د ︾﹫︣﹝︐﹞︣﹋︤ ا︗︣ا ︫ــ︡ و﹊رو ﹉ ،(2003 ︡ی در ︨ــ︀ل︺︑ ﹏﹞︀﹋رت ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︵﹢ر﹢︮
︫ــ︡ ﹋﹥ از ︋﹫﹟ 7 ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه، ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ د﹜﹢اه ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹠︀︋︹ ︋﹠﹍︀ه را ا﹡︐︀ب و ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡. ا﹟ رو﹊︣د ︋︣ای ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن 
ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی و ︎︣﹨﹫︤ از ﹝﹆︀و﹝️ و ﹝︀﹜﹀️ ا︗︣ا ︫ــ︡. در وا﹇︹، ︻︱﹢ ﹋︀﹡︀دا﹩ ﹎︣وه ﹝︪﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د را ︋﹥ ﹎︣وه 
 ﹟ا .︫︡ ﹩﹞ ﹏︮︀ ︣ی︐︪﹫  ︋﹩︀را﹋ ،︡﹡︫︡ ﹩﹞ ︨︡ــ︀﹝︀﹡﹥ وا ﹉ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹤ ارا﹥ ﹋︣د، ا﹇︣ار ﹋︣د ﹋﹥ ا﹎︣ ﹨﹞﹥ وا︡﹨︀ ﹝﹙︤م︋ 

ا﹇︡ام ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹊︍︀ر﹍﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی و ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی ︋﹫﹟ ︪︋︀ را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ داد.

:️︫﹢﹡︀︎
﹥ ︵﹢ر  ︊﹊﹥ ︾﹫︣﹝︐﹞︣﹋︤ ﹎︧︐︣ده︋   ︫﹉ ︀ررود و در﹋ ﹤ ﹩ در︎﹩︋  ﹥ ︮﹢رت︎  ــ﹢ا︋﹅ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︀﹜﹩) ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋  ︀﹍︀ه داده د︖﹫︐︀ل در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ا︵﹑︻︀ت (از ﹇︊﹫﹏︨   ︎-1
﹝︪︀ع ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د. از آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ د﹁︐︣﹋﹏ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︋︀ز و ︑﹢ز︹ ︫︡ه ﹡﹫︤ ︀د ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹝︺︀﹝﹑ت دو ︵︣ف ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ﹝﹢︔︣ و ︋﹥ رو︫﹩ دا﹞﹩ و 

︑︢︎︡﹫︀︣ ︔︊️ ︫﹢د و دو︵︣ف را از ﹡﹍︡اری د﹁︀︑︣ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋﹩ ﹡﹫︀ز ﹝﹩ ︨︀زد.

:︹︊﹠﹞
Thomas Muller, Implementing Accrual Accounting in the Public Sector- Understanding Your Technology Is Vital!, 
IPSASB, Aug. 2019 

:️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹜﹞ ﹏﹞︀︻ ︕﹠︎
 -1﹉ ︨︀ز﹝︀ن ︎︣وژه ﹊︍︀ر﹥، ︋︡ون ﹇︧﹞︐︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥، ︋﹠︀ ﹋﹠﹫︡- ﹉ ﹎︣وه
︡﹫﹠﹋ ︬︪﹞ ︀ی ﹝︣︑︊︳ را︐﹋︀ی ﹝︪︐︣ک را ︑︺﹫﹫﹟ و ︋﹥ رو︫﹠﹩ ﹝︪︀ر﹁︡﹨ -2

3- ︋﹥ ︵﹢ر رو︫﹟ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︺﹠﹩ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ﹨︡﹁︀ی ﹝︪︐︣ک؛ ︺﹠﹩ دا︫︐﹟ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︪︐︣ک
 ︿︀︸︀ی درک ﹝︪︐︣ک از و︵︫︣ ︩ 4- ا︗︀زه ﹡︡﹨﹫︡ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده از «ز︋︀ن ﹁﹠︀وری» ︋︣ ﹋︀ر﹨︀ ︎︣ده ︋﹫﹠︡ازد- ا︨︐﹀︀ده از ز︋︀ن ︨︀ده و را ︕﹊﹩ از ︎﹫

و راه ﹚︀ی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️
5- ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹡︀ــ﹩ (︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن) را در ︵︣ا﹩ و ︎﹫﹊︣︋﹠︡ی ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت در﹎﹫︣ ﹋﹠﹫︡- ا﹝︀،︑︀ آن ︗︀ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از 
︣﹨﹫︤ ﹋﹠﹫︡، و در﹡︐﹫︖﹥ در ︀ر﹢ب ز﹝︀ن و  ︀ص ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه»︎  ﹠﹍︀ه ا︨ــ︐﹀︀ده و از «ا﹜︤ا﹝︀ت︠  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹠︀︋︹︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︋  ︵︣︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︨ 

︋﹢د︗﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡﹫︡!


