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﹩﹡︀﹫﹋ ︀︲︡ر﹫﹝  
 ﹤﹞︡﹆﹞

︨︣آ︾︀ز ورود ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︠︀ر︗﹩ ︋﹥ ا︣ان از ︵︣﹅ ︫︣ا﹋️ ︋︀ ︫︣﹋︀ی ا︣ا﹡﹩ در د﹨﹥ ١٣۴٠ و ︋︀ ︱﹢ر ﹝﹢︨︧﹥ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹢︎︣زا﹡︡﹜﹫︊︣ا﹡︡ (Coopers & Lybrand) آ︾︀ز ﹎︣د︡ و ︑︀ اوا﹏ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان، ︺﹠﹩ ︨︀ل ١٣۵٧، 
︋︀ ︱﹢ر  ﹤︧︨﹢﹞ ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ︠︀ر︗﹩ در﹋︪﹢ر ادا﹝﹥ دا︫️. ︨﹊︀ن ﹨︡ا ️︧︀︋︨︣﹩ در ا︣ان از ︨︀ل ١٣۵٠ در د︨️ 
 ﹩﹚﹞ ︹︀﹠︮ ︨︀ز﹝︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ︀م آن ︋﹥ دو﹜️ ︑︺﹙﹅ دا︫️، ︨︍︦ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی︨ ︀م﹝︑ ﹤﹋ د﹢︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣
 ︉︗﹢﹞ ﹤︋ ️︀﹡در ︨︀ل ١٣۶٢ ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در ︡﹨︀︫ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ︣ان و ︋﹠﹫︀د ﹝︧︐︱︺﹀︀ن در ︨︀ل ١٣۵٩ وا
﹇︀﹡﹢ن ︑︪﹊﹫﹏ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ در ︗﹙︧﹥ روز ۵ دی ﹝︀ه ١٣۶٢ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩ و در ︑︀ر ٨ دی 

﹢︱︻ ﹩﹍﹡﹢﹍️ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩﹢︱︻ ﹩﹍﹡﹢﹍️ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩
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 ﹩︨︣︋︀︧ در ︨︀ز﹝︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ،﹩﹚︣ا﹞ ︊︀ن ر︨﹫︡ه ︋﹢د، ︨﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︵﹩ ا﹡︖︀م﹍﹡ رای﹢︫ ︡﹫︀︑ ﹤︋ ١٣۶٢
اد︾︀م و ︨︀ز﹝︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︎︦ از ︑︭﹢︉ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ آن در ︨︀ل ١٣۶۶، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡ ﹉︀د دو﹜︐﹩ و را﹨︊︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا︣ان، ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡. 

﹜︢ا ︱﹢ر ﹁︺︀ل ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ا︣ان، دارای ︎﹫︪﹫﹠﹥ ای ﹁︺︀ل ﹡︊﹢ده ا︨️. 
از ︵︣﹁﹩، در د﹡﹫︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︨︣︻️ ︋﹥ ︨﹢ی ︗︀﹡﹩ ︫︡ن ︎﹫︩ ﹝﹩ رود، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹨﹞︧﹢ و ﹨﹞﹍︀م ︋︀ ﹇︧﹞︐︀ی 
 ﹉﹢﹋︣ه ﹝﹠︡ ﹎︣د﹡︡. ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹢︨︳ و︋ ︀ی آندا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ و از ﹝︤ا ﹩﹡︀︗ ︋︀زار ﹟در ا ︣﹫﹍﹝︪ ﹩﹝︀رت و ︮﹠︺️، ︨ــ︖︑ ︿﹚︐﹞
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ آن ﹨︧︐﹠︡ ︑︀ ︋︀ ︻︱﹢️ در ︫︊﹊﹥ ﹨︀ و ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︠︡﹝︀ت ︠﹢د را در درون ﹋︪﹢ر ︑︺﹞﹫﹛ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︡اری و  ﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه︋  ــ﹞︀﹡ ﹤︀︀ی ﹝︺︐︊︣ و︫  ︀در و در︨  ﹫︣ون از ﹝︣ز﹨︀ی ﹝﹏ ا﹇︀﹝︐︪ــ︀ن︮   ︋﹤ د﹨﹠︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ آن را︋ 

︧︀︋︨︣﹩، ︋﹆︀ و ر︫︡ ︠﹢د را ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠﹠︡. 
﹇︊﹏ از ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ د﹐﹏ و ﹝︤ا︀ی ︎﹫﹢︨ــ︐﹟ ︋﹥ ا﹟ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ و ا︑︀د﹥ ﹨︀ ︋︍︣داز︋ ،﹜︐︣ ا︨ــ️ ︋︀ ︨ــ﹥ ﹝﹀﹢م ︫︊﹊﹥ ﹨١︀، ا︑︀د﹥ ﹨٢︀، و 

.﹜﹢︫ ︀﹠︫︫︡ه ا︨️، ︋﹫︪︐︣ آ ︡﹫﹋︀︑ ︀﹡آ ︣︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟٣︀ ﹋﹥ در ا﹁﹑︐ا

︑︺︣︿ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︫︊﹊﹥، ا︑︀د﹥، و ا︐﹑ف
دو ﹝﹀﹢م ا︑︀د﹥ ﹨︀ و ا ︉︣﹆︑ ﹤︋ ︀﹁﹑︐﹊︧︀ن ﹨︧︐﹠︡ و از︗﹞﹙﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︡اری ﹡︷﹫︣ ا︐﹑ف 
 ﹩﹛ ﹩﹡︀︗ ﹤︀د︑و ا (PRAXITY Global Alliances) ﹩︐﹫︧﹋︎︣ا ﹩﹡︀︗ ف﹑︐و ا (GGI Global Alliance) آی ﹩︗ ﹩︗ ﹩﹡︀︗
 ︀︋ ﹏﹆︐︧﹞ ﹢︱︻ ︀ ︀︱︻︀دی ااز ︑︺︡اد ز ،﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ︀ی ︋︤رگ﹁﹑︐و ا ︀﹨ ﹤︀د︑ا︫︀ره ﹋︣د. ا (LEA Global Association)

﹝ ️︣︡﹉ ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ از ﹜︀ظ ﹡︀م و ︨︀︠︐︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ︋﹥ ︵﹢ر﹋︀﹝﹏ از ︡﹊﹍︣ ﹝︖︤ا و ﹝︧︐﹆﹏ ﹨︧︐﹠︡.
ا︑︀د﹥ ﹨︀ و ا﹁﹑︐︀ی ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹠︀﹁︺﹩ را ︋︣ای ا︻︱︀ی ︠﹢د ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹩-︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹢ارد ز︣ ا︫︀ره ﹋︣د: 

،﹩﹡︀︗ و ﹩︀ی ا︻︱︀ در ا︋︺︀د ﹝﹠︴﹆﹥ ا︧﹡و ﹋﹠﹀︣ا ︀﹨ ﹤︧﹚︗ •
،﹩︭︭︑ ︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ﹎︣وه ﹨︀ی︑ •

،﹩︋︀ا︻︱︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹨︡اف و ﹝﹆︀︮︡ ︋︀زار ︳︨﹢︑ ︀﹨ ﹤︀د︑ا︨︐﹀︀ده از ﹡︀م ︑︖︀ری ا •
• ا﹠︐︣ا﹡️ ﹝︐︬ ا︻︱︀،

• ︎﹫﹍﹫︣ی آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︋︊﹢د ﹝︀رت ﹁﹠﹩ و ﹝︀ر︑︀ی ﹡︣م، ﹡︷﹫︣ ﹝︣︡️ و ︋︀زار︀︋﹩، و
• ﹋﹠﹀︣ا﹡︧︀ی و﹢︡﹩ و ︑﹙﹀﹠﹩ ︋︣ای ﹎︣وه ﹨︀ی ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︀ ﹎︣ا︩ ︠︀ص.

︑﹞︀م ا﹟ ﹝︤ا︀ در ︀﹜﹩ ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ﹨﹞︙﹠︀ن از ﹨﹢️ و ︨︀︠︐︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︠﹢د︫︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹝︧︐﹆﹏ ﹨︧︐﹠︡.
﹝﹀﹢م ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︡اری ︋︀ دو ﹝﹀﹢م ︀د︫ــ︡ه ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ︡︋﹟ ︮﹢رت ﹋﹥ آزادی ︻﹞﹏ و ا︨︐﹆﹑ل ﹁︣دی 
ا︻︱︀ در ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︧︀︋︡اری د︡ه ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د. ا﹟ ︫︊﹊﹥ ﹨︀، در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋︀ ا︑︀د﹥ ﹨︀ و ا﹁﹑︐︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و 
﹢د. از  ﹢ا﹨︡︋   ︠﹢︱︻ ️﹋︣ ︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م و ︨ــ︀︠︐︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩︫  ــ︊﹊﹥ ﹨︀ ﹨﹞︣اه︋   ︫﹟در ا ️﹢︱︻ .︡﹠︐︧﹨ ︣︑ ﹤︐﹁︀ ︀ز﹝︀ن ︧ــ︀︋︡اری، ر︨ــ﹞﹩ ︑︣ و︨ 
︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︡اری ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︎﹩ د︋﹙﹫﹢︨ــ﹩ (PwC)، د ،(Deloitte) ️﹢﹚﹩ وای (EY)، و ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ 
(KPMG) ا︫ــ︀ره ﹋︣د ﹋﹥ از آ﹡︀ ︋︀ ︻﹠﹢ان ︀ر ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︋︤رگ  ︤﹫﹡ (Big 4) ﹩︨︣︋︀︧︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا ﹟︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ︋︀ ﹇︡رت 

﹁︣اوا﹡﹩ ﹋﹥ دار﹡︡، در ︻﹞﹏ ﹉ ا﹡︭︀ر در ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︋︤رگ ︡︎︡ آورده ا﹡︡. 
︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︡اری ︋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︻︱﹢ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡، در ا︨︀س ︫︊﹫﹥ ﹨﹞︀ن ︠︡﹝︀ت ا︑︀د﹥ ﹨︀ و 

ا﹁﹑︐︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ︋︀﹐ ︋﹥ ﹝﹢ارد آن ا︫︀ره ︫︡.
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﹝︤ا︀ی ︻︱﹢️ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩
️﹫﹀﹫﹋

 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︊﹊﹥ ﹨︀ی︋   ︫﹤ ﹥ و︥ه︋  ﹥ ا︑︀د﹥ ﹨︀ و ︀ ا﹁﹑︐︀ و︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ﹤﹋ ️﹀﹎ ر﹋﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان﹢︵ ﹤︋
 :︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣ز ﹏﹐د ﹤︋ ️︤﹞ ﹟دار﹡︡. ا ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︣︀︨ ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ︣ی در︑﹐︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹅﹚﹞
 ︹﹁︀﹠﹞ از   ️︸︀﹀  ️︗ در  و   ︉︨︀﹠﹞ رو︫︀ی   ︀︋ ﹝︺﹞﹢ل  ︋﹥ ︵﹢ر  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩،  ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی   ﹢︱︻  ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی   •
︨︀﹝︡اران، ز︣ ﹡︷︀رت ﹉ ﹝︣︗︹ ﹝︺︐︊︣ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل در ا︀﹐ت ﹝︐︡، ا﹡ ﹟︀د ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری 
 ﹩︪︋ع، ︠﹢د ︋︀︻︒ ا︻︐︊︀ر﹢︲﹢﹞ ﹟︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ا︨️. ا﹫︾ ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ﹉ ﹤﹋ ︀م دارد﹡ (PCAOB) ۴︀م︻ ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣

﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ از  ︩ ﹎﹀︐﹥، ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ د﹇﹫﹅ و ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︎﹫ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ﹇︊﹏ از ︻︱﹢️ در   •
 ️︨︀﹠︺﹞ ﹟︡ ﹥ ︵﹢ر﹝︺﹞﹢ل︋  ﹠︀︋︣ا﹢︱︻ ﹟️ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︀د︫︡ه︋   ︋.︡﹡﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹤︐﹁︣︢ ︣︠﹢ردار ﹡﹫︧︐﹠︡،︎  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹐زم︋ 

﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه از ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀﹐ و ﹝︴﹙﹢︋﹩ ︋︣︠﹢ردار ا︨️. 
 ﹩︨︣︋︀︧ آ﹝﹢زش و ... در ا︠︐﹫︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ،︀︪︀﹝﹨ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵ را از ﹩︊︨︀﹠﹞ ︀د︫︡ه ﹝﹠︀︋︹ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ︀ی﹨ ﹤︧︨﹢﹞ •

﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︋ ︉︗﹢﹞ ﹟﹫﹆︊﹢د ار︑﹆︀ی ︨︴ آ﹎︀﹨﹩ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
 ،︿﹚︐﹞ ﹋︪﹢ر﹨︀ی   ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗ ﹢زه  در  ا︻︱︀   ︀︋ ار︑︊︀ط   ﹅︣︵ از   ﹤︐﹀﹎ ︩ ﹫︎ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  در   ﹢︱︻  ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی   •

د︨︐︣س ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹐زم ﹝︀﹡﹠︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ︧︀︋︨︣﹩، ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و .... ﹨︣ ﹋︪﹢ر ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️.
︑︀︔﹫︣ در ﹡︣خ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹋︀ر و درا﹝︡ ﹝﹢︨︧﹥ ︻︱﹢ 

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹢ع ︑︪﹊﹫﹑ت ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︻︱﹢ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︋﹥ ︵﹢ر﹝︺﹞﹢ل ︫︣﹋︐︀ی ︋︤رگ ︑︣ 
و ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای ﹝︐﹠﹢ع ︑︣ ︋﹥ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ار︗︀ع داده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ا﹟ ︻﹞﹏ ︠﹢د ︋︀︻︒ ا﹁︤ا︩ در ﹡︣خ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹋︀ر 

و در ﹡︀️، ︑︀︔﹫︣ در ︗﹞︹ درا﹝︡ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ﹝﹩ ︫﹢د.

﹝﹀︀د ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ︻︱﹢️ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ا﹨﹛ ﹝﹀︀د ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ︻︱﹢️ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹥ ︵﹢ر﹝︺﹞﹢ل ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️: 

 :(Parties) ︀ی ﹇︣ارداد﹁︣︵
در ا︪﹞ ️﹝︧﹇ ﹟︭︀ت ﹋︀﹝﹙﹩ از ︵︣﹁︀ی ﹇︣ارداد ذ﹋︣ ﹝﹩ ︫﹢د. 

 :(Definitions) ︿︀ر︺︑
 ﹤︋ ︡︺︑ ،از ﹝﹢ارد ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ﹡﹢ع ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹩︺﹞︀︗ ︿ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ا︨️، ︑︺︀ر﹢︑ ﹜﹞ ︀ی︐﹝︧﹇ از ﹤﹋ ️﹝︧﹇ ﹟در ا
 ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ،︀ی ﹇︣ارداد﹁︣︵ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨ ،زش﹢﹞︀ری، دا﹡︩ و آ︖︑ ﹜﹑︻ ،ی﹢﹠︺﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ،﹩︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹎︣وه ا︗︣ا﹡︀﹞︨︀ز

و ... ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫﹢د. 
 :(Relationship Between The Parties) ︀ی ﹇︣ارداد﹁︣︵ ﹟﹫︋ ار︑︊︀ط

و   ︀︪﹡دا ︭︠﹢ص  در  ﹇︣ارداد  ︵︣﹁︀ی  ︠︡﹝︀ت د﹨﹩  ﹡﹢ه  و   ︀︻﹢︲﹢﹞ و   ﹤︻﹢﹝︖﹞ دو  ار︑︊︀ط  ﹡﹢ه  ︭︠﹢ص  در  ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩ 
﹝︀ر︑︀ی ︑︭︭﹩ در ︗️ ا﹁︤ا︩ ﹋︀را﹩ در ﹢زه ﹋︀ری، ︮︊️ ﹝﹩ ︫﹢د.
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:(Parties Obligations) ︀ی ﹇︣ارداد﹁︣︵ ︿︀︸و
در ا︤︗ ﹤︋ ️﹝︧﹇ ﹟﹫︀ت و︸﹁︣︵ ︿︀︀ در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹇︣ارداد و ︑︺︡﹨︀ی ﹨︣ ︮ ،﹉︊️ ﹝﹩ ︫﹢د. از ﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ ﹝﹠︷﹢ر︫︡ه در 
﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹞︣  ﹢د︋  ﹫︀︨︐︀ی︠  ﹥ ﹨﹞︧﹢︨︀زی︨   ︋﹢︱︻ ﹤︧︨﹢﹞ ︡︺︑ ،️︨ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا ﹟﹫  ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ر ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی﹫︧  ︋﹤﹋ ️﹝︧﹇ ﹟ا
︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥  در  ا﹡︖︀﹝﹫︡.  ︠﹢ا﹨︡   ﹢︱︻  ﹤︧︨﹢﹞  ﹩﹀﹫﹋  ︴︨ ار︑﹆︀ی   ﹤︋  ﹉︫ ﹩︋ ﹝﹢︲﹢ع،   ﹟ا  ﹤﹋ ا︨️  ا︮﹙﹩   ﹤︧︨﹢﹞ ︨﹫︀︨︐︀ی   ︀︋  ﹜︖︧﹠﹞ و 
﹝﹢︨︧﹥ ︻︱﹢ از دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹐زم و ︑ ︬︭︣﹁﹥ ای در ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹝﹢ل ︫︡ه ︋︣︠﹢ردار ﹡︊︀︫︡، ﹝﹢︨︧﹥ ا︮﹙﹩ ا ﹟﹅ را ︋︣ای ︠﹢د ﹝﹀﹢ظ 

 .︡﹠﹋ ︣︷﹡︡︡︖︑ ،﹤︧︨﹢﹞ آن ️﹢︱︻ ﹤﹞︡ه در ﹝﹢رد ادا﹠در آ ︡︀︫ ︣ی ︋︧︍︀رد و﹍︀ری را ︋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ︻︱﹢ د﹊﹝﹨ ︀ی︻﹢︲﹢﹞ ﹤﹋ دارد ﹩﹞
﹡﹊︐﹥ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ د﹍︣ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ا︮﹙﹩، ﹝︡︣ان ︑﹞︀م ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ را ﹝﹙︤م ︋﹥ ︱﹢ر در ﹨﹞︪︀︀ و ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ︣︐︪﹫︋ ﹤︣﹨ ﹩︀﹠︨︀زی، آ︫ــ ﹤︍︀ر﹊ ،در را︨ــ︐︀ی ﹝﹠︧︖﹛ ﹋︣دن ︀﹆﹁ا﹢︑ ﹟از ︨ــ﹢ی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ا︮﹙﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︑﹞︀﹝﹩ ا ﹤﹋

﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ︋︀ ︡﹊﹍︣ و ار︑﹆︀ی ︨︴ ﹋﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. 
 :(Restrictions) ︀︐︡ود﹞

﹝﹢اردی ﹋﹥ ︵︣﹁﹫﹟ از ا﹡︖︀م آن ﹝﹠︹ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، در ا﹟ ﹇︧﹞️ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝﹠︹ ا﹝﹊︀ن ︑︀︨﹫︦ ︫︺︊﹥ ︀ د﹁︀︑︣ ︑﹢︨︳ 
﹝﹢︨︧﹥ ︻︱﹢ در ﹋︪﹢ری ︠︀رج از ﹝﹏ ﹝﹢︨︧﹥، و ︋︡ون ا︗︀زه ﹇︊﹙﹩ از ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︀︨﹫︦ ︫︺︊﹥ ︀ د﹁︐︣ در 

﹋︪﹢ر﹨︀ی د﹍︣ ا﹝﹊︀﹡﹡ ︣︢︍﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
:(Costs) ︀﹨ ﹤﹠︤﹨

﹡﹢ه ︑﹆︧﹫﹛ و ︑﹢ز︤﹨ ︹﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝ ︣﹨ ︬︐﹉ از ︵︣﹁︀ی ﹇︣ارداد، در ا﹟ ﹇︧﹞️ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫﹢د. 
:(Basic Annual Fees) ﹤﹡﹐︀︨ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨

ا︋︤ار  و   ︀︫رو ︑︖︀ری،  ﹡︀م   ﹤︺︨﹢︑ و   ﹩︋︀︋︀زار  ،﹤︺︨﹢︑ و  آ﹝﹢زش   ️︋︀︋  ﹢︱︻  ﹤︧︨﹢﹞  ﹤﹋ ︨︀﹐﹡﹥ ای  ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی   ️﹝︧﹇  ﹟ا در 
 ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞  ﹤︋  ︡︀︋  ،﹉︧ر  ️︣︡﹞ و   ️﹫﹀﹫﹋ ﹋﹠︐︣ل  و  ︣﹁﹥ ای  و   ﹩﹠﹁ ﹋﹞﹊︀ی   ،️﹫﹀﹫﹋ در  ︋︊﹢د  ︋︣ای  ارا﹥ ︫︡ه 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︍︣دازد، ︑︺﹫﹫﹟ و ﹡﹢ه و ز﹝︀ن ︎︣دا︠️ آن ﹝︪︬ ﹝﹩ ︫﹢د. 
:(Other Fees Payable) ️︠︎︣دا ﹏︋︀﹇ ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣︀︨

 ﹤﹠︤﹨ ﹏﹞︀ ︤﹨ ︣︀﹠﹥ ﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︫  ﹢﹡︡، در ا﹟ ﹇︧﹞️ آورده ﹝﹩ ︫﹢د.︨   ︫﹏﹝︐﹞ ︡︀ ﹁︣︵ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣︀︨︀ی ﹇︣ارداد︋ 
﹋︀ر ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه از ︨﹢ی ︵︣﹁︀ی ﹇︣ارداد، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه ︵︣﹁︀ی ﹇︣ارداد ﹝︪︐﹞﹏ ︋︣ آ﹝﹢زش، ﹋﹞﹉ ﹁﹠﹩، ﹋﹠︐︣ل 

﹋﹫﹀﹫️، ﹨︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹠︤︀ی ﹝︪︀وره ای و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢ارد ﹝︪︀︋﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
︺︱﹩ از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ از ﹇︊﹫﹏ ﹨︤﹠﹥ ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︺︣﹁﹩ ︫ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ ︵︣﹁︀ی ﹇︣ارداد، در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︀﹝︺﹥  در︠﹢ر ا︫ــ︀ره ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 

︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ︑︺︣︿ ﹡︪︡ه ا︨️.
:(Company Registration and License to Practice) ﹢︱︻ ﹤︧︨﹢﹞ و ﹝︖﹢ز ︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹋︪﹢ر ﹤︧︨﹢﹞ ️︊︔

ا﹟ ﹇︧﹞️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م ﹝﹢︨︧﹥ ︻︱﹢ ︋﹥ ﹡︀م ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ︣ش︢ در ا﹟ را︋︴﹥، در︠﹢ر ا︫︀ره ا︨️ ﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان︎ 

︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫︣﹉ و ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م ﹝﹢︨︧﹥ ا︣ا﹡﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︀م ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︠︀ر︗﹩، ︑︺︣︿ ﹡︪︡ه ا︨️. 
︀︨︣ ﹝﹢ارد: 

﹢ا﹨︡  ︣ا︧﹁ ︳، ﹇︀﹡﹢ن ︀﹋﹛ و ...︠   ︫️︀﹡ ︣ارداد و در﹇ ︰﹢﹀︑ ︀ ︰﹆﹡ از ﹩︫︀﹡ ﹩﹇﹢﹆ ارد﹢﹞ ،﹩﹡︫︡ ﹤︀ی ارا﹠﹫﹝︱︑ ﹏﹞︀︫
︋﹢د ﹋﹥ ︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹡﹢ع ﹇︣ارداد ︋︀ ا﹡﹢اع ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹝︐﹠﹢ع و از ︋︒ ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︠︀رج ا︨️.



www.hesabras.com                             @hesabrasmagwww.hesabras.com                             @hesabrasmag

١٣
٩٨

  ︡
﹠﹀︨
   ا
١٠
ه ۵
﹞︀ر
︫

۵

ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ٢٠ ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣︑︣ ︫︊﹊﹥ ای و ٢٠ ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣︑︣ ا︐﹑﹁﹩ و ا︑︀د﹥ ای در ︗︡و﹜︀ی ١ و ٢ ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️. ا﹟ ا︵﹑︻︀ت ︋︣﹎︣﹁︐﹥ 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ﹤﹠﹫﹞د﹨﹠︡ه آ﹝︀ر ﹋﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩ در ز ﹤ا︨️ ﹋﹥ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝︺︐︊︣ ارا (Accountancy Age) ︕از ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹋︀﹡︐﹠︧﹩ ا
︡﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟  ﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︀در︋  ︀︡ ا﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن را︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را دار﹡︡،︋  ︊﹊﹥ ﹨︀ی︋  در︠﹢ر ا︫︀ره ا︨️  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︑﹆︀︲︀ی ︻︱﹢️ در ا︑︀د﹥ ﹨︀ و︫ 

﹝﹏ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ︻︱﹢ ︋︀ ︻﹆︡ و ا︗︣ای ﹠﹫﹟ ﹇︣ارداد﹨︀﹩ در ︑︺︀رض ﹡﹫︧︐﹠︡.

︠︐﹛ ﹋﹑م
︉ ︫︡ه  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︗️ ا︨︐﹀︀ده از ا︵﹑︻︀ت و ︑︖︀رب ﹋︧  ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︀ ︀︠︐︀ری ﹝﹠︧︖﹛، ار︑︊︀ط︋  ﹥ ︗﹢ان ︋﹢دن  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا︣ان و ﹡︊﹢د︨   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
آ﹡︀، ︋︣ای ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︋︧﹫︀ر ﹐زم و ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥ در ا﹟ ا﹝︣ ︋︀ را﹨﹊︀ری ﹝﹠︀︨︉ ا﹇︡ام ﹎︣دد. ︡︋﹩ ا︨️ ﹝﹢︲﹢ع اد︾︀م ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹠︡ی 

ا︨️ ﹡﹆﹏ ز︋︀ن ﹝ ﹏﹁︀︣﹁﹥ ︫︡ه، ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹝﹀﹫︡ ا︨️ ﹋﹥ از ︑︖︀رب ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︋︀ ا︖︀د ز︐︠︀︨︣︀ی ﹐زم ︮﹢رت ︢︎︣د. 

︗︡ول ١- ا︨︀﹝﹩ ٢٠ ﹝﹢︨︧﹥ از ﹡﹢ع ︫︊﹊﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ (Networks) در ︨︀ل ٢٠١٨

︿درآ﹝︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر﹡︀م ﹝﹢︨︧﹥ رد
︑︺︡اد ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︀ 

د﹁︀︑︣ 
︑︺︡اد ا︻︱︀ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی 

︿﹚︐﹞

١Deloitte۴٢٠٠١١۵١۵٠ر٣

٢PWC۴٢٨٠٧۵۶١۵٧ر١

٣EY٣۴٨٠٠٧٠٠١۵٠ر

۴ KPMG International٢۶۴٠٠٩٠٠١۵۵ر

۵BDO١٣٣١۵٩١١۶٢ر٨
۶RSM۵٠٩۵٧۵٠١١۶ر
٧Grand Thornton International۵٠٠۵۴۵١٣۵ر
٨Crow Global٨١۴٢٠٠١٣٠ر٣
٩Nexia International۶٢٠٢۵٣١٢٢ر٣
١٠Baker Tilly International۴١٢١۶۵١۴١ر٣
١١Moore Stephens International٩٠٩٢٩٩١٠۶ر٢
١٢HLB International٣۶٩٧۴۵١۵٣ر٢
١٣Kreston International٢۶٢٧٠٠١٢۵ر٢
١۴PKF International۴٠٠۵٠٠٨٠ر١
١۵ECOVIS International٩۴۶٧٨٧۵
١۶UHY International۵۴٠٣٠٨٩٩
١٧SFAI۵٢٠٢٢٠۴٩
١٨Russel Bedford International۴٨٧٢٣٠٩۵
١٩MGI Worldwide۴٨۴٢۶٣٩٢
٢٠JPA International٢٣١١۵٠۵۵
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 :︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Networks
2- Associations
3- Alliances
4- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

: ︹︋︀﹠﹞
1- Accountancyَ Aََge, Top 20 International Networks, Associations, and Alliances, www.accountancyage.com/rankings 
2- Bills L. K., Cunningham L.M., Myers L.A., Small Audit Firm Membership in Associations, Networks, and Alliances: 
Implications for Audit Quality and Audit Fees, The Accounting Review, Vol. 91, No. 3, 2016
3- Baron J., Should Your Firm Join an International Accounting Alliance, Journal of Accountancy, May 2014
4- White T., The Benefits of Joining an International Network or Association for Medium-Sized Firms, available at 
www.gaaacounting.com, 2014

︗︡ول ٢: ا︨︀﹝﹩ ٢٠ ﹝﹢︨︧﹥ از ﹡﹢ع ا︑︀د﹥ و ا︐﹑ف (Alliance & Association) و ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ﹝﹫︤ان درا﹝︡ ﹨︣ ﹉ از آ﹡︀ در ︨︀ل ٢٠١٨ 

︿︡اد ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︀ درآ﹝︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر﹡︀م ﹝﹢︨︧﹥ رد︺︑
د﹁︀︑︣ 

︑︺︡اد ا︻︱︀ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی 
︿﹚︐﹞

١GGI Global Alliance۵٣٧۴٨١٧١٢۴ر
٢Praxity Global Alliance۵٢٠٠٧١٠١١٠ر
٣TAG Alliance۴۵٠٣٧۵٠١٠۵ر
۴LEA Global٢٣۴۶٠٧١١٠ر٣
۵Allinial Global۵٢۵۵٣٨٧١ر٢
۶Prime Global۵٠۴٩٠٠٨٠ر٢
٧BKR International۴٠٠۵٠٠٨٠ر١
٨MSI Global Alliance٣٧٢٢۵٠١٠٠ر١
٩AGN International٢٨۴٣٨۶٧٨ر١
١٠DFK International١٨٢۴١٩٩٢ر١
١١Morison KSI٠٨٩٣٠۵٨١ر١
١٢IAPA٨٧۴١٨۵٧٠
١٣Alliott Group۶٢٨١۵۵۶۵
١۴INAA Group۵۶٩١٠٠۵٠
١۵CPA Associates۴٨٩--
١۶Integra Association٢٧٨--
١٧INPACT٢٧٧٢٢۴۶۵
١٨Antea Alliance of independent Firms٢۵١٣٠٠٧٠
١٩US & CS Global٢۴۴--
٢٠JHI Association٢٣۴١۵۵۴۶


