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دردر
︎︀﹎ـ︣د︎︀﹎ـ︣د  

در ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س ︠︊︣﹨︀ی ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران 
(IFAC) ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︎﹢︫︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د؛ ︋︀ آن ﹝﹢ا﹁﹆﹫︡؟ 

٪۵ ︑ ﹩﹚﹫︠  o︭︭﹩ ا︨️، ︋︀ آن ﹝﹢ا﹁﹅ ﹡﹫︧︐﹛   
٪٣٠ ﹞ ﹩﹚﹫︠  o﹛ ا︨️ و ︋︀ آن ︋︧﹫︀ر ﹝﹢ا﹁﹆﹛    
٪٢٧ o  ا﹡︐︪︀ر ﹎︤︡ه و ︠﹑︮﹥ ︠︊︣﹨︀ ﹋︀﹁﹩ ا︨️   
٪٣۵ ︋  o︐︣ ا︨️ ︠︊︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑﹙﹫﹏ ︠︊︣ ﹝﹠︐︪︣ ︫﹢د   
︋  o︐︣ ا︨️ ︑﹠︀ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹝﹠︐︪︣ ︫﹢د         ٣٪

︋︀ ا﹡︺﹊︀س ﹥ ﹡﹢ع ︠︊︣ ︧︀︋︡اری در ﹡ ﹤︪︧︣︀︋︣س ﹝﹢ا﹁﹆﹫︡؟ 

٪٣٩         ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ︀ی﹨︣︊︠  o
o  ︠︊︣﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩          ٢٠٪
٪١۴         ﹤︀﹞︨︣ ︀ی ︋︀زار﹨︣︊︠  o
o  ︠︊︣﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︡اران و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری        ١٩٪
٪٨        ﹩︐﹡︣︐﹠ع  ︠︊︣، ا﹝︀ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹢﹡  ﹤﹝﹨  o

︠︊ــ︣︠︊ــ︣
دردر

﹡︪︣︀ت ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای﹡︪︣︀ت ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای

٪0٪0 ٪10٪10 ٪20٪20 ٪30٪30 ٪40٪40 ٪50٪50 ٪60٪60 ٪70٪70 ٪80٪80 ٪90٪90 ٪100٪100

٪0٪0 ٪10٪10 ٪20٪20 ٪30٪30 ٪40٪40 ٪50٪50 ٪60٪60 ٪70٪70 ٪80٪80 ٪90٪90 ٪100٪100

﹩︐﹡︣︐﹠ع ︠︊︣، ا﹝︀ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹢﹡ ﹤﹝﹨

﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اران و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹤︋ ︀ی ﹝︣︋﹢ط﹨︣︊︠

﹤︀﹞︨︣ ︀ی ︋︀زار﹨︣︊︠

︠︊︣﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩

﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ︀ی﹨︣︊︠

︋︐︣ ا︨️ ︑﹠︀ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹝﹠︐︪︣ ︫﹢د

︋︐︣ ا︨️ ︠︊︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑﹙﹫﹏ ︠︊︣ ﹝﹠︐︪︣ ︫﹢د

ا﹡︐︪︀ر ﹎︤︡ه و ︠﹑︮﹥ ︠︊︣﹨︀ ﹋︀﹁﹩ ا︨️

︠﹫﹙﹩ ﹝﹛ ا︨️ و ︋︀ آن ︋︧﹫︀ر ﹝﹢ا﹁﹆﹛

︠﹫﹙﹩ ︑︭︭﹩ ا︨️، ︋︀ آن ﹝﹢ا﹁﹅ ﹡﹫︧︐﹛
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دردر
︎︀﹎ـ︣د︎︀﹎ـ︣د   ︠︊ــ︣︠︊ــ︣

دردر
﹡︪︣︀ت ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای﹡︪︣︀ت ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای
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﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری  ﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︊︣﹨︀ی︋   در ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س︠ 
(IFRSF) ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︎﹢︫︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د؛ ︋︀ آن ﹝﹢ا﹁﹆﹫︡؟ 

٪٣۴ ﹞ ﹩﹚﹫︠  o﹛ ا︨️، ︀︋︡ ︑﹀︭﹫﹏ ︠︊︣ ﹨﹛ ﹝﹠︐︪︣ ︫﹢د  
٪٢٣ o  ا﹡︐︪︀ر ﹎︤︡ه و ︠﹑︮﹥ ︠︊︣﹨︀ ﹋︀﹁﹩ ا︨️    
٪۵ ︑ ﹩﹚﹫︠  o︭︭﹩ ا︨️، ﹝﹢ا﹁﹅ ﹡﹫︧︐﹛   
٪٣٣ ︋  o︐︣ ا︨️ ﹋︀ر︋︣د ︠︊︣ ︋︣ای ا︣ان ﹨﹛ ︑﹙﹫﹏ ︫﹢د   

٪۵ ︋  o︐︣ ا︨️ در ر︨︀﹡﹥ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹝﹠︺﹊︦ ︫﹢د   

آ︀ ︋︀ ا﹡︐︪︀ر ︠︊︣ ︨ــ﹞﹫﹠︀ر﹨︀ و رو︡اد﹨︀ی ︣﹁﹥ در ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س 
﹝﹢ا﹁﹆﹫︡؟ 

٪۵١ o  ﹝﹢ا﹁﹆﹛، ﹨﹛ دا︠﹙﹩ و ﹨﹛ ︠︀ر︗﹩  
٪١۴ o  ︋︡ ﹡﹫︧️، ا﹝︀ ︑﹠︀ ︨﹞﹫﹠︀ر﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط   
٪١٢ o  ︠﹢ب ا︨️، ا﹝︀ ︋︀ ︎﹢︫︩ ﹋︀﹝﹏ ︠︊︣  
٪١٢ o  ︠﹢ب ا︨️، ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︺︣﹁﹩ ︋︣﹎︤ار﹋﹠﹠︡ه  
٪١١   ﹩︐﹡︣︐﹠در ر︨︀﹡﹥ ا ︀﹠︑ ﹩﹛ب ا︨️، و﹢︠  o

︋︐︣ ا︨️ در ر︨︀﹡﹥ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹝﹠︺﹊︦ ︫﹢د

︋︐︣ ا︨️ ﹋︀ر︋︣د ︠︊︣ ︋︣ای ا︣ان ﹨﹛ ︑﹙﹫﹏ ︫﹢د

︠﹫﹙﹩ ︑︭︭﹩ ا︨️، ﹝﹢ا﹁﹅ ﹡﹫︧︐﹛

︠﹫﹙﹩ ﹝﹛ ا︨️، ︀︋︡ ︑﹀︭﹫﹏ ︠︊︣ ﹨﹛ ﹝﹠︐︪︣ ︫﹢د

ا﹡︐︪︀ر ﹎︤︡ه و ︠﹑︮﹥ ︠︊︣﹨︀ ﹋︀﹁﹩ ا︨️

︠﹢ب ا︨️، ا﹝︀ ︋︀ ︎﹢︫︩ ﹋︀﹝﹏ ︠︊︣

︠﹢ب ا︨️، ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︺︣﹁﹩ ︋︣﹎︤ار﹋﹠﹠︡ه

﹩︐﹡︣︐﹠در ر︨︀﹡﹥ ا ︀﹠︑ ﹩﹛ب ا︨️، و﹢︠

﹝﹢ا﹁﹆﹛، ﹨﹛ دا︠﹙﹩ و ﹨﹛ ︠︀ر︗﹩

︋︡ ﹡﹫︧️، ا﹝︀ ︑﹠︀ ︨﹞﹫﹠︀ر﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط


