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١﹤﹞︡﹆﹞
️ آ﹝﹫︤ ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ د﹡﹫︀︨️. ا﹟ ا︻︐﹞︀د ز﹝︀﹡﹩ ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋﹥  ا︻︐﹞︀د ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران، ︀︎﹥ و ا︨︀س ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹢﹁﹆﹫

﹨﹠﹍︀م ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ︑︀﹞︨︣ ︬﹫︭﹥، ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︺︐︊︣ و در︠﹢را︑﹊︀﹩ در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 
﹨︡﹁ــ︀ی ﹝﹆︣رات ︀﹋﹛ ︋ــ︣ اوراق ︋︀دار ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ﹀︀︸️ از ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران، ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا﹟ ﹋ــ﹥ ︋︀زار﹨︀ ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥، ﹋︀را و 
 ︣﹍︢اران، ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ و د﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︋ ︤ارش﹎ ﹤در ز﹝﹫﹠﹥ ارا ،︀﹁︡﹨ ﹟ا ﹅﹆︑ ︧ــ﹉ ﹡︷︀م ﹝﹠︡. ︋︣ای︫ــ﹀︀﹁﹠︡، و ﹋︀﹨︩ ر
ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران دارای ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️، ︀︋︡ ﹋︀﹝﹏، ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ و د﹇﹫﹅ ︋︀︫︡. ا﹁︪︀ی ﹋︀﹝﹏ و ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︋︣ای 

﹀︀︸️ از ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︲︣وری ︋﹢ده، ا︻︐﹞︀د ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران را ︋︀﹐ ﹝﹩ ︋︣د و ﹡﹆︡﹠﹍﹩ و ﹋︀را﹩ ︋︀زار را ار︑﹆︀ ﹝﹩ د﹨︡. 
︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ︋︀ ﹎﹢ا﹨﹩ د﹨﹩ در ا﹟ ︋︀ره ﹋﹥ آ︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ِ﹩ ︑﹫﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣︡️، و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ ﹎︫︢︐﹥ 
 ️﹫﹚︋︀﹇ ︩در ا﹁︤ا ،﹤﹡ ︀ ︡﹠﹨︧︀︋︡اری ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د ︫ــ︡ه ﹤︐﹁︣︢︎ ا﹇︐︭︀دی ︻︀م را در ︑︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︡وا

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا ﹩﹝﹞ ︩﹆﹡ ﹩﹛︀﹞ ا︑﹊︀ی ا︵﹑︻︀ت
﹡︷︀رت ﹝﹣︔︣ ︋︣  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری و ﹫︨︣︋︀︧︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋︣ای ﹇︀︋﹙﹫️ ا︑﹊︀ و در︨︐﹩ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، دارای ا﹨﹞﹫️ ا︨️. 
﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠ِ﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢﹡︀ی اوراق ︋︀دار ﹁ (IOSCO Technical Committee)︨︣︐﹩ از ا︮﹢ل ︻﹞﹢﹝﹩ 
︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︨︣︀﹡﹩ ︑︡و﹟ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋︐︀﹩ را ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ اوراق 

ا︮﹢ل ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀نا︮﹢ل ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن

︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧﹫﹢﹡︀ی اوراق ︋︀دار︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧﹫﹢﹡︀ی اوراق ︋︀دار

︑︣︗﹞﹥: ا﹝﹫︣﹨︀دی ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹆︡م 
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︋︀دار︫ــ︀ن در ︋︀زار﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ﹝︊︀د﹜﹥ 
﹝﹩ ︫﹢د2.

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︀ز﹝︀ن︋  ﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩︨  در ︀ل ︀︲︣، در︋ 
﹋﹞﹫︧﹫﹢﹡︀ی اوراق ︋︀دار، ﹡︷︀﹝︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن و︗﹢د دارد. در ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹢ارد، ﹡︷︀﹝︀ی ﹁︺﹙﹩ 
در ﹡︐﹫︖﹥ ﹋︀︨ــ︐﹫︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ﹋︪︿ ︫︡ه 
در ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩3، ︑︽﹫﹫︣ در ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، 
ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ︗︡︡ ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ و ︀ ︋﹥ د﹐﹏ د﹍ــ︣، ﹝﹢رد ︋︀ز﹡﹍︣ی 
﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ︋﹠︀ ︋﹥ ﹎︤ارش ﹊﹩ از ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی4، 
︋︣ر︨ــ﹩ ﹨﹞︍﹫︪ــ﹍︀ن5 ︋︣ا︨ــ︀س ﹝﹆ــ︣رات ︠﹢د ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
﹞️ ا︖︀د   ︨﹤  ︋︡︡︗ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︣رات﹆﹞ ﹤﹋ ﹟آ﹝﹫︤ ﹡︊﹢ده و ا ️ ﹫﹆﹁﹢﹞
﹡︀د ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︣س، ﹝︧︐﹆﹏ از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری، 
︣﹋️ ﹋︣ده ا︨️ ︑︀ ﹇︡رت ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اری، ︋︀زر︨﹩ 
و ا︠︐﹫︀ر ا﹡︱︊︀︵﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︋︣︠﹩ از ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی 
د﹍ــ︣ ﹡﹫︤ ا︻﹑م ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹡︷︀رت ︋︣ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︑︽﹫﹫︣ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د. ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩، در ﹝﹢رد 
﹝︤ا︀ی ︵︣اــ﹩ ﹡︷︀﹝﹩ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹋﹥ ﹁﹆︳ 
 ︴︨ ︀ی ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ﹡︊︀︫ــ︡، ا︑﹀︀ق ﹡︷︣ رو︋﹥ ر︫︡ی در﹠︊﹞ ︣︋

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و︗﹢د دارد. 
﹨︡ف از ا︮﹢ل ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه در ا︧﹞ ﹤︋ ﹉﹝﹋ ،﹤﹫﹡︀﹫︋ ﹟﹢﹐ن 
﹡︀︸︣ ︋︣ ︋︀زار اوراق ︋︀دار و د﹞︀﹆﹞ ︣﹍︀ی ﹝︧ــ﹢﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
و︸﹫﹀﹥ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ︑︡و﹟ و ︑﹆﹢️ ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی 
﹝﹆︣را︑ــ﹩ ︋ــ︣ای ﹡︷︀رت ︋ــ︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ﹎︣وه و︨ــ﹫︺﹩ از 
﹝︴﹫ــ︀ی ﹆﹢﹇﹩، ︑︖ــ︀ری و ︣﹁﹥ ای ﹝︐﹙ــ︿ ﹝﹢︗﹢د در 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧﹫﹢﹡︀ی  ︀ز﹝︀ن︋  ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︻︱︀ی︨ 
اوراق ︋ــ︀دار را ︋︣ ︻︡ه دار﹡︡. ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩، ا︻︱︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢﹡︀ی اوراق ︋ــ︀دار را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹥ 
ا︗︣ای ا﹟ ا︮ــ﹢ل در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︠ــ﹢د، ا﹨︐﹞︀م 

︋﹢رز﹡︡. 

ا︮﹢ل ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن
﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ رو︫︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️ ﹋﹥ 
در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹡︷︀رت در درون ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
 ︀ ﹩︮﹢︭︠ ︩ــ︋ ﹩︑ای و ﹝︣ا︗ــ︹ ﹡︷︀ر ﹤﹁︣ ︀ی﹡︀﹞︨ــ︀ز
︻﹞﹢﹝﹩ و از ︵︣﹅ ﹡︷︀رت دو﹜︐﹩ ا︨ــ️. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ﹡︷︀رت 

 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹡︷︀رت و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی︐﹫﹨ ﹤﹚﹫︨ا︨️ ︋﹥ و ﹟﹊﹝﹞
ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ در ﹝︧ــ︀﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ ﹨︣ ︫ــ︣﹋️، ﹡﹞︀﹠︡ه 

 .︡﹠︧︀ب ﹝﹩ آ ﹤︋ ︢اران﹎ ﹤︀﹞︨︣
︧︀︋︨︣ــ︀ن در  ﹉﹢زه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی، ︀︋ــ︡ ︑︀︋︹ ﹡︷︀رت 
﹡︀دی ︋︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹀ــ︹ ︻﹞﹢م ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ 
︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹝︪﹢د ا︨️. ﹎﹡ ️﹫﹨︀﹞ ﹤︣︀د ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن 
و ﹁︣ا﹠ــ︡ ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹡ ﹟︀د در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی 
﹝︐﹙︿ ︋︀ ﹨﹛ ﹁︣ق دارد، و﹜﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧﹫﹢﹡︀ی 
اوراق ︋︀دار  ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︷︀رت ا︔︋︩︣ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︫︀﹝﹏ 

﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
1- و︗﹢د ︨ــ︀زو﹋︀ری ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آن ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹙︤م ︋︀︫﹠︡ 
︎﹫ــ︩ از ﹎︣﹁︐﹟ ﹝︖﹢ز ︋ــ︣ای ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︮﹑﹫️ و 
 ️﹫﹑︮ ︤﹫﹡ ︀ی ﹝﹠︀︨︉ را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و ︎︦ از آن﹫﹍︐︧︀︫
︣﹁﹥ ای ︫ــ︀ن را ﹀︶ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︨ــ︀زو﹋︀ری ︀︋︡ و︗﹢د 
دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︀︫︧︐﹍﹩ و ︮﹑ ️﹫︧︀︋︣س 
︎︀︋︣︗︀ ﹡︊﹢د، ﹝︖﹢ز ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م از آن 

︧︀︋︣س ︨﹙︉ ︫﹢د. 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹫﹟  ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢﹡︀ی اوراق ︋︀دار ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ 
 ️﹫﹑︮ ︶﹀ ــ﹩ و ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣دن︐﹫﹑︮ ︀ی﹞ا﹜︤ا ﹟﹫﹫︺︑ ﹤﹋
︣﹁ــ﹥ ای، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︋︊ــ﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. 
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ا﹟ ︠︴︣ ﹋﹥ در ︮﹢رت ا︣از ﹡︪︡ن ︮﹑︐﹫︀ی 
﹐زم ︀ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ در ﹀︶ آ﹡︀، ﹝︖﹢ز ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︨﹙︉ ﹝﹩ ︫﹢د، 
︀︋︡ ا﹡﹍﹫ــ︤ه ای ︋︣ای ︎﹫︣وی از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و 

︀︎︊﹠︡ی ︋﹥ آ﹡︀ ﹁︣ا﹨﹛ آورد. 
2- ︨ــ︀زو﹋︀ری ︀︋︡ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آن ︧︀︋︨︣︀ن در ︸︀﹨︣ و 
︋︀︵﹟، ﹝︧︐﹆﹏ از ︫ــ︣﹋︐﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ︧︀︋︨︣﹩ اش را ︋︣ 
︻︡ه دار﹡︡. ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹣︔︣، ارز﹫︋︀︀ی ﹝﹠︷﹛ و ﹡︷︀رت 
﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ا︐﹞︀ل ﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
︀︡ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س آن ﹡︀دی ﹋﹥ در ﹢زه  3- ︨ــ︀زو﹋︀ری︋ 
﹝﹠︀﹁ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩، 
ا︨ــ︐﹆﹑ل و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده در آن ﹢زه 
﹎︤ار︫﹍︣ی و ﹡﹫︤ ﹝﹫︳ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ ︧︀︋︨︣﹩، ﹡︷︀رت ﹋﹠︡. 

︣ا︨︀س آن، ︧︀︋︨︣︀ن   ︋﹤﹋ ︫︡︀ ︀︡ و︗﹢د دا︫︐﹥︋  ︀زو﹋︀ری︋   ︨-4
︑︀︋︹ ﹝﹆︣رات ا﹡︱︊︀︵﹩ ﹡ ﹉︀د ﹡︷︀ر︑﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ ﹝︧ــ︐﹆﹏ از 
 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️؛ ︀ ا﹎︣ ﹡︀دی ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀د 
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﹡︷︀ر︑﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹡︀د ﹝︧ــ︐﹆﹙﹩ ︋︣ آن ﹡︷︀رت دا︫ــ︐﹥ 
︋︀︫︡. ﹡ ﹟﹫﹠︀د ﹡︷︀ر︑﹩ ︀︋︡ در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹏ 
﹋﹠︡، ︫︣ا︳ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ︢︎︣ش ا︻︱︀ و ﹝﹠︪﹢ری ر︨︀ ︋︣ای 
 ︡︀ ︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ا﹡ ﹟︀د︋  ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ و ا︠︐﹫︀ر﹨︀︩ دا︫︐﹥︋ 
 ️︑ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹤︐︫دا ︩︀︐﹫﹛﹢د︗﹥ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹝︧ــ﹢︋

 .︫︡︀︊﹡ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︣ل︐﹠﹋
﹡ــ︀د ﹡︀︸ــ︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ــ︡ ﹁︣ا﹠︡ی ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥ 
︋︣ا︨︀س آن، رو﹥ ﹨︀ و رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ︀﹡︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی آ
 ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︷﹛ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹋﹠︡. ا ︀م را︻
︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥   ︨︀ ﹁︣ا﹠︡ ﹡︷︀رت ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︋ 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹢︗﹢د در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ا︗︣ا ︫ــ﹢د؛ ︋﹥ ︫︣ط 
ا﹡ ﹤﹋ ﹟︀د ﹡︷︀ر︑﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹝︧ــ︀﹏ ﹋﹙﹫︡ی را در د︨ــ️ دا︫︐﹥ 
︋︀︫ــ︡؛ از ︗﹞﹙﹥، دا﹝﹠﹥ ر︨ــ﹫︡﹎﹫︀، د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و د﹍︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩، ا﹝﹊︀ن 
 ︡︀︋ ︀﹫﹎︡﹫ر︨ــ .︀﹫﹎︡﹫و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ــ ︀﹡ــ︡اری آ﹍﹡
︋﹥ ︮﹢رت دوره ای ا﹡︖︀م و ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︵︣ا﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ﹡︪︀ن 
︳ ﹝︪ــ﹩ ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  د﹨﹠ــ︡ رو﹥ ﹨ــ︀ و︠ 
 ︀︑ ﹩︨︣︋︀︧ ﹜﹞ ︋︣ای ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ︑﹞︀م ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹩︨︣︋︀︧
 ︀﹨ ﹤رو ﹟︡ر ︋﹥ ا﹆ ︀﹨  ﹤︧︨﹣﹞ ﹟و ا ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹀﹋ ا﹡︡ازه ﹤

و ︠︳ ﹝︪﹩ ﹨︀ ︀︎︊﹠︡﹡︡. ﹝﹢ارد ز︀︋ ︣︡ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡: 
ا﹜︿- ا︨︐﹆﹑ل، در︨︐﹩ و ا︠﹑ق ︧︀︋︨︣︀ن،

ب- ︋﹩ ︵︣﹁﹩ ︧︀︋︨︣︀ن،
ج- ﹎︤﹠︩ و آ﹝﹢زش ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ﹡︷︀رت ︋︣ ﹋︀ر﹋﹠︀ن،

،︀﹡︡اوم و ﹇︴︹ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ آ︑ ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹊︊︀︮ د- ﹇︊﹢ل
،﹩︨︣︋︀︧ ﹩︐︠︀﹠︫ ه- روش

ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ر︻︀ــ️  ︺﹠ــ﹩  ︧︀︋︨︣ــ﹩؛  ︻﹞﹙﹊ــ︣د  و- 
،﹩︨︣︋︀︧ ︫︡ه ﹤︐﹁︣︢︎

ز- ﹝︪︀وره در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝ ﹏︀︧︧︀س، د︫﹢ار ︀ ﹝﹢رد ا︠︐﹑ف و 
،﹩︨︣︋︀︧ ︀ن︣︗ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣﹨︀ در ﹏

ح- ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹫︨︣︋︀︧︀ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹨﹞︍﹫︪﹍︀ن،
ط- ار︑︊ــ︀ط ︋ــ︀ ﹝︣︡ــ️، ﹨﹫︐ــ︀ی ﹡︷︀ر︑ــ﹩ و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی 

،﹩︨︣︋︀︧ ︀ران﹊︊︀︮ ﹩︨︣︋︀︧
ی- ار︑︊ــ︀ط ︋︀ ﹝︣ا︗ِ︹ ﹝︧ــ﹢ل ﹡︷︀رت ︋︣ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩؛ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︎︨︪︣ــ︀ی ﹡︷︀ر︑﹩، 

︑︽﹫﹫︣ ︧︀︋︨︣︀ن، ︀ د︀︧﹞ ︣﹍﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز، و
ک- ︑︡ا︋﹫︣ی ︋︣ای آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞︣.

﹡︀د ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋︡ د︀︧﹞ ︣﹍﹏ را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار 
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋﹠︀ن﹋ ︩︠︣ ،ای ﹤﹁︣ ️﹫﹑︮ ︡﹠﹡︀﹞ :︡﹨د
ا︨ــ︐︡ام ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︧︀︋︨︣﹩ از ︨﹢ی ︀︮︊﹊︀ران، ﹝︪︀وره و 

 .﹩︱︐﹆﹞ ﹏︀︧﹞ ︣︀︨ و ﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾ ︀ت﹞︡︠ ︣﹍د
﹡ -5︀د ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋︡ ا︠︐﹫︀ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ ︋︣ای 
﹝︪ــ﹊﹑ت ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه، ︀ره ا﹡︪︡ــ﹩ ﹋﹠︡ و ︋︣ای و︲︹ 
﹝︖︀زات در ﹝﹢رد ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، در 
︮﹢رت ﹜︤وم، ا﹇︡ا﹝︀ی ا﹡︱︊︀︵﹩ در﹡︷︣ ﹎﹫︣د و ︀ ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹠︡د. 
6- در ︭︠﹢ص ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹫︀ن ﹝︣زی6 ﹁︺︀﹜﹫️ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︀ در ﹁︨︣ــ️ ︋﹢ر︨︀ ﹇︣ار دار﹡︡، ︋﹥ ا︻︱︀ی ︨︀ز﹝︀ن 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢﹡︀ی اوراق ︋ــ︀دار  ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ 
︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ــ︀ از ︵︣ــ﹅ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︀ ﹡ــ︀د ﹡︀︸︣ ︋︣ 
︧︀︋︨︣︀ن در ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︫︀ن، در ︑﹑ش ︋︣ای وار︨﹩ 
︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ا︐﹞︀ل ﹝﹩ رود ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ 
﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︋︀︫ــ︡، و در ﹨︣ ﹝﹢رد د﹍︣ی در ار︑︊︀ط 
︋ــ︀ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︑︀ ︨ــ︣︡ ﹝︖︀ز ︋ــ︀ ︡﹊﹍︣ ﹋﹞︀ل 
﹨﹞﹊︀ری را دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ا︻︱︀ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د 
در︎﹩ راه ﹨︀﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹫︀ن ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی 

را ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡. 

:︀︐︫﹢﹡︀︎
 ︡﹫︃︑ ︤ارش از ︨ــ﹢ی ﹋﹞﹫︐﹥ رؤ︨︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹢رخ ١۶ ا﹋︐︊︣ ٢٠٠٣﹎ ﹟١- ا

 .︫︡
٢- در ادا﹝﹥ ﹝︐﹟، ︋﹥ ا︠︐︭︀ر از ﹋﹙﹞﹥ «︧︀︋︣س» ︋︣ای ا︫︀ره ︋﹥ ا﹟ د︨︐﹥ از 

︧︀︋︨︣︀ن ا︨︐﹀︀ده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
3- Self-regulation
4- Jurisdiction
5- Firm-on-Firm Peer Review

۶- در ا﹝︣ــ﹊︀، ﹢زه ﹨ــ︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︐﹙﹀ــ﹩ و︗ــ﹢د دارد و ﹝﹠︷﹢ر از 
︫︣﹋︐︀ی ﹝﹫︀ن ﹝︣زی، ︫︣﹋︐︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ︋﹫︩ از  ﹉﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫﹛︀︺﹁

:︹︊﹠﹞
International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO), A Statement of the Technical Committee of 
the International Organization of Securities Com-
missions, October 2002


