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﹩﹚﹫︀﹊﹫﹞ ︡﹝﹞ :﹤﹝︗︣︑   
D. Wright

︎﹫︪︣﹁︐︀ی در︠﹢ر ﹝﹑︷﹥ در ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹋﹥︎﹫︪︣﹁︐︀ی در︠﹢ر ﹝﹑︷﹥ در ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹋﹥
️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ داد ︑ ﹉︡ه ﹡︤د﹠را در آ ﹩﹡︀︗ ︧︀︋︡اری و ا﹇︐︭︀د ﹤﹁︣ ︣ار ︠﹢ا﹨︡ داد﹇ ︣﹫︔︃︑ ️ ︑ ﹉︡ه ﹡︤د﹠را در آ ﹩﹡︀︗ ︧︀︋︡اری و ا﹇︐︭︀د ﹤﹁︣ 

 (FSB) 1﹩﹛︀﹞ ︊︀ت︔ ️﹫﹨ ︣اه﹝﹨ ﹤  ︋(G20) ️︧﹫ ︣ ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹛. ︑﹑ش ﹎︧︐︣ده ﹎︣وه︋  ︪ــ️︨  ︣ان ﹝︀﹜﹩ را︎  ــ︀ل︋  ︋﹫︩ از ﹡﹫﹞﹩ از ﹨﹀︐﹞﹫﹟︨ 
︀ز︋﹫﹠﹩  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋   ︋،(IOSCO) ︀دار٢ ﹢رس اوراق︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧﹫﹢﹡︀ی︋  ــ︀ز﹝︀ن︋  ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︗︀﹡﹩ ︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨﹞︀﹡﹠︨︡  و︨ 
﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن از و︗﹢د ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ا﹝﹟ ︑︣ و ︋︀︔︊︀ت ︑︣، ︎﹫︪ــ︣﹁️ در︠﹢ر ﹝﹑︷﹥ ای دا︫ــ︐﹥ ا︨ــ️. ا﹝︀ ︑︀ ا︑﹞︀م ﹋︀ر ﹁︀︮﹙﹥ ︋︧﹫︀ر 
ا︨️ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ﹝︀رک ﹋︣﹡﹩ ﹫﹨ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،(Mark Carney)️ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩، ︠﹢ا︨︐︀ر ︑﹢ا﹁﹅ ︨︣ان ﹎︣وه ︋﹫︧️ در را︋︴﹥ ︋︀ 4 ﹝﹢︲﹢ع 

ز︣ در ﹎︣د﹨﹞︀﹩ ︫︀ن در ︣︋︧︊︀ن ا︨︐︣ا﹜﹫︀، ا︨️:
• ︀ر︋﹢︀ی ﹇︴︺﹠︀﹝﹥، ︋﹥ ︭︠﹢ص ﹇︴︺﹠︀﹝﹥ در ︭︠﹢ص ﹝︀︧﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩؛

• ︋︧︐﹥ ا︋︤ار ﹝︪︐﹆﹥ ﹇︀︋﹏ ﹝︺︀﹝﹙﹥ در ﹁︣ا︋﹢رس3؛
• آ︨︐︀﹡﹥ ﹨︀ی ︨︣﹝︡﹆﹡ ،﹤︀﹠﹍﹩ و ا﹨︣م در ︋︀﹡﹊︀؛ و

.﹤︀︨ ︡رت را︋︴﹥ ︨︀زی ︋︀﹡﹊︡اری﹇ •
 ﹤﹋ ﹩︀﹨︣دن ا︨︐︀﹡︡ارد﹋ ﹩ی ا︗︣ا﹢︨ ﹤︋ ︡︡︗ ︀ی﹨ ﹤︀د رو︖از ا ︕︡ر︑ ﹤︋ ︤﹫﹡ ﹩﹡︀︗ ︣ی ︨﹫︀︨ــ﹩ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران﹫﹎ ️ ︗ ﹤﹋ ︡ر︨ــ ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋
از ︎﹫︩ ︋︣ ︨ــ︣ آ﹡︀ ︑﹢ا﹁﹅ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️، ︺︑ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹋︣︡ ︋﹥ ا︗︣ای ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︪ــ﹩ رو︫﹟ از ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹠︪﹢ر ﹨﹫️ ︔︊︀ت 
﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ا︻︱︀ ا︨️. ا︗︣ای ︾﹫︣﹝︐﹢ازن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ︀ ا﹡︐︀ب ︨﹙﹫﹆﹥ ای ︋︺︱﹩ از آ﹡︀ ︋︣ای ا︗︣ا از ︨﹢ی ︋︣︠﹩ از ﹡︀د﹨︀ ︀ ا︻︱︀، ﹝︖﹞﹢︻﹥ 

︑﹑︫︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︣ای ﹝﹆︣رات ﹎︢اری را ︋︀ ︠︴︣ی ︗︡ی رو︋﹥ رو ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ︀﹡در ︭︠﹢ص آ ﹩﹚﹝︻ و ﹜︤وم ا﹇︡ام ﹩﹡︀︗ ︣رات ﹎︢اری﹆﹞ ︀ی︐﹢﹛︀ر﹎︀﹡﹥ ﹝︴︣ح ︫︡ه از ︨ــ﹢ی ﹝︀رک ﹋︣﹡﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ او ︫ــ﹉، ﹝﹢ارد ﹩︋
︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️. ا﹝︀ ﹝﹢رد ︎﹠︖﹞﹩ ﹨﹛ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از آن ︋︀ ︻﹠﹢ان ر﹁︐︀ر، ﹎︤ار︫﹍︣ی، ا︠﹑ق، را﹨︊︣ی ︫︣﹋︐﹩ و ... ﹡︀م ︋︣د. در ︵﹢ل 
ا﹟ ﹨﹀️ ︨︀ل ﹋﹥ از ︫︣وع ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ﹎︢رد، ︫︀﹨︡ ︎﹫﹢﹡︡ی ﹡︀﹝﹫﹞﹢ن ︋﹫﹟ ︫︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ د︀ر ︋︣ان ︫︡ه ا﹡︡ و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︡﹞ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹀﹚︐︣ان 
️ ﹝︡︣ه ﹨︀ی ﹡︀﹐﹅، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ر︧﹉ ︲︺﹫︿، و ﹝︣︡️ ر︧﹉ ﹡︀در︨️ ︋﹢ده ا .﹜︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ و︸﹫﹀﹥  ﹫﹨ ،︉﹚︵ ︡رت﹇ ﹏﹞︀︻

︠﹢د ﹋﹥ ﹨﹞︀﹡︀ ا︻﹑م ︠︴︣ ﹇︊﹏ از و﹇﹢ع ︋︣ان ا︨️، ︋﹥ ﹡﹢ ﹝﹣︔︣ ︻﹞﹏ ﹡﹊︣د﹡︡.
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﹨﹞︀﹡︴ــ﹢ر ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫ــ﹛، در ﹡︐﹫︖﹥ ا︋ ﹟ــ︣ان ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ 
ــ︀ 15 در︮︡  ﹫︪ــ﹫﹟،︋  ︣︠﹑ف رو﹡︡︎   ︋،﹩﹡︀︗ ︴ــ دا︠﹙ــ﹩ در︨ 
ا﹁️ رو︋﹥ رو ︫︡ه ا︨ــ️. آ﹡︙﹥ او︲︀ع را و︠﹫﹛ ︑︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹟ ا︨️ 
︣ه  ــ︀﹨︡ ر︠︡اد ر︨ــ﹢ا﹫︀ی ﹋﹑ن ﹝︀﹡﹠ــ︡ ﹡︣خ︋  ﹋ــ﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن︫ 
︋﹫﹟ ︋︀﹡﹊﹩ (IBORs)، د︨ــ︐﹊︀ری ﹁︀ر﹋4︦ و ﹁︣︊﹊︀ری ﹝︣︋﹢ط 

︋﹥ ︋︀زار﹨︀ی ﹋︀﹐ ﹨︧︐﹫﹛. ر︨﹢ا﹩ ︋︺︡ی ﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د؟
﹨﹞ــ﹥ روزه، ︋ــ︣ ﹡﹍︣ا﹡﹫ــ︀ی ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران ︗︀﹡ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ 
﹨﹫️ ︔︊ــ︀ت ﹝︀﹜﹩ و ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢﹡︀ی ︋﹢رس 
اوراق ︋︀دار، در︋︀ره ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︨ــ︴︗ ︀ن ا﹁︤وده 
 ︡﹠︀ی روزا﹁︤و﹡﹩ ﹡﹫︤ در را︋︴ــ﹥ ︋︀ را﹨︊︣ی ﹁︣ا﹫﹡︫ــ﹢د. ﹡﹍︣ا ﹩﹞
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹎︢اری در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︠﹢د 
 ️﹫﹨ و ︋︀ ﹡︷︀رت ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹎︣وه ﹡︀︸5︣ و) ﹤﹁︣ ا︻︱︀ی
︀︠︐︀ر  ︣ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩6) ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د، و ا︔︋︪︣﹩ و︨  ﹡︷︀رت︋ 
﹡︀د ﹨︀ی ﹡︀︸︣ ︋︣ ︗ ﹩︨︣︋︀︧︀﹡﹩ و︗﹢د دارد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︋︣︠﹩ 
﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥   ︋﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ د﹢︊ ︣ای︋   ︋﹩﹡︀︗ ﹟﹢﹡ ه ﹨︀ی﹢﹫︫

︫︡ه ا︨️. ا﹟ ︫﹫﹢ه ﹨︀ ﹝﹢ارد ز︣ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د:
• ﹎︤ار︫﹍︣ی ︫﹀︀﹁﹫️ و ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩؛

• ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ا︮﹢ل ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥  
﹡︀د﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه؛

• ا︖ــ︀د ﹡︷︀م ﹊﹠﹢ا︠ــ️ ︗︀﹡﹩ ︋ــ︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫ــ︣ی ﹋﹫﹀﹫️ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩؛

• ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ــ﹩ ︋︣ای ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ﹡﹆︩ 
آ﹡︀ در ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩؛ و

• ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای.
﹢رس  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢﹡︀ی︋  ــ︀ز﹝︀ن︋  ﹝﹠︀︨ــ︉ ا︨️ ﹋﹥︨ 
اوراق ︋ــ︀دار و ﹨﹛ ﹡︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗ــ︹ ﹡︷︀رت  ︋︣ 
︀ ︡﹊﹍︣ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹠︡. ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏7 در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀︋ 

 ﹩︗﹢︑ ︧ــ︀︋︡اری، ︮︡ور ︑︺︡اد در︠ــ﹢ر ﹤﹁︣ از ﹡︷ــ︣﹎︀ه
از ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ︨﹫︀︨ــ﹩ ︵﹩ 15 ︨ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥ در ﹎︣وه ︋﹫︧️ و 
︗︀﹨︀ی د﹍︣، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹨﹞﹍︣ا﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︢︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری  ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRS) و ا︮﹢ل︎ 
ا﹝︣ــ﹊︀ (US GAAP) ﹡︪ــ︡ه ا︨ــ️. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ 
﹨﹞﹍︣اــ﹩ ﹋︀﹝﹏ ︋﹫﹟ ﹡︀د﹨︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹎︢ار ︗︀﹡﹩، ﹋﹥ ︋︣ای 
﹝︓ــ︀ل در ︀ل ︀︲︣ ﹇︀در ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ در︋︀ره ﹝ــ﹢اردی ﹝︀﹡﹠︡ ﹇﹢ا︻︡ 
 ﹟ا﹁﹅ ︋︨︣ــ﹠︡، ﹝﹫︧ــ︣ ︋︀︫︡؛ و ا﹢︑ ﹤︋ ︣﹍︡﹊ ︀︋ ارزش ︩﹨︀﹋

︩ ︋﹫﹠﹩ ︋﹥ ︵﹢ر  ﹡︀ا﹝﹫︡﹋﹠﹠︡ه ا︨️. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ در آ﹠︡ه ﹇︀︋﹏ ︎﹫
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋︡﹨︀ ﹨﹞︤﹝︀ن،︫ 
﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋﹫︩ از 100 ﹋︪﹢ر ︠﹢د را ﹝︐︺︡ ︋﹥ ا︗︣ای آن دا﹡︧︐﹥ ا﹡︡ 

و ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری ا﹝︣﹊︀، ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋﹢د.
︀زار،  ــ﹞️ ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣︋   ︨﹤  ︋﹩﹡︀︗ ا﹇︊︀ل ︩ا﹁︤ا ︀︋
︩ از ︎﹫︩ ا﹁︤وده ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. در  ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ا﹁︪ــ︀ی ﹝﹣︔ــ︣ ︋﹫
 .︡﹠﹋ ︀﹀ا﹡︡ ﹡﹆︩ ︋︤ر﹎︐︣ی را ا﹢︑ ﹩﹞ ﹤︍︀ر﹊ ︡ه، ﹎︤ار︫﹍︣ی﹠آ
﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ ا︋ ﹟︣ان ﹡︪︀ن داد، ا︋︀م و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ از 
︋﹫﹟ ر﹁︐﹟ ︋︀زار ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀﹜﹛ و ︀︎︡ار ﹝﹩ ︫﹢د. ︧︀︋︡اران و 
 ﹟︣دن ا  ︋﹟﹫ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ︑︧﹫﹏ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ و از︋ 
﹝﹢ا﹡︹ ︋︣ ︻︡ه دار﹡︡؛ ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ آن ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋﹫︪︐︣ی 
︋﹥ ︋︀زار ︋︣︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎︪ــ️. از ︵︣ف د﹍ــ︣، ا﹎︣ ︋︩ ز︀دی از 
︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣ــ﹩ و ﹡﹀﹢ذ ﹡︢︎︀︣ ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡﹠︡، و 
︋﹫︩ از ︡ ︎﹫︙﹫︡ه و ﹝︀﹨﹫︐﹩ «︗︺︊﹥ ︨﹫︀ه» ﹝︀﹡﹠︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، 
︀︋︡ ا﹡︐︷︀ر دا︫️ ﹋﹥ ︋︀زار﹨︀ی ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت رو﹡﹅ ︀︋﹠︡ و 
﹢د. و﹇️ آن ر︨﹫︡ه  ﹊︧️ ﹝﹢ا︗﹥︫   ︫︀ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری دراز﹝︡ت︋ 
ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︡اران و ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧﹢﹜﹫️ ︠﹢د را ︢︍︋︣﹡︡ و ︋﹥ 
 ﹏︮︀ ص ︻﹞﹏ ﹋﹠﹠︡، ︑ــ︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن﹢︭︠ ﹟و︸﹫﹀﹥ ︠ــ﹢د در ا

︫﹢د ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ا︑﹀︀﹇﹩ رخ ﹡﹢ا﹨︡ داد.
ا﹝︣وز روز ︠﹢︋﹩ ︋︣ای ︫︣و︻﹩ دو︋︀ره ا︨️ …

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Financial Stability Board (FSB)
2- International Organization of  Securities Commissions 
(IOSCO)
3- Over-the- Counter (OTC) Derivatives

︀︣ وا︨︴﹥ ﹨︀  ︡ون ︱﹢ر ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹎︣ان و︨  ﹫﹟ دو ︵︣ف و︋   ︋﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨︣ارداد﹇
﹝︊︀د﹜﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︋﹠︀︋︣اــ﹟، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹫︤ان د﹇﹫﹅ ر︧ــ﹉ و ︋︀زده 

د﹜﹢اه ﹨︣ ﹉ از ︵︣﹁﹫﹟ ﹝﹢رد ﹝︢ا﹋︣ه ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ︨﹀︀ر︫﹩ ︫﹢﹡︡.(﹝︐︣︗﹛)
4- Forex
5- Monitoring Group
6- Public Interest Oversight Board
7- International Forum of  Independent Audit Regulators
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