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از ︋︣ان ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ناز ︋︣ان ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن
 ﹡﹆︩ ﹝﹆︣رات ︠﹢ب

 ︑︣︗﹞﹥: د﹋︐︣ ﹝︡ی ﹡︀︸﹞﹩ ارد﹋︀﹡﹩

︩﹛︀
﹨︪️ ︨ــ︀ل ︎︦ از آ︾︀ز ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩، ﹡﹫︀ز 
︋﹥ ا︖︀د ا︵﹞﹫﹠︀ن و ر︫ــ︡ ا﹇︐︭︀دی ︀︎︡ار، ﹎﹀︐﹞︀ن 
 ﹤ــ︀ن ︋﹥ د﹡︊ــ︀ل ارا﹝︐﹀﹎ ﹟︫ــ︡. ا ﹩﹡︀︗ ︉ــ﹛︀︾
﹞ ﹏﹞︀﹊︑ ﹩﹍﹡﹢﹍﹫ــ︳ ﹡︷︀رت ﹝︀﹜﹩ و ︠︡﹝️ آن 
︋﹥ ر︫ــ︡ و ︔︊︀ت ا﹇︐︭︀دی و ﹍﹢﹡﹍﹩ آ﹝︀ده ︨ــ︀زی 

︋︐︣ ︋︣ای رو︀رو﹋﹢︫ ︀︋ ﹩︀ی ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه ︋﹢د. 
 ﹟︐﹫﹍﹡را در را︨ــ︐︀ی ︋︣ا ﹩︀︪︨︣︎ ︪︣ــ﹍﹀︐︀ر ز﹫︎
 ﹩︀︻﹢︲﹢﹞ ︀ن﹫︋ ﹤︋ ︣︀ی ز︪︋ .︣ح ﹝﹩ ︨︀زد︴﹞ ︒︋
︪ــ︀ی   ︋،﹩︀︱﹇ ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ ︎︣داز﹡ــ︡ ﹋﹥ در ﹩﹞
 ︒︀︊﹞ .︡﹡﹢︡ار ﹝﹩ ︫ــ︡︎ ﹩︑ــ︀ی ﹡︷︀ر﹡︀︣︗ و ︿﹚︐﹞
 ︬︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی را ﹝︪ــو ︎︨︪︣ــ ︀︻﹢︲﹢﹞ ،︣د﹎︤﹫﹞
 ﹤ ︡ــ﹠﹋ ﹩﹞ ︬ــ﹥ ﹝︪ــ﹋ ﹟ــ︣ ا︐﹝﹞ ا﹨ــ︡ ﹋ــ︣د و﹢︠

 ﹟از ︲︣ورت ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋︣︠﹢ردار ا︨ــ️ و ا ﹩︀︻﹢︲﹢﹞
﹝﹢︲﹢︻ ﹤ ︀﹢زه ﹨︀﹩ را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡.

 ﹩﹡︀︗ ︣ی ا﹇︐︭︀د︢︎ ︉ ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩، آ︨ــ﹫
را در ︋︣ا︋︣ ︨ــ︣ا︨︣ ️︹1 آ︫﹊︀ر ︨ــ︀︠️ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ 
ا︮﹑ــ︀ت و ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ ︗︡︡ را ﹡︪ــ︀ن داد. ا﹁﹊︀ر 
 ﹜﹞ ﹩︀﹞︀﹎ ا︨ــ️ و ﹤︐﹁︀ رواج ﹉﹫﹡ ﹩︀﹝﹫﹝︭︑ و
ــ︀ ﹝︀︵︣ه ﹨︀ و   ︋﹩در را︨ــ︐︀ی ︑︺︀﹝ــ﹏ ﹝﹣︔︣ و رو︋﹥ رو

﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹡︷︀م ﹝﹠︡ ︗︀﹡﹩، ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️.
︒︋ ری﹢﹞ ︀ی︪︨︣︎

در ﹝﹫︳ ﹡︷︀ر︑﹩ در ︀ل ︑﹊︀﹝﹏
• ﹥ د︨︐︀ورد﹨ ﹩︀︀︮﹏ ︫︡ه ا︨️؟

• ︀︻﹢︲﹢﹞ ﹤﹩ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د؟
• ﹝︪﹊﹙︀، ﹋︖︀ ︋︣وز ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟
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آ︔︀ر و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︻﹞︡ه ﹋︡ا﹝﹠︡؟
• ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ر︻︀️؟

• ﹢زه ا﹇︐︭︀دی و︨﹫︹ ︑︣ و ︀︨︣ ا︋︺︀د؟
• ︤﹨ ﹏﹝︐﹞ ﹩﹡︀︧﹋ ﹤﹠﹥ ﹨︀ و ﹝﹠︐﹀︹ از ﹝︤ا︀ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟

﹝﹆︣رات ︠﹢ب ﹫︧️؟
• آر﹝︀﹡2︀  و ﹢زه ا︗︣ا3، ﹋︖︀ از ︡﹊﹍︣ دور ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟

 ﹩ا︗︣ا ︣︐︋ ﹏﹝︻ ان ا︮﹢ل ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه را در﹢︑ ﹩﹞ ﹤﹡﹢﹍ •
﹋︣د؟

︋ــ︩ ︪ــ﹛ ا﹡︡از ﹝﹫ــ︳ ﹡︷︀ر︑﹩ در ــ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ 
︋﹥ ︵ــ﹢ر ︻﹞︡ه، ︋﹥ ﹝﹫︳ ﹡︷︀ر︑﹩ در ــ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ ︑﹢︗﹥ دارد. 
 ،4﹩﹍︐﹫ری ﹝︓﹏ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩، از﹨﹛ ﹎︧ــ﹢︸﹢﹡ ︀ی︻﹢︲﹢﹞
 ︳﹫﹞ آ︔ــ︀ر و ا﹡﹍﹫︤ه ﹨ــ︀ در ،︀﹁︡﹨ ﹟︀︨ــ︀ز﹎︀ری5 و ︑︊﹫﹫ــ﹡
﹡︷︀ر︑﹩، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹢︗﹥ ا︨ــ️. ﹥ د︨︐︀ورد﹨ ﹩︀︀︮﹏ ︫︡ه 
ا︨ــ️؟ ﹥ ﹝﹢اردی ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨ــ️ و ﹥ ﹝﹢اردی 
︋﹥ ︠﹢︋﹩ ا﹡︖︀م ﹡︪ــ︡ه ا︨ــ️؟ و ــ﹥ د﹐﹙﹩، ﹝﹢︗ــ︉ ︋︣وز 

﹝︪﹊﹙︀﹩ وا﹇︺﹩ ﹝﹩ ︫﹢د؟
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹝︪︀ر﹋ ا︨ــ️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋  ﹩︮︀︠ ﹝﹢︲﹢︻︀ی 

︡﹠︫︀︋ ︀﹡روی آ ︒︋ ا﹨︀ن﹢︠
 ︣︀ی ز︐﹝︧﹇ ︣ح ︫︡ه در︴﹞ ︉﹛︀︴﹞ و ︀﹛︀︓﹞ ﹤︋ ،﹟ا﹁︤ون ︋︣ ا

﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.
﹨︡﹁︀ و ﹝﹆︀︮︡

 ﹤ ︀︑ ،︣ان︋ ︀ت ا︮﹙﹩ ﹡︷︀رت ﹝︀﹜﹩ ︎︦ از﹑︮︀ی ا﹁︡﹨ •
︡ وا︲ و رو︫﹠﹠︡؟

 ،6﹩︐︨︀﹫ • ﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ در ا︖︀د ا︋︀م و ﹡︀︨︀ز﹎︀ری در ا﹨︡اف︨ 
د︠﹫﹙﹠︡؟

• ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︗︤﹫︀ت ا︮﹑︀ت ﹡︷︀رت ﹝︀﹜﹩ را ︋︀ ا﹨︡اف، 
︋︐︣ ﹝︴︀︋﹆️ داد؟

از ﹨﹛ ﹎︧﹫︐﹍﹩ و ﹡︀︨︀ز﹎︀ری
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ و ا︗ــ︣ای ﹇︱︀﹩ را  • ﹍﹢﹡ــ﹥ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︑﹢ا﹁ــ﹅︋ 

﹝﹠︧︖﹛ ︑︣ ا﹡︖︀م داد؟
• ﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹡︀︨ــ︀ز﹎︀ر︀ و از ﹨﹛ ﹎︧﹫︐﹍﹩ ﹡︷︀ر︑﹩ 

﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟
︎﹫︙﹫︡﹎﹩ و ﹝﹆﹫︀س

• ﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹡︷︀ر︑﹩ را ︑︪︡︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟
︩ ︋﹫﹠﹩ و وا﹋﹠︩ ︋﹥ ر︧ــ﹊︀ی  • ا︖ــ︀د ︸︣﹁﹫️ ︋ــ︣ای ︎﹫

﹡﹢︸﹢ر و ︫ــ﹢﹋︀ی ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه، ︋︀ ︀﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ﹤﹩ ﹨﹞︣اه 
ا︨️؟

• ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹨︡﹁ ،︀﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︨ــ︀د﹎﹩ ︋﹥ 
آ﹡︀ د︨️ ︀﹁️؟

︫﹀︀﹁﹫️ ﹨︡﹁︀، ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ و آ︔︀ر
 ︩﹫ ︀ ﹡﹫︀ز︎  ﹫﹟ ﹎︤ار︫﹍︣ی و ر︻︀️ ﹝﹆︣رات︋  • ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
روی ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉، ︑︺︀دل ︋︣﹇︣ار ︨︀︠️؟

• ﹍﹢﹡﹥ ︫ــ﹫﹢ه ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اران، ا﹡﹍﹫ــ︤ه ﹡﹢آور︀ی ︎﹫ــ︩ روی را ﹝︐︃︔︣ ︠﹢ا﹨︡ 

︨︀︠️؟
︑ ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹤﹞﹏ ﹝﹩ ︫﹢د؟

• ︤﹨ ﹤﹡﹢﹍﹠﹥ ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی و ر︻︀️ ﹝﹆ــ︣رات از ز﹝︀ن 
︋︣ان، ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁︐﹥ ا﹡︡؟

• ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︀زد﹨﹩ ﹝ــ︀رج ر︻7️︀ ︋︀ در﹡︷︣ 
دا︫︐﹟ ر ،﹉︧︡ا﹋︓︣ ︫﹢د؟

• آ︀ ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اران ﹝﹠︀︋︹ ﹋︀﹁﹩ را ︋︣ای ︋︣اورده ︨︀زی ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی 
︠﹢د، در ا︠︐﹫︀ر دار﹡︡؟

 ﹤ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹝﹠︀﹁︹ را ﹩﹞ ﹏﹝︐﹞ ﹩﹡︀︧ــ﹋ ﹤ را ︀﹨ ﹤﹠︤﹨
﹋︧︀﹡﹩ ﹋︧︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟

• ﹡︀︨︀ز﹎︀ری و از ﹨﹛ ﹎︧ــ﹫︐﹍﹩ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹍﹢﹡﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 
﹠︡﹝﹙﹫︐﹩ را ﹝︐︃︔︣ ﹝﹩ ︨︀ز﹡︡؟

• ــ﹥ ا︋︺︀دی از ا︮﹑︀ت ﹡︷︀رت ﹝︀﹜﹩ ︎︦ از ︋︣ان، ︋﹥ ︵﹢ر 
 ︣﹫︔︃︑ ️︑ و ﹝︐﹢︨︳ را ﹉﹢﹋ ︀ی ︑︖︀ری﹨︡︀︨ــ︉، وا﹠︐﹞︀﹡

﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡؟
• ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹫︳ ﹡︷︀ر︑﹩، ︗︢ا︋﹫️ ﹡﹆︪︀ی ︀﹋﹞﹫︐﹩ و ︣﹁﹥ ای 

را ﹝︐︃︔︣ ﹝﹩ ︨︀ز﹡︡؟

︪﹛ ا﹡︡از ﹝﹫︳ ﹡︷︀ر︑﹩ در ︀ل ︑﹊︀﹝﹏
ا︐﹁︪︣﹫︎ ،️﹝︧﹇ ﹟︀ی ا︮﹙﹩ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ﹢زه ﹡︷︀رت 
 ﹟از ا ﹩︀︣ان را ﹝︴ــ︣ح و ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎︨︪︣ــ︋ ︎ــ︦ از ﹩﹛︀﹞
﹫︪ــ︣﹁︐ ︀﹍﹢﹡﹥ در ︀ل ا﹡︖︀م ا︨️؟   ︎﹟︎︣دازد ﹋﹥ ا ﹩﹞ ﹏﹫︊﹇
و ﹝︪ــ﹊﹏ در ﹋︖︀ ︋︣وز ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ا︮﹙﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ 
﹝﹩ ر︨ــ︡ در ︋︪ــ︀ی ﹝︐﹙︿ و ︗﹡︀︣︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ در ︀ل 

︎﹫︪︣﹁️ ︋︀︫﹠︡، ︫︀﹝﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد ﹨︧︐﹠︡:
• از ﹨﹛ ﹎︧﹫︐﹍﹩ و ﹡︀︨︀ز﹎︀ری؛
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• ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ و ﹝﹆﹫︀س؛ و
• ︫﹀︀﹁﹫️ ﹨︡﹁︀، ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀، و آ︔︀ر.

︎﹫︪︣﹁︐︀ی ا︮﹙﹩ ﹡︷︀ر︑﹩ ︎︦ از ︋︣ان
︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩ ﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ در ︋︧ــ﹫︀ری از ﹢زه ﹨︀ ﹡﹫︀ز 
︣ ︫︡ه و ﹎︧︐︣ده ︑︣ و︗﹢د دارد.  ︷﹡︡︡︖︑ ،︡︡︗ ﹩﹛︀﹞ ︀رت︷﹡ ﹤︋
وا﹋﹠︩ ︋﹥ ︋︣ان، ︨︣︹، ﹎︧︐︣ده و ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁︪︀ر ز︀د8 ︋﹢د. 

ا︋︺︀د ا︮﹙﹩ ﹝﹢ارد ز︣ را در ︋︣﹝﹩ ﹎﹫︣د:
﹫︧ــ️ و ا﹁︤ا ︩︪ــ﹞﹍﹫︣  • راه ا﹡︡ازی ا︗﹑س ر﹨︊︣ان ﹎︣وه︋ 

د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ ﹨︀ و ︻﹞﹙﹫︀ت؛
• راه ا﹡ــ︡ازی ﹨﹫️ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ (FSB) ︋﹥ ︮﹢رت ر︨ــ﹞﹩ ︋︀ 

ا﹜︀م از ا﹡︖﹞﹟ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩؛
 (Basel 3︣ان ︋︀زل︋ ︊︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︺︡ از︔ ️﹫﹨ ﹏﹝︻د︨ــ︐﹢ر •
 ﹟﹫﹞︃︑ ︩9︀، ا﹁︤ا﹊﹡︀︋︣︋ا ،﹩﹍﹠︡﹆﹡ ︩︧ــ︊️ ︎﹢︫ــ﹡ ،III)
﹝︀﹜ــ﹩ از ︵︣﹅ اوراق ︋ــ︀دار، ︗﹞ــ︹ آوری ﹨﹞︀﹨﹠﹌ داده ﹨︀، 

ا︮﹑︀ت ا︋︤ار﹝︪︐﹆﹥ ﹁︣ا︋﹢ر︨﹩)؛
• ا︮﹑ــ︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︠ــ︀ص ︫ــ︀﹝﹏ ﹋﹫﹀﹫️ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︑︀د﹥ ارو︎︀ و ا︮﹑︀ت ر﹇︀︋️ ︋︀زار ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹝﹩ ︫﹢د؛
ا︮ــ﹑ح  ︫ــ︀﹝﹏  ︧︀︋︨︣ــ﹩،  ﹎︤ار︫ــ︀ی  در  ا︮﹑ــ︀ت   •

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︀﹫﹡︀︐︣︋﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩؛
 (IFRS) ﹩﹛︀﹞ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹟﹫ ︀ز﹡﹍ــ︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد︋   ︋•
 ،(US GAAP)︀﹊︣﹞︧ــ︀︋︡اری ا ︫︡ه ﹤︐﹁︣︢︎ و ا︮﹢ل
﹠︀︠️ درا﹝︡؛ و ︫︀﹝﹏ ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩، ز﹡︀︀ی ا︻︐︊︀ری، ا︗︀ره ﹨︀، و︫ 

• ︡﹠﹟ ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ ا︮﹑﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ای/﹇︱︀﹩، ︋﹥ و︥ه ︫ــ︀﹝﹏ 
ا︮﹑ــ︀ت وال ا︨ــ︐︣️ ا︀﹐ت ﹝︐ــ︡ و ﹇︀﹡ــ﹢ن ﹞︀️ از 
 ﹩﹑︮ا ﹡﹢آور︀ی   ،(DoddFrank) داد﹁︣ا﹡﹉  ﹝︪ــ︐︣ی 
﹝﹛ در ︨﹠﹍︀︎﹢ر، ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌ و ﹝﹠︀︵﹅ د﹍︣ی در ﹝﹠︴﹆﹥ آ︨﹫︀، 

و ا︑︀د﹥ ︋︀﹡﹊︡اری ارو︎︀.
در ︎︥و﹨︩ ﹡︷︀رت ︗︀﹡﹩ آ﹀﹉ در ︨︀ل 2015، 83 در︮︡ از 
 ︀﹡︀ی آ﹡︀﹞د﹨﹠︡﹎︀ن ﹎︤ارش ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹡︷︀رت ︋︣ ︨︀ز ︨︀︎
 ﹤︐﹁︀ ﹩﹡︀د ︫︡ه ا︨️ و ﹡︧︊️ ︋﹥ 5 ︨ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥، ﹁︤و︋︧ــ﹫︀ر ز
 ﹤﹛︀︨ ︕﹠ ︨︀ د﹨﹠︡﹎︀ن ا﹡︐︷︀ر دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ در︎  ا︨ــ️؛ 84 در︮︡ از︎ 

.︡︋︀ ︩ا﹁︤ا ︀﹡︀ی آ﹡︀﹞روی ﹡﹫︤ ︑︃︔﹫︣ ﹡︷︀رت ︋︣ ︨︀ز ︩﹫︎
ا︮﹑︀ت ا︮﹙﹩ ︎ــ︦ از ︋︣ان دارای ﹠︡ ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ا﹡︡. 
︋︀ ا ﹟︀ل، در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ا﹁︡﹨ ﹟︀ وا︲ ﹡﹫︧︐﹠︡؛ ︋﹥ ︵﹢ر 

﹋﹙﹩، ا︮﹑︀ت از ﹜︀ظ ﹊﹩ از ﹨︡﹁︀ی ز︣، ︋﹫︀ن ﹝﹩ ︫﹢د: 
• ︑︓︊﹫️ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ و ︋︣ر︨﹩ ر︧﹉ ︨﹫︧︐﹞︀︑﹫﹉؛ 

• ﹡︷ــ︀رت ︋︣ ا﹁︣اد و ︎︀︨ــ﹍﹢ ﹡﹍﹥ دا︫ــ︐﹟ آ﹡ــ︀ در﹝﹢رد ︵︣ز 
ر﹁︐︀ر︫︀ن؛ و 

•  ا﹁︤اــ︩ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢د ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ان در ︋︀زار﹨︀ی 
 .﹩﹛︀﹞

 ﹤﹫︤ی ﹝﹣︔︣ وا﹇︹ ﹝﹩ ︫﹢د؟ 
وا﹋﹠︩ ﹡︷︀ر︑﹩ ︋﹥ ︠﹫﹙﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ︠︀ص ︑﹢︗﹥ ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹥ 
در ︋︣ان، ﹝﹛ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀︵︀ت 
 ﹩﹝﹞ ︀ی﹨︡﹠︣دا︫ــ︐﹥ و ﹁︣ا  ︋﹩﹝﹞ ︀ی﹞︡﹇ ،︣︑︣︔﹣﹞ ﹤ــ︣﹨
︵﹩ ︫︡ه ا︨️ ︑︀ ︋︐﹢ان ﹝︀︧﹏ و ر﹊︧︀ی ﹝︀﹜﹩ را ﹋﹠︐︣ل ﹋︣د 
﹋﹥ از ا︔︣ ︗︀﹡﹩ ︨﹫︧ــ︐﹞︀︑﹫﹉ ︋︣︠﹢ردار﹡︡. ر﹫﹨ ︦﹫️ ︔︊︀ت 
﹫︩ از  ︀ ﹡︷︀م︎  ﹥ ︵﹢ر ﹎︧︐︣ده،︋  ﹝︀﹜﹩ ﹎﹀️: «ا﹝︣وزه، ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩︋ 
و﹇﹢ع ︋︣ان ﹝︐﹀︀وت ا︨️. آن ︑︽﹫﹫︣، ︑︭︀د﹁﹩ روی ﹡︡اد ︋﹙﹊﹥ 
آن ︑︽﹫﹫︣ ﹡︐﹫︖ــ﹥  ﹨︡﹁﹞﹠︡ و ﹝︓︊️ ︋︣﹡︀﹝ــ﹥  ﹋︀ر︋︣دی ا︮﹑︀ت 
ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹨﹫️ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ و ﹎︣وه ︋﹫︧️ ا︨️.“ 
او ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ و︗﹢دآ﹝︡ه را «ا﹝﹟ ︑︣، ︨ــ︀ده ︑︣ و ︋﹩ ︵︣﹁︀﹡﹥ ︑︣» 

︑﹢︮﹫︿ ﹋︣د. 
ا︗﹑س  ︨ــ︣ان ︋﹫︧️ ﹋︪ــ﹢ر ︮﹠︺︐﹩ د﹡﹫︀ از ︨︀ل 2008 ︋﹥ 
︋︺︡، ﹋﹥ در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋︀ ا︗﹑︨︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ در ︨︴ وزرا ︑︽﹫﹫︣ 
︣ روی ︑︽﹫﹫︣ و ︑﹛﹢︀ی ﹝﹢رد﹡︷︣   ︋︩﹫ ﹫︩ از︎  ︎﹫ــ︡ا ﹋︣ده ا﹡︡،︋ 
 ︤﹋︣﹝︑ ﹩﹡︀︗ ﹩ــ﹛︀﹞ ︣ان︋ ا︮﹙﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︠︳ ﹝︪ــ﹩ ︎︦ از
﹝﹩  ﹋﹠﹠︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︋﹥ و︲︹ ز︨︣︀︠︐﹩ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝ِ︪﹩ 
︐﹢ان   ︋︀︑ ︡﹡︡ ﹫︪ــ︣﹁︐﹥ ︑︣، ﹝﹠︖︫︣  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ِ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹨﹞﹊︀رِی︎ 
﹝︧ــ︀﹏ ا﹇︐︭︀دی و ﹝︀﹜﹩ را ﹋﹠︐︣ل ﹋︣د. راه ا﹡︡ازی ﹨﹫️ ︔︊︀ت 
︩ آ﹝︡ه  ﹫︎ ﹏︀︧﹞ ﹝︀﹜﹩ ر︨﹞﹩ در ︎﹫︪ــ︊︣د ﹋︀ر در ﹝﹢رد ︠﹫﹙﹩ از
در دوران ︋ــ︣ان و ﹡﹫︤ ا︖︀د ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋ــ︣ای ︑﹆﹅ ﹡︷︀رت 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، از ا﹨﹞﹫️ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢ده ا︨️. 
در ︠﹫﹙ــ﹩ از ز﹝﹫﹠﹥ ﹨ــ︀، ︎﹫︪ــ︣﹁️ ︠﹢︋ــ﹩ در﹝ــ﹢رد ︢︎︣ش 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹊﹠﹢ا︠️ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️؛ ﹨﹞︙﹢ن 
﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹨﹫️ ︔︊︀ت  ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ︠﹑︮﹥  از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︋ 
︣ای   ︋﹤︐︧︀ ــ︀﹜﹛ و ︫  ِ︡ ﹡︷︀﹝︀ی ﹝︀﹜﹩︨  ︀ ︻﹠﹢ان ﹋﹙﹫ ﹝︀﹜ــ﹩︋ 
 ﹤﹚︧﹞ ﹟ا︨ــ️ ﹋﹥ ا ﹟10️. ﹡﹊︐﹥  در︠﹢ر  ︑﹢︗﹥ ا﹢﹛︀او ا︗︣ای︋ 
︫ــ︀﹝﹏ ︢︎︣ش و ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی 

﹝︀﹜﹩ و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ (ISA) ﹝﹩ ︫﹢د.
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 ﹩﹇︀︋ ﹩﹝﹞ ︀ل، ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹋︀ر﹨︀ی ﹟ا ︀︋ 
 ️﹫﹝﹋︀ ا︠︐﹩ و﹢﹠﹊ ﹤ا﹡︖︀م ︫ــ﹢﹡︡ ︑︀ ︋︐﹢ان ︋ــ ︡︀︋ ﹤﹋ ــ︡ه﹡︀﹞
︗︀﹡﹩ د︨ــ️ ︀﹁️؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︀﹜︪ــ︀ و آ︔︀ر ا︧﹞ ﹟﹙﹥ در 

ادا﹝﹥ ︋︣ر︨﹩ ︫︡ه ا﹡︡. 
︋﹥ ﹝ــ︰ آ﹝︀د﹎﹩ ﹡︀د﹨︀ ︋ــ︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ︋ــ︣ان ︋︺︡ی، 
︀︋︡ ﹋︀ر﹨︀ی ﹝﹞﹩ را ا﹡︖ــ︀م داد ︑︀ ︋︐﹢ان ︀ر︋﹢︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ 
﹊﹠﹢ا︠️ را ا︖︀د ﹋︣د ﹋﹥ وا﹋﹠︩ ︨ــ︣︹ و ﹝﹠︧ــ︖﹛ ︗︀﹡﹩ را 
 ﹤﹚︧ــ﹞ ﹟و ︑︃︔﹫︣﹨︀ی ا ︀︪ــ﹛︀ ،﹤﹞در ادا .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹫︧ــ︑

︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
﹝︪﹊﹙︀ از ﹋︖︀ ﹡︪︃ت ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡؟
﹤و ﹡︊﹢د ︔︊︀ت رو ﹩﹍︐﹫︧﹎ ﹜﹨ از

︋︀و︗ــ﹢د ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︋︣﹇︣اری ار︑︊ــ︀ط و ا︖︀د ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹁︣ا﹢﹆︑ ︀﹨︡﹠️ ︫ــ︡ه ا﹡︡، از ﹨﹛ ﹎︧﹫︐﹍﹩ و ﹡︊﹢د 
︔︊︀ت روــ﹥ ﹝︪ــ﹊﹙︀ی روزا﹁︤و﹡﹩ را ا︖ــ︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︑﹢ا﹁﹅ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در﹝﹢رد ︠︳ ﹝︪ــ﹩ ﹨︀ ﹋﹥ 
 ︿﹚︐﹞ ︀ت﹫︤︗ ︀︋ ️﹁︣﹎︣︋را ﹨﹛ در ﹏︀︧﹞ دا﹝﹠﹥ ︫︀ن ︠﹫﹙﹩ از
و ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ا︗ــ︣ا و ﹡﹫︤ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︋ــ︣دی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹡︷︀رت 

﹝﹙﹩ در ︑﹆︀︋﹏ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
﹝﹫ــ︤ان ︑︊︺ــ︀ت ﹡︷︀رت ﹝﹙ــ﹩ در ﹇︀﹜ــ︉ ﹡︊﹢د ︔︊ــ︀ت رو﹥ و 
از ﹨﹛ ﹎︧﹫︐﹍﹩ ︎︨︪︣ــ︀ی ﹝﹞﹩ را ︋﹥ ذ﹨﹟ ﹝︐︊︀در ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
 ﹩︀م زدا︋ــ︩ ا︀ز ︋﹥ ا﹁︤ا﹫﹡ ︣︵︀︠ ﹤︋ ﹤﹚︧ــ﹞ ﹟︡ی ا ﹤ ︀ــ︑
︳ ﹝︪ــ﹩ ︀ د﹍︣ ︻﹢ا﹝﹏، ﹨﹞︙﹢ن   ︠︀ در﹝﹢رد ﹨︡﹁︀ی ﹝︣︑︊︳︋ 

︨﹫︀︨﹩ ︨︀زی ︀ آر︋﹫︐︣اژ ا︨️؟ 
ا︀︧﹞ ﹟﹏ ﹨﹛ ︋︣ای ﹝﹆︣را︑﹍︢اران ﹝﹛ ا︨️، ﹋﹥ ﹝︧﹢﹜﹫️ اداره 
 .︡﹡︣︢︎ ﹩﹞ ︣﹫︔︃︑ ︣و﹡︡ا﹡﹩ ﹋﹥ از آن و ا︗︣ای ﹝﹆︣رات را دار﹡︡، و ﹨﹛︫ 
︋︣︠﹩ از ︀︮︊﹠︷︣ان ﹋﹥ ﹝﹫︳ ︎︦ از ︋︣ان را د︡ه ︋﹢د﹡︡، 
ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︨ــ︐︡﹐ل ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥:” ا﹁︤ا︩ ︨﹫︀︨﹩ ︨︀زی ︋﹥ ا︖︀د 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ﹋︀ر ﹡︷︀ر︑﹩ ︗︀ه ︵﹙︊︀﹡﹥ ︑︣ی در دا︠﹏ ﹋︪ــ﹢ر ﹝﹠︖︣ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د“ و ا︖︀د ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را د︫ــ﹢ار︑︣ ﹝﹩ ︨︀زد 
و ا︐﹞ــ︀ل از ﹨﹛ ﹎︧ــ﹫︐﹍﹩ را ا﹁︤اــ︩ ﹝﹩ د﹨ــ︡. ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩، 
 ︡︡︗ ︀ی﹨ ﹤﹡﹢﹎ ︩︣ان ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥:” ا﹁︤ا︷﹡ ︉ ︀︮
 ﹩﹡︀︗ ︀رت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹡﹫︣و﹨︀ی︷﹡
 ،︀﹨ ﹤﹁︣ ︨︀زی ﹩﹡︀︗ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ﹨﹞︙﹢ن ️و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨︡ا
ــ︀ز﹝︀﹡︀ی  ︗︀﹡﹩ ︨ــ︀زی ﹎︣وه ﹨ــ︀ی ︣﹁﹥ ای، و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︨ 
ــ︀ز﹝︀ن  ︀﹡﹉ ︗︀﹡﹩ و ار﹎︀﹡︀ی︨  ﹠︡︗︀﹡︊﹥ ﹝︐﹙︿، ﹨﹞︙﹢ن︋ 

﹝﹙﹏ و د﹍︣ ﹝﹢ارد.“ ︪ــ﹛ ا﹡︡از ︠︳ ﹝︪ــ﹩ ﹡︷︀ر︑﹩ ︨︀ز﹝︀ن 
ــ︀ل ٢٠١۵،  ﹨﹞﹊︀ری و ︑﹢︨ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀دی (OECD) در︨ 
︀﹋﹩ از آن ︋﹢د ﹋﹥: ” ﹋︪﹢ر﹨︀ رو﹊︣دی از﹨﹛ ﹎︧﹫︐﹥ در﹝﹢رد 

︠︳ ﹝︪﹩ ﹡︷︀ر︑﹩ دار﹡︡.“
 ﹩﹍﹠︡﹆﹡ و ﹤︀﹞︣ــ در ︗﹠︊﹥ ﹨ــ︀ی ا︮﹙﹩ ﹝﹆ــ︣رات ﹡︷︀ر︑﹩︨ 
︋︀﹡﹊ــ﹩، ︑﹀︀و︑︀ی ﹝ ﹟﹫︋ ﹜﹢زه ای و︗ــ﹢د دارد. ︋︣ای ﹝︓︀ل، 
ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ︫ــ︀﹝﹏ ︣︺︑ ﹩﹍﹡﹢﹍ــ︿ ︨ــ︣﹝︀﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟، 
را﹨﹊︀ر و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ﹡︷︀رت ﹝﹩ ︫﹢د. ︑﹆﹫﹆︀ت 
دو 11﹉﹡︀︋ ﹤︙︀﹋ــ﹩ از آن ︋﹢ده ﹋﹥:” ﹇﹢ا︻︡ ﹝︐﹙︿ در﹝﹢رد 
︨ــ︣﹝︡﹆﹡ ،﹤︀﹠﹍﹩، ا︋︤ار ﹝︪︐﹆﹥، و ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ︋︀﹡﹊︡اری، 
 “.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹍︐﹫ــ︡ ︋ــ﹥ از﹨﹛ ﹎︧ــ︡︑ ︋︀زار﹨ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ را
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟، ﹎﹀︐﹞︀﹡ــ︀ در ︗︀﹝︺﹥  ﹡︷ــ︀رت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︀﹋﹩ از 
 ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ی ︋﹥ د﹍ــ︣ رو﹊︣د﹨︀ در﹝﹢رد ︋︣︠ــ﹩ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی 
︋︀زل 3 ا︨️؛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋﹫﹞﹥ ︨︍︣ده 
 (Federal Deposit Insurance Corporation)︡رال﹁
 (Basel 1︀زل ﹠﹫﹟ ا︨︐︡﹐ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ :”︎﹫︪﹫﹠ــ﹥  ︲︺﹫︿︋ 
(I، ︋︀زل2 (Basel II) و ︋︀زل2/5 (Basel II.5) ا﹟ ا︨ــ️ 
 ︀︫﹑︑ ﹟در ا︨ــ︀س، ︨﹫︧︐﹛ ﹡﹆︬ دارد … ︋︀زل 3 ︑︡اوم ا ﹤﹋
ا︨️، ا﹝︀ ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩  ︋﹫︪︐︣.“ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، او راه ﹏ ︨︀ده ︑︣ی را 

︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩  ﹋﹠︡. 
︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙ــ﹩، رو﹊︣د ا︮﹑ح ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︎ــ︦ از ︋︣ان 
و ︋﹥ ︭︠﹢ص ا︮﹑ــ︀ی ا︑︀د﹥  ارو︎︀، ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ را در 
﹝﹆﹫︀س ﹋﹢﹊﹩ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩  د﹨︡ ﹋﹥ ︴﹢ر از ﹨﹛ ﹎︧﹫︐﹍﹩ و 
﹡︊﹢د ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ رو﹥ در ﹡︷︀رت ︋﹫﹟ ﹝︣زی ا︖︀د ︫ــ︡ه ا︨️. 
ا︮﹑ــ︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︑︀د﹥ ارو︎︀ (EU)  ﹋﹥ در ︨ــ︀ل 
 ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹤﹠︤﹎ 2014 ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡﹡︡، ︫ــ︀﹝﹏ ︋﹫︩ از ﹨︪︐︀د
و ا﹝﹊︀ن آن را ا︖︀د ﹝﹩  ﹋﹠﹠ــ︡ ﹋﹥ ︋﹫﹟ دول ︻︱﹢، ︻︡م ︔︊︀ت 
ــ︀﹝﹏   ︫︀﹨ ﹤﹠︤﹎ .ــ﹢د روــ﹥، ︻︡م ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ ز︀دی ا︖︀د︫ 
︑︺︀ر︿ ︋﹠﹫︀دی در﹝﹢رد دا﹝﹠﹥ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری، ︵﹢ل ﹝︡ت 
︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹝︡ود︐︀ی︠ 
﹁︡را︨﹫﹢ن ︧︀︋︡اران ارو︎︀ (FEE) ︠︀︵︣ ﹡︪︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
 ،︩︠︣ ﹩﹡︀﹞︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ِن ز︋﹢︀ر ا︠︐﹑ل ﹡︀︫ــ﹩ از ” ﹤﹋
﹥ ا﹁︤اــ︩ رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹡︀﹋︀را﹝︡ی در  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡︋ 
﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ ︋ــ︀ ︑︃︔﹫︣﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ︋ــ︣ ﹋﹫﹀﹫️ و 

﹨﹫︨︣︋︀︧ ﹤﹠︤︀ ﹝﹠︖︣ ︫﹢د.“ 
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 ︳﹫﹞ در ﹩﹍︐﹫ــ﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ︋ــ﹥ ﹡︀﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و از ﹨﹛ ﹎︧ــ
﹡︷︀ر︑﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د؟ 

﹨﹞﹍︣ا﹩ وا﹇︺﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
 ﹩﹡︀︗» و ﹋︀ر ︉ ︣﹝︀﹥ و ﹋︧ ︀زار﹨︀ی︨  ﹨﹠﹢ز ﹝﹆﹅ ﹡︪︡ه ا︨️.︋ 
︫︡ه ا﹡︡»؛ در︀﹜﹩ ﹋﹥، ﹇﹢ا﹡﹫﹟، ﹝﹆︣رات و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط 

﹨﹞︙﹠︀ن، ﹝︀﹨﹫︐﹩ ﹝﹙﹩ دار﹡︡. 
︋﹥ ︾﹫ــ︣ از ︠﹕﹨︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩ ︋﹫﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
  ︀﹊︣﹞︧ــ︀︋︡اری ا ︫︡ه ﹤︐﹁︣︢︎ ︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ا︮﹢ل﹎
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
در ﹢زه ﹨︀ی ﹇︱﹞ ﹩︀︐﹙︿، ︋﹥ ︵﹢ر روزا﹁︤ون، د︀ر ︑﹀︀وت 
 ﹉︪︀ن ﹡︤د﹁︡﹨ ﹤﹋ ﹩︖︀︐﹡ در﹝﹢رد ،﹤﹋ ﹟د. ︋︀و︗﹢د ا﹢︫ ﹩﹞
﹋︣دن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ا︮﹢ل 
︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧ــ︀︋︡اری ا﹝︣﹊︀ ا︨️، ︎﹫︪︣﹁︐︀﹩ ︋﹥ د︨️ 
﹥ ا︖︀د   ︋﹩﹡︀︗ ﹩﹛︀﹞ ︣ان ︦ از︋   ︎︀از وا﹋﹠︪ــ ﹩︠︣  آ﹝︡ه و︋ 
︑﹀︀و︑︀ی ا︨︀︨ــ﹩ در د︡﹎︀ه ﹨︀ ﹝﹠︖︣ ︫ــ︡ه ا︨️؛ ﹋﹥ از آن 
︗﹞﹙ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ا︋ــ︤ار ﹝︀﹜﹩، ز﹡︀︀ی ا︻︐︊ــ︀ری و ا︗︀ره ﹨︀ 

ا︫︀ره ﹋︣د.
︎﹫︙﹫︡﹎﹩ و ﹝﹆﹫︀س

وا﹋﹠︩ ︋ــ﹥ ︋︣ان ﹝︀﹜ــ﹩ ︗︀﹡ــ﹩ ، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥  ︸︣﹁﹫️ و︲︹ 
﹝﹆ــ︣رات در ﹝﹢رد ﹝﹆﹫︀س و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋︧ــ﹫︀ر زــ︀دی ﹋﹥ ﹇︊ً﹑ 
︑︭﹢ر ﹡﹞﹩ ︫ــ︡، ﹝︐﹞︀︤ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. 79 در︮︡ از ︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن 
︋﹥ «﹡︷︨︣﹠︖﹩ ﹡︷︀رت ︗︀﹡﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران 
 ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ ︀ ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ ︣︋ ،︀رت︷﹡ ﹤﹋ ︡﹠︐﹁︀در ︨ــ︀ل 2015» در
︨︀ د﹨﹠︡﹎︀ن  ︀ز﹝︀﹡︀︪ــ︀ن ︑︃︔﹫︣ ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️. ﹊﹩ از︎  ز︀ِد︨ 
ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥: ”﹝︪ــ﹊﹏ ا﹠︖︀︨ــ️ ﹋﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹍ــ︢اران دو﹜️، 
︉ و﹋︀ر﹨︀ را در ﹝﹆﹫ــ︀س ︠︣د  ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻ــ﹩ و ﹋︧ــ
﹝︣︡️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.“ ﹨﹞︙﹠﹫﹟؛ ﹊﹩ د﹍︣ از د﹐ِ﹏ ﹇︀︋﹏  ا︫ــ︀ره 
 ﹤︋ ﹤﹡ ،︀︑︧︀س ﹝﹩  ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ﹡︷︀را︨ــ️ ﹋﹥: ”﹨﹞﹫︪﹥ ا ﹟ا
﹢زه ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ر ﹤︋ ﹤﹊﹚︋ ،﹉︧﹢زه ﹨︀﹩ ︑﹢︗﹥ ﹝﹩  ︫﹢د ﹋﹥ 

︋﹫︩ از ︑ ،︡️ ﹡︷︀رت ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.“
︎︨︪︣ــ︀ی ﹝﹞﹩ در﹝﹢رد ا ﹤﹋ ️︧﹨ ﹤﹚︧﹞ ﹟﹥ ︻﹢ا﹝﹏ 
﹋﹙﹩ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝﹫︳ ﹡︷︀ر︑﹩ را ︑︪︡︡ ﹝﹩  ﹋﹠﹠︡ و ︑︀  ﹤︡ی، 
︣ای ﹝︓︀ل، ﹉ ﹡︷︀م  ﹩ د﹜﹫﹏ ا︨ــ️؛︋   ︋︀ ︉︨︀﹠﹞︀﹡ ﹤﹚︧ــ﹞ ﹟ا
﹝︀﹜ــ﹩ ︋﹥ ﹨﹛ ﹝︐︭﹏ و ︎﹫︙﹫ــ︡ه و ﹡﹆︩ ︸︣﹁﹫️ ﹁﹠ــ﹩ و ﹡︀دی 
︪︀ و ︗﹡︀︣︀ی  ︳ ﹝︪﹩ ﹨︀ و ﹇﹢ا︻︡ در︋  ︩  ︀﹁︐﹥ ا︨️.︠  ا﹁︤ا

﹡︷︀ر︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از د︡﹎︀ه ︗﹢ا﹝︹ ︑ــ️ ﹡︷︀رت و از ﹡﹍︀ه 
︨﹫︧︐﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹋﹏، ︋︣ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︑︃︔﹫︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 

︋︣ا︨︀س ︎︥و﹨︪︀، ︻﹢ا﹝﹏ ا﹡﹍﹫︫︤﹩ ︋︣ای ا﹁︣اد ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ︋︣ 
︀︻︒ ا︖︀د ︗︀﹡︊︡اری  ︑﹫﹥  ﹝︐﹟ و ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ﹡︷︀رت ﹝︀﹜﹩،︋ 

و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋﹫︩ از ︡ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝﹠︀﹁︹ ا︮﹑︀ت ︋︀زل ︨﹥، ﹨﹞︙﹢ن ار︑﹆︀ی ا﹝﹠﹫️ 
 ،﹤︀﹞︨︣ ب﹢︀ر در ﹉︧︧︀︨ــ﹫️ ︋﹥ ر ︶﹀ ︀م ﹝︀﹜﹩ و︷﹡
︣ای ﹡︪ــ︀ن دادن  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ای︋  ﹫︙﹫︡﹎ِ﹩ ︑﹊︀﹝﹏ آن ﹡﹫︤︋  از︎ 
﹝﹫︳ ﹡︷︀ر︑﹩ در ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️. او﹜﹫﹟ ︎﹫﹞︀ن 
︋︀زل ﹝︺︣﹁﹩ ︫ــ︡ه در ︨ــ︀ل 1988 دارای ﹨﹀️ ︵︊﹆﹥ ر︧﹉ و 
 ﹉﹡︀ ﹢د. ﹊﹩ از ا﹇︐︭︀ددان ار︫ــ︡︋  ﹝︧ــ︐﹙︤م ﹨﹀️ ﹝︀︨ــ︊﹥︋ 
 ️︧ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ا︫︀ره ﹋︣ده ﹋﹥ ︋︀زل 3 ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︋﹫︩ از دو
 ︣︖﹠﹞ ﹤︊︨︀﹞ ︧ــ️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن︧ــ﹉ و ︋﹫︩ از دو︤ار ︵︊﹆﹥ ر﹨

﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹤︋ و ︎︀︨ــ ﹩﹠﹫︋ ︩ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︑︀ ﹥ ﹝﹫ــ︤ان ︋︣ ︸︣﹁﹫️ ︎﹫

ر﹊︧︀ی ﹡﹢︸﹢ر و ︫﹢﹋︀ی ﹝︀﹜﹩ آ﹠︡ه ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد؟ 
︢︎ ︡︀︋︣﹁️ ﹋﹥ ﹝︪ــ﹊﹑ت ︎﹫︙﹫︡ه، در ا︾﹙︉ ﹝﹢ارد، ﹝︧ــ︐﹙︤م 
راه ﹚︀ی ︎﹫︙﹫︡ه  ا﹡ــ︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝︓﹏ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉، 
︨ــ︀د﹎﹩ ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ ﹨﹛ ﹝﹩  ︑﹢ا﹡︡ ︑︃︔﹫︣﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
﹝﹣︨︧ــ﹥  ﹝︀﹜﹫﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙ــ﹏12 ا﹟ ︵﹢ر ا︨ــ︐︡﹐ل ﹝﹩  ﹋﹠︡ ﹋﹥ 
︎﹫︪﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹟ اوا︠︣ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹑ش ︋︣ای ا︖︀د ︨︀د﹎﹩ 
 ︣︖﹠﹞ ﹉︧ر ﹤︋ ️﹫︨︀︧ ︩﹨︀﹋ ﹤︋ ︡﹡︣ح ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝﹩  ︑﹢ا︴﹞
︫ــ﹢د و «︋︀﹡﹊ــ︀ را ﹡﹫︤ ︋﹥ ︠︀︵ــ︣ در ا︠︐﹫︀ر دا︫ــ︐﹟ دارا﹫︀ی 
﹋﹛ ر︧﹉ و ︀﹝️ از ا﹁︪︀ ︨ــ︀زی ﹨︀ی ︎︣ر︧﹉، ︋︀ ﹝︖︀زات 

رو︋﹥ رو ﹋﹠︡». 
︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹨︡ف، ︴﹢ر ﹝﹩  ︑﹢ان ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ د︨️ 

︀﹁️؟
﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ︋︣ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣﹡︡﹎︀ن در دا﹝﹠﹥ ای و︨﹫︹ ︑︣ ﹡﹫︤ 
 ︀︑ ﹤﹚︧﹞ ﹟︀ل ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ︫︡ن ﹨︧︐﹠︡. ادر ،﹩︖ر ︑︡ر﹢︵ ﹤︋
︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و  ︡ن︋  ﹫︙﹫︡ه ︑︫︣  ﹫︪ــ︐︣︎   ︋﹤ ︣﹨ ︣︵︀︠ ﹤  ︋︡ ﹤
 ﹏︀︧﹞ ﹤︋ ︩﹠﹋وا ،︡ ﹤ ︀︑ و﹋︀ر﹨︀ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه ا︨️؟ ︉ ﹋︧ــ
 ﹟︡؟ ا﹠﹠﹋  ﹩﹞ ︪︡︡︑ را ﹩﹎︡﹫︙﹫ ︀ ﹡︷︀رت و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︎   ︋︳︊︑︣﹞
﹝︧﹙﹥ ︫︀﹝﹏ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر 
روزا﹁︤ون، ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹝︧ــ﹙﹥ ︋﹥ ر︨﹞﹫️ ︫﹠︀︠︐﹥ 
﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، در︀ل ﹫﹨ ︣︲︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
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︋﹫ــ﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری (IASB) در︀ل ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢ارد 
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑︀ ︩ ︀﹁︐ــ﹥ ا﹁︪ــ︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩ ا︨ــ️.︋  ا﹁︤ا
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ا﹁︪ــ︀ ، وا﹋﹠︩ ︋﹥ ︋︣︠﹩ از ﹝︧ــ︀﹏ ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
︋︣ان ﹝﹢رد ︑﹢︗ــ﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹥ ا﹁︤ا︩ ﹝﹫ــ︤ان ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ و 

︖﹛ ا︵﹑︻︀ت در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︖︣ ︫︡ه ا︨️. 
︫﹀︀﹁﹫️ ﹨︡﹁︀، ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ و ︑︃︔﹫︣﹨︀

︑︺﹫﹫﹟ ﹨︡﹁︀ی آ︫ــ﹊︀ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︠︳ ﹝︪ــ﹩ و ︨ــ︍︦ ا︖︀د 
ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ﹝﹊﹞﹏، ︲︣ور︑ــ﹩ ︋︣ای ﹝﹆ــ︣رات ﹡︷︀ر︑﹩ ﹝︴﹙﹢ب 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝﹩ رو﹡︡. ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ا﹨︡اف ﹝︣︑︊ــ︳ ︋︀ ا︮﹑︀ت در 
ــ︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩ و ︗︤﹫ــ︀ت ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ و  ︦ از︋  ︠︳ ﹝︪ــ﹩︎ 

︑︃︔﹫︣﹨︀ی ﹝﹢رد﹡︷︣، ﹨﹞﹫︪﹥ وا︲ و آ︫﹊︀ر ﹡︊﹢ده ا﹡︡. 
﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︮﹑︀ت ﹡︷︀رت ﹝︀﹜﹩ را 

︋︀ ﹨︡﹁︀ ︨︀ز﹎︀ر︑︣ ﹋︣د؟
︣﹝︀﹥ و  ﹥ ﹡︷︀رت در ز﹝﹫﹠﹥ ︨   ︋︀﹊﹡︀ ︋︣ا︨︀س ︑﹆﹫﹆︀ت، وا﹋﹠︩︋ 
﹡﹆︀︫» ﹩﹍﹠︡︡ ︻︀﹝﹏ ز︀ن آوِر ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ای ا︖︀د ﹋﹠︡: ﹋︀﹨︩ 
وام د﹨﹩ ︋︀﹡﹊︀، ا﹡﹍﹫︤ه  ︋︣ای ا﹡︐︪ــ︀ر اوراق ︋︀دار ︋﹥ ︎︪ــ︐﹢ا﹡﹥ 
 .«﹩﹊﹡︀︋ ﹉︧و ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ در﹝﹢رد ﹡︷︀رت ︋︣ ر ،︀﹫دارا
 ︀ ﹥ ︑︀ز﹎﹩ ﹝ــ﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.︋   ︋﹩﹛︀﹝︐ــ﹟ ︑︃︔﹫︣﹨︀ی اا
ا ﹟︀ل، در﹝︡ت ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩ و ︻﹢ا﹇︉ او﹜﹫﹥ آن، ︑﹀﹊︣ 

︗︀﹝︹ در﹝﹢رد ا ︀﹨︣﹫︔︃︑ ﹟﹠︡ان وا︲ ﹡︊﹢د. 
را﹨﹊︀ر﹨ــ︀ی ا﹡︐︀ب ︫ــ︡ه  در﹝ــ﹢رد ﹡︷ــ︀رت در ︠﹫﹙ــ﹩ از 
﹢زه ﹨︀ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی د﹇﹫﹆﹩ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ 
 ️︀︻︢اری  در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︲﹢ا︋ــ︳ ﹝︺﹞﹢ِل ر﹎ ﹤︀﹞︨︣ــ
و ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ آن را ︋﹥ د﹡︊︀ل دارد. ︫ــ︀︡ ر﹨﹠﹞﹢د﹨ــ︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ 
︠︳ ﹝︪ــ﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ︎︀︨ــ ،﹩﹢﹍︀﹋﹞﹫️ ﹇﹢ی ︑︣ و ﹋﹠︐︣ل 

ر﹊︧︀ی ﹡﹢︡︎︡، ﹨﹞﹫︪﹥ ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ ر︻︀️ ﹋︣دن ﹡︊︀︫︡. 
﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ︋﹥ ﹡︊﹢د  ︫﹀︀﹁﹫️ ︀ ﹡︀︨ــ︀ز﹎︀ری در﹝﹢رد ا﹨︡اف 

﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︠︳ ﹝︪﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د؟ 
️ِ ︑︀﹝︧﹢ن  ︀︻ر  ﹤﹡﹐︀︨  ﹤﹠︤﹨ ﹤︋ ︋︣ا︨︀س «﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ﹝︣︋﹢ط
︀ ﹡︷︀رت ز﹝︀ن ز︀دی   ︋︳︊︑︣﹞ ﹏︀︧﹞” :«2015 ︣ز در ︨ــ︀ل︐رو
 ︀  ︋︣︀︽﹞ ــ︀﹝﹏  ا︮﹑ح ﹝﹢ارد ️ ﹝︡︣ه را ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥︫  ﹫﹨ ️﹇از و
︲﹢ا︋︳، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︗︣ا﹛ ︋﹫︪ــ︐︣ و  ا︻﹞︀ل ︑︽﹫﹫︣ات ︨︀︠︐︀ری 
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹡︴︊︀ق ︋︀ ﹇﹢ا︻︡ ︗︡︡ ﹝﹩ ︫ــ﹢د.“ ︎︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن ︋﹥ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران در  ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ﹡︷︀رت ︗︀﹡﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 
︨︀ل 2015، ﹝﹢ا﹁﹅ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︋︣ ﹝﹠︀︋︹ و ز﹝︀ن ﹝︡ود 

︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی آ﹠︡ه ﹡﹍︣ا﹡﹥ و ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉، ︑︃︔﹫︣ دارد. 
 ﹉︧ر ️︣︡﹞ در ﹩﹝﹞ را﹨︊︣دی ︩﹆﹡ ︀︐﹋︣ــ ︠︤ا﹡﹥ داران︫ 
﹝︀﹜ــ﹩ ا﹀ــ︀ ﹝﹩  ﹋﹠﹠ــ︡. در ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹩ ︨ــ︀ل 2015، ا﹡︖﹞﹟ 
️ ﹨13︀ در︀﹁️ ﹋﹥ ﹡︷︀رت ︋︣ ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩  ︠︤ا﹡﹥ داران ︫ــ︣﹋

︑︃︔﹫︣ی ﹝﹠﹀﹩ ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د︫︀ن دارد.
﹍﹢﹡﹥ روش ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ در ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی 
︻﹞﹙﹊︣د ︋︣ ا﹡﹍﹫︤ه  ︋︣ای ﹡﹢آور︀ی آ﹠︡ه ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد؟

﹠︀︧﹞ ﹩︀︨︀﹏ و ار︑﹆︀ی   ︫﹤  ︋﹩︨︣︋︀︧ ︣و﹡︡ه ﹨︀ی ︀زر︨﹩ از︎  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︋ 
﹝︧︐﹞︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩  ﹋﹠︡. در ا︾﹙︉ ﹝﹢ارد، ﹡﹞︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣ 
︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥  ﹋﹫﹀﹫️ و ﹝︧︐﹠︡ات ︑﹢︗﹥ ﹝﹩  ﹋﹠︡ و ︋︀زر︨﹫︫﹑︑ ﹤︋ ︀︀ی 

︨︀ز﹡︡ه ︋︣ای ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︖︣ ︫︡ه ا︨️. 
 ︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟ــ﹩ ، ا﹡︀︗ ﹩﹛︀﹞ ︣ان︋ ︀ل، از ز﹝ــ︀ن ﹟︋ــ︀ ا
︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹡︪ــ︀﹡﹩ از ﹋﹫﹀﹫ــ️ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︣﹁ــ﹥ 
︧︀︋︨︣﹩، ︋︀ ︑﹢︗﹥ و︨ــ﹫︹ ︻﹞﹢﹝﹩ رو︋﹥ رو ︫︡ه ا︨️. ︋︀︑﹢︗﹥ 
︉ و ﹋︀ر  ︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹝︴﹫︀ی ﹋︧ــ ︋ــ﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹡﹢آوری در︋ 
 ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︣د﹋ ﹤︗﹢︑ ﹤︐﹊﹡ ﹟ا ﹤︋ ︡︀︋ ،︣﹫﹫︽︑ ︀ل ︨ــ︣︻️ در ﹤︋
ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︋︣ ا﹡﹍﹫︤ه ︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای ︑﹀﹊︣ ︗︀﹝︹ در﹝﹢رد ﹡﹆︩ 

و راه ﹨︀ی ︗︡︡ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ر︧﹉، ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩  ﹎︢ارد. 

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Rapid Contagion
2- Aspirations
3- Execution
4- Fragmentation
5- Inconsistency
6- Policy Objectives
7- Return on Compliance Expenditure
8- Great Pressure
9- Too Big to Fail
10- Key for Sound Financial Systems and Deserving of 
Priority Implementation
11- Deutsche Bank Research
12- The Institute of International Finance
13- Association of Corporate Treasures
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