
 انواع رگوله های نظارتی

 

، به معرفی انواع رگوله ها و آژانش های فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .نظارت بر بروکرهای فارکس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید

  

  PRAو FCA :انگلستان

  

 !برای شما هستند (PRA) و (FCA) اگر در بریتانیا زندگی می کنید، رگوله های

به عنوان نهادهای نظارتی  (FSA) ، هر دوی این آژانس ها جایگزین2013آوریل  1در 

 .صنعت مالی شدند

FCA نهاد( است که سرمایه آن از طرف شرکت هایی است یک آژانس غیردولتی )مردم

که آنها را رگوله و مقررات آنها را تنظیم می کنند. این آژانس در برابر کارگروهی که 

 .انه داری منصوب می شود، پاسخگو هستندتوسط وزارت خز

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/a-to-z-forex-training-in-forex-school/


هدف آنها حمایت از مصرف کنندگان، کسب اطمینان از ثبات صنعت و تشویق رقابت 

سالم در صنعت خدمات مالی بوده و به وضع و تنظیم مقررات برای مشاوران مالی، مدیران 

 .قرار ندارد، می پردازند PRA سبد یا هر شرکتی که تحت پوشش

  http://www.fca.org.uk: نشانی وب سایت

PRA  بخشی از بانک انگلستان است و نقش اصلی آن تشویق سیستم مالی سالم برای

های ها، موسسه های اعتباری، شرکتبریتانیا از طریق تنظیم مقررات و نظارت بر بانک

 .گران استگذاری بزرگ و بیمهسرمایه

  http://www.bankofengland.co.uk/pra: سایتنشانی وب 
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  Finanstilsynet :دانمارک

 

FSA  تشکیل شد و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های مالی  1988دانمارک در ژانویه

در تالش برای حمایت از سرمایه گذاران و  FSA در کشور دانمارک است. اعضای

 .وندجلوگیری از هر گونه سوء استفاده، پیوسته نظارت می ش

  https://www.dfsa.dk: نشانی وب سایت

  

 سوئیس فدرال دارایی وزارت سوئیس:

 FDF تاسیس شد. با اینکه 1848در سال  FDF اداره فدرال دارایی یا اختصارا

 سوئیس مالی بازار بر نظارت سازمان متصدی و ناظر امور مالی در سوئیس است، اما

که مقررات بانک ها، معامله گران اوراق بهادار و بورس ها را وضع و  استFINMA  یا

 .تنظیم می کند

FINMA   همچون آقاباالسر در سوئیس بوده و مثل سایر آژانس های نظارتی عمل می

 .کند

  https://www.efd.admin.ch/efd/en/home.html:نشانی وب سایت

  https://www.finma.ch/en: نشانی وب سایت

  

  ARIFانجمن سوئیس:

در قسمت فرانسوی اهل سوئیس است، اما این نهاد  FINMA این سازمان نیز همچون

تاسیس شد. این نهاد نیز همچون  1999در سال  ARIF .زبان سوئیس مستقر است

 .خاصی تبعیت می کنند یک آژانس نظارتی است که اعضای آن از قوانین و مقررات
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  https://arif.ch/en:نشانی وب سایت

  

 کنگ هنگ آتی و بهادار اوراق کمیسیون

به دلیل ناکارآمدی  1989در ماه می  (SFC) کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ

دو نهاد نظارتی قبلی، تاسیس شد. این دو نهاد با یکدیگر ادغام شدند و به یک سازمان 

تغییر نام پیدا کردند، که مسئولیت مربوطه را بر عهده گرفت. این  SFC واحد به نام

ی معامالت آتی و مرتبط با اوراق بهادار در هنگ کنگ را نظارت می نهاد کلیه فعالیت ها

 .کند

  https://www.sfc.hk/en:نشانی وب سایت

  

 استرالیا گذاری سرمایه و بهادار اوراق کمیسیون

تأسیس  1991که در سال  (ASIC) کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا

مقررات  ASIC .شد، به عنوان یک نهاد وضع مقررات شرکتی در استرالیا عمل می کند

شرکت ها، بازارهای مالی، و سازمان های خدمات مالی و همچنین بیمه و اعتبارات را 

 .وضع و تنظیم می کند

 .ن، حفظ و برقراری عدالت در محیط و فضای بازار استهدف این سازما

  https://asic.gov.au: وب سایت
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