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برای پشــتیبانی از سازمان بین المللی کمیســیون اوراق بهادار1  دربرگزاری برنامه هفته جهانی سرمایه گذار2  بســیار خرسندم. تمرکز این برنامه، 
به قوت کار خود ما کهتدوین اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)  3 می باشد، و همصدایی به منظور پشتیبانی ازسرمایه گذار و آموزش 

اوست؛ که شفافیت، پاسخگویی و کارایی را به بازارهای مالی سراسر جهان، عرضه می کند. 
پشــتیبانی از سرمایه گذاران، ســلول بنیادی4  همان کاری است که ما انجام می دهیم. سرمایه گذاران از دسترســی به صورتهای مالی نفع می برند، که 
مقایســه پذیری و کیفیت اطالعات مالی را در ســطح بین المللی افزایش داده، و در نتیجه، به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا تصمیمهای اقتصادی آگاهانه 
بگیرند. افزون بر این، اســتانداردهای ما، شــکاف اطالعاتی بین سرمایه گذاران و شرکتهایی را که در آنها سرمایه گذاری می کنند، پر می کند. با الزامی شدن 
استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، این مزایا برای سرمایه گذاران در سراسر جهان، و تقریبًا  در9 کشور از هر 10 کشور،  ایجاد شده است. 
بیشــتر ســرمایه گذاران از صورتهای مالی اســتفاده می کنند، ولی تنها تعداد بســیار کمی از آنها کارشناس حسابداری هســتند. به همین دلیل است که 
ما در برنامه های آموزشــی ســرمایه گذاران به میزان درخورتوجهی در کمیته مشورتی بازارهای ســرمایه (CMAC)، مراکز اطالع رسانی اینترنتی، و 

خبرنامه های متناسب سازی شده مطابق با نیازهای جامعه سرمایه گذاران، سرمایه گذاری کرده ایم . 
افزون بر این، ما یک برنامه برای ســرمایه گذاران در گزارشگری مالی5 ، ایجاد کرده ایم که گفتمان با سرمایه گذاران در سراسر دنیا را، به ویژه آنان 
که در ســمت خرید  قرار دارند، افزایش دهیم. ســرمایه گذاران از برنامه های آموزشــی درباره تغییرات آینده در استانداردهای حسابداری، نفع برده، و در 
همان حال نیز هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) 7، از مشارکت بیشتر ســرمایه گذاران در تهیه استانداردهای آینده سود 

می برد. تا به امروز، 18 سرمایه گذار نهادی، با مجموع دارایی مدیریت شده بیش از 14 تریلیون دالر، مشارکت کنندگان فعال در این برنامه هستند. 
ما هفته جهانی ســرمایه گذاران را مغتنم می شــماریم، از آنرو که این رویداد فرصتی فراهم می آورد تا تعهد خود مبنی بر تهیه استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی را، که به نیازهای اطالعاتی سرمایه گذاران پاسخ می دهد، تکرار کنیم. 

پانوشتها:
1- International Organization of Securities Commissions
ســازمان بین المللی کمیســیون اوراق بهادار، یک انجمن از سازمانهایی است که بازارهای اوراق بهادار و قراردادهای آتی جهان را انتظام می دهد. اعضای این نهاد از حدود 100 کشور دنیا 

هستند که بر بیش از 90 درصد بازارهای اوراق بهادار نظارت دارند. 
2- World Investor Week 2018
3- International Financial Reporting Standards
4- DNA
5- Investors in Financial Reporting Programme
6- Buy-side
7- International Accounting Standard Board

International Accounting Standards Board

پشتیبانی از هفته جهانی سرمایه گذار
   ترجمه: حجت محمدی

 Hans Hoogervorst

22


