
من نحن وماذا نعمل

الرسالة
تطوير معايير دولية للتقرير المالي ُتدخل مفاهيم الشفافية والمساءلة و الفاعلية إلى األسواق المالية في جميع أنحاء العالم. إن 

عملنا يخدم الصالح العام عن طريق تعزيز الثقة والنمو واالستقرار المالي على المدى الطويل في االقتصاد العالمي.

المعايير الدولية للتقرير المالي:

مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي® ومجلس معايير المحاسبة الدولية

•   إدخال مفهوم الشفافية عن طريق تحسين قابلية المقارنة الدولية للمعلومات المالية وتحسين جودتها، مما يسمح 
للمستثمرين والمشاركين اآلخرين في السوق باتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة؛

•   تقوية مفهوم المساءلة عن طريق تضييق فجوة المعلومات بين مقدمي رأس المال واألشخاص الذين عهدوا إليهم 
بأموالهم. توفر معاييرنا المعلومات الالزمة لمساءلة اإلدارة. ونظًرا لكونها مصدًرا للمعلومات القابلة للمقارنة عالمًيا، 

فإن المعايير الدولية للتقرير المالي تعد أيضا ذات أهمية كبيرة للجهات الرقابية في جميع أنحاء العالم؛

•   المساهمة في الفاعلية االقتصادية عن طريق مساعدة المستثمرين في التعرف على الفرص والمخاطر في جميع 
أنحاء العالم وبذلك فهي تحسن من توزيع رأس المال. بالنسبة لألعمال التجارية، يؤدي استخدام لغة محاسبة واحدة 

موثوقة إلى خفض تكلفة رأس المال وتقليل تكاليف إعداد التقارير الدولية.
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ُيطلب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم أو ُيسمح باستخدامه في 85 جهة اختصاص.

الدعم
تحظى الرؤية الخاصة بمجموعة عالمية من معايير المحاسبة بدعم منظمات أخرى داخل اإلطار الرقابي الدولي، بما في 

 ،)IMF( ومجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي ،)FSB( ذلك لجنة بازل لإلشراف المصرفي، ومجلس االستقرار المالي
والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO(، والبنك الدولي.

84%

تطلب 126 من 150 جهة اختصاص استخدام المعايير 
الدولية للتقرير المالي لجميع أو معظم الشركات الخاضعة 

للمساءلة العامة.

وتسمح معظم جهات االختصاص المتبقية باستخدامها.

ماذا نعمل

معاييرنا
معايير المحاسبة هي مجموعة من المتطلبات التي تتبعها الشركات عند إعدادها لقوائمها المالية.

ُيطلق على المعايير الموضوعة بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولية )المجلس( اسم المعايير الدولية للتقرير المالي وهي 
تستخدم بواسطة الشركات الخاضعة للمساءلة العامة—وهي الشركات المدرجة في السوق المالية، والمؤسسات المالية مثل 

البنوك. يتم تطوير تفسيرات معتمدة للمعايير لتوفير إرشاد إضافي لكيفية تطبيق المعايير بواسطة لجنة تفسير المعايير الدولية 
للتقرير المالي، وتسمى تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي®.

 ُيطلق على المعايير التي وضعها الكيان السابق للمجلس وهو لجنة معايير المحاسبة الدولية، معايير المحاسبة الدولية®.
وُتسمى التفسيرات المعتمدة لهذه المعايير، التي طورتها اللجنة الدائمة للتفسيرات، تفسيرات اللجنة الدائمة للتفسيرات®.

وقد قام المجلس أيًضا بتطوير المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم®، االذي تستخدمه المنشآت 
المتوسطة وصغيرة الحجم غير الخاضعة للمساءلة العامة. وقد تم إصداره ألول مرة في 2009.

مراحل التطور نحو تحقيق المعايير العالمية
قامت مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي حتى اآلن بتقييم استخدم المعايير الخاصة بنا في 150 جهة اختصاص. تتوفر 

.www.ifrs.org جميع الملفات الخاصة بجهات االختصاص على الموقع اإللكتروني
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التاريخ
تم إنشاء مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي ومجلس معايير المحاسبة الدولية في 2001، بدال من لجنة معايير المحاسبة 

الدولية )IASC(، التي تم إنشاؤها في 1973. تم تأسيس مجلس المراقبة في 2009.

 الدخل الذاتي
20%

 مساهمات
  من شركات
  المحاسبة

25%

 مساهمات
 جهات االختصاص

55%

التمويل
 يتم تمويل مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي بواسطة الدخل القادم من عدة مصادر. بلغ إجمالي الدخل في عام 2016

30.6 مليون جنيه إسترليني.

مؤسستنا

الهيكلية
إن مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي هي منظمة مستقلة وخاصة وغير هادفة للربح وتعمل لخدمة الصالح العام. تمت صياغة 
الحوكمة واإلجراءات المتبعة إلبقاء عملية وضع المعايير مستقلة عن المصالح الخاصة مع التأكد من المساءلة ألصحاب المصالح 

التابعين لنا حول العالم.

يتم اإلشراف على المنظمة بواسطة مجلس مراقبة، يتكون من سلطات عامة مثل الجهات 
الرقابية على األسواق المالية.

يتحمل األمناء مسؤولية الحوكمة واإلشراف على المجلس مما يعزز المعايير الدولية 
للتقرير المالي ويؤمن تمويل المنظمة.

إن مجلس معايير المحاسبة الدولية هو الكيان المسؤول عن وضع المعايير،وهو مكون 
من خبراء لديهم خلفيات مهنية متنوعة ومن مناطق جغرافية مختلفة.

 المساءلة
العامة

الحوكمة

 عملية مستقلة
 لوضع المعايير
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يقوم المجلس باستشارة 
العامة فيما يخص خطة 
العمل الفنية الخاصة به 
كل خمس سنوات. كذلك 
فإن عمل لجنة تفسيرات 
المعايير الدولية للتقرير 

المالي ومراجعات ما بعد 
التطبيق للمعايير، قد 

يضيفان موضوعات إلى 
خطة العمل.

 وضع
جدول األعمال

يتم إجراء األبحاث لتقييم 
مشكالت المحاسبة 

المحتملة، وتطوير حلول 
محتملة وتحديد ما إذا 

كانت هناك حاجة لوضع 
المعايير. وعادة ما يتم 
السعي لمعرفة وجهات 
نظر العامة عن طريق 

ورقة مناقشة.

 مشروعات
البحث

كيف نعمل

تطوير المعايير
تمتاز عملية تطوير المعايير بالشفافية العالية، وتتضمن كل مرحلة منها استشارة العامة. ويمكن للعامة أيًضا الحصول على جميع 

وثائق المجلس ومتابعة جميع اجتماعات المجلس عن طريق الموقع اإللكتروني الخاص بنا أو عن طريق حضور االجتماعات.

بناًء على األبحاث، يتم 
تطوير مقترحات معينة 

ويتم استشارة العامة 
فيما يخصها عن طريق 

مسودة عرض. تتم 
دراسة المالحظات من 
ِقبل المجلس قبل إنهاء 

المعايير أو تعديلها.

 مشروعات وضع
المعايير

يتم إجراء مراجعات 
للمعايير الجديدة واقتراح 

تعديالت واالستشارة 
بشأنها إن لزم األمر. 

قد تقرر لجنة تفسيرات 
المعايير الدولية للتقرير 
المالي أيًضا أن تُنشئ 

تفسيًرا للمعيار.

مراجعة المعايير

دعم التنفيذ
تدعم مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي عملية التنفيذ والتطبيق المتسق للمعايير، وعادة ما يتم ذلك بالتعاون مع منظمات أخرى 

تضطلع بمسؤوليات في هذا المجال. تتضمن األنشطة دعًما تثقيفًيا للمعايير المصدرة حديثًا، ومؤتمرات ومواد تثقيفية أخرى.

 إعداد التقارير إلكترونًيا
لتعزيز إعداد التقارير المالية إلكترونًيا، يقوم المجلس بتطوير تصنيف آلي للمعايير الدولية للتقرير المالي ومراجعته. وهو نظام 

تصنيف يسمح بوضع عالمات لبنود خاصة في البيانات المالية بتنسيق موحد وقابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر مما يزيد من 
سهولة الحصول على المعلومات المبنية على المعايير الدولية للتقرير المالي.
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األشخاص العاملون معناا

أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية

نيك آنديرسون
المدير السابق لمحفظة 

األسهم العالمية، جانوس 
هانديرسون لالستثمار

غاري كابوريك
رئيس مسؤولي المحاسبة 

السابق ونائب رئيس الشركة 
لمؤسسة زيروكس

 هانز هوغيرفورست
الرئيس

الرئيس السابق لهيئة اأٍلسواق 
المالية الهولندية

 سو لويد
نائب الرئيس

مدير أعلى سابق لألنشطة 
التقنية، مجلس معايير 

المحاسبة الدولية

مارو غوميز
الرئيس السابق لدائرة رقابة 

النظام المالي، البنك المركزي 
البرازيلي

داريل سكوت
الرئيس المالي السابق، 
مجموعة فيرست راند 

المصرفية

توم سكوت
رئيس سابق وأستاذ المحاسبة 
في كلية المحاسبة والتمويل 

في جامعة واترلو

مارتن إيدلمان
العضو السابق في لجنة 

معايير المحاسبة في ألمانيا

جاينكياو لو
الرئيس السابق إلدارة تنظيم 

المحاسبة، وزارة المالية، الصين

تاغاتسوغو )تاك( أوتشي
 مساعد المدير العام السابق، 

شركة سوميتومو، اليابان

فرانسواز فلوريس
الرئيس التنفيذي السابق، 

المجموعة االستشارية األوربية 
للتقرير المالي

تشونغ وو سوه
 الرئيس السابق لمجلس 
معايير المحاسبة الكوري

آن تاركا
أستاذ المحاسبة السابق، كلية 

إدارة األعمال في جامعة 
غرب استراليا

ماري توكار
القائد السابق للمجموعة 

الدولية للتقارير المالية، كاي 
بي أم جي
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أمناء مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي

جيمس )جيم( كويجلي
رئيس تنفيذي فخري، شريك رئيسي سابق في 
ديليوت الواليات المتحدة؛ رئيس تنفيذي سابق 

لشركة ديلويت، توشي وتوهماتسو المحدودة

ماريا هيلينا سانتانا
رئيس مجلس إدارة سابق ورئيس سابق لهيئة 

األوراق المالية والتداول؛ الرئيس السابق 
للجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لهيئات 
األوراق المالية وعضو المجلس الدولي 

إلعداد التقارير المتكاملة

د. تاكافومي ساتو
رئيس هيئة رقابة تداول األوراق المالية 

باليابان؛ المفوض السابق لوكالة الخدمات 
المالية

كورت شاخت
العضو المنتدب، محلل مالي معتمد بقطاع 

المعايير المؤسسية واالستشارات، رئيس لجنة 
استشارات المستثمرين بلجنة األوراق المالية 

والتداول األمريكية

لين وود
الرئيس السابق للمجلس األسترالي إلعداد 

التقارير المالية؛ عضو في مجلس مراجعة 
االستثمارات الخارجية األسترالي

جوانجيو سو
نائب وزير المالية الصيني، ورئيس جمعية 

المحاسبة الصينية

د. فيرنر براندت
رئيس مجلس إدارة اللجنة األلمانية لتطبيق 

إعداد التقارير المالية؛ عضو سابق بمجلس 
لجنة المعايير المحاسبية في ألمانيا

سو-كيون كواك
أستاذ المحاسبة في جامعة سيؤول الوطنية؛ 
وعضو  اللجنة االستشارية لالستراتيجية في 

مجلس معايير المحاسبة الكوري؛ وعضو في 
مجلس إدارة شركة إل إس القابضة، وشركة 

لوّتي للتسوق.

السير كالوم مكارثي
مدير غير تنفيذي للبنك الصناعي والتجاري 

الصيني، وشركة إنتركونتننتال للتداول؛ رئيس 
مجلس اإلدارة السابق لهيئة الخدمات المالية 

بالمملكة المتحدة

وايزمان نكولو
المستشار االقتصادي السابق لرئيس جنوب 
إفريقيا السابق ثابو مبيكي؛ الرئيس السابق 
لمعهد جنوب إفريقيا للمحاسبين القانونيين؛ 
الرئيس السابق للمجلس الجنوب اإلفريقي 

للتعليم العالي

جوجي أوكادا،
 عضو مجلس المراجعة واإلشراف,
ميتسوي وشركاه المحدودة، اليابان

ماركو أونادو
بروفيسور أول للمؤسسات المالية بجامعة 

بوكوني، ميالنو، إيطاليا؛ رئيس شركة بيونير 
جلوبال إلدارة األصول

عبد الرحمن الحميد
رئيس لجنة اعتماد معايير المحاسبة الدولية 
في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ 

ورئيس سابق للجنة معايير المحاسبة 
السعودية

غوليرمو بابتز
شريك منتدب في آتيك كابيتال إس سي؛ 
والرئيس التنفيذي السابق للجنة الوطنية 

للمصارف واألسهم، المكسيك

أالن بيلر
شريك في كليري غوتليب ستين آند 

هاميلتون، شركة ذات مسؤولية محدودة 
وعضو مجلس إدارة شركات ترافلرز؛ 

مستشار أول سابق ومدير لقسم تمويل 
الشركات المساهمة بهيئة األوراق المالية 

والتداول بالواليات المتحدة

شاندراشيخار بهاسكار بهيف
 رئيس مجلس اإلدارة السابق لمجلس األوراق 

المالية والتداول في الهن

إيلزي بوش
عضوة اللجنة الهولندية لمراقبة حوكمة 

الشركات؛ وعضوة في مجلس إدارة مركز 
روثمان الدولي إلدارة معاشات التقاعد، 

والمعهد الباسيفيكي للتقاعد.

مايكل برادا رئيس مجلس 
األمناء

الرئيس السابق لهيئة األسواق 
المالية؛ الرئيس السابق للجنة 

الفنية في المنظمة الدولية 
لهيئات األوراق المالية

رونالد أركوّلي، نائب الرئيس
الرئيس السابق لشركة 

هونغ كونغ لألوراق المالية 
والمقاصة المحدودة والرئيس 

السابق لالتحاد العالمي 
للبورصات

 شيال فريزر
نائب الرئيس

العضو السابق بالمجلس 
الدولي لمعايير المحاسبة في 
القطاع العام؛ المراجع العام 

السابق بكندا؛ الرئيس السابق 
للمجلس الكندي للمحاسبة في 

القطاع العام
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أندريا برايد
المدير المساعد

ريك راسُّل
مدير تطوير األعمال

ريتشارد ثورب
 مدير،

أنشطة األمناء

باترينا بيوكانان
المدير المساعد

نيلي شاه
الرئيس الفني التنفيذي

مارك بيات
 مدير، العالقات الخارجية

مات تيلينج
مدير، نشر الوعي

ريتشل ناوبلي
مدير مساعد

ميشال ساينسم
مدير مساعد

هنري ريس
 مدير، أنشطة التنفيذ 

واالعتماد

ميتسوهيرو تاكيمورا
 مدير،

مكتب آسيا - أوقيانوسيا

بيتر كالرك
مدير فني

ميراندا كورتي
 مدير، العمليات

كومار داسغوبتا
مدير فني

كبار الموظفين الفنيين

كبار الموظفين

الهيئات واللجان االستشارية
تؤمن الهيئات االستشارية الرسمية قناة مهمة للمجلس والمؤسسة للحصول على مدخالت عن عمله واستشارة األطراف المهتمة 

من مجموعة خلفيات متنوعة ومناطق جغرافية مختلفة.

المجموعات االستشارية 
للمشروعات

لجنة تفسيرات المعايير 
الدولية للتقرير المالي

مجموعة االقتصادات 
)EEG( الناشئة

المنتدى االستشاري حول 
)ASAF( معايير المحاسبة

مجموعة التنفيذ الخاصة 
بالمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم 
)SMEIG(

المجموعة االستشارية 
للتصنيف اآللي للمعايير 

الدولية للتقرير المالي 
)ITCG(

منتدى المعّدين العالميين 
)GPF(

اللجنة االستشارية ألسواق رأس 
)CMAC( المال

المجموعة االستشارية للتمويل 
اإلسالمي

المجلس االستشاري 
للمعايير الدولية للتقرير 

المالي

المجموعة االستشارية لنشر 
الوعي

موظف150
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