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دعم التطبيق والصيانة

بعد إصدار معيار IFRS جديد وقبل أن يصبح ساري 
المفعول، يساعد مجلس معايير المحاسبة الدولية )المجلس( 

أصحاب المصلحة على فهم مبادئ ومتطلبات المعيار الجديد 
على نحو أفضل. تسهم أنشطة المجلس في ترسيخ فهم أصحاب 
المصلحة للمعايير الجديدة حسب تطور الممارسة، وهو ما يدعم 
التطبيق المستمر للمعايير. على سبيل المثال، قد يشكل المجلس 

مجموعة موارد انتقالية لدعم تطبيق المعيار الجديد. كما يدعم 
المجلس كذلك تطبيق المعايير المعمول بها بالفعل، وخاصة من 

خالل نشاط لجنة تفسيرات IFRS )اللجنة(.

تتضمن الكثير من أنشطة المجلس لدعم تطبيق 
وتنفيذ المعايير إعداد مواد الدعم مثل المنتديات على الويب 
والمقاالت وملخصات اجتماعات مجموعات الموارد االنتقالية 

والمعلومات الواردة في قرارات جدول أعمال اللجنة.

 تتضمن العملية اإلجابة على استفسارات ومناقشة أصحاب 
المصحلة بشأن تطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة الكتشاف أية 
مشكالت خاصة بالتطبيق قد يتعين على المجلس التعامل معها.

ال يتوقف نشاط المجلس بمجرد إصدار أحد المعايير. 
كما يدعم المجلس كذلك تطبيق المعايير وصيانتها.

IFRS لجنة تفسيرات
تتعاون اللجنة مع المجلس في دعم تطبيق المعايير.

تبدأ كافة مشروعات اللجنة كسؤال حول أحد المعايير. وقد 
تم تصميم العملية ألجل:

• السماح ألي صاحب مصلحة بإرسال استفساره؛

•  والتحلي بالصراحة والشفافية حيث تتم دراسة كافة االستفسارات 
المرسلة في اجتماع عام.

 تقرر اللجنة بعد ذلك ما إذا كان هناك حاجة إلى وضع معيار 
لإلجابة على االستفسار، أو االتجاه إلى وسيلة أخرى.

بالنسبة لدعم تنفيذ وتطبيق المعايير، فإن التحدي الذي 
يواجه المجلس هو الحفاظ على التوازن.

يحتاج المجلس إلى أن يكون مفيًدا ومتجاوًبا من خالل تقديم 
اإلجابات على االستفسارات والقيام بوضع المعايير إذا لزم 

األمر، لكن بدون تقويض االستخدام المناسب لرأي اآلخرين أو 
التدخل دون وجه حق لتعطيل تنفيذ معيار جديد.
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قرارات جدول األعمال

 قد تقرر اللجنة عدم التوصية بوضع معيار. وقد يكون 
السبب في هذا أن اللجنة توصلت إلى أن وضع المعيار:

•  غير ضروري - في العادة ألنه حسب وجهة نظر اللجنة 
فإن معايير IFRS وتفسيرات ®IFRIC تقدم معلومات كافية 

للشركات للحكم على أنشطتها المحاسبية، أو لعدم وجود 
دليل على وجود مشكلة محاسبية على نطاق كبير، أو

•  غير مفيد - على سبيل المثال، تقديم متطلبات جديدة أو 
معدلة قد يساعد شركة واحدة في نوع معين من الصفقات، 

بينما يثير استفسارات شركات أخرى حول أنواع مختلفة قليال 
من الصفقات.

تنشر اللجنة قرار جدول أعمالها لتوضيح سبب عدم توصيتها 
بوضع معيار. تخضع قرارات جدول األعمال لإلجراءات 

األصولية المتبعة. حيث ُيتاح التعليق عليها لمدة 60 يوًما 
وقبل إقرارها، تقوم اللجنة بدراسة التعليقات.

تتضمن قرارات جدول األعمال عادة معلومات لمساعدة 
الشركات على تطبيق معايير IFRS. وهذا من خالل توضيح 

كيف تنطبق المبادئ والمتطلبات الواردة في المعايير على 
االستفسار المرسل.

نظرة فاحصة على وضع المعايير

  ينتج عن بعض االستفسارات نظرة فاحصة على
 وضع المعايير التي تلي اإلجراءات المتبعة العادية. قد تقرر 

اللجنة التالي:

•  صياغة تفسير IFRIC ألحد المعايير، وهو ما يعني زيادة 
متطلبات المعيار دون تغيير المعيار نفسه؛ أو

• التوصية بتعديل جزئي على المعيار.

األبحاث

ال يبدأ المجلس عادة مشروع وضع المعيار إال 
بعد جمع األدلة الكافية على:

• وجود مشكلة محاسبية؛

•  وأن المشكلة تؤثر على ما يكفي من الشركات بدرجة 
تبرر وضع معيار؛

مكانية التوصل إلى حل مالئم. • واإ

بعد استخدام المعيار الجديد لبضع سنوات، يجري المجلس 
مراجعة ما بعد التطبيق لتقييم ما إذا كان التطبيق يحقق 

الهدف منه أأو ال.

go.ifrs.org/research :يمكنك زيارة الرابط

وضع المعايير

 إذا قرر المجلس اقتراح تعديل أحد المعايير أو 
إصدار معيار جديد، يراجع المجلس أي أبحاث ويقترح 
متطلبات جديدة لحل المشكالت التي تم تحديدها من 

خالل البحث واالستشارة.

يتم نشر مقترحات التعديالت أو تلك الخاص بوضع 
معيار جديد في مسودة معلنة من أجل استشارة 

الجمهور. يحلل المجلس المالحظات واآلراء وينقح 
المقترحات قبل إصدار التعديالت أو المعيار الجديد.

go.ifrs.org/projects :يمكنك زيارة الرابط

http://go.ifrs.org/research
http://go.ifrs.org/projects


أين يمكن العثور على قرارات جدول أعمال لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي؟

  The Annotated IFRS® Standards 
)الكتاب األخضر(

go.ifrs.org/eifrs :يمكنك زيارة الرابط

 موقع مؤسسة IFRS على الويب

go.ifrs.org/agenda-decisions :يمكنك زيارة الرابط

مواد أخرى من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي

تسجيالت االجتماعات

go.ifrs.org/calendar :يمكنك زيارة الرابط

محاضر االجتماعات

IFRIC® تحديثات

مواد دعم مرتبة حسب معايير

go.ifrs.org/supporting-materials :يمكنك زيارة الرابط االستشارات والمالحظات

IFRS®  Standards

January 2017

The Annotated IFRS® Standards
Official pronouncements issued at 1 January 2017. Includes Standards with  
an effective date after 1 January 2017 but not the Standards they will replace.
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