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  )١٧( رقم المصرى المحاسبةمعيار 

  القوائم المالية المجمعة والمستقلة
  نطاق المعيار

 تقع تحت التي إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة لمجموعة من المنشآت و         في هذا المعيار    يطبق - ١

 .قابضةسيطرة شركة 

  

ها على عملية التجميع      هذا المعيار طرق المحاسبة عن تجميع و دمج أنشطة األعمال و أثر             ال يتناول  -٢

الخـاص  ) ٢٩( رقم   لمصرىالمحاسبة ا أنظر معيار   (  األعمال   اندماج ذلك الشهرة الناشئة عن      فيبما  

 ).بتجميع األعمال
 
 تخضع  التيالمنشآت  فى  و  أ شركات تابعة    في االستثمارات المحاسبة عن    فييطبق هذا المعيار أيضاً      - ٣

 .لة المنشأة لعرض قوائم مالية مستقاختيارالة  حفي الشركات الشقيقة أو فىلسيطرة مشتركة 

  

 تعريفات
 : قرين كل منها بالمعنى المذكور هذا المعيار فيتستخدم المصطلحات التالية  -٤

 يـتم عرضـها و كأنهـا لمنـِشأة          التي تلك القوائم المالية لمجموعة و       هي : القوائم المالية المجمعة  

  . واحدةاقتصادية

 منافع السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على         فيتحكم   القدرة على ال   هي : السيطرة

   .أنشطتهامن 

 و يعتـرف المـستثمر   .  بالتكلفةاالستثمار عليها إثبات  طريقة محاسبية يتم بناء هي : طريقة التكلفة 

للـشركة   المحققـة    األربـاح     حدود ما يستلمه المستثمر من توزيعـات       فيفقط   االستثماربإيرادات  

 و تعتبر التوزيعات المستلمة بالزيادة عـن تلـك األربـاح بمثابـة              االقتناءبعد تاريخ   فيها  المستثمر  

   .كتخفيض لتكلفة اإلستثمار بها االعتراف و يتم لالستثمار استرداد

  . و كل الشركات التابعة لهاالقابضة الشركة هي : المجموعة

 التـي  و   المنشأة التابعة من صافى أصول    و   ئراألرباح أو الخسا   ذلك الجزء من     هي : حقوق األقلية 

مباشر أو غير مباشر عن طريق إحدى        بشكل   القابضة ال تمتلكها الشركة     تعزى لحقوق الملكية التى   

  .القابضةالشركات التابعة للشركة 

  . يكون لديها شركة تابعة أو أكثر التي المنشأة هي : القابضةالشركة 

 مـستثمر   أي أو   القابضة يتم عرضها بواسطة الشركة      التيلك القوائم    ت هي:  لية المستقلة االقوائم الم 

 االسـتثمارات  يتم فيها معالجة     التي منشأة تخضع لسيطرة مشتركة و       في شركة شقيقة أو شريك      في

صافى أصول الـشركات  و نتائج األعمال الملكية و ليس على أساس فى المباشرة الحصةعلى أساس   

  .المستثمر فيها 

 تـشمل  وهـى ) القابـضة   الشركة  (  تسيطر عليها شركة أخرى      التي المنشأة   هي : بعةالشركة التا 

  .شركات األفراد أيضاً
١ - ١٧  
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 منـشأة   في شركة شقيقة أو شريك      في شركاتها التابعة مستثمر      احد  أو القابضةيجوز أن تكون الشركة      -٥

 يتم إعدادها و عرضـها      تيالوفى هذه الحاالت فإن القوائم المالية المجمعة        . تخضع لسيطرة مشتركة    

 فـي  االسـتثمارات ) ١٨ (المـصرى طبقاً لهذا المعيار يتم إعدادها أيضاً لتتماشى مع معيار المحاسبة           

 المـشروعات   فـي  بحـصص الملكيـة    الخاص) ٢٧(رقم  لمصرى  المحاسبة ا معيار  شركات شقيقة و  

 .المشتركة 

  

 يـتم  التـي  تلك القوائم الماليـة  هيلية المستقلة  فإن القوائم الما  "٥" الفقرة   فيبالنسبة للمنشأة المذكورة     -٦

يتطلـب  و ال    . "٥" الفقـرة    في المشار إليها     المجمعة إعدادها و عرضها باإلضافة إلى القوائم المالية      

  . المجمعة إلحاق تلك القوائم المالية المستقلة أو إرفاقها بتلك القوائماألمر
 
 ال يمتلك شركائها حصص فى      التيشركات تابعة أو شقيقة أو      لية لمنشأة ليس لديها     اال تعتبر القوائم الم    -٧

 .منشأة تخضع لسيطرة مشتركة بمثابة قوائم مالية مستقلة 

  

 من عرض قوائم مالية مجمعة عرض قوائم ماليـة          "١٠" بموجب الفقرة    المعفاة القابضةيجوز للشركة    -٨

 .مستقلة وذلك لتكون بمثابة القوائم المالية الوحيدة لها

  

  المجمعةوائم المالية عرض الق
تقـوم فيهـا     ،    بعرض قوائم مالية مجمعـة       "١٠" الفقرة   في بخالف المذكورة    قابضةتقوم كل شركة     -٩

 . شركاتها التابعة طبقاً لما ورد بهذا المعيارفي استثماراتهابتجميع 
 

 : الحاالت التالية في إلى عرض قوائم مالية مجمعة لها القابضةال تحتاج الشركة  - ١٠

 جزئياً لمنشأة أخرى و قد      كلياً أو    شركة تابعة مملوكة     القابضة هى نفسها    كانت الشركة   إذا ما     ) أ(

بعـدم قيـام الـشركة األم       )  فيهم من ليس لهم حق التصويت      نبم( تم إبالغ مالكيها  اآلخرين      

  .لم يعترضوا على ذلك  و مجمعةبعرض قوائم مالية 

القابضة فى بورصة األوراق    حقوق الملكية للشركة     أسهم أو   الديونفى حالة عدم تداول سندات      )   ب(و  

 ذلك األسـواق المحليـة و       في بما   المقصورةالبورصة المحلية أو األجنبية أو خارج        ( المالية  

 .)اإلقليمية

إذا لم تقم الشركة القابضة بتقديم قوائمها المالية ولم تتخذ أى إجراءات لتقديم تلك القـوائم لهيئـة     )  ج(و  

  جهة رقابية أخرى بهدف إصدار أى نوع من األدوات المالية لإلكتتاب العام ألى سوق المال أو

 تعتبر شركة قابضة لتلـك الـشركة       هي التي األكبر أو الوسيطة     القابضةفى حالة قيام الشركة     )    د(و  

 .بمعايير المحاسبة المصرية العام وذلك طبقاً لما هو وارد لالستخدامبإصدار قوائم مالية مجمعة 
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ـ        "١٠" تختار طبقاً لما ورد بالفقرة       التي القابضةتلتزم الشركة    - ١١ وم  عدم عرض قوائم مالية مجمعة و تق

  ".٤٢ "–" ٣٧"ما ورد بالفقرات بعرض قوائم مالية مستقلة فقط ب

  

 نطاق القوائم المالية المجمعة 
 *.القابضةالتابعة للشركة تتضمن القوائم المالية المجمعة كافة الشركات  -١٢

 
 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مـن خـالل       القابضةرض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة       ويفت - ١٣

 تلك المنشأة فيمـا عـدا تلـك الحـاالت           فيالشركات التابعة لها ما يزيد عن نصف حقوق التصويت          

 . يظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة التي االستثنائية

 نصف أو أقل من حقوق التصويت       القابضةد أيضاً عندما تمتلك الشركة       المقابل فإن السيطرة توج    فيو  

  : حالة فيلمنشأة 

  . مع المستثمرين اآلخرين لالتفاق أكثر من نصف حقوق التصويت تطبيقاً فيالتحكم     ) أ( 

  .اتفاقية السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو فيالتحكم   ) ب(أو 

و أن يكـون     . حكمهم فيجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة أو من            و  ) ج(أو 

  . حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة  في لهذا المجلس و ما

 فـي  مجلـس اإلدارة أو مـن        اجتماعـات  فيوجود سلطة ترجيح على أغلبية األصوات         ) د( أو

  .ممارسة السيطرة على المنشأة  حكمه حق فيو أن يكون لهذا المجلس  ومن . حكمـهم
 

 دين وحقـوق ملكيـة  يمكـن         أدوات ، أو حق شراء األسهم أو         ضمان يجوز للمنشأة أن تمتلك أسهم     - ١٤

 يمكن  الذيتحويلها إلى أسهم عادية أو أدوات مالية أخرى مماثلة من شأنها منح المنشأة حق التصويت                

السياسات الماليـة   بالنسبة لسياسات التشغيل و   وذلك  ،  ممارسته أو تحويله أو تقليل حق التصويت للغير         

حقـوق   وجـود و تـأثير       االعتبار في، و يؤخذ    ) حقوق التصويت المستقبلية  ( الخاصة بمنشاة أخرى    

 متـضمنة حقـوق التـصويت       الحالي الوقت   في يمكن ممارستها أو تحويلها      التيالتصويت المستقبلية   

 الـسياسات الماليـة و      فـي درة المنشأة على التحكم      منشأة أخرى عند تقييم مدى ق      أيالمستقبلية لدى   

 أو  الحـالي  الوقـت    في منشاة أخرى ، و ال يمكن ممارسة حقوق التصويت المستقبلية            أليالمستقبلية  

 . المستقبل في المستقبل أو وقوع حدث فيتحويلها عندما يكون ذلك مشروط بتاريخ محدد 

  

 القدرة على السيطرة و التحكم ، تقوم المنـشأة          فية  عند تقييم مدى مساهمة حقوق التصويت المستقبلي       - ١٥

 اتفاقيات أيق التصويت المستقبلية و     قومتضمنة شروط ممارسة ح   ( بدراسة كافة الحقائق و الظروف      

 فيما عدا  تؤثر على حقوق التصويت المستقبلية ،        التيو  ) تعاقدية أخرى سواء بشكل منفرد أو مشترك        

  . لممارسة هذه الحقوق أو تحويلها نية اإلدارة أو قدرتها المالية

  

" محتفظ به بغرض البيـع  "عند االقتناء و في حالة ما إذا إستوفت الشركة التابعة بشروط التبويب كاستثمار       * 

باألصول غير  المتداولة المحتفظ بهـا بغـرض         "الخاص  ) ٣٢(كما هو وارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم        

  . فيتم المحاسبة عنها طبقاً لذلك المعيار "البيع و العمليات غير المستمرة 
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 ملغاة - ١٦

 ملغاة - ١٧

 ملغاة - ١٨
 

 شركة رأس مال مخاطر أو      المستثمر الشركة التابعة من إجراءات التجميع لمجرد كون         استبعادال يتم    - ١٩

 .مماثلة  أخرى  منشأة أي أو صندوق إستثمار
 

 أنشطتها عن أنـشطة المنـشآت       الختالف الشركة التابعة من إجراءات التجميع كنتيجة        استبعادال يتم    - ٢٠

 تجميع تلك الشركات التابعة يتم اإلفصاح عن المعلومـات          ةبعمليوعند القيام   .  المجموعة   فياألخرى  

 القوائم المالية المجمعة بشأن األنشطة المختلفة       فيالخاصة بها كما يتم اإلفصاح عن معلومات أضافية         

 الخـاص ) ٣٣(رقـم    المـصرى المحاسبة ا معيار  ها   يتطلب التي اإلفصاحات   فكمثال. للشركات التابعة   

 .على توضيح أهمية األنشطة المختلفة داخل المجموعة بالتقارير القطاعية

  

 السياسات المالية و التشغيلية للشركة      في سيطرتها عندما تفقد قدرتها على التحكم        القابضةتفقد الشركة    - ٢١

 فـي فقد الشركة السيطرة عند حـدوث تغيـر          من أنشطتها و يمكن أن ت      االستفادةالمستثمر فيها بهدف    

على سبيل المثال يمكن أن تفقد المنـشأة الـسيطرة          ف .مستوى الملكية المطلقة أو النسبية أو عدم حدوثه       

أو الجهـة   ) السنديك ( القضائيومة أو المحكمة أو المصفى      كعند خضوع الشركة التابعة لسيطرة الح     

  .تعاقدي اتفاق على يطرة أيضاً بناءالرقابية ، كما يمكن أن تفقد المنشأة الس

  

 إجراءات التجميع
 القابضة مع القوائم المالية   عند إعداد القوائم المالية المجمعة تقوم المنشأة بتجميع القوائم المالية للشركة             - ٢٢

 و حقـوق الملكيـة و       االلتزامـات لشركات التابعة تفصيلياً بتجميع البنود المتشابهة من األصـول و           ل

و المصروفات وذلك لتعرض القوائم المالية المجمعة المعلومات المالية عن المجموعة كمـا             اإليرادات  

 :لو كانت منشأة واحدة و تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة 
 

 نـصيب الـشركة     مع كل شركة تابعة     في القابضة الشركة   الستثمار القيمة الدفترية    استبعاديتم    ) أ(

معيار المحاسبة المـصرى رقـم       إلىيرجع  (  كل شركة تابعة       فيحقوق الملكية    في القابضة

  .) األعمال و الذى يوضح المعالجة المحاسبية للشهرةبتجميعالخاص  )٢٩(

التـى  فتـرة  الخسارة الشركات التابعة المجمعة خالل /  صافى ربح  فييتم تحديد حقوق األقلية     )   ب(و  

 .التقارير تعد عنها 

 صافى أصول الشركات التابعة المجمعة و تعرض فى القوائم المالية           في تحديد حقوق األقلية     يتم  ) ج(و 

  : الشركة األم و تتكون حقوق األقلية فى صافى األصول من مساهميمستقلة عن حقوق 
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رقم مبلغ حقوق األقلية فى تاريخ التجميع األصلى محسوباً طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى              )١(

 .جميع األعمالالخاص بت) ٢٩(

  .التجميعنصيب األقلية فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ ) ٢(و 
 

 الملكية التـى  في الخسارة و التغير أو فإنه يتم تحديد نسب الربح مستقبليفى حالة وجود حق تصويت     - ٢٣

 علـى    و حقوق األقلية على أساس حصص الملكية الحالية و لـيس           القابضةيتم توزيعها على الشركة     

 . ممارسة حقوق التصويت المستقبلية أو تحويلهاأساس إمكانية 

  

 بـين شـركات    و اإليـرادات و المـصروفات المتبادلـة    المعـامالت    الكامل لألرصدة    االستبعاديتم   -٢٤
 .المجموعة

 
 الكامل لألرصدة الناتجة عن المعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة وكذا معـامالت             االستبعاديتم   - ٢٥

 االسـتبعاد كذلك يـتم    . و المصروفات و توزيعات األرباح      ) المبيعات( عة بما فى ذلك الدخل      المجمو

 ضمن قيمة األصـول     يعترف بها الكامل لألرباح أو الخسائر  الناتجة عن معامالت المجموعة و التى            

 . الثابتةمثل المخزون و األصول 

ات المجموعـة إلـى انخفـاض يتطلـب        قد تشير الخسائر الناتجة عن المعامالت المتبادلة بين شـرك         

  .االعتراف به فى القوائم المالية المجمعة 

 على الفروق المؤقتة التى تنتج عن       ضرائب الدخل ب الخاص) ٢٤(رقم   المصرى   المحاسبةعيار  يطبق م 

  . األرباح و الخسائر الناتجة عن المعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة استبعاد

  

 وكذا القوائم المالية للشركات التابعة التى تستخدم فى إعداد القـوائم            القابضةللشركة  تعد القوائم المالية     - ٢٦

التواريخ مختلفة فإن الـشركة التابعـة       و فى حالة ما إذا كانت هذه        . المالية المجمعة فى نفس التاريخ      

 إال  القابضة  كة   بإعداد قوائم مالية إضافية فى نفس تاريخ القوائم المالية للشر          –تقوم ألغراض التجميع    

 .إذا تعذر ذلك عملياً

  

 و فى حالة ما إذا أعدت القوائم المالية للشركة التابعة التى تستخدم فى إعداد               "٢٦"طبقاً لما ورد بالفقرة      - ٢٧

 عندئذ يتعين عمـل  القابضةالقوائم المالية المجمعة فى تواريخ تختلف عن تاريخ القوائم المالية للشركة            

و األحداث الهامة و التى تقع بين تلك التواريخ  وتاريخ القوائم المالية للـشركة               تسويات بأثر العمليات    

 بين تواريخ القوائم المالية للشركات التابعـة و         االختالفوفى أى األحوال يتعين أال يتجاوز        . القابضة

هـا القـوائم    ويتعين أن يكون طول الفترة المعدة عن      .  شهور   ة فترة ثالث  القابضةالقوائم المالية للشركة    

 . ثابتة من فترة ألخرىاختالفاتالمالية باإلضافة إلى الفترة الخاصة بأى 
 

لألحـداث   و  سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المتـشابهة      باستخداميتم إعداد القوائم المالية المجمعة       - ٢٨

 .التى تتم فى نفس الظروف 
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لمطبقة فى القوائم الماليـة المجمعـة        إحدى شركات المجموعة سياسات مختلفة عن تلك ا        استخدمتإذا   - ٢٩

 التـسويات   وذلك عن معامالت متشابهة و أحداث فى ظروف مماثلة فيكون من المناسب أن يتم عمل              

 .المجمعة فى إعداد القوائم المالية استخدامهاالالزمة للقوائم المالية لهذه الشركة وذلك عند 
 

 و مصروفات فى القوائم المالية المجمعة من تاريخ         يتم إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة من إيرادات        - ٣٠

ويـستمر إدراج    .  األعمال بتجميعالخاص  ) ٢٩(رقم   المصرى وارد بمعيار المحاسبة   كما هو    االقتناء

نتائج عمليات الشركة التابعة من إيرادات ومصروفات فى القوائم المالية المجمعة حتى التاريخ الـذى               

و يتم إدراج الفرق بين المتحـصالت مـن         .  على الشركة التابعة     ضة  القابتتوقف فيه سيطرة الشركة     

بمـا فيهـا أى   ( التصرف فى الشركة التابعة و بين القيمة الدفترية للشركة التابعة فى تاريخ التصرف        

معيـار  ل فروق عملة تخص الشركة التابعة تم إدراجه ضمن حقوق الملكية طـبقاً             أيمبلغ تجمع عن    

خسائر بيع شركة تابعـة وذلـك        وأ فى  القوائم المالية المجمعة كأرباح        )١٣(م  رق المصرى المحاسبة

 . الدخل المجمعةةضمن قائم
 

األدوات ب  الخاص)٢٦(لمعيار المحاسبة المصرى رقم   فى منشأة ما طبقاً    استثماريتم المحاسبة عن أى      - ٣١

 الشركة تابعة و بـشرط عـدم         من التاريخ الذى لم تعد فيه      اعتباراوذلك    و القياس  االعتراف –المالية  

أو منـشأة تخـضع     ) ١٨(رقم   المصرى فى معيار المحاسبة  تحويلها إلى شركة شقيقة كما هى معرفة        

 فـى   بحصص الملكية الخاص  ) ٢٧(رقم  المصرى   بمعيار المحاسبة لسيطرة مشتركة كما هو موضح      

 .المشروعات المشتركة
 

 القياس  دخ الذى لم تعد فيه المنشأة شركة تابعة كتكلفة عن          بدء من التاري   لالستثمارتعامل القيمة الدفترية     - ٣٢

 –الخـاص بـاألدوات الماليـة       ) ٢٦( رقـم    المصرى معيار المحاسبة  طبقاً ل   لألصول المالية  األولى

 .اإلعتراف والقياس

  

 منفصل عـن حقـوق ملكيـة       فى بند تعرض حقوق األقلية فى الميزانية المجمعة ضمن حقوق الملكية           - ٣٣

كما يعرض نصيب حقوق األقلية فى ربح أو خسارة المجموعـة بـشكل              . القابضةمساهمى الشركة   

 .منفصل 
 

 و حقوق األقلية و حيث أن كليهما يمثل         القابضةمساهمى الشركة   كل من   يرجع الربح أو الخسارة إلى       - ٣٤

 . حقوق األقلية ال تمثل إيراد او مصروف تخص حقوق ملكية فإن القيمة التى 
 

قلية من خسائر شركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك الشركة و فـى هـذه                قد تزيد حصة حقوق األ     - ٣٥

الحالة فإن تلك الزيادة باإلضافة إلى أية خسائر أخرى خاصة بحقوق األقلية يتم تحميلها على حقـوق                 

األغلبية فيما عدا تلك الخسائر التى يوجد على األقلية إلزام تام على تحملها و بشرط أن تكون لـديهم                   

 . إضافية لتغطية الخسائر استثمارات على عمل القدرة

و إذا حققت الشركة التابعة أرباحاً مستقبالً فإن هذه األرباح تقيد على حقوق األغلبية إلى المدى الـذى                  

  .يتم معه تغطية الخسائر التى سبق و تحملتها حقوق األغلبية نيابة عن األقلية 
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عة لألرباح و محتفظ بها ضمن حقوق األقلية و مبوبـة           كان لدى الشركة التابعة أسهم ممتازة مجم      إذا   - ٣٦

و الخسائر وذلـك    أ نصيبها من األرباح     باحتساب فى هذه الحالة     القابضةكحقوق ملكية ، تقوم الشركة      

 .ت أم البعد عمل التسويات الالزمة بشأن توزيع كوبونات األسهم سواء تم اإلعالن عن هذه التوزيعا

  

 الشركات التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و           فى االستثماراتالمحاسبة عن   

 مستقلة المالية القوائم الالشركات الشقيقة فى 
 فى شركات تابعة و فى المنشآت       االستثماراتلقوائم المالية المستقلة فإنه يتم المحاسبة عن        ا إعدادعند   - ٣٧

 محتفظ بها بغـرض البيـع   اتكاستثمارالتى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة غير المبوبة  

 محتفظ بها بغـرض     كاستثمارات التصرف فيها و المبوبة      المراد األصول    مجموعة أو المبوبة ضمن  (

 لغرضالمتداولة المحتفظ بها    غير  باألصول   الخاص   ) ٣٢( رقم   المصرى لمعيار المحاسبة طبقاً  ) البيع

  :البيع و العمليات غير المستمرة

  .بالتكلفة  ) أ(

 .  الخاص باألدوات المالية االعتراف و القياس)٢٦( رقم المصرىلمعيار المحاسبة طبقاً   ) ب(أو 

أمـا بالنـسبة     . االستثماراتو يتم تطبيق نفس المعالجة المحاسبية بالنسبة لكل فئة من فئات                

 فى شركات تابعة و فى المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و فى شـركات               لالستثمارات

 المثبتة ضمن األصـول     االستثماراتأو  (  محتفظ بها بغرض البيع      راتكاستثماشقيقة مبوبة   

فيتم معالجتها طبقـاً    )  محتفظ بها بغرض البيع      كاستثماراتالتى يتم التصرف فيها و المبوبة       

باألصول غير المتداولة المحتفظ بهـا       الخاص   )٣٢( رقم   المصرى لما ورد بمعيار المحاسبة   

  .تمرة  البيع و العمليات غير المسلغرض

  
 . العام لالستخداملم يحدد هذا المعيار نوع المنشآت التى يتعين عليها أن تصدر قوائم مالية مستقلة  - ٣٨

ـ ال المحاسبة   معاييرو فى حالة قيام المنشأة بإعداد قوائم مالية مستقلة تتماشى مع              فإنـه يـتم      صريةم

   . "٤٢"-"٣٩"و " ٣٧"تطبيق ما ورد بالفقرات  

 لم يطبـق    ا م "٩" وارد بالفقرة     العام كما هو   لالستخدامصدار قوائم مالية مجمعة      بإ وتقوم المنشأة أيضاً  

  ".١٠"عفاء الوارد فى الفقرة اإل

  

 فى منشآت تخضع لسيطرة مشتركة و فى شركات شقيقة و التـى يـتم               االستثمارات عن   تتم المحاسبة  - ٣٩

 –خـاص بـاألدوات الماليـة       ال) ٢٦(رقـم    المصرى بمعيار المحاسبة المحاسبة عنها طبقاً لما ورد      

لية المجمعة بنفس الطريقة ضمن القـوائم الماليـة المـستقلة           ا ضمن القوائم الم    و القياس     اإلعتراف

  .للمستثمر 

  

 اإلفصاح 
 يتم اإلفصاح عما يلى فى القوائم المالية المجمعة  - ٤٠

  ملغاة   ) أ(

  ملغاة  ) ب(
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 عندما ال تمتلك الشركة األم بشكل مباشـر أو          طبيعة العالقة بين الشركة األم و الشركة التابعة         ) ج(

  .من حق التصويت % ٥٠أكثر من ) عن طريق شركات تابعة( غير مباشر 

 الملكية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من خالل شركات تابعة أخرى             اعتبار أسباب عدم     )د(و 

  .يطرة من حق التصويت أو حق التصويت المرتقب أنها تمثل س% ٥٠لنسبة تزيد عن 

 هذه القوائم إلعـداد القـوائم الماليـة         استخدام المالية للشركة التابعة عند      القوائم تاريخ إصدار     )هـ(و 

المجمعة و عندما يختلف هذا التاريخ أو تكون هذه القوائم عن فترة مختلفة عن تواريخ الشركة                

مدى القيود الهامـة و      تواريخ أو فترات إصدار مختلفة ، و طبيعة و         استخدام و أسباب    القابضة  

 الشركة األم فى صورة أرباح نقديـة        إلىالجوهرية على قدرة الشركات التابعة لتحويل األموال        

 االقتراضعلى سبيل المثال القيود الناشئة عن عقود        ( أو القدرة على سداد القروض أو السلف        

  ).أو بعض الشروط و األحكام التنظيمية

  

 عدم إعداد قوائم مالية مجمعة      "١٠" طبقاً للفقرة    اختارت قد   قابضةلشركة  عند إعداد قوائم مالية مستقلة       - ٤١

  :ح هذه القوائم المالية المستقلة عما يلى ينبغى أن تفص

 و أنه قد تم ممارسة حق اإلعفاء من تجميع القوائم الماليـة و              إن هذه القوائم المالية مستقلة      ) أ(

تم فيها تأسيس المنشأة و التى صدرت        ومقر المنشأة أو الدولة التى       اسمكذلك اإلفصاح عن    

 العام و العنوان الـذى      لالستخدام المحاسبة المصرية فيها قوائم مالية مجمعة طبقاً لمعايير       

  من خالله يمكن الحصول على هذه القوائم المالية المجمعة 

كة و   الهامة فى الشركات التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتر          باالستثماراتبيان  )   ب(و  

 ودولة المنشأ أو الدولة المقر و نسبة حـصة الملكيـة و             االسمالشركات الشقيقة و يتضمن     

 .نسبة حق التصويت إذا كانت تختلف عن نسبة حق الملكية 

 .بعاليه) ب( التى وردت فى االستثماراتبيان بالطريقة المستخدمة للمحاسبة عن )    ج(و
 

 أو شريك لديه حصة فى      )"٤١" التى وردت فى الفقرة      بضةالقاخالف الشركة    (قابضةعند قيام شركة     - ٤٢

منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو مستثمر فى شركة شقيقة بإعداد قوائم مالية مستقلة ينبغى أن تفصح                

 :هذه القوائم المستقلة عما يلى 

  .أن هذه القوائم المالية مستقلة  ) أ(

لمنشآت التى تخـضع لـسيطرة مـشتركة و          الهامة فى الشركات التابعة و ا      باالستثماراتبيان  ) ب(  و  

 ودولة المنشأ أو المقر و نسبة حصة الملكية و نـسبة حـق   االسمالشركات الشقيقة بما فى ذلك    

 .التصويت إذا كانت تختلف عن نسبة حق الملكية 

 .بعاليه) ب( الواردة فى االستثماراتو بيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عن ) ج(و 

  

وكـل مـن معيـار       من هذا المعيار     "٩" القوائم المالية األخرى المعدة طبقاً للفقرة        نوكذلك اإلفصاح ع   

  .)٢٧(ورقم ) ١٨(المحاسبة المصرى رقم 

  

  
  


