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  )١٨ ( رقمالمصرى المحاسبةمعيار 

   شركات شقيقةفي االستثمارات
  نطاق المعيار

 سـتثمارات اال يطبق على     ال  فى شركات شقيقة إال أنه     ستثماراتاال هذا المعيار عند المحاسبة عن       يطبق  -١

  :لـ مملوكة الفى شركات شقيقة 

  .مؤسسات رأس مال المخاطر)  أ(

  .االستثماريةشآت المماثلة بما فى ذلك صناديق التأمين  أو المناالستثمارصناديق ) ب(أو 

مـن خـالل     بالقيمة العادلة    األولى االعترافعند  تم تقييمها    االستثماراتوخاصة عندما تكون هذه     

معيار جرة و يتم المحاسبة عنها بموجب        بغرض المتا  كاستثماراتقائمة الدخل أو عندما تكون مبوبة       

ويـتم قيـاس هـذه       ،  و القياس  االعتراف –األدوات المالية   ب لخاصا) ٢٦(المحاسبة المصرى رقم    

 –الخاص باألدوات الماليـة     ) ٢٦(رقم  المحاسبة المصرى    بالقيمة العادلة طبقاً لمعيار      االستثمارات

 مع إثبات التغيرات فى القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر فى فترة التغيير              االعتراف و القياس  

.  

  

  تعريفات
   : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار   -٢

 و لكنها ليست شركة تابعة كمـا أنهـا          نفوذ مؤثر هى شركة يكون للمستثمر فيها       : الشركة الشقيقة 

  .ليست حصة فى مشروع مشترك للمستثمر و تتضمن أيضاً شركات األفراد

و كأنها لمنشأة اقتـصادية      لمجموعة، والتى يتم عرضها      ئم المالية  هى القوا  :القوائم المالية المجمعة    

  .واحدة 

لحصول على منافع   ل وذلك لمنشأة   يةهى القدرة على التحكم فى السياسات المالية و التشغيل         : السيطرة

   .أنشطتهامن 

 – ائـه اقتن عنـد    – االستثماراالعتراف ب  هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها        :طريقة حقوق الملكية    

   ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغيير يطرأ على نصيب المستثمر فى صافى أصول االقتناءبتكلفة 

الشركة المستثمر فيها ، وتظهر قائمة الدخل نصيب المستثمر فى نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها               

.  

ـ   على نشاط    للسيطرة تعاقدي اتفاق هى مشاركة بموجب     :السيطرة المشتركة     و توجـد    .صادىإقت

السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب قرارات التشغيل و القرارات المالية اإلسـتراتيجية المرتبطـة              

  ) ذين يشاركون فى السيطرة لاألطراف ا( بالنشاط موافقة باإلجماع من الشركاء 

 المستثمرة فـى    ةالقابض تقوم بعرضها الشركة     التي تلك القوائم المالية     هي   :القوائم المالية المستقلة  

 على االستثماراتشركة شقيقة أو المشاركة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة تتم فيها المحاسبة عن         

صـافى أصـول الـشركات      و األعمال و ليس على أساس نتائج       الحصة المباشرة في الملكية   أساس  

  .المستثمر فيها

١ - ١٨  
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ارات المتعلقة بالبيانات الماليـة و سياسـات         القر اتخاذ هو القدرة على المشاركة فى        :النفوذ المؤثر 

التشغيل للشركة المستثمر فيها و لكن ال تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المـشتركة               

  .على تلك السياسات

 هـى تـشمل   و  ) الشركة القابـضة    ( التى تسيطر عليها شركة أخرى       المنشأة هى   :الشركة التابعة   

  . أيضاًشركات األفراد

  

          القـوائم    ال تعد     منفصلة و كذلك   ا طريقة حقوق الملكية قوائم مالية     يه تعد القوائم المالية التى تطبق ف       ال -٣

 .مستقلة  قوائم مالية منشأة ليس لديها شركة تابعة أو شقيقة أو حصة فى مشروع مشتركأليالمالية 

  

القـوائم   المالية المجمعـة و    القوائمضافة إلى    هى تلك القوائم التى يتم عرضها باإل       القوائم المالية المستقلة   -٤

 طريقة حقوق الملكية و القوائم المالية التى يـتم          باستخدام االستثماراتالمالية التى يتم فيها المحاسبة عن       

 إرفاق القـوائم الماليـة       عدم  أو إرفاق  فيها التجميع النسبى للحصص فى المشروعات المشتركة ويجوز         

 .المالية هذه القوائم بالمنفصلة 
 
 )       ١٧ (معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم        مـن    "١٠" ة من التجميع طبقاً للفقـر     المعفاةيجوز للمنشآت    -٥

 معيـار المحاسـبة المـصرى الخـاص           من   "٢" طبقاً للفقرة    المعفاة و   المستقلةالقوائم المالية المجمعة و     

ـ سبى أو   يق التجميع الن  ــمن تطب " ت المشتركة  في المشروعا  بحصص الملكية   طبقـاً للفقـرة     فاةـالمع

 .من هذا المعيار من تطبيق طريقة حقوق الملكية أن تقوم بعرض قوائم مالية منفصلة فقط " )ج(١٣"

  

  النفوذ المؤثر

أو أكثر من حق    % ٢٠ – من خالل شركات تابعة      – المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة        امتلكإذا   -٦

يفترض أن للمستثمر تأثيراً قوياً بها إال إذا ثبت عدم وجـود هـذا              التصويت فى الشركة المستثمر فيها ف     

 يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل شركات تابعـة ،             ر ، وبالعكس ، إذا كان المستثم      التأثير

من حق التصويت فى الشركة المستثمر فيها ، فيفترض أنه ليس للمستثمر تأثيراً قوياً بها               % ٢٠أقل من   

و يالحظ أن ملكية مستثمر لجانب كبير من الشركة ال تمنع بالضرورة أن             . بت وجود هذا التأثير     إال إذا ث  

 .قوياً على الشركة المستثمر فيهايكون لمستثمر آخر تأثيراً 
 
  :على وجود تأثير قوى للمستثمر فى شركة مستثمر فيها من خالل إحدى الطرق التالية عادة يتم التعرف  -٧

  .ى مجلس اإلدارة أو الجهة اإلدارية المعادلة فى الشركة  المستثمر فيهاالتمثيل ف  ) أ(  

 فى وضع السياسات بما فى ذلك المـشاركة فـى قـرارات توزيـع األربـاح أو                  االشتراك) ب(أو

 .التوزيعات األخرى 

  . وجود معامالت هامة بين المستثمر و الشركة المستثمر فيها )ج(أو

  . أفراد اإلدارةتغيير   )د(أو

  . أساسية عن الشركة المستثمر فيها و بمعلومات فنيةاالحتفاظ) هـ(أو
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 أدوات حقوق ملكية أو مديونية قابلـة للتحويـل          أو أو خيارات شراء أسهم      أدوات ملكية قد تمتلك المنشأة     -٨

 أسهم عادية أو أدوات مماثلة من شأنها إمكانية أن تقدم فى حالة تحويلها أو ممارستها حقوق تصويت                  إلى

لطرف آخر بشأن السياسات المالية و سياسات التشغيل لمنشأة أخـرى           حقوق التصويت    تقليلافية أو   إض

 وجود أو تأثير حقوق التصويت الممكنة القابلة للتحويل         االعتبارو يؤخذ فى    ) حقوق التصويت الممكنة  ( 

ـ               دير مـا إذا كـان      أو الممارسة حالياً بما فى ذلك حقوق التصويت الممكنة لمنشآت أخرى وذلك عند تق

للمنشأة أى تأثير هام و ال تعتبر حقوق التصويت الممكنة قابلة للممارسة او التحويل فى الوقت الحـالى                  

 . ممارستها أو تحويلها حتى تاريخ مستقبلى أو حتى وقوع حدث مستقبلى استطاعةعند عدم 

  

 تقوم المنشأة بفحص ومراجعـة      المؤثر النفوذ تساهم فى     إذا كانت حقوق التصويت الممكنة     عند تقدير ما   -٩

 حقوق التصويت الممكنة و أى ترتيبات تعاقدية        ممارسةبما فى ذلك شروط     ( جميع الحقائق و الظروف     

و التى تؤثر على الحقوق الممكنة فيما عدا نية اإلدارة و القـدرة             ) أخرى سواء كانت مستقلة أو مجمعة       

 .المالية على الممارسة أو التحويل 
 
 على أى شركة مستثمر فيها عندما تفقد القوة على المشاركة فى القـرارات              المؤثر النفوذأة  تفقد أى منش   - ١٠

المالية والقرارات الخاصة بسياسة تشغيل الشركة المستثمر فيها و يمكن أن يحدث فقدان التأثير الهام مع                

ل المثال عندما تصبح    أو بدون تغيير فى هيكل الملكية المطلق أو النسبى و قد يحدث هذا الفقدان على سبي               

 أو القضاء أو حارس قضائى أو أى جهة تنظيمية و قد يحـدث              الحكومةة خاضعة لسيطرة    قالشركة الشقي 

 .أيضاً نتيجة لترتيب تعاقدى 

  

 طريقة حقوق الملكية 

 فى أى شركة شقيقة مبدئياً بالتكلفة ثـم يـتم زيـادة أو              االستثماروفقا لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات        - ١١

 إلثبات نصيب المستثمر من أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيهـا بعـد              االستثمارض رصيد   تخفي

خسائر الشركة المستثمر فيهـا ضـمن أربـاح أو           وأ و يتم إثبات نصيب المستثمر فى أرباح         االقتناء

 بقيمة توزيعات األرباح التى يتم الحصول عليها مـن          االستثمارخسائر المستثمر و يتم خفض رصيد       

لشركة المستثمر فيها وقد يكون من الضرورى إجراء تسويات على التغييرات على الحصة النـسبية               ا

للمستثمر فى الشركة المستثمر فيها و الناشئة عن التغييرات فى حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها و                

 التغييرات الناشـئة    ، التى لم يتم إثباتها فى قائمة دخل الشركة المستثمر فيها و تتضمن هذه التغييرات             

 بنصيب المستثمر فـى هـذه       االعتراف إعادة تقييم األصول الثابتة وفروق العمالت األجنبية و يتم           من

 .التغييرات مباشرة ضمن حقوق الملكية الخاصة به 

  

 رفى حالة وجود حقوق تصويت ممكنة يتم تحديد نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة المستثم              - ١٢

 على حصص الملكية الحالية و ال يبين        لكية الشركة المستثمر فيها بناءً    نصيبه فى حقوق م   فيها وكذلك   

  .هذا النصيب الممارسة أو التحويل الممكن لحقوق التصويت المحتملة 
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 تطبيق طريقة حقوق الملكية
 :طريقة حقوق الملكية عدا ما يلى  باستخدام فى شركة شقيقة االستثماراتتتم المحاسبة عن  - ١٣

) ٣٢(يار المحاسبة المصرى رقم      لمع  مقتنى بغرض البيع طبقاً      كاستثمار االستثمارعندما يبوب   )  أ(  

  .غير المستمرةغرض البيع و العمليات لمحتفظ بها التداولة مالصول غير باأل الخاص

الـذى  ) ١٧( رقـم   المصرى من معيار المحاسبة     "١٠" الوارد فى الفقرة     االستثناءعند تطبيق   ) ب(أو

 فى شركة شقيقة بعدم عـرض قـوائم ماليـة           استثمارمح للشركة القابضة التى لديها أيضاً       يس

 .مجمعة

  :فى الحاالت التالية   )ج(أو

يكون المستثمر شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً لمنشأة أخـرى و قـد تـم                 ) ١( 

ن المستثمر الذى   إحاطة أصحاب حقوق الملكية بما فى ذلك من ليس لهم حق التصويت بشأ            

 .ال يقوم بتطبيق طريقة حقوق  الملكية و لم يعترضوا على ذلك 

مستثمر فى البورصة المحلية أو األجنبيـة       وات حقوق الملكية أو المديونية لل     عدم تداول أد  ) ٢(و

 .أو خارج البورصة بما فى ذلك األسواق المحلية أو اإلقليمية 

رقابيـة  أو أى جهة    ) البورصة (لهيئة سوق المال  المالية   قوائمه   بتقديمعدم قيام المستثمر    ) ٣(و

 لالكتتاب أو عدم شروعه فى القيام بذلك بغرض إصدار أى فئة من األدوات المالية               أخرى

 .العام 

 للمستثمر بإعداد قوائم مالية مجمعـة متاحـة         األساسية أو الوسيطة  قيام الشركة القابضة    ) ٤(و

  .لمحاسبة المصريةا العام وتتفق مع معايير لالستخدام
 

 )٣٢( رقـم    لمعيار المحاسبة المصرى  بقاً   ط ")أ(١٣" الواردة فى الفقرة     االستثماراتتتم المحاسبة عن     - ١٤

 .مرة البيع و العمليات غير المستلغرضالخاص باألصول غير المتداولة المحتفظ بها 
 

حتفظ بـه بغـرض البيـع        م كاستثمار من قبل     تبويبه سبقالذى   فى شركة شقيقة     االستثمارإذا لم يعد     - ١٥

 طريقة حقوق الملكية من تاريخ تبويبـه        باستخدام لشروط هذا التبويب عندئذ تتم المحاسبة عنه         مستوفياً

 محتفظ به بغرض البيع و تبعاً لذلك يتم تعديل القوائم المالية عن تلك الفترات منـذ تـاريخ                   كاستثمار

 . محتفظ به بغرض البيع كاستثمارالتبويب 
 

  ملغاة - ١٦
 

 للدخل الذى حصل عليـه      ياً كاف مقياساً بالدخل حسب توزيعات األرباح المحصلة       االعتراف ال يكون    قد - ١٧

أداء  ال تتناسب مـع     ة قد   ل فى شركة شقيقة حيث أن هذه التوزيعات المحص        ستثماراتاالالمستثمر من   

حة فـى أداء     له مـصل   يكون على الشركة الشقيقة لذا      نفوذ مؤثر الشركة الشقيقة و ألن المستثمر لديه       

 و يحاسب المستثمر عن هذه المصلحة بتوسيع نطـاق          استثماراتهاعائد على   الالشركة الشقيقة و بالتالى     

القوائم المالية لتتضمن نصيبه فى أرباح أو خسائر هذه الشركة الشقيقة ، ونتيجة لـذلك فـإن تطبيـق                    

 .أو خسائر المستثمر طريقة حقوق الملكية يقدم صورة أكثر وضوحاً عن صافى أصول و أرباح 



 )١٨( المصرى رقم ةمعيار المحاسب

5 - 18 

 على الشركة   نفوذ مؤثر  طريقة حقوق الملكية فى التاريخ الذى لم يعد له           استخداميتوقف المستثمر عن     - ١٨

 الخاص بـاألدوات    )٢٦( رقم   لمعيار المحاسبة المصرى   طبقاً   االستثمارالشقيقة و يقوم بالمحاسبة عن      

تصبح الـشركة الـشقيقة شـركة تابعـة أو      من ذلك التاريخ بشرط أال  األعتراف و القياس    –المالية  

 فى  بحصص الملكية  الخاص   )٢٧( رقم   معيار المحاسبة المصرى   فى   معرفةمشروع مشترك كما هو     

 .المشروعات المشتركة 
 

 علـى أسـاس     االستثمارن كونه شركة شقيقة كتكلفة لهذا       ع فى تاريخ التوقف     االستثماررصيد  يعامل   - ١٩

 – الخـاص بـاألدوات الماليـة        )٢٦( رقم   المحاسبة المصرى ر  لمعياقياس مبدئى كأصل مالى طبقاً      

 .االعتراف والقياس
 

تتشابه كثير من اإلجراءات المتبعة لتطبيق طريقة حقوق الملكية مع إجراءات التجميـع المنـصوص                - ٢٠

 كذلك فإن المفاهيم العامة التى تحكم إجـراءات التجميـع           )١٧( المصرى رقم  ةعيار المحاسب معليها ب 

 . فى شركة شقيقةاستثمار اقتناء عند استخدامها شركة تابعة يتم اقتناءعند المستخدمة 
 

نصيب المجموعة فى الشركة الشقيقة هو مجموع المساهمات فى هذه الشركة الـشقيقة مـن جانـب                  - ٢١

الشركة القابضة و الشركات التابعة ولهذا الغرض يتم التجاوز عـن مـساهمات  الـشركات التابعـة                  

األخرى للمجموعة أو مشروعاتها المشتركة و عندما يكون للشركة الشقيقة شركات تابعة أو شقيقة أو               

 أو الخسائر و صافى األصول التى تم أخذها فى الحسبان عند تطبيق             األرباحن  إمشروعات مشتركة ف  

ويشمل (  بها فى القوائــم المالية للشركة الشــقيقة     االعترافطريقة حقوق الملكية هى تلك التى تم        

عاتها ذلك حصة الشركة الشقيقة فى أرباح أو خسائر أو صافى أصول شـركاتها الـشقيقة و مـشرو                 

-"٢٦"أنظر الفقرات   (وذلك إجراء التسويات الالزمة لتفعيل السياسات المحاسبية الموحدة         ) المشتركة  

"٢٧".( 
 

ويشمل ذلك شـركاته  (  باألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت المتبادلة بين المستثمر         االعترافيتم   - ٢٢

 للمستثمر فقط فى حدود حصص المستثمرين       و شركة شقيقة فى القوائم المالية     ) التى تم تجميعها  التابعة  

ومن أمثلة المعامالت المتبادلة بيع األصـول مـن الـشركة           . غير ذوى العالقة فى الشركات الشقيقة       

 نصيب المستثمر فى أرباح     استبعادبيع األصول من المستثمر للشركة الشقيقة و يتم         و  الشقيقة للمستثمر   

 .المعامالتوخسائر الشركة الشقيقة الناشئة عن هذه 
 

 طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذى عرفـت         باستخدام فى شركة شقيقة     االستثمارتتم المحاسبة عن     - ٢٣

 و نصيب المستثمر فـى      االقتناءو أى فروق فى تكلفة      . فيه الشركة المستثمر فيها بأنها شركة شقيقة        

 يجـب أن    االقتناء العرضية عند    هاالتزامات و   التزاماتهاالقيمة العادلة لصافى أصول الشركة الشقيقة و        

 :لخاص بتجميع األعمال و بالتالى ا) ٢٩(رقم  المحاسبة المصرىيتم المحاسبة عليها طبقاً لمعيار 
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 هـذه  باسـتهالك  إال أنه ال يـسمح  االستثمارتدرج الشهرة المرتبطة بالشركة الشقيقة مع رصيد        )   أ(

 .ثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة الشهرة و بالتالى تستبعد عن تحديد حصة المست

 الـشركة   التزامات نصيب المستثمر فى صافى القيمة العادلة ألصول و          فى أى زيادة    استبعاديتم  ) ب(

 و بـدالً مـن ذلـك    االستثمار من رصيد االستثمار العرضية عن تكلفة التزاماتهاالشقيقة و كذلك  

الشركة الشقيقة فى الفترة التى تم فيها         أو خسائر  تدرج كإيراد عند تحديد حصة المساهم فى أرباح       

  .االستثمار اقتناء
 

 و  االقتنـاء يتم عمل التسويات المناسبة على حصة المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة بعد               و  

يخ ذلك للمحاسبة ، على سبيل المثال ، عن إهالك األصول القابلة لإلهالك بناء على قيمتها العادلة فى تار                 

 و بالمثل يتم عمل التسويات المناسبة على حصة المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الـشقيقة                 االقتناء

    المعترف بها بواسطة الشركة الشقيقة مثـل الـشهرة          لخسائر إضمحالل القيمة   وذلك بالنسبة    االقتناءبعد  

  .األصول الثابتةو

  

طريقة حقوق الملكية من قبـل المـستثمر         ة لتطبيق تستخدم أحدث قوائم مالية متاحة للشركات الشقيق        - ٢٤

وعادة ما تكون فى نفس تاريخ القوائم المالية للمستثمر و عندما يختلف تاريخ القوائم المالية للمـستثمر                 

 بـنفس تـاريخ     – المـستثمر    الستخدام –عن الشركة الشقيقة فغالباً ما تعد الشركة الشقيقة قوائم مالية           

 .مر إال إذا تعذر ذلك القوائم المالية للمستث

  

 تستخدم فى تطبيق طريقة حقوق الملكية       والتى عند إعداد القوائم المالية لشركة شقيقة        "٢٤"طبقاً للفقرة    - ٢٥

 ات عمل التـسويات وذلـك بالنـسبة لتـأثير         يتمفى تاريخ يختلف عن تاريخ القوائم المالية للمستثمر         

تاريخ وتاريخ القوائم المالية للمستثمر ، وعلـى أى  المعامالت أو األحداث الهامة التى تحدث بين هذا ال 

حال فإن الفرق بين تاريخ القوائم المالية للشركة الشقيقة و المستثمر لن يتجاوز ثالثة شهور و تكـون                  

 .مالية نفس المدة من فترة ألخرى مدة إعداد القوائم المالية و أى فرق فى تواريخ القوائم ال
 

 سياسة محاسبية ثابتة للمعامالت و األحداث المتماثلة و التى تتم           باستخدامثمر   القوائم المالية للمست    تعد - ٢٦

 .فى ظروف متشابهة 
 

 عندما تستخدم الشركة الشقيقة سياسة محاسبية مختلفة عن تلك المستخدمة بمعرفة المستثمر للمعامالت             - ٢٧

وائم الماليـة للـشركة     و األحداث المماثلة فى ظل ظروف متشابهة ، يتم إجراء التسويات الالزمة بالق            

 . من قبل المستثمر فى تطبيق طريقة حقوق الملكية استخدامهاالشقيقة عندما يتم 
 

إذا كانت هناك أسهم ممتازة مجمعة لألرباح فى الشركة الشقيقة مملوكة لمستثمرين آخرين و مبوبـة                 - ٢٨

وية توزيعـات   كحقوق ملكية فيجب على المستثمر أن يحسب نصيبه فى األرباح أو الخسائر بعد تـس              

 .األسهم الممتازة سواء كانت تلك التوزيعات قد أعلن عنها أم ال 
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إذا تساوى أو تجاوز نصيب المستثمر خسائر شركة شقيقة ، يتوقف المستثمر عن إثبات نـصيبه فـى                   - ٢٩

 فى الشركة الشقيقة بموجـب  االستثمارالخسائر اإلضافية حيث أن الحصة فى شركة شقيقة هى رصيد        

 اسـتثمارات  الملكية مع أى حصص طويلة األجل تمثل فى جوهرها جزء من صـافى               طريقة حقوق 

المستثمر فى الشركة الشقيقة على سبيل المثال  يعتبر البند الذى ليس له خطة تـسوية أو لـيس مـن                     

 المنـشأة فـى الـشركة       الستثمارات امتدادالمحتمل تسويته وسداده فى المستقبل المنظور فى جوهره         

  طويلة  األجل أو قروض و لكنهـا ال           حسابات مدينة تتضمن هذه البنود أسهم ممتازة و       الشقيقة و قد    

 يعتـرف  و . تتضمن عمالء أو موردون أو أى ذمم مدينة لها ضمانات مثـل القـروض المـضمونة             

  وتحمل  المستثمر فى األسهم العادية    استثمارات تتجاوز   والتيبموجب طريقة حقوق الملكية       الخسائر  ب

بمعنى (    قدميتهاالحصة المساهم فى الشركة الشقيقة وذلك بترتيب معاكس           من   د األخرى على البنو 

 ).أولوية فى التصفية
 

بعد تخفيض حصة المساهمة إلى صفر يتم تكوين مخصص للخسائر اإلضافية و يتم إثبات اإللتزام فقط                 - ٣٠

امه بسداد مبالغ نيابة عن الشركة       أو قي  أساسية قانونية أو    التزاماتإلى المدى الذى يتكبد فيه المستثمر       

 يستأنف المستثمر إعـادة تـسجيل       ،و فى حالة ظهور أرباح بالقوائم المالية للشركة الشقيقة          . الشقيقة  

 . بهااالعتراف يسبق نصيبه فى هذه األرباح الخسائر التى لم بعد أن يغطىحصته فى هذه األرباح 

  

 خسائر اضمحالل القيمة
المحاسبة  بخسائر الشركات الشقيقة طبقاً لمعيار       االعترافالملكية بما فى ذلك     بعد تطبيق طريقة حقوق      - ٣١

  ذلـك    ، يقوم المستثمر بتطبيـق      االعتراف و القياس     –الخاص باألدوات المالية    ) ٢٦(رقم  المصرى  

 القيمـة بالنـسبة     إضـمحالل  بأى خسائر إضافية ناتجة عن       االعتراف ضرورة   المعيار لتحديد مدى    

 . المستثمر فى الشركة الشقيقة اراتاستثملصافى 
 

 –الخـاص بـاألدوات الماليـة    ) ٢٦(رقـم   المصرى   معيار المحاسبة يطبق أيضاً المستثمر متطلبات      - ٣٢

 القيمـة و ذلـك      إضمحالل بأى خسارة إضافية ناتجة عن       االعتراف لتحديد هل يتم     االعتراف والقياس 

 وكذلك قيمة هذه االستثماراتثل جزء من صافى  بالنسبة لحصة المستثمر فى الشركة الشقيقة التى ال تم        

 . القيمة إضمحاللالخسائر الناتجة عن 
 

 بهـا بـشكل     االعتـراف  فى الشركة الشقيقة ال يتم       االستثمار الواردة ضمن رصيد     الشهرةنظراً ألن    - ٣٣

 معيـار المحاسـبة   القيمة طبقاً لمتطلبات إنخفاض  منفصل للتحقق من     اختبارنه ال يتم عمل     إمنفصل ف 

 رصـيد  إلجمـالي  اختبـار  و لكن يتم إجـراء  بإضمحالل قيمة األصول الخاص) ٣١( رقم  المصرى

سـتردادية  يمة بمقارنـة صـافى القيمـة اال    القإنخفاض وذلك للتحقق من    لذلك المعيار  طبقاً   االستثمار

 الخـاص   )٢٦( رقـم    المصرىالمحاسبة  معيار  الدفترية وذلك عندما يبين تطبيق       مع قيمته    لالستثمار

 ، وعند تحديـد القيمـة الحاليـة    االستثمارات فى قيمة  االعتراف والقياس إنخفاض–باألدوات المالية   

 -: ، تقوم المنشأة بما يلى لالستثمارات
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تقدير نصيبها فى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع قيـام المنـشأة              )    أ (

نقدية من عمليات الشركة الـشقيقة و المتحـصالت عنـد           بتحقيقها بما فى ذلك التدفقات ال     

  ،االستثمار فى النهائيالتصرف 

المتوقع أن تنشأ  مـن توزيعـات        و  المستقبلية المقدرة   تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية       )ب(أو  

 و مـن التـصرف النهـائى فـى هـذه            االستثماراتأرباح األسهم التى يتم تحصيلها من       

  .االستثمارات

  . نفس النتيجة إلى المناسبة تؤدى كال الطريقتين لالفتراضاتو طبقاً  
 

 إال إذا كانـت      علـى حـدة     شركة شقيقة  لكل فى شركة شقيقة وذلك      لالستثمارتقدر القيمة اإلستردادية     - ٣٤

 المستمر و تكون هذه اإليرادات      االستخداممن  ) إيرادات(الشركة الشقيقة ال تحقق تدفقات نقدية للداخل        

 . للمنشأة األخرى بشكل كبير عن األصول مستقلة

  

  المستقلةالقوائم المالية 
  مـن    للمستثمر طبقاً للفقـرات    المستقلة فى شركة شقيقة فى القوائم المالية        االستثمارتتم المحاسبة عن     -٣٥

  .)١٧(المصرى رقم  من المعيار "٤٢"إلى "٣٧"
 
 . العام لالستخدامائم المالية إصدار القو منشآت يتعين عليهاالال يحدد هذا المعيار أى  - ٣٦

  

 اإلفصاح
 :إلفصاح عما يلى يجب ا - ٣٧

  . منشورة  رسمية لها أسعار التى و فى شركات شقيقةلالستثماراتالقيمة العادلة )    أ(

 مبـالغ األصـول و      إجمـالي البيانات المالية المختصرة عن الشركات الشقيقة بما فـى ذلـك            )   ب( و

 .رباح أو الخسائر  و اإليرادات و األااللتزامات

المستثمر بشكل مباشر أو غير عندما يمتلك  تأثير هام    فرضية أن المستثمر ليس له     انتهاء أسباب   ) ج(و

فى ) قوة التصويت المحتملة  ( من قوة التصويت    % ٢٠مباشر من خالل شركات تابعة أقل من        

  . أن لهذا المستثمر تأثير هاماستخالص والشركة المستثمر فيها 

 فرضية أن المستثمر لديه تأثير هام فى حالة قيام المستثمر بشكل مباشر أو غيـر                انتهاءأسباب     )د(و

أو أكثر من قوة التصويت فى الشركة المستثمر        % ٢٠ بامتالكمباشر من خالل شركات تابعة      

  . هامتأثير أنه ليس لهذا المستثمر استخالصفيها و مع ذلك 

 هذه القوائم المالية فى تطبيق طريقـة        استخدام الشقيقة عند    للشركةتاريخ إصدار القوائم المالية        )هـ(و

حقوق الملكية عندما يكون هذا التاريخ يختلف عن تاريخ القوائم المالية للمستثمر أو عن فتـرة                

  . تاريخ أو فترة مختلفة استخدامو سبب مختلفة 

 أو المتطلبات القانونية    االقتراضود  على سبيل المثال الناشئة عن عق     (طبيعة و نطاق القيود الهامة      )  و(و

على قدرة الشركات الشقيقة على تحويل األموال للمستثمر فى شكل توزيعات نقدية            ) و التنظيمية 

  .أو سداد لقروض أو سلف
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الحصة غير المعترف بها لخسائر الشركة الشقيقة عن الفترة و تراكمياً إذا ما توقف المـستثمر                  )  ز(و

  . خسائر الشركة الشقيقة  بحصته فىاالعترافعن 

   ،"١٣" طريقة حقوق الملكية طبقاً للفقرة باستخدامعدم محاسبة الشركة   ) ح(و

البيانات المالية المختصرة للشركة الشقيقة بشكل مستقل أو كمجموعات التى لم يـتم المحاسـبة                 ) ت(و

 و  لتزامـات اال طريقة حقوق الملكية بما فى ذلك مبـالغ إجمـالى األصـول و               باستخدامعنها  

  .و الخسائر أاإليرادات و األرباح 

  

 فى شركات شقيقة و التى يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيـة كأصـول               االستثماراتيتم تبويب    - ٣٨

غير متداولة و يتم اإلفصاح عن نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر هذه الشركات الشقيقة و كـذلك                  

ل مستقل و يتم أيضاً اإلفصاح عن نـصيب المـستثمر فـى أى               بشك االستثماراتالقيمة الدفترية لهذه    

 .عمليات توقفت فى هذه الشركات الشقيقة بشكل مستقل 
 

 بنصيب المستثمر فى التغيرات المعترف بها مباشرة ضمن حقوق ملكية الشركة الشقيقة             االعترافيتم   - ٣٩

 معيـار الملكيـة بموجـب     لتغيرات فى حقوق    مباشرة بواسطة المستثمر و يتم اإلفصاح عنها بقائمة ا        

 .عرض القوائم المالية ) ١ (المصرى رقم المحاسبة
 

 المحتملـة   االلتزامات  األصول و  المخصصات و ب الخاص) ٢٨(رقم  المصرى   المحاسبةمعيار  طبقاً ل  - ٤٠

 :قوم المستثمر باإلفصاح عن ي

بالمـشاركة مـع    المحتملة للشركة فى الشركة الشقيقة و التى يتم تكبـدها     االلتزاماتنصيبه فى   ) أ(

  مستثمرين آخرين ،

 التزامـات  المحتملة التى تنشأ بسبب المسئولية الفردية للمستثمر عـن جميـع             االلتزاماتتلك    )ب(و

 .الشركة الشقيقة أو بعضها 

  


