
 

 

 2015المعدل ( 15)رقم المصرى  ةمحاسبالمعيار 
 ذوى العالقة األطرافاإلفصاح عن 

 
  المعيار هدف

 

إلى  االنتباه لجذبالتحقق من أن القوائم المالية للمنشآت تتضمن اإلفصاحات الالزمة  إلىهذا المعيار  يهدف -1
  همبنتيجة المعامالت مععالقة و ال ذوىبوجود األطراف والخسائر أتأثر المركز المالى واألرباح  احتمالية

 .بما فى ذلك اإلرتباطات وأرصدتهم القائمة
 

 نطاق المعيار
 
 :  فىهذا المعيار  يطبق -2

 معهم.األطراف ذوى العالقة والمعامالت  تحديد العالقات مع   )أ(   
بما فىاذفك ا ف معها قةواألطراف ذوى العال المنشأةما بين  -بما فيها التعهدات -األرصدة القائمة تحديد )ب(و 

 .اإلرتب ط ت
 .مطلوب ، )ب( (أالظروف والتى من أجلها يكون اإلفصاح فى ) تحديد  ( )جو 
 لهذه البنود. تحديد اإلفصاحات المطلوبة  )د(و  

 
القائمة بما فيها واألرصدة  مع األطراف ذوى العالقة والمعامالت العالقاتالمعيار اإلفصاح عن هذا يتطلب  -3

الذين لهم سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر األم أو المستقلة للشركة المجمعة و  القوائم المالية فى - التعهدات
أو معيار  "ية المجمعة "القوائم المال( 42) لمعيار المحاسبة المصرى رقموفقًا  على المنشأة المستثمر فيها

المعيار أيضًا على القوائم المالية  يسرى هذا و .( " القوائم المالية المستقلة "17المحاسبة المصرى رقم )
 .المنفردة

 

المعامالت مع األطراف ذوى العالقة واألرصدة القائمة مع المنشآت األخرى داخل نطاق يتم اإلفصاح عن  -4
المعامالت ما بين منشآت المجموعة واألرصدة القائمة عند ويتم استبعاد . للمنشأةالمجموعة فى القوائم المالية 

 .ئم المالية المجمعة للمجموعةإعداد القوا
 

 الغرض من اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة
 
فى نشاط األعمال. فعلى سبيل المثال عادة ما تقوم  اا مألوف تعتبر العالقات بين األطراف ذوى العالقة شكالا  -5

وفى هذه  ، شركات شقيقة  مشروعات مشتركة أو أو تابعة اتالمنشآت بتنفيذ بعض أنشطتها من خالل شرك
أو  للتأثير على القرارات المالية والتنفيذية للشركة المستثمر فيها يكون من خالل السيطرة المنشأةالحالة فإن قابلية 

 .نفوذ المؤثرالالسيطرة المشتركة أو 



 2015المعدل  (15المصرى رقم ) معيار المحاسبة

2 - 15 

15 - 1 
فقد يدخل  ، لمنشأةلالمركز المالى األرباح أو الخسائر و على  تأثيرقد يكون لمعامالت األطراف ذوى العالقة  -6

ببيع  المنشأةتقوم  كأناألطراف ذوى العالقة فى معامالت قد ال يرغب األطراف غير ذوى العالقة الدخول فيها 
كذلك فإن المعامالت بين األطراف  . عميل آخربالتكلفة وال تسمح بمثل هذه المعامالت مع  األمبضائع للشركة 

 لمعامالت مع األطراف غير ذوى العالقة.بها ا متتتم بنفس القيم التى تذوى العالقة قد ال 
 
بالعالقة مع األطراف ذوى العالقة حتى ولو لم تحدث  للمنشأةوالمركز المالى  األرباح أو الخسائرقد تتأثر  -7

التى تعد القوائم  المنشأة، فمجرد وجود العالقة قد يكون كافياا للتأثير على معامالت األطرافتلك  معمعامالت 
 اقتناءعلى سبيل المثال قد تنهى شركات تابعة عالقتها مع منشأة أخرى عند فطراف األخرى ، المالية مع األ

ومن ناحية أخرى قد يمنع طرف من  .المنشأةالشركة القابضة لشركة تابعة أو شقيقة تعمل فى نفس نشاط هذه 
عطى الشركة القابضة ، فعلى سبيل المثال قد تنفوذ مؤثر عليه من طرف آخروجود القيام بعمل معين بسبب 

 تعليمات إلى الشركة التابعة بعدم القيام بأنشطة البحوث والتطوير.
 
بما فيها  لهذه األسباب فإن معرفة العالقات القائمة والمعامالت مع األطراف ذوى العالقة واألرصدة القائمة -8

ة متضمنة تقييم المخاطر والفرص بواسطة مستخدمى القوائم المالي المنشأةقد يؤثر على تقييم نشاط  التعهدات 
 .المنشأةالتى تواجه 

 
 تعريفات

 
 قرين كل منها : بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  -9

)         هو الشخص الذى له أو المنشأة التى لها عالقة بالمنشأة المعدة للقوائم المالية  :الطرف ذو العالقة
 (.المعيار بـ " المنشأة المصدرة للقوائم"ويشار إليها فى هذا 

يعد الشخص أو أحد أطراف العائلة المقربين لهذا الشخص ذوى العالقة بالمنشأة المصدرة للقوائم إذا كان  (أ)
 :هذا الشخص 

 .له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنشأة المصدرة للقوائم  (1)

 م.( له نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة للقوائ2أو )       
 .( عضو فى اإلدارة العليا للمنشأة المصدرة للقوائم أو للمنشأة األم للمنشأة المصدرة للقوائم 3أو )       

 تعد المنشأة ذو عالقة بالمنشأة المصدرة للقوائم إذا تحقق أى من الشروط التالية : (ب)

 أم وشركة تابعة المنشأة والمنشأة المصدرة للقوائم أعضاء فى نفس المجموعة ) بمعنى أن كل شركة (1)

 ذا عالقة باآلخرين (.والشركات التابعة للشركة التابعة  

أحد المنشآت هى شركة شقيقة أم مشروع مشترك للمنشأة األخرى ) أو أن تكون المنشأة شركة  (2)
 شقيقة أو مشروع مشترك لعضو فى مجموعة تكون فيه المنشأة األخرى عضو أيضًا( .

 نفس الطرف الثالث.المنشأتين هما مشروعان مشتركان ل (3)
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إحدى المنشآت هى مشروع مشترك لطرف ثالث والمنشأة األخرى هى شركة شقيقة لهذا الطرف  (4)
 الثالث.

المنشأة هى نظام لمزايا العاملين ما بعد الخدمة لصالح العاملين فى إما المنشأة المصدرة للقوائم أو  (5)
ذا كانت الل منشأة هى نفسها نظام مزايا العاملين منشأة ذات عالقة بالمنشأة المصدرة للقوائم . وا 

 فتعتبر المنشأة ربة العمل منشأة ذات عالقة بالمنشأة المصدرة للقوائم .

 المنشأة يسيطر عليها منفردًا أو مشتركًا شخص مما ورد ذكرهم فى )أ( اعاله . (6)

دارة ( اعاله نفوذًا مؤثر على المنشأة أو كان عضوًا باإل1ورد ذكرهم فى )أ( ) كان لشخص ممن (7)
 العليا للمنشأة ) أو الشركة األم للمنشأة ( .

المصدرة للقوائم المنشأة فيما بين  االلتزاماتالخدمات أو  أو هى تبادل الموارد : معامالت األطراف ذوى العالقة
 تم تحميله لهذا التبادل. ثمنبغض النظر عن وجود  وطرف ذو عالقة

لمتوقــع لهــم التــأثير أو التــأثر بواســطة ذلــك الشــخص عنــد هــم األطــراف ا:  أطــراف العائلــة المقربــون لشــخص
 يتضمن هذا : قد  ، والمنشأةتعاملهم مع 

 األطفال/  / الزوجالزوجة )أ( 
 / الزوجأطفال الزوجة )ب(و

 / الزوجفى كفالة الشخص أو كفالة الزوجةهم  من )ج(و
أو نيابة عن الشركة فى مقابل  المدفوع أو المقدم بواسطة الشركة هى كافة أنواع المقابل : التعويضات

( 38)رقم  معيار المحاسبة المصرىتتضمن كل مزايا العاملين )كما تم تعريفها فى : خدمات أديت للشركة
 وهذا يتضمن بالمنشأةوالمتعلق  فوع نيابة عن الشركة القابضةدويتضمن كذلك المقابل الم ، ("مزايا العاملين"

 :- 
 االجتماعيةفى التأمينات  المنشأةمساهمة  و جل مثل األجور والمرتباتمزايا العاملين قصيرة األ )أ( 

جازات المرضية المدفوعة وتوزيعات األرباح والمكافآت )إذا كانت واألجازات السنوية المدفوعة واإل
السكن ،  و غير النقدية )مثل الرعاية الصحية والمزاياشهر من نهاية الفترة(  12ستدفع خالل 
 المدفوعة للعاملين الحاليين. ، والسلع والخدمات المجانية أو المدعمة( لووسائل اإلنتقا

نظام معاش وتقاعد العاملين كالمعاشات ومزايا التقاعد األخرى والتأمين على الحياة والرعاية الصحية  )ب(و
 بعد التقاعد.

يا طويلة األجل األخرى أو األجل أو المزا جازات طويلةين األخرى طويلة األجل متضمنة اإلمزايا العامل )ج(و
سدادها بالكامل  والتى لن يتم مزايا العجز طويلة األجل وكذلك توزيعات األرباح والمكافآت المؤجلة

 شهر من نهاية الفترة. 12خالل 
 مقابل إنهاء الخدمة  )د(و
 المدفوعات المبنية على أسهم. )هـ(و

 
للحصول على منافع من  وذلك لمنشأةوالتشغيلية  التحكم فى السياسات المالية القدرة علىهى  : السيطرة

 أنشطتها.
 .مشاركة بموجب اتفاق تعاقدى للسيطرة على نشاط اقتصادىهى :  السيطرة المشتركة
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هم األشخاص الذين يملكون السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة :   أفراد اإلدارة العليا
 . لهذه المنشأةأى مدير )سواء كان تنفيذياً أو ال(   ذلكغير مباشرة شامالً  بطريقة مباشرة أو المنشأة

 للمنشأةالسياسات المالية والتشغيلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاركة  القدرة علىهو :  النفوذ المؤثر
 ت .المستثمر فيها ولكنها ال ترقى إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسا

داراتها وهيئاتها واألجهزة  :  الحكومة  سواء كانت محلية أو أقليمية. المماثلةتشير إلى الحكومة وا 
 هى المنشأة التى للحكومة عليها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر . :  المنشآت ذات العالقة بالحكومة

 
هذه العالقة وليس مجرد جوهر إلى  االهتمامفى تقدير كل عالقة ممكنة مع األطراف ذوى العالقة يجب توجيه  -10

 شكلها القانونى.
 

 هذا المعيار ما يلى : ألغراضال يعتبر من األطراف ذوى العالقة  -11
بب أن أحد أعضاء اإلدارة العليا أو بسمديراا مشتركاا أو أحد أفراد اإلدارة العليا  لهمالمجرد أن  منشأتين )أ(

 فى منشأة له نفوذ مؤثر على المنشأة األخرى.
 السيطرة على المشروع المشترك. افى مشروع مشترك بمجرد مشاركتهم أصحاب حصصأثنين  )ب(
 ن الممولي )ا(   )ج(

 العمالية  واالتحاداتالنقابات  (2)و

 المرافق العامة (3)و

والتى ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة  يةالمصالح والهيئات الحكوم (4)و
 المصدرة للقوائم 

أو يكون لهم  المنشأة)بالرغم من أنه يمكنهم تقييد حرية حركة  المنشأةوذلك فى حدود معامالتهم العادية مع 
 القرار(. اتخاذمشاركة فى عملية 

بحجم أعمال  المنشأةوزع أو الوكيل العام الذى تتعامل معه أو الم االمتيازالعميل أو المورد أو مانح  )د(
 .اقتصادياعليه  االعتمادضخم لمجرد 

 
فى تعريف الطرف ذو العالقة يتضمن تعريف الشركة الشقيقة الشركات التابعة لها كما يتضمن تعريف المشروع  -12

بعة لشركة شقيقة والمستثمر الذى له نفوذ المشترك الشركات التابعة له . لذا فعلى سبيل المثال فإن الشركة التا
 .مؤثر على الشركة الشقيقة يعتبران أطراف ذوى عالقة لكل منهما 
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 اإلفصاح

 

 المنشآت  جميع
بينهم والشركات التابعة بغض النظر عن حدوث تعامالت  األمالعالقة ما بين الشركة  اإلفصاح عن يتعين -13

الشركة  هو إذا لم يكن –أو الطرف المسيطر  األمالشركة  اسمن ع أن تفصح على المنشأة كما.  من عدمه
أو الطرف المسيطر فإنه يتم اإلفصاح عن  األمقوائم مالية منشورة للشركة  وجودوفى حالة عدم - األم

 لها قوائم مالية منشورة.والتى  التالية فى األهمية  األمالشركة 
 

 المنشأةثير العالقات مع األطراف ذوي العالقة على أرأيا عن ت واونلكي يمكن لمستخدمى القوائم المالية أن يك -14
من المناسب اإلفصاح عن تلك العالقات عند وجود السيطرة بغض النظر عن حدوث التي تعد القوائم المالية، ف

 معامالت مع تلك األطراف أم ال.
 

باإلضافة  هىوالشركات التابعة  األمة األطراف ذوى العالقة ما بين الشرك متطلبات اإلفصاح عن عالقاتإن  -15
 .  (44(، )17المحاسبة المصرية أرقام ) معيارىفي إلى متطلبات اإلفصاح الواردة 

 
أول شركة أم فى المجموعة فوق الشركة األم " إلى الشركة األم التالية فى األهمية وهى تعنى 13تشير الفقرة " -16

 لالستخدام العام .تاحة مالمباشرة والتى تصدر قوائم مالية مجمعة 
 

  -بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة  -اإلدارة العلياالمدفوعة ألفراد  التعويضاتأن تفصح عن  المنشأةعلى  -17
 كمبالغ إجمالية ووفقاً للتبويب التالى: 

 مزايا العاملين قصيرة األجل.  )أ( 
 .بعد التقاعد معاشات العاملين مزايا )ب(و
 لين األخرى طويلة األجلمزايا العام )ج( و
 مقابل إنهاء الخدمة  )د( و
 المدفوعات المبنية على أسهم )هـ(و

 
اإلفصاح عن  المنشأة فعلى خالل فترة القوائم المالية إذا كانت هناك معامالت مع األطراف ذوي العالقة -18

بما فيها مستحقة وكذلك معلومات عن هذه المعامالت واألرصدة ال ، طبيعة العالقات مع هذه األطراف
ضافة وذلك باإل ،والتى تعتبر ضرورية لفهم التأثير المحتمل لتلك العالقة على القوائم المالية اإلرتباطات 

 : ما يلىاإلفصاحات  تتضمنوكحد أدنى  . "17"المتطلبات الواردة فى الفقرة  إلى
 .المعامالت قيمة (أ)
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 : بما فيها االرتباطات و األرصدة القائمة )ب(و
 بما فيها وجود ضمانات من عدمه وطبيعة المقابل الذى سيتم تقديمه فى التسوية .شروط ال (1) 
 تم الحصول عليها التى تفاصيل الضمانات المقدمة أو (2)و

 المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك فيها لألرصدة القائمة لألطراف ذوى العالقة )ج(و
الديون المشكوك فيها  الديون المعدومة أو لمواجهة الل الفترةل خما تم تحميله على قائمة الدخ )د(و

 لألطراف ذوى العالقة.
 
 :بشكل منفصل لكل من "18"اإلفصاحات المطلوبة فى الفقرة  يتم عرض -19

 األمالشركة )أ(    
 المنشأةعلى  نفوذ مؤثراألطراف التى لها سيطرة مشتركة أو )ب(  و
 الشركات التابعة )ج( و
 ركات الشقيقةالش  )د(و
 التى للمنشأة حصص فيهاالمشروعات المشتركة ( هـ)و
 األمأفراد اإلدارة العليا للشركة أو الشركة  )و(  و
 أطراف أخرى ذات عالقة )ز(  و

 
التصنيفات المطلوبة إلى العالقة  ذوىتصنيف المبالغ التى يجب دفعها إلى أو تحصيلها من األطراف تعتبر  -20

عرض القوائم "( 1معيار المحاسبة المصرى رقم )لإلفصاحات المطلوبة فى  استكمال هو "19"فى الفقرة 
توفر لالتصنيفات ، و تمتد أو اإليضاحات قائمة المركز المالىللمعلومات التى يجب وجودها فى   "المالية
 .األطرافتلك على معامالت أيضاا تطبيقها  كما يمكنعالقة ال ذوىأكثر شمولية ألرصدة األطراف  تحليالا 

 
 إذا تمت مع األطراف ذوى العالقة: فيما يلي أمثلة للمعامالت التي تتطلب اإلفصاح -21

 .شراء أو بيع بضاعة )تامة أو غير تامة( (أ)
 شراء أو بيع العقارات واألصول األخرى. (ب)

 تقديم أو تلقي الخدمات (ج)

 التأجير. (د)

 نقل البحوث والتطوير والمعرفة التقنية.)هـ( 

 التراخيص. تاتفاقياالنقل تحت  (و)

فى  التمويل )بما في ذلك القروض والمساهمات النقدية والعينية اتفاقياتالنقل تحت  (ز)
 (.الملكية

 الضمانات.تقديم  (ح)

)ط( التعهدات بالتصرف في حالة وقوع حدث أو عدم وقوعه مستقبالا . بما في ذلك العقود 
 التنفيذية ) المعترف بها وغير المعترف بها ( 

 .عن المنشأة أو بالمنشأة نيابة عن طرف آخر  بالنيابة تزاماتااللتسوية )ى(    
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المشاركة فى تحمل المخاطر فيما بين  فيهمساهمة شركة أم أو شركة تابعة فى نظام مزايا محددة يتم تعتبر  -22
" من معيار المحاسبة المصرى رقم 42فقرة "المنشآت المجموعة معاملة بين أطراف ذوى عالقة ) راجع 

(38.)) 

 

بين األطراف ذوى العالقة قد تمت بشروط معادلة لتلك السائدة فى المعامالت  اإلفصاح بأن المعامالتيتم  -23
 إثبات ذلك. عندما يمكنفقط  على أساس تجارى

 

يمكن تجميع البنود المتشابهة عند اإلفصاح ما لم يكن من الضروري اإلفصاح المنفصل لبند ما بهدف فهم  -24
 .للمنشأةمع األطراف ذوي العالقة على القوائم المالية  تأثير المعامالت

 

 المنشآت ذات العالقة بالحكومة 
" فيما يتعلق بالمعامالت مع 18تعفى المنشأة المصدرة للقوائم  من متطلبات اإلفصاح الواردة فى فقرة " -25

 ع :األطراف ذوى العالقة واألرصدة القائمة معهم بما فيها اإلرتباطات والتى تتم م
 حكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة للقوائم. (أ)

سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على كل  لهاو)ب( منشأة أخرى ذات عالقة بسبب أن نفس الحكومة  
 .من المنشأة المصدرة للقوائم والمنشأة األخرى 

 
" فعليها اإلفصاح عما يلى فيما يتعلق 25عفاء الوارد فى فقرة "إذا طبقت المنشأة المصدرة للقوائم اإل -26

 ".25بالمعامالت واألرصدة القائمة المشار إليها فى الفقرة "
 .أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر ( إسم الحكومة وطبيعة عالقتها بالمنشأة المصدرة للقوائم ) سيطرة (أ)

تفهم تأثير  فىستخدمى القوائم المالية للمنشأة المعلومات التالية بالتفاصيل الكافية بحيث تمكن م (ب)
 المعامالت مع األطراف ذوى العالقة على القوائم المالية :

 طبيعة وقيمة كل معاملة منفردة ذات أهمية . (1)

( بالنسبة للمعامالت األخرى والتى لها أهمية مجتمعة وليست منفردة ، المؤشر القيمى والنوعى 2و) 
 ".21بما فيها تلك المذكورة فى فقرة "لمداهم . ونوع المعامالت 

 
)ب(" 26فى استخدام التقدير الحكمى لتحديد مستوى التفاصيل المستخدمة فى اإلفصاح طبقاا لمتطلبات الفقرة " -27

على المنشأة المصدرة للقوائم أن تأخذ فى االعتبار مدى تقارب عالقة الطرف ذو العالقة والعوامل األخرى 
 د مستوى األهمية النسبية للمعاملة مثل ما إذا كانت :ذات العالقة فى تحدي

 هامة  ومؤثرة فى الحجم.   (أ)

 تمت بشروط غير سوقية.   (ب)

 )ج(   خارج المعامالت اليومية للنشاط مثل بيع وشراء أنشطة أعمال .
 )د(   أفصح عنها للجهات الرقابية.

 )هـ( تم إبالغها إلى اإلدارة العليا.
 ن المساهمين .)و(  تخضع إلعتماد مسبق م
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