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 ملحق
 إرشادات التطبيق

 
" إلز  1"تطبيزق القرزرام مز   يشزر فهزو  ويعتبر جزءاا    يتجزءم م ز  (44رقم ) معيار المحاسبة المصرى هذا الملحق يرافق 

 "  ول   قس مرجعية األجءاا األخرى م  المعيار .31"
، ةيزرحري ألمثلزة قزد تمثزل م ماطزا  ا جوا ز  م م  بعز األمثلة الواردة ف  هذا الملحق تمثل حزا م افترايزية . ور ز .1مم

فالبززد مزز  تريززيم جميززق الحرززا ق والطززروم المحيطززة بزز مط حريرزز  معززي  ر ززد تطبيززق هززذا المعيززار المصززرى رقززم 
(44. ) 

 

 (4التجميع )الفقرة 
ي بغزز  رلزز  الم شززلة ، رلزز  يززوا طروفهززا ، تحديززد اميززة التقاصززيل التزز  ترززدمها لتلبيززة حاجززة المسززتخدمي  مزز   .2مم

ومام وحجم الترايء الت  تعطي  للجوا   المختلقة للمتطلبزام وايقيزة تجميعهزا للمعلومزام . ومز  اليزرورى المعل
الرززوا م الماليززة بتقاصززيل مقرطززة قززد   تسززارد مسززتخدم  الرززوا م الماليززة وبززي  حجزز   احتززوااتحريززق التززواء  بززي  

 المعلومام  تيجة التجميق المقرط .
 

اإلفصززاحام المطلوبززة بموجزز  هززذا المعيززار للحصزز  فزز  الم شزز م المتشززابهة إذا اززا  مززق الم شززلة جيمازز  م  ت . 3مم
" و  يحج  المعلومام المردمة . وي بغز  رلز  الم شزلة 4التجميق متقرا  مق مهدام اإلفصا  ومتطلبام القررة "مم

 اإلفصا  ر  ايقية تجميق حصصها ف  الم ش م المتشابهة .
 
 معلومام بشال م قصل للحص  ف  :ي بغ  رل  الم شلة رر  ال .4مم

 الشراام التابعة.  (م)

 المشرورام المشتراة.  ( )

 )ج(  العمليام المشتراة.
 )د(   الشراام الشريرة.
 ل الخا   ير المجمعة .ا)هز( الم ش م ذام الهي

 

علرزة بالمخزاطر ر د تحديد إماا ية تجميق المعلومام ، ي بغ  رل  الم شلة دراسة المعلومزام الاميزة وال وريزة المت .5مم
المعززدة للرززوا م الماليززة .  للم شززلةالمختلقززة وخصززا   العا ززد لاززل م شززلة ت ززوى تجميعهززا ومهميززة اززل م هززا بال سززبة 

لمسزتخدم  الرزوا م الماليزة طبيعزة ومزدى حصصزها  رر  اإلفصاحام بطريرة تبي  بويو  وي بغ  رل  الم شلة
 ف  تلك الم ش م األخرى .

 
 " الت  قد تاو  مال مة ما يل  :4مستوى التجميق يم  ف ام الم ش م الواردة ف  القررة "ممتشمل األمثلة رل   .6مم

 م شلة توريق مال  وا  تما  دوار(. /   شلة بحث وتطويراأل شطة ) رل  سبيل المثال مطبيعة  (م)

 الص ارة. تص يم ( )

 )ج( ال طاق الجغراف  ) رل  سبيل المثال الدولة مو الم طرة ( .
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 منشآت األخرىالحصص فى ال

و يزر التعاقديزة التز  تعزر  الم شزلة المعزدة للرزوا م  تشير الحص  ف  الم ش م األخرى إلز  المشزاراة التعاقديزة .7مم
الماليززة إلززز  التذبزززذ  فززز  العوا ززد ال اتجزززة مززز  مداا الم شزززلة األخزززرى . ويمازز  م  تسزززارد دراسزززة  زززر  الم شزززلة 

. مم    ماليززة ر ززد تريززيم مززا إذا اا ززم تملززك حصززة فزز  تلززك الم شززلة األخززرى وتصززميمها الم شززلة المعززدة للرززوا م ال
وب اا  رلز  ذلزك مزا إذا ازا  يتعزي  رليهزا ترزديم اإلفصزاحام الزواردة فز  هزذا المعيزار . ويجز  م  يتيزم  التريزيم 

هزا إلز  دراسة للمخاطر الت  تم تصزميم الم شزلة األخزرى إليجادهزا والمخزاطر التز  تزم تصزميم الم شزلة األخزرى ل رل
 .الم شلة المعدة للروا م المالية واألطرام األخرى 

 
الماليزززة رزززادة لتذبزززذبام فززز  العوا زززد مززز  مداا الم شزززلة األخزززرى بسزززب  ا حتقزززاط  متتعزززر  الم شزززلة المعزززدة للرزززوا  .8مم

ى لهزا باألدوام ) مثل مدوام حروق الملاية ومدوام الدي  الت  مصدرتها الم شزلة األخزرى ( مو وجزود مشزاراة مخزر 
تستور  الترلبام . رل  سبيل المثال ، ل قتر  م  الم شزلة ذام الهيازل الخزا  لزديها محقطزة قزرو  ، وترزوم 

مق م شلة مخزرى ) الم شزاة المعزدة للرزوا م الماليزة ( لحمايزة  قسزها الم شلة ذام الهيال الخا  بعمل ررود مبادلة 
الحالزة يازو  للم شزلة المعزدة للرزوا م الماليزة مشزاراة  مز  الترصزير فز  دفزق القا زدة ومصزل مبلز  الرزر  . فز  هزذ 

تعريزها لتذبززذ  فزز  العوا ززد مزز  مداا الم شززلة ذام الهياززل الخززا  أل  مبادلززة اإللتززءام مرابززل اليززما  تسززتور  
 تذبذ  العوا د للم شلة ذام الهيال الخا  ..

 
م الماليززة إلزز  م شززلة مخززرى . وتخلززق هزززذ  يززتم تصززميم بعزز  األدوام ل رززل المخززاطر مزز  الم شززلة المعزززدة للرززوا  .9مم

األدوام تذبذبا  ف  العوا د بال سبة للم شلة األخرى لا ها   تعر  الم شلة المعدة للرزوا م الماليزة رزادة إلز  ترلبزام 
ف  العوا د م  مداا الم شلة األخرى . فعل  سبيل المثال ل قتر  تلسيس م شزلة ذام هيازل خزا  لتزوفير فزر  

مستثمري  الرا بي  بالتعر  للمخزاطر اإل تما يزة بالم شزلة ))( ) لزيس ه زاك رالقزة بزي  الم شزلة ))( إستثمارية لل
ومى طرم مشارك ف  الترتيبام ( تحصل الم شلة ذام الهيال الخا  رلز  التمويزل رز  طريزق إصزدار سز دام 

خدم العا زدام لالسزتثمار فز  لهؤ ا المستثمري  مرتبطزة بمخزاطر الم شزلة ))( ) سز دام مرتبطزة باإل تمزا ( وتسزت
محقطززة مصزززول ماليزززة خاليزززة مززز  المخزززاطر . وتحصزززل الم شزززلة ذام الهيازززل الخزززا  رلززز  المخزززاطر اإل تما يزززة 
للم شززلة ))( رزز  طريززق الززدخول فزز  مبادلززة اإللتززءام مرابززل اليززما  مززق الطززرم المرابززل ، وت رززل مبادلززة اإللتززءام 

))( إلزز  الم شززلة ذام الهياززل الخززا  مرابززل رسززوم يززدفعها الطززرم مرابززل اليززما  المخززاطر اإل تما يززة للم شززلة 
المرابززل فززز  المبادلزززة . ويحصزززل المسزززتثمرو  فززز  الم شزززلة ذام الهيازززل الخزززا  رلززز  را زززد مرلززز  يعازززس را زززد 
الم شلة ذام الهيال الخزا  مز  محقطزة مصزولها ورسزوم مبادلزة اإللتزءام مرابزل اليزما  . ولزيس للطزرم المرابزل 

أل  مبادلززة اإللتززءام لم شزلة ذام الهياززل الخزا  تعريزز  للتذبززذ  فز  العوا ززد مز  مداا هززذ  الم شزلة مشزاراة مززق ا
  ذام الهيال الخا  . الم شلة مرابل اليما  ت رل التذبذ  إل  الم شلة بد   م  استيعا  التذبذ  ف  روا د 
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شركات الشققيقة ) الفققرات مق  ملخصة للشركات التابعة والمشروعات المشتركة واللالمعلومات المالية ا
 "(21" إلى "12"

بال سبة لال شزراة تابعزة بهزا حصز   يزر مسزيطرة جوهريزة بال سزبة للم شزلة المعزدة للرزوا م الماليزة رلز  الم شزلة  .10مم 
 اإلفصا  ر  : 

  ير المسيطرة . لألقلية / مصحا  الحروقمربا  األسهم المدفورة  (م)

صززول واإللتءامزززام والززربخ مو الخسززارة والتزززدفرام ال رديززة للشزززراة المعلومززام الماليززة الملخصزززة حززول األ ( )
 يزر المسزيطرة فز  م شزطة المجمورزة  حرزوق األقليزة / الحرزوقالتابعة والت  تما  المستخدمي  م  فهزم 

األصززول المتداولززة  رتلززك المعلومززام رلزز  سززبيل المثززال   الحصزز تشززملوتززدفراتها ال رديززة . ويمازز  م  
اولزة واإللتءامزام المتداولزة واإللتءامزام  يزر المتداولزة واإليزرادام والزربخ مو الخسزارة واألصزول  يزر المتد

جمال  الدخل الشامل .  وا 

 
ل  قبزززل قيزززود ا سزززتبعاد ا" هززز  المبززز) ( 10مم تازززو  المعلومزززام الماليزززة الملخصزززة المطلوبزززة بموجززز  القرزززرة " .11مم

 . المجمورةللمعامالم الت  تمم بي  شراام 
 
ل سبة لال مشرو) مشترك وشراة شريرة ذام مهمية  سبية بال سبة للم شلة المعدة للرزوا م الماليزة تقصزخ الم شزلة با .12مم

 ر  : 
 مربا  األسهم المربوية م  المشرو) المشترك مو الشراة الشريرة. (م)

"( بمزا 15" ، "مم14المعلومام المالية الملخصة للمشزرو) المشزترك مو الشزراة الشزريرة ) راجزق القرزرتي  "مم ( )
 ف  ذلك رل  سبيل المثال   الحصر .

 األصول المتداولة . (1)

 األصول  ير المتداولة. (2)

 اإللتءامام المتداولة. (3)

 اإللتءامام  ير المتداولة. (4)

 .اإليراد (5)

 الربخ مو الخسارة م  العمليام  ير المستمرة. (6)

 الربخ مو الخسارة بعد اليريبة م  العمليام  ير المستمرة. (7)

 ر.الدخل الشامل اآلخ (8)

 إجمال  الدخل الشامل  (9)
 
" ، تقصخ الم شلة لال مشزرو) مشزترك ذا 12إيافة إل  المعلومام المالية الملخصة المطلوبة بموج  القررة "مم .13مم

 مهمية  سبية بال سبة للم شلة المعدة للروا م المالية ر  مبل  :
 ( .("1) ( ) 12)م(    ال ردية وما ف  حامها المتيم ة ف  القررة "مم 

مخصصزززام ( ) (  اإللتءامزززام الماليزززة المتداولزززة ) باسزززتث اا الزززدا  و  التجزززاريو  واألرصزززدة الدا  زززة األخزززرى وال
 (."(3) ( ) 12المتيم ة ف  القررة "مم 
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)ج(  اإللتءامززام الماليززة  يززر المتداولززة ) باسززتث اا الززدا  و  التجززاريو  واألرصززدة الدا  ززة األخززرى والمخصصززام( 
 (.("4) ( ) 12ررة "ممالمتيم ة ف  الق

 )د(   اإلهالك واإلستهالك.
 إيرادام القوا د.  )ه( 

 )و(  مصروفام القوا د.
  )ء(  مصروفام مو دخل يريبة الدخل .

 
"  رز  المبزال  المدرجزة فز  الرززوا م 13" و "مم12المعلومزام الماليزة الملخصزة المعرويزة وفرزا  للقرزرام "مم تعبزر .14مم

ذا  لمعزايير المحاسزبةرك والمعدة وفرا  المالية للمشرو) المشت المصزرية ) ولزيس حصزة الم شزلة فز  تلزك المبزال (. وا 
 احتسبم الم شلة حصتها ف  المشرو) المشترك مو الشراة الشريرة بإستخدام طريرة حروق الملاية فعليها:

تعديل المبال  المدرجة ف  الروا م المالية للمشرو) المشترك والمعزدة وفرزا  لمعزايير المحاسزبة المصزرية لزتعاس  (م)
التسويام الت  قامم بها الم شلة ر د إستخدام طريرة حروق الملايزة مثزل تعزديالم الريمزة العادلزة التز  تمزم 

 بية .ف  وقم اإلستحواذ والتسويام لإلختالفام ف  السياسام المحاس

رر  مطابرة للمعلومام المالية الملخصة المعروية مق الريم المسجلة لحصزتها فز  المشزرو) المشزترك مو  ( )
 الشراة الشريرة .

 
" رلز  مسزاس 13" و "مم12مم"يما  م  تعر  الم شلة المعلومام المالية الملخصزة المطلوبزة بموجز  القرزرام  .15مم

 ة إذا :راة الشريالروا م المالية للمشرو) المشترك مو الشر 
تززم قيززاس حصزز  الم شززاة فزز  المشززرو) المشززترك مو الشززراة الشززريرة بالريمززة العادلززة وفرززا  لمعيززار المحاسززبة  (م)

 .(18المصري رقم )

 .لمعايير المحاسبة المصرية  الشريرة بإرداد قوا م مالية وفرا  لم يرم المشرو) المشترك مو الشراة و) ( 
 ساس الذى تم إرداد المعلومام المالية الملخصة وفرا  ل  .واا  اإلرداد رل  ذلك ا       

 
اإلفصزا  رزز  الريمزة المسزجلة لحصصززها فز  جميزق المشززرورام  ز  رلز  مسزاس تجميعزز  ز ي بغز  رلز  الم شزلة  .16مم

المشتراة مو الشراام الشريرة  ير ذام األهمية ال سبية بشال م قرد و الت  تم المحاسزبة ر هزا بإسزتخدام طريرزة 
 حروق الملاية ، ويبغ  رل  الم شلة مييا  اإلفصا  بشال م قصل ر  المبل  اإلجمال  لحصتها ف  :

 الربخ موالخسارة م  العمليام المستمرة. (م)

 الربخ مو الخسارة بعد اليريبة م  العمليام  ير المستمرة . ( )

 )ج( الدخل الشامل اآلخر.
 )د( إجمال  الدخل الشامل.
 بشال م قصل للمشرورام المشتراة والشراام الشريرة .وتردم الم شلة اإلفصاحام 
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ر زززد تصززز يم حصززز  الم شزززلة فززز  الشزززراة التابعزززة مو المشزززرو) المشزززترك مو الشزززراة الشزززريرة ) مو جزززءا مززز   .17مم
حصصزها فز  المشزرو) المشززترك مو الشزراة التابعزة ( رلز  م هززا محزتقط بهزا بغزر  البيززق وفرزا  لمعيزار المحاسززبة 

( " األصزول  يززر المتداولزة المحززتقط بهزا بغززر  البيزق والعمليززام  يزر المسززتمرة" ، فزال يتعززي  32)المصزرى رقززم 
رلزز  الم شززلة اإلفصززا  رزز  المعلومززام الماليززة الملخصززة لتلززك الشززراة التابعززة مو المشززرو) المشززترك مو الشززراة 

 " .16" إل  "مم10الشريرة وفرا  للقررام م  "مم
 

 "()أ( 23كة  ) الفقرة "إرتباطات المشروعات المشتر 
ي بغ  رل  الم شلة اإلفصا  ر  إجمال  اإلرتباطام الت  قامم بها ولا ها لم تعتزرم بهزا فز  تزاريا  هايزة القتزرة  .18مم

الماليززة ) بمزززا فززز  ذلززك حصزززتها فززز  اإلرتباطززام التززز  قامزززم بهززا بشزززال مشزززترك مززق المسزززتثمري  اآلخزززري  ذوى 
شززترك( المتعلرززة بحصصززها فزز  المشززرورام المشززتراة . واإلرتباطززام هزز  السززيطرة المشززتراة رلزز  المشززرو) الم

 اإللتءامام الت  م  المما  م  تؤدى إل  تدفرام مستربلية لل ردية مو موارد مخرى .
 
 تشمل اإلرتباطام  ير المعترم بها الت  تؤدى إل  تدفرام مستربلية لل ردية مو الموارد األخرى : .19مم

 تم ا رترام بها ف  دفاتر الم شلة للمساهمة ف  التمويل مو الموارد  تيجة لما يل  :اإلرتباطام الت  لم ي (م)

إتقاقيززام اإل شززاا مو اإلقت ززاا للمشززرو) المشززترك ) التزز  ترتيزز  رلزز  سززبيل المثززال مزز  الم شززلة ترززديم  (1)
 األموال خالل فترة محددة (.

 لمشترك.روم بها المشرو) ارمس المال الت  ي التي ترتاء رل المشرورام  (2)

إرتباطزززام الشزززراا  يزززر المشزززروطة المتمثلزززة فززز  شزززراا المعزززدام مو المخزززءو  مو الخزززدمام التززز  تلتزززءم  (3)
 الم شلة بشرا ها م  مو  يابة ر  المشرو) المشترك.

اإلرتباطززام التزز  لززم يززتم ا رتززرام بهززا فزز  دفززاتر الم شززلة لترززديم قززرو  مو درززم مززال   خززر للمشززرو)  (4)
 المشترك .

الت  لم يتم ا رتزرام بهزا فز  دفزاتر الم شزلة  يزر الرابلزة لإللغزاا المتعلرزة بالمشزرو) خرى األاإلرتباطام  (5)
 المشترك.

اإلرتباطام الت  لم يتم ا رترام بها ف  دفاتر الم شلة لترديم موارد المشرو) المشزترك مثزل األصزول مو  (6)
 الخدمام.

حصة ملاية طزرم  خزر ) مو جزءا مز  حصزة  ف  دفاتر الم شلة لشرااا رتباطام الت  لم يتم ا رترام بها  ( )
 .الملاية ( ف  المشرو) المشترك ف  حال وقو) مو ردم وقو) حدث معي  ف  المستربل 

 
" بعزز  م ززوا) اإلفصززاحام المطلوبززة بموجزز  القرززرة 19" و "مم18"مم القرززرتي واألمثلززة فزز   متويززخ المتطلبززا .20مم

 إلفصاحام ر  األطرام ذوى العالقة ".( " ا15" م  معيار المحاسبة المصرى رقم )18"مم
 
 

 "(31" إلى "24"م  الحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة ) الفقرات
 المنشآت ذات الهيكل الخاص 
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تزم تصزميمها بحيزث   تازو  حرزوق التصزويم مو الحرزوق األخزرى  م شزلةالم شلة ذام الهيال الخا  ربارة رز   .21مم
تحديد م  يسيطر رلز  الم شزلة ، امزا هزو الحزال ر زدما تزرتبط حرزوق التصزويم بالمهزام  ه  العامل المهيم  ف 

 اإلدارية فرط ويتم توجي  األ شطة ذام العالقة ) المؤثرة( م  خالل الترتيبام التعاقدية . 
 
 ياو  للم شلة ذام الهيال الخا  رادة بع  مو اافة السمام مو الخصا   التالية : .22مم

 .م شطة مريدة  (م)

يزريبيا  مو ت قيزذ م شزطة البحزث والتطزوير ، مو تزوفير مزورد  مقيدهدم محدود ومعرم مثل ت قيذ ررد إيجار  ( )
التمويزل للم شزلة مو تززوفير القزر  ا سزتثمارية للمسزتثمري  مزز  خزالل  رزل المخزاطر والم ززافق  ولزرمس المزال م

 المرافرة ألصول الم شلة ذام الهيال الخا  إل  المستثمري  .

 دو  درم مال  مسا د. م شطتها بتمويلدم اقاية حروق الملاية للسما  للم شلة ذام الهيال الخا  )ج( ر
)د( التمويزل فزز  صزورة مدوام متعززددة مرتبطزة تعاقززديا  للمسزتثمري  تخلززق ترايزءام لمخززاطر اإل تمزا  مو المخززاطر 

 األخرى ) الشرا خ(.
 
 ذام هيال خا  رل  سبيل المثال   الحصر  : تشمل األمثلة رل  الم ش م الت  تعتبر م ش م .23مم

 شراام التوريق. (م)

 و  باألصول.مالتمويل المي ( )

 )ج( بع  ص اديق ا ستثمار .
 
  تعتبر الم شلة التز  تسزيطر رليهزا حرزوق التصزويم م شزلة ذام هيازل خزا  أل هزا رلز  سزبيل المثزال تحصزل  .24مم

 رل  التمويل م  مطرام ثالثة بعد إرادة الهيالة .
 

طبيعققة المخققاطر المتعلقققة بالحصققص فققى المنشققآت ذات الهيكققل الخققاص غيققر المجمعققة ) الفقققرات مقق  
 "(31" إلى "29"

"  ، تقصخ الم شزلة رز  المعلومزام اإليزافية 31" إل  "29إيافة إل  المعلومام المطلوبة بموج  القررام م  " .25مم
 .") ( 24اليرورية لتلبية هدم اإلفصا  الوارد ف  القررة "

 
تشززمل األمثلززة رلزز  المعلومززام اإليززافية التزز  قززد تاززو  مهمززة ، ارتمززادا  رلزز  الطززروم ، لتريززيم المخززاطر التزز   .26مم

  ير مجمعة ، ما يل  :تتعر  لها الم شلة ر دما ياو  لها حصة ف  م شلة ذام هيال خا  
الهيازل الخزا   يزر المجمعزة ب ود الترتي  الت  يما  م  تري  م  الم شلة توفير درم مال  للم شزلة ذام  (م)

شززراا مصززول الم شززلة ذام  إللتءامززاممو التصزز يم اإل تمززا   المصززاحبة  ة) مززثال  ، مسززبا  ترتيبززام السززيول
 الهيال الخا  مو توفير الدرم المال  ( بما ف  ذلك :

 ث مو الطروم الت  يما  م  تعر  الم شلة المعدة للروا م المالية إل  خسارة .وصم لألحدا (1)

 تريد اإللتءام. م ذا اا  ه اك مى ب ود يما  ما إ (2)
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مززا إذا اززا  ه ززاك مى مطززرام مخززرى تززوفر الززدرم المززال  ، وا   وجززدم ، موقززق تصزز يم إلتززءام الم شززلة  (3)
 المعدة للروا م المالية لدى هذ  األطرام األخرى .

 م الهياززل الخززا الخسززا ر التزز  تتابززدها الم شززلة خززالل القتززرة الماليززة المتعلرززة بحصصززها فزز  الم شزز م ذا ( )
 . ير المجمعة

)ج( م وا) الدخل الذى تحصل رلي  الم شلة خالل القترة المالية م  حصصها فز  الم شز م ذام الهيازل الخزا  
  ير المجمعة .

ما إذا اا  مطلوبزا  مز  الم شزلة مسزتيعا  خسزا ر الم شزلة ذام الهيازل الخزا   يزر المجمعزة قبزل األطزرام  )د( 
لهزززذ  الخسزززا ر بال سزززبة للم شزززلة و ) إذا ازززا  مهمزززا  ( تصززز يم ومبزززال  الخسزززا ر األخزززرى والحزززد األقصززز  

ذام  فز  الم شزلة  الم شزلةالمحتملة الت  يتحملهزا األطزرام الزذي  يازو  تصز يم حصصزهم مقزل مز  حصزة 
 الهيال الخا   ير المجمعة.

ثالثزة يماز  م  تزؤثر رلز  حزول مى ترتيبزام سزيولة مو يزما ام مو إلتءامزام مخزرى مزق مطزرام المعلومام   )ه(
 الريمة العادلة مو مخاطر حص  الم شلة ف  الم شلة ذام الهيال الخا   ير المجمعة .

التمويززل ) مززثال  ،  هياززل الخززا   يززر المجمعززة ، مشززاالميززة صززعوبام يمازز  م  تمززر بهززا الم شززلة ذام ال  )و(
تلزك المعلومزام در . ويماز  م  تشزمل األوراق التجارية مو الس دام متوسطة األجل ( ومتوسزط رمرهزا المرز

تحليل تاريا ا ستحراق لألصول وتمويل الم شلة ذام الهيازل الخزا   يزر المجمعزة إذا ازا  لزديها مصزول 
 طويلة األجل تم تمويلها بتمويل قصير األجل .

 
 
 
 
 
 

 


