
 

 

 2015المعدل ( 17)رقم  المصرى المحاسبةمعيار 
 القوائم المالية المستقلة

 
 المعيار هدف

 
يهدددهذا ددددياااإلىيددد ماطإدددداامددددم الالفصاددد  ااإلث ادددداياشاكاتددد  ا دددد ااكاددددال ل ما ااددد امددددم   اال اىدددديا شا -1

 صلنمأةاإلممش   المالم يا شامم   امقيقياا ااإقشائمااإل إييااإلاالقصيا

 
 نطاق المعيار

 

تخضي   التي  منشيتتالو  التابعية شيركاتال كيل مين فيي االستثماراتالمحاسبة عن  فيالمعيار  يطبق هذا -2
عنييدما أو  عييرق قييوائم مالييية مسييتقلةأن تالمنشيي م عنييدما تختييار شييقيقة الشييركات الو لسيييطرم مشييتركة 

 .المحلية بإعداد تلك القوائمالقوانين واللوائح تلزمها 

 

يه اا هاهاقدشائمال إيديالادالقصياناطنلد ايادمما ندهل االىدهااإلنمدأةاقدشائما ياااإلىي ماكايثههااإلنمآ ااإال ا ص -3
 ل إييالاالقصياالالفقالعالى ييمااإلث اايااإلتمييا.

 

 تعريفات

 

 قرين كل منها: بالمعن  المذكورهذا المعيار  فيتستخدم المصطلحات التالية  -4

صول وااللتزاميات وحقيوق الملكيية تعرق فيها األالقوائم المالية لمجموعة  هي: القوائم المالية المجمعة
والييدخل والمصييروفات والتييدفقات النقدييية للشييركة األم وشييركاتها التابعيية كمييا لييو كانييت لكيييان اقتصييادى 

 .واحد
منش م والتي يمكين بعيد األخيذ فيي االعتبيار  المعروضة بمعرفةتلك القوائم  هي: لية المستقلةاالقوائم الم

فيييي منشيييتتها التابعييية أو  اا المنشييي م المحاسيييبة عييين اسيييتثماراتهمتطلبيييات هيييذا المعييييار أن تختيييار فيهييي
 .( 26طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) أو مشروعاتها المشتركة أو شركاتها الشقيقة إما بالتكلفة

 

 :الماالىميذااإلتفصث  ااإال إيياا اق ئليااإلتفصث  ااإلماقيا -5

 .اإمم يااإمقيقي 

  اإايفمةا صاااإلنمأةااإلاال لماايه. 

 .اإلجلش ي 

 .اإايفمةااإلمالم ي 

ا
ا1ا–ا17

ا
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 .اإلممشعااإلمالمك 

 .اإمم يااألم 

 .اإنفشيااإلؤ م 

 اإمم يااإال اىيا 
ا

 .اإلجلىيااض اياطإاااإقشائمااإل إييا إلالىهةاشلىمشضيقشائماا  اإقشائمااإل إييااإلاالقصيا -6
 

اإقددشائمااإل إيددياإيدديالاددالقصيا لدد ا  ااإقددشائمااإل إيدديااإالدد االددماالفايددقافميقددياثقددشقااإلص يدديااهدد اكاالىددهاقددشائمال  -7
 دااإياد النمدأةاالضضدعاإاديفمةالمدالم يايااال اىيا شامدقيقيا شاثتدايمم اكااللالصكلنمأةااإلىهةاالىمايا

 قشائمال إييالاالقصي.
ا

"الدد الىيدد مااإلث اددايا4"ااالشجدداااإفقددمةاائمال إيدديالجلىدديالدد ا ددم اقددشاالىفدد ةاماألمددم يا نددهل اال ددش ااإ -8
"ال الىي مااإلث اايااإلتممامقدما17 شال االفايقااإفقمةا"قشائمااإل إييااإلجلىي"ا(ا"ااإ42اإلتممامقما)

اإقددشائما صدداا نهدد اىددم اقددشائمال إيدديالاددالقصيا  االااىصيهدد ا(ااإضدد بااالفايددقافميقددياثقددشقااإلص يدديانا18)
 اإل إييااإشثيهةاإه .

 

 القوائم المالية المستقلة  اعداد
 

ق كافة معايير المحاسبة المصرية ذات الصيلة باسيتثنام ميا جيام فيي تعد القوائم المالية المستقلة بتطبي -9
 ".10فقرم "

 

المحاسيبة عين االسيتثمارات في  شيركات فيتعين عليها أن تقيوم بمنش م قوائم مالية مستقلة العد ت ماعند -10
 :إماشركات شقيقة ف  تابعة وف  منشتت تخض  لسيطرم مشتركة و 

 بالتكلفة (أ)
 . "األدوات المالية: االعتراف والقياس" (26رقم ) بة المصرىطبقاً لمعيار المحاس أو )ب( 

ذا ميا بوبيت فئية مين االسيتثمارات.  علي  كيلتطبيق نفس المعالجة المحاسيبية تقوم بأن  عل  المنش م وا 
محيتف  بهيا بضيرق ك صيول  أو باستخدام طريقة حقوق الملكيية  "بالتكلفة"المثبتة الستثمارات االمنش م 

وفقييا  (محييتف  بهييا بضييرق البييي  "هييامن جييارى الييتخل أصييول مجموعيية ")أو ضييمن  أو التوزييي   البييي 
ضيرق البيي  والعملييات غيير ل"األصول غير المتداولة المحتف  بها  (32لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

لمعييار طبقياً تلك االستثمارات مين تياريذ ذليك التبوييب المحاسبة عن بتقوم عل  المنش م أن فالمستمرم" 
لمعييييار المحاسيييبة أميييا االسيييتثمارات التييي  يييتم المحاسيييبة عنهيييا طبقيييا (. 32اسييبة المصيييرى رقيييم )المح

 .ف  مثل تلك الحاالت يتضير قياسها نفل( 26المصرى رقم )
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أن تقييييس  –( 18" مييين معييييار المحاسيييبة المصيييرى رقيييم )18تطبيقيييًا للفقيييرم " –إذا اختيييارت المنشييي م  -11

روع مشترك بالقيمة العادلة من خالل األربيا  أو الخسيائر طبقيًا استثماراتها في شركة شقيقة أو في مش
( فعليها أن تقيس أيضًا هذه االستثمارات بنفس الطريقة فيي القيوائم 26لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 المالية المستقلة . 

 
لسييطرم شيركة تابعية أو منشي م خاضيعة عل  استثماراتها ف  بتوزيعات األربا  أن تعترف المنش م  عل  -12

عنيدما يصيدر وذليك في  قوائمهيا الماليية المسيتقلة  ضيمن األربيا  أو الخسيائر أو شركة شقيقة ةمشترك
 . الحق ف  استالم التوزيعاتلها 

 
يادالشااااشااأادصاإألتدصيي مدم يا ماجهيدهةاالأادي النمدأةاالجلش الهد ااي ندهل االقدشمامدم يا مااد د هةا ي صد -13

ا:اإممشفااإشامهةا هن ه
يا د افميدقاطتدهاما هشا ااألتدصياألماالثتلااإمم يااألمااإجهيدهةا صداااديفمةا صداااإمدم يا  ا ( )

  هشا اثقشقااإلص ييااإق ئلياإصمم يااألمااألتصيي.اا إلا هإيالعهاثقشقالص ي

إصلجلش ددديااإجهيدددهةا ددداانفاددده ااألتدددشلاشاإلإالزالددد  اإصلجلش ددديااشاكإالزالددد  ال دددش ااألتدددشلا  اا (ا)
 لا ممة.اإهي صيااألتصيياقالاشاىهاط  هةا

اددااإلدد كااإمددم يااألمااألتددصيياقاددلاط دد هةااإهي صدديانفدد ااإثتددبااإلفصقددياشاإنادداييا ددش ا  اي (ج)
 لا ممة.اإهي صيات ااا تشلااإلجلش يااألتصيياشاإلجلش يااإجهيهةاقالاشاىهاط  هةا

 ااداااإمدم يااألمااادال ل م اااقشائله ااإل إيديااإلادالقصياا إلث ادايا د اهيهةامم يااألمااإجاإ نهل االقشماشاا
 ددياااكاددال ل مافدداا دديهااإث إدديا صدداااإمددم يااألمااإجهيددهةا  االقددي اال صفدديااا"12صفقددمةا"إاألتددصييافاقدد  ا

 ظهماااااإقشائمااإل إييااإلاالقصيااإالااالا إقيليااإهاالميياإنتياه ااااانشهاثقشقااإلص ييا

اشااأادددصإصلنمدددأةااألتدددصييايا ما مدددم جهيدددهةااالأادددي النمدددأةا(امدددم يا م)إياددد االقدددشمالنمدددأةااقدددهاشا إل دددلا -14
الصدكا صدااادنف ااإهمجدياا"ا13فقمةا"اد إاإلالفصاد  ااإدشامهةاشالنفادقاا".ا13ياالشااااإممشفااإدشامهةااداااقدمةا"

الثدلا اد مةا"اإلنمدأةااألتدصيي"الثدلا اد ما ا"اإمدم ياشاداال دلاالصدكااإثد ك ا.ااإهي صديط د هةالد ااإث ك ا
 اإلجلش يااألتصيي"."شا"األمااألتصيي

ا
 ات  اإل

عليي  المنشيي م تطبيييق كافيية معييايير المحاسييبة المصييرية ذات العالقيية عنييدما تفصييح فييي القييوائم المالييية  -15
 ".17" ، "16المستقلة ، بما في ذلك المتطلبات الواردم في الفقرتين "

 
قييوائم تعييد  أال – ( 42معيييار المحاسييبة المصييرى رقييم )ميين  ""4"طبقيياً للفقييرم  - أمشييركة تختييار  ماعنييد -16

القوائم المالية المستقلة عما تلك ح ينبض  أن تفصفوان تكتف  بإعداد قوائم مالية مستقلة مجمعة  مالية
 يل :
اإلعفيام  اسيتخدمت شيروطقد المنش م وأن ،  مستقلةه  قوائم مالية إن القوائم المالية حقيقة  (أ)

تاحيية مقيوائم مالييية مجمعية  لهيياصيدرت التي   المنشيي م واسيممجمعيية ، قييوائم ماليية إعيداد مين 
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والدوليية التيي  أسسييت بهييا تلييك  معييايير المحاسييبة المصييريةوتتماشيي  ميي  لالسييتخدام العييام 
، والعنيوان اليذى يمكين الحصيول مني  علي  القيوائم الماليية  المنش م أو يق  فيها محيل إقامتهيا
  .المجمعة المتاحة لالستخدام العام

منشيتت تخضي  لسييطرم في  ات تابعية و في  شيركالمملوكة للمنشي م الهامة  باالستثماراتبيان   و )ب( 
التي  دولية الو كيل شيركة مين تليك الشيركات ،  اسيمبميا في  ذليك شيركات شيقيقة ف  و  مشتركة

كييل شييركة ملكييية المنشيي م فيي  حصيية نسييبة و  أسسييت بهييا أو التيي  يقيي  بهييا محييل إقامتهييا ،
 .(الملكية صةتختلف عن نسبة حاألخيرم إذا كانت الت  تحوزها )التصويت  وقنسبة حقو 

 .أعاله)ب( ضمن الت  وردت  االستثماراتبيان بالطريقة المستخدمة للمحاسبة عن    و)ج(
 

مسييتثمر لدييي  سيييطرم أو  ("16"فيي  الفقييرم تييم ذكرهييا التيي   األمخييالف الشييركة ب) أمشييركة تقييوم  ماعنييد -17
لشركة األم المستثمر فيها بإعداد قوائم مالية مستقلة فينبض  عل  ا المنش ممشتركة أو نفوذ مؤثر عل  

(  17تم اعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أرقيام ) قد ةالقوائم المالي أن وضحيأو المستثمر أن 
( ،42( ، )43. ) 

 عما يل  : أيضاً المالية المستقلة  ماألم أو المستثمر اإلفصا  في قوائمه الشركةوينبض  عل  

  .مالية مستقلةه  قوائم أن القوائم حقيقة  (أ)

فيي  منشييتت تخضيي  لسيييطرم  وأبيييان باالسييتثمارات الهاميية المملوكيية للمنشيي م فيي  شييركات تابعيية ب( و ) 
 :  ف  شركات شقيقة بما ف  ذلك وأمشتركة 

 اسم كل شركة من تلك الشركات   (1)

الدولة الت  أسست بها أو الت  يق  بها محل إقامتها ، ونسبة حصة المنش م في  ملكيية كيل  ( 2و)
 .شركة

حقييوق التصييويت التيي  تحوزهييا )إذا كانييت صيية المنشيي م فييي ملكييية كييل شييركة ونسييبة ح نسييبة( 3و)
  .األخيرم تختلف عن نسبة حصة الملكية(

 .أعاله)ب(  الت  وردت ضمن االستثمارات بيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عنو)ج(   

 
 

اا


