
 

 

   2015المعدل ( 18) رقم المصرى المحاسبةمعيار 

 شركات شقيقة في االستثمارات

 المعيارهدف 

متطلبرات تطبير   وتحديردفي الشرركات الشرقيقة  تيهدف هذا المعيار إلى شرح المحاسبة عن االستثمارا -1

 .كةتر طريقة حقو  الملكية عند المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المش

 نطا  المعيار

لهرا سريطرم مشرتركة نو ن روذ مرلثر علرى  يتعين تطبي  هذا المعيار من قبل جميع المنشرتت التري يكرون -2

 المنشأم المستثمر فيها.

 تعري ات

  قرين كل منها: بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  -3

  .ستثمرم قبل من ن وذ ملثرتخضع ل منشأمهى  :الشركة الشقيقة

تعرض فيها األصول وااللتزامرات وحقرو  الملكيرة  لمجموعة هى القوائم المالية :القوائم المالية المجمعة

 ىاقتصرراد كمررا لررو كانررت لكيرران والرردخل والمصررروفات والترردفقات النقديررة للشررركة األم وشررركاتها التابعررة

 .واحد

علرى  تكل رةالب االسرتثمارباألولرى ترراف االعهى طريقة محاسبية يتم بنرا  عليهرا  :طريقة حقو  الملكية

تغييرر علرى نصريل المسرتثمر فرى مرن خرلل ال تررم اللحقرة للقتنرا  ما يحرد  ببعد ذلك  هايتم تعديلنن 

وتتضرمن نربراح وخسرائر المسرتثمر نصريبأ فري نربراح نو خسرائر  المنشأم المسرتثمر فيهراصافى نصول 

اآلخرر للمسرتثمر نصريبأ فري الردخل الشرامل اآلخرر  المنشأم المستثمر فيهرا كمرا يتضرمن الردخل الشرامل

 للمنشأم المستثمر فيها .

 هو ترتيل يمارس عليأ طرفان نو نكثر سيطرم مشتركة . :الترتيل المشترك

هي ات ا  تعاقدى باالشتراك في السريطرم علرى ترتيرل مرا ل والتري توجرد فقرط عنردما  :السيطرم المشتركة

 المشتركة في السيطرم . من األطرافة موافقة باإلجماع تتطلل القرارات المرتبطة باألنشط
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سريطرم مشرتركة حقرو   يمارسرونلألطرراف الرذين بموجبرأ  هو ترتيرل مشرترك يكرون :المشروع المشترك

 الترتيل.ذلك  صافى نصول فى

 هو طرف في مشروع مشترك يكون لأ سيطرم مشتركة علرى هرذا المشرروع :الشريك في مشروع مشترك

 . كالمشتر 

 والتشررغيليةالماليررة  بالسياسرراتالقرررارات المتعلقررة  اتخرراذهررو القرردرم علررى المشرراركة فررى  :الن رروذ المررلثر

 إلى درجة السيطرم نو السيطرم المشتركة على تلك السياسات.ترقى ال  هاالمستثمر فيها ولكن للمنشأم
 

القااامم المالياة المساتقلة " ايا   " ( 17المصطلحات التالية تم تعريفهاا يام معياار المحاسابة المصارى رقام ) -4

ايااتم اسااتهدامها ياام ماااا المعيااار "القاااامم الماليااة الم معااة "  ( 42معيااار المحاساابة المصاارى رقاام)ملحاا  

 يم معايير المحاسبة المصرية األهرى التم تم تعريفها ييها . المحددبالمعن  

   المستثمر ييها. المنشأةالسيطرة عل 

 م ماعة.ال 

 .الشركة األم 

 لقاامم المالية المستقلة.ا 

 . الشركة التابعة 

 

  الن وذ الملثر

أا أكثار مان  %20 بنسابة (من هالل شاركات تابعاة)مستثمر بطريقة مباشرة أا غير مباشرة  تفظعندما يح -5

ًثرام عليهاااييفتاارأ أن للمسااتثمر  ،مسااتثمر ييهاااال منشااأةالالتصااايت ياا   ا حقاا تبااين بشااكل إال إاا  نفااااام ماا

بطريقااة مباشاارة أا  تفظيحاا رإاا كااان المسااتثمماان الاا  يااالعكاا  علاا  ا  .النفااااماااا مثاال د عاادم ا ااا ااضاا  

مساتثمر ييهاا ، ال المنشاأةالتصاايت يا   ا من حقا %20أقل من ب (من هالل شركات تابعة)غير مباشرة 

ًثر عليهااا ال يتمتااب بلمسااتثمر اييفتاارأ أن   إن. النفااااماااا مثاال ا اااد تبااين بشااكل ااضاا  إال إاا نفاااا ماا

مناااب بالضااارارة يال مساااتثمر ييهاااا المنشاااأة الأا بأغلبياااة يااا  ملكياااة  ةكبيااار بحصاااة  ينمساااتثمر أحاااد الاحتفااااظ 

ًثرام من أن يكان له  ام آهرمستثمر   .المنشأة المستثمر ييهاتل  عل  نفااام م
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ًثر ا ااادعلاا  عااادة إقامااة الاادليل  يااتم -6 ن مااأكثاار بطريقااة أا مسااتثمر ييهااا ال المنشااأةلمسااتثمر ياا   نفاااا ماا

  الطر  التالية:

 ييها. المنشأة المستثمرإدارية معادلة ي  أى ل نة دارة أا اإلي  م ل   التمثيل (أ)

زياب األربااأ أا تا المتعلقاة بقرارات اتهاا الي  اضب السياسات بما ي  ال  المشاركة ي  المشاركة  )ب(أا

 .التازيعات األهرى

 المستثمر ييها. المنشأةا بين المستثمر اات أممية نسبية ا اد معامالت  )ج(أا

 المستثمر ييها. االمنشأةبين المستثمر أيراد اإلدارة ي   تبادل  )د(أا

 أساسية. معلامات ينية تقديم)ما( أا

 

 (،Share call optionsأا هياارات لشاراأ أساهم )( Share warrantsأساهم )ضامانات قد تمتل  منشاأة  -7

يااال إلااا  أساااهم عادياااة ، أا غيرماااا مااان األداات المالياااة أا أداات ديااان أا أداات حقاااا  ملكياااة قابلاااة للتحا 

 تصايت إضااييةأن تمن  المنشأة سلطة  -ي  حالة ما إاا تم ممارستها أا تحايلها  -المماثلة الت  يمكن 

أا تقلل من سالطة التصاايت التا  يتمتاب بهاا طارع آهار علا  السياساات المالياة االتشاةيلية لمنشااة أهارى 

ًثر لتقييم ما إاا كان  يت المحتملة(. اعند)يطل  عليها حقا  التصا   يتم األها يم االعتبارلمنشأة نفاا م

مدى ا اد اتأثير حقا  التصاايت المحتملاة القابلاة للممارساة أا التحايال يام الاقات الحاالم بماا يا  الا  

رساة أا حقا  التصايت المحتملة الت  تحازما منشأة أهرى. اال تعد حقا  التصاايت المحتملاة قابلاة للمما

مكان ممارساتها أا تحايلهاا إال يا  تااري  ال ي –علا  سابيل المثاال  -ت التحايل ي  الاقت الحاال  إاا كانا

 .مستقبل  أا عند اقاع حدث مستقبل 

 

ًثر نفاااتحقيا  يا  مم اتسا المحتملاةحقاا  التصاايت  التقييم ماا إاا كانات -8  كاياةباهتباار تقاام المنشاأة ،  ما

تعاقديااة أهاارى ترتيبااات اأى  المحتملااةحقااا  التصااايت  ممارسااة  شااراط الحقااام  االظااراع )بمااا ياا  الاا

ًثر علاا  حقااا  م تمعااةأا  ةمنفااردبصااارة سااااأ  نيااة مااا يتعلاا  بييمااا عاادا  المحتملااةالتصااايت ( االتاا  تاا

  .الحقا أا تحايل تل  المالية عل  ممارسة  اقدرتهااإلدارة 
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ًثر  يفقاااد المساااتثمر نفااااا  -9 اتهااااا  علااا  المشااااركة يااا  القااادرة  يفقااادييهاااا عنااادما مساااتثمر ال المنشاااأةعلااا  المااا

لنفاااا ا يحاادث يقاادايمكاان أن  .المسااتثمر ييهااا المنشااأةتلاا  ل يةتشااةيلالالماليااة ا السياسااات المتعلقااة بقاارارات ال

ًثر الا  اقاد يحادث  ية.أا النساب ةالملكياة المطلقامساتايات ي  أا عدم تةيير تةيير  سااأ صاحب ال  الم

أا  مفاااأ إدارىأا قضاااأ أا  حكامااةة هاضااعة لساايطرة قدما تصااب  الشااركة الشااقيعلاا  ساابيل المثااال عناا

 ترتيب تعاقدى.بناأ عل  أيضام ال  اقد يحدث رقابية  هة 

 
 طريقة حقو  الملكية

أا المشاااراع المشاااتر  شاااقيقة الشاااركة اليااا   االساااتثماراالعتاااراع األالااا  بيقاااا لطريقاااة حقاااا  الملكياااة ياااتم ا  -10

أرباااأ أا  ياا إلثبااات نصاايب المسااتثمر  السااتثمارالقيمااة الديتريااة لادة أا تهفاايأ يااتم زيااعلاا  أن بالتكلفااة 

هساامر الشاركة  اأنصايب المساتثمر يا  أربااأ عترع باي .االقتناأتاري  المستثمر ييها بعد  المنشأةهسامر 

األرباأ بتازيعات  الستثمارالقيمة الديترية ل تهفيأيتم ا  .أرباأ أا هسامر المستثمرضمن المستثمر ييها 

القيماة اقاد يكاان مان الضارارى إ اراأ تساايات علا  . المساتثمر ييهاا المنشاأةالت  تم الحصال عليهاا مان 

الحصاة النسابية للمساتثمر يا  الشاركة المساتثمر ييهاا االناشامة يا  التةيارات بماا يعكا  الديترية لالساتثمار 

يااا  الاادهل الشاااامل  من التةيااراتاتتضاا .المسااتثمر ييهاااا للمنشااأة اآلهااارالاادهل الشااامل عاان التةياارات يااا  

ماان  هبنصاايبيعتاارع المسااتثمر ا  .األ نبيااة العملااةتر مااة ياارا  المسااتثمر ييهااا مااا ينشااأ ماان  للمنشااأةاآلهاار 

( "عااارأ القااااامم 1)را اااب معياااار المحاسااابة المصااارى رقااام ) اآلهااارالشاااامل  هدهلاااضااامن ماااا  التةيااارات 

 .(المالية"

 

ساتثمار يام االام يساتند إلياه يام االعتاراع بااإليراد المكتساب مان ال تعتبر التازيعاات المحصالة مقياساام ساليم -11

عااان أداأ الشاااركة  بصاااارة قاياااة شاااركة شاااقيقة أا مشاااراع مشاااتر  حياااث أن التازيعاااات المحصااالة ال تعبااار

ًثر علاااا  المنشااااأة  يمااااار األن المسااااتثمر الشااااقيقة أا المشااااراع المشااااتر  .  ساااايطرة مشااااتركة أا نفاااااا ماااا

ابالتااالم ياام المشااتر  ، مسااتثمر حصااة ياام أداأ الشااركة الشااقيقة أا المشااراع لل يكااانالمسااتثمر ييهااا لاااا 

العامد عل  استثمار  . ايقام المستثمر بالمحاسبة عن حصاته ماا  عان طريا  تاسايب نطاا  قاامماه المالياة 

تتضمن نصيبه يم أرباأ أا هسامر ما  المنشأة المستثمر ييهاا . انتي اة لاال  ياإن تطبيا  طريقاة حقاا  ل

 كية يعط  معلامات أكثر ااقعية عن صاي  أصال المستثمر اأرباحه أا هسامر .المل
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تتضامن ا ااد حقاا  تصاايت محتملاة ياإن حصاة مشاتقات أهارى  محتملاة أاحقاا  تصاايت عندما تا اد  -12

دان حصا  الملكياة الحالياة أساا  علا   المستثمر يم الشاركة الشاقيقة أا المشاراع المشاتر  تتحادد يقاط

ااألداات المشاتقة األهارى ماا لام تطبا   لحقا  التصايت المحتملةالمتاقب ة أا التحايل الممارسأن تعك  

 ." 13الفقرة "

 
نتي ة لمعاملة تعطيها حاليام الحصال عل  قاممة  ملكية بشكل  امرىيم بعأ الحاالت قد يكان للمنشأة  -13

باألهاا يام  مهصصاة للمنشاأةالحصاة ال. يم مثل ما  الحاالت يتم تحدياد  الملكية بحصةالعاامد المتعلقة 

لحقا  التصايت المحتملة ما  ااألداات المشتقة األهارى التام تعطا  المنشاأة  الممارسة النهامية االعتبار 

 حاليام الحصال عل  العاامد .

 
( علاااا  الحصاااا  ياااام الشااااركات الشااااقيقة االمشااااراعات 26ال ينطباااا  معيااااار المحاساااابة المصاااارى رقاااام ) -14

حقااا   األداات التاام تتضاامنعنهااا بطريقااة حقااا  الملكيااة . اعناادما تعطاا   المشااتركة التاام يااتم المحاساابة

الح  يم الحصاال علا  العااماد المتعلقاة بحقاا  الملكياة يام شاركة شاقيقة  بشكل  امرى تصايت محتملة

 ا( . أماا26أا مشاراع مشااتر  ، تصااب  مااا  األداات هااارج نطااا  تطبياا  معيااار المحاساابة المصاارى رقاام )

أا مشااراع  شاقيقةألهارى يااإن األداات التام تحمال حقاا  تصاايت محتملااة يام شاركة  مياب الحااالت ايام 

 ( .26مشتر  يتم المحاسبة عنها طبقام لمعيار المحاسبة المصرى رقم )

 
ما لم يكن االستثمار أا  زأ منه يم شركة شقيقة أا مشراع مشتر  قد تم تبايبه كمحتفظ به لةرأ البيب  -15

 حصة متبقية يم االستثمار غيار مباباةأية االستثمار أا  ، يإن( 32رقم ) طبقام لمعيار المحاسبة المصرى

 كأصل غير متداال .يتم تبايبها  لةرأ البيب  اكمحتفظ به
 

 تطبي  طريقة حقو  الملكية

ًثر عل  منشأة مستثمر ييهاا سيطرة مشتركة  التم تمار منشأة تقام ال -16 اساتثمارما  بالمحاسابة عانأا نفاا م

أا المشااراع المشااتر  باسااتهدام طريقااة حقااا  الملكيااة إال ياام حالااة تأماال االسااتثمار  قةالشااقيياام الشااركة 

 " .19" إل  "17لالستثناأ طبقام للفقرات من "



 2015المعدل  (18المصرى رقم ) ةمعيار المحاسب

6 - 18 

 

 االستثنا  من تطبي  طريقة حقو  الملكية 

ال تحتاج المنشأة إل  تطبي  طريقة حقا  الملكية عل  استثماراتها يم شركة شقيقة أا مشاراع مشاتر  إاا  -17

من اعداد قاامم مالية م معة طبقام لإلعفاأ الاارد يم نطاا  معياار المحاسابة  معفاةانت المنشأة شركة أم ك

 أا يم حالة )يقط يم حالة ( تااير الشراط التالية م تمعة :( 42)المصرى رقم 

باال  إاا كان المستثمر  ما ي  حد ااتاه شاركة تابعاة مملاكاة كلياام أا  زمياام لمنشاأة أهارى، أا  تام إ (أ)

مالكهااا اآلهاارين )بماان ياايهم ماان لااي  لهاام حاا  التصااايت( عاان عاادم قيااام المسااتثمر بتطبياا  طريقااة 

 حقا  الملكية الم يعترضاا عل  ال .

ا)ب(  إاا كاناات أداات الاادين أا أداات حقااا  الملكيااة للمسااتثمر ال يااتم تااداالها ياا  بارصااة أارا  ماليااة    

 ة بما ي  ال  األساا  المحلية ااإلقليمية(.)بارصة محلية أا أ نبية أا هارج المقصار 

لم يقم المستثمر بتقديم قااممه المالية الم يشارع يا  اتهااا أياة إ اراأات لتقاديم تلا  القااامم   لهيماة  إااا)ج( 

الرقابة المالية أا ألى  هة رقابية أهرى بةارأ إصادار أى يماة مان األداات المالياة ببارصاة أارا  

 مالية.

ج( مان ماا  الفقارة ماا شاركة تابعاة لشاركة أم كبارى أا -المستثمر المشار إليه بالشراط   )أا)د(  إاا كان 

أى شركة أم اسيطة تقام بإصدار قاامم مالية م معة متاحة لالستهدام العام ي  مصار تتماشا  ماب 

 معايير المحاسبة المصرية.

مباشارة أا غيار مباشارة مان يقاة بطر عندما يكان االستثمار يم شركة شقيقة أا مشراع مشاتر  محاتفظ  باه  -18

(  unit trustهاااالل مًسسااااات رأ  الماااال المهاااااطر أا صاااانادي  االساااتثمار أا محااااايظ االساااتثمار ) 

يام قياا   ان تهتاارللمنشاأة  ، يمكانالمماثلة بما يم ال  صنادي  التأمين المرتبطة باالساتثمار  االمنشآت

 مشتركة بالقيمة العادلة من هالل األربااأ أا الهساامراستثماراتها يم ما  الشركات الشقيقة االمشراعات ال

 ( .26لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) طبقام 

عندما يكان للمنشأة استثمار يام شاركة شاقيقة ايكاان  ازأ مناه محاتفظ باه بطريقاة غيار مباشارة مان هاالل  -19

ماثلة بما يم الا  رأ  المال المهاطر أا صنادي  االستثمار أا محايظ االستثمار االمنشآت الم مًسسات

يام قياا  مااا ال ازأ يام الشاركة الشاقيقة  ان تهتاارللمنشاأة  يمكان ، صنادي  التأمين المرتبطة باالستثمار
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( بةأ النظر عان 26مصرى رقم )بالقيمة العادلة من هالل األرباأ أا الهسامر طبقام لمعيار المحاسبة ال

ًثر علا  مااا ال ازأ مان اال ساتثمار اعناد قياام المنشاأة بتطبيا  مااا االهتياار كان ما  الكيانات لها نفااا ما

يعليها تطبي  طريقة حقا  الملكية عل  أي  زأ متبق  يم ما  الشركة الشقيقة اغيار محاتفظ باه مان ماا  

 الكيانات .

 غرض البيع التبويل كاحت اظ ل

مار يام شاركة ( عل  االستثمار أا  زأ مان االساتث32عل  المنشأة تطبي  معيار المحاسبة المصرى رقم ) -20

 عانير ييه شراط التباياب كمحاتفظ باه لةارأ البياب . اياتم المحاسابة اشقيقة أا مشراع مشتر  عندما تتا 

ةارأ االااى لام ياتم تبايباه كمحاتفظ باه ل يم شركة شقيقة أا مشراع مشتر  متبق  من االستثمارأي  زأ 

لمبااب كمحاتفظ باه لةارأ البياب . البيب باستهدام طريقة حقا  الملكية حت  يتم التهل  من مااا ال ازأ ا

ياام الشااركة الشااقيقة أا المشااراع  متبقيااةعلاا  المنشااأة المحاساابة عاان أي حصااة ،  ابعااد أن يااتم الااتهل  

اساتثمار يام شاركة  المتبقياة( ماا لام تمثال ماا  الحصاة 26المشتر  طبقاام لمعياار المحاسابة المصارى رقام )

 المنشأة طريقة حقا  الملكية .اي  ما  الحالة تستهدم  ،  شقيقة أا مشراع مشتر 

 

أا مشاراع مشاتر   يا  شاركة شاقيقة أا  ازأ مان اساتثمار     اساتثمار كان المستثمر قد ساب  لاه تباياب إاا  -21

تاااتم  عندماااا  ، التباياابالااا  لشاااراط  مسااتاييام ثاام لااام يعاااد ماااا االساااتثمار ةااارأ البياااب لمحاااتفظ بااه  كأصاال

 كاسااتثمارالاااى باااب ييااه تاااري  الماان اعتبااارام ر عاا   بااأثرطريقااة حقااا  الملكيااة  باسااتهدامالمحاساابة عنااه 

الااى بااب يياه تااري  الا  ال نااالقااامم المالياة عان الفتارات م تعاديلياتم  بالتبعياة ا  .ةرأ البيبلمحتفظ به 

 ةرأ البيب.لمحتفظ به كأصل  ستثماراال

 

 

 التوقف عن استخدام طريقة حقو  الملكية 

  الملكيرة مرن التراريل الرذى يتوقرف فيرأ االسرتثمار عرن كونرأ تتوقف المنشأم عن استخدام طريقة حقو -22

 اآلتى : النحوعلى وذلك شركة شقيقة نو مشروع مشترك 



 2015المعدل  (18المصرى رقم ) ةمعيار المحاسب

8 - 18 

وحينئذ يتم المحاسربة عنرأ طبقرام لمعيرار المحاسربة المصررى  ل  إذا نصبح االستثمار شركة تابعة (ن)

 (.42)معيار المحاسبة المصرى رقم( و 29رقم )

ي الشررركة الشررقيقة )سررابقام ( نو المشررروع المشررترك ) سررابقام( نصررل إذا كانررت الحصررة المتبقيررة فرر (ل)

القيمرة العادلرة لهرذا  وتعردفعلى المنشأم قيراس هرذا الحصرة المتبقيرة بالقيمرة العادلرة . ل  مالى 

هي القيمة العادلة عند االعتراف األولى بأ كأصل مالى طبقرام لمعيرار المحاسربة  المتبقيةالحصة 

 )قائمررة الرردخل( بررأىعترررف فررى األربرراح نو الخسررائر تنن  المنشررأمعلررى  . و( 26المصرررى رقررم )

 :كل من فر  بين

الحصرة المسرتبعدم ن ناتجة ممتحصلت  يةن امضافام إليه حصة متبقيةى القيمة العادلة أل (1)

 .الشركة الشقيقة نو المشروع المشتركفى 

  وذ الملثر.النعندا فقد الذى تاريل الالقيمة الدفترية للستثمار فى  (   2و)

 

المبررالا التررى معالجررة كافررة  فعليهررال  إذا توق ررت المنشررأم عررن اسررتخدام طريقررة حقررو  الملكيررة   (ج)

ن رس باسرتخدام وذلرك  اآلخرالشامل  اهدخلضمن سابقام بها  تاعترفوالتى  هذا االستثمارتخص 

مباشرم من األصرول تخلصت قد  المنشأم المستثمر فيهاإتباعها لو كانت التى كان يجل األسس 

 .الصلة وااللتزامات ذات

 

 ضامن الادهل الشاامل اآلهار اساب  االعتاراع بهاقاد منا  مكاساب أا هساامر  بناأ عل  ما سب  إاا كانت -23

مان الشاركة  تلا  تتهلصاإاا ماا )قامماة الادهل( األرباأ أا الهساامر إل   هاتبايبيعاد  يم الشركة الشقيقة 

ماان حقااا   ةبإعااادة تبايااب المكسااب أا الهسااار  تقااام المنشااأةمااا عند ، المرتبطااة بهااا اااللتزاماااتاألصااال 

. تتاقاع عان اساتهدام طريقاة حقاا  الملكياة)كتساية إعادة تبايب( عندما  الملكية إل  األرباأ أا الهسامر

 يارا  عملاة متراكماة نات اة عان تر ماة  أا مشراع مشاتر   إاا كان لدى شركة شقيقة :عل  سبيل المثالا 

المكساب مبلا  تباياب عياد ا أن تليها، يع اتاقفت المنشأة عن استهدام طريقاة حقاا  الملكياة،   نشاط أ نب

إلاا  الشااامل اآلهاار  ااالاااى سااب  االعتااراع بااه ضاامن دهلهاا بااال  النشاااط األ نباا  المتعلاا   ةأا الهسااار 

 .)قاممة الدهل(األرباأ أا الهسامر 
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ع مشرترك نو إذا نصربح االسرتثمار فري مشرروع إذا نصبح االستثمار في شركة شقيقة استثمار في مشرو  -24

على المنشأم نن تستمر في تطبي  طريقة حقو  الملكية و ال تعيد ل  مشترك استثمار في شركة شقيقة

 قياس الحصة المحت ظ بها .

 

 التغييرات في حقو  الملكية 

المنشااأة ياام امااب الاا  اسااتمرت أا مشااراع مشااتر  شااركة شااقيقة  ياا إاا انهفضاات حقااا  ملكيااة المنشااأة   -25

الاادهل  ضاامنبمكسااب أا هسااارة ييمااا مضاا   تاعترياا المنشااأة التاا  يعلاا اسااتهدام طريقااة حقااا  الملكيااة 

 المتعلا  بتهفايأ حقاا  الملكياة  مان مبلا  المكساب أا الهساارة الا  ال ازأعياد تباياب أن ت اآلهارالشامل 

اا كاااان ماااا المكساااب أا إ ، االااا  علاا  أساااا  نساابة التهفاايأ إلاا  األرباااأ أا الهساااامر )قاممااة الاادهل(

الهساااارة مطلااااب إعاااادة تبايباااه إلااا  األربااااأ أا الهساااامر عناااد الاااتهل  مااان األصاااال أا االلتزاماااات اات 

 الصلة .

 

 حقو  الملكية  إجرا ات طريقة 

عياار مب المبيناةتطبيا  طريقاة حقاا  الملكياة ماب إ اراأات الت مياب ل المالمماةمن اإل راأات العديد  تتشابه  -26

إ اااراأات الت مياااب بنيااات عليهاااا ياااإن المفااااميم التااا   ،  الااا اعاااالاة علااا   .(42) مصااارى رقااامال ةالمحاساااب

يا  شااركة  اساتثمار اقتنااأ تتبااب أيضاام يا  المحاسابة عانشاركة تابعاة  اقتنااأيا  المحاسابة عان المساتهدمة 

 أا المشراع المشتر  . شقيقة.

 

الحصااا  التااا  تحاااتفظ بهاااا ع م ماااا  يااا شاااقيقة أا مشاااراع مشاااتر  نصااايب الم ماعاااة يااا  شاااركة يتمثااال   -27

م مااع  ًها ي  االعتبااريال ا  مشتر .المشراع الأا  ي  تل  الشركة الشقيقة التابعة هااشركات األمالشركة 

يا  تلا   األهارى الحص  التم تحتفظ بها م ماعاة الشاركات الشاقيقة األهارى أا المشاراعات المشاتركة 

للشركة الشاقيقة شاركات تابعاة أا شاقيقة أا مشاراعات عندما يكان ا  أا المشراع المشتر . الشركة الشقيقة

ًهاااصااي  األصاال التا  الشامل اآلهر  االدهل أا الهسامر  األرباأن إي، مشتركة  عناد االعتباار يا   ت

اصااااي  األصاااال"  االااادهل الشاااامل اآلهااار "األربااااأ أا الهساااامرتطبيااا  طريقاااة حقاااا  الملكياااة مااا  تلااا  
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 )ايشامل الا  حصاة الشاركة الشاقيقةأا المشراع المشاتر  ة للشركة الشااقيقة بها ي  القااماام الماليالمعترع 

اصاااااي  أصااااال شااااركاتها الشااااقيقة  االاااادهل الشااااامل اآلهاااار ياااا  أرباااااأ أا هسااااامرأا المشااااراع المشااااتر  

 را ابالسياساات المحاسابية )تاحياد إلثباات أثار إ اراأ التساايات الالزماة  بعاد امشراعاتها المشتركة( اال 

 (."36"-"35" تينالفقر 

 

بات اميهااا األرباااأ االهسااامر النات ااة عاان المعااامالت المتبادلااة بياا  القاااامم الماليااة للمسااتثمر  يااتم االعتااراع -28

االشااااركة الشااااقيقة أا  (م معااااةكات تابعااااة شاااار يتضاااامنه ماااان  ابماااا) )التصاااااعدى االتنااااازل ( بااااين المسااااتثمر

أا المشاراع المشاتر   شاركة الشاقيقة يا  الاآلهارين حداد حص  المستثمرين ي   يقطالمشراع المشتر  

بااين مسااتثمر اشااركة بات اميهااا . اماان أمثلااة المعااامالت المتبادلااة الاااين ال تااربطهم عالقااة بهاااا المسااتثمر

إلاا  بيااب أصااال ماان المسااتثمر ا للمسااتثمر أا المشااراع المشااتر   بيااب أصااال ماان الشااركة الشااقيقة شااقيقة 

 هسامر الشركة الشقيقة اأنصيب المستثمر ي  أرباأ  استبعادايتم  .أا المشراع المشتر   الشقيقة الشركة

 . عن ما  المعامالت الناشمةأا المشراع المشتر  

 
علا  انهفااأ يام صااي  القيماة االساتردادية  )تنازلية(  مان األعلا  إلا  األسافل دلايالم  عندما تاير معاملة -29

يعل  المساتثمر االعتاراع بهاا   ،  لألصال  المباعة أا الممناحة أا عن هسامر اضمحالل ما  األصال

من أسافل إلا  أعلا  دلايالم علا  انهفااأ يام صااي  )تصاعدية( الهسامر بالكامل . اعندما تاير معاملة 

يعلااا  المساااتثمر  ،  القيماااة االساااتردادية لألصاااال المشاااترا  أا عااان هساااامر اضااامحالل يااام ماااا  األصاااال

 . يقط  االعتراع بنصيبه يم ما  الهسامر

 
نقدية يم شركة شقيقة أا مشراع مشاتر  مقابال حا  ملكياة يام ماا  غير اي طبيعة  بأصلمة عند المسام -30

 " إال يم حالاة يقاد28ام للفقرة "تتم المحاسبة عن ما  المساممة طبق، الشركة الشقيقة أا المشراع المشتر  

( " 10قام )تام تعرياع مااا المصاطل  يام معياار المحاسابة المصارى ر  اقادما  المساممة لل اامر الت اارى 

أا  المكاسااابتااام اعتباااار ،  " ايااا  حالاااة ايتقااااد المسااااممة لل اااامر الت اااارى  . األصاااال الثابتاااة اامالكاتهاااا

مااا  " أيضااام . ايااتم اسااتبعاد مثاال 31مااا لاام يااتم تطبياا  يقاارة " اغياار محققااة ا ال يااتم االعتااراع بهاا الهسااامر

عنااه باسااتهدام طريقااة حقااا   لمحاساابةالاااى تماات اغياار المحققااة مقاباال االسااتثمار  الهسااامرأا  المكاسااب
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ً لااة ياام قاممااة المركااز المااال  الم معااة للمنشااأة أا ياام هسااامر الملكيااة ا ال ي ااب عرضااه كمكاسااب أا  م

 عن ما  االستثمارات باستهدام طريقة حقا  الملكية . اقاممة المركز المال  التم تم المحاسبة ييه

 
ياام الشااركة الشااقيقة أا المشااراع المشااتر  أصااال اات أا إاا اسااتلمت المنشااأة باإلضاااية إلاا  حاا  الملكيااة  -31

يااام األربااااأ أا الهساااامر ب ااازأ المكساااب أا يعلااا  المنشاااأة االعتاااراع بالكامااال ،  غيااار اات طبيعاااة نقدياااة 

النقدياااة المتعلقااة باألصاااال اات أا غياار اات الطبيعاااة النقدياااة غياار الهسااارة مااان المساااممة اات الطبيعاااة 

 المستلمة .

 

شركة ي   ام استثمار ييه  صب يطريقة حقا  الملكية من التاري  الاى  باستهدام االستثمارعن تتم المحاسبة  -32

االساااتثمار تكلفااة باااين ياار   ىياااتم المحاساابة عااان أ ،  عنااد اقتنااااأ االسااتثمارا . أا مشااراع مشاااتر   شااقيقة

 :كما يل  ييها للمنشأة المستثمر المحددةاااللتزامات صال لألالقيمة العادلة صاي   ي المستثمر احصة 

 

علمااام بااأن  سااتثمارضاامن القيمااة الديتريااة لالتاادرج أا مشااراع مشااتر  بشااركة شااقيقة المتعلقااة الشااهرة )أ(   

 .غير مسماأ به الشهرةتل   استهال 

للمنشأة المساتثمر المحددة  لتزاماتاالألصال ا لصاي  القيمة العادلة  ي  المنشأةحصة  ي أى زيادة )ب( 

الشركة الشقيقة  ي  أرباأ أا هسامر المستثمرتحديد حصة ي   كدهلتدرج  ثماراالستعن تكلفة  ييها

 .االستثمار اقتناأالفترة الت  تم ييها عن أا المشراع المشتر  

أا المشااراع  التسااايات المناساابة علاا  حصااة المسااتثمر ياا  أرباااأ أا هسااامر الشااركة الشااقيقةإ ااراأ يااتم ا 

عاان إمااال  األصااال القابلااة لإلمااال  بناااأ  -علاا  ساابيل المثااال  -االاا  للمحاساابة  االقتناااأبعااد  المشااتر 

التسااايات المناساابة علاا  حصااة المسااتثمر ياا  إ ااراأ ابالمثاال يااتم  .االقتناااأعلاا  قيمهااا العادلااة ياا  تاااري  

قيماااة ياا  ضاامحالل االهسااامر عاان  االقتناااأبعاااد  أا المشااراع المشااتر  أرباااأ أا هسااامر الشااركة الشااقيقة

 .األصال الثابتة اأة مثل الشهر  –صال األ

 

طريقررة  تطبير فررى نو المشرروع المشرترك  الشررقيقة  ةنحررد  قروائم ماليرة متاحررة للشررك تسرتخدم المنشرأم -33

نو  لشرركة الشرقيقةمختل رة عرن نظيرتهرا لللمسرتثمر  ال تررم الماليرةنهايرة  تكرونوعندما  .حقو  الملكية
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 –قررروائم ماليرررة  بإعرررداد  ع المشرررترك نو المشررررو  الشرررركة الشرررقيقة مو تقرررل عندئرررذ  المشرررروع المشرررترك 

 .من الناحية العملية إال إذا تعذر ذلك للمنشأم بن س تاريل القوائم المالية  –المستثمر  الستخدام

 

 - نو مشرروع مشرترك  لشرركة شرقيقةالقروائم الماليرة تكرون  ل عندما " من هذا المعيار 33طبقام لل قرم " -34

ختلررف عررن ترراريل القرروائم الماليررة مفررى ترراريل معرردم  –يررة فررى تطبيرر  طريقررة حقررو  الملك ةسررتخدموالم

ذلرك الترى تحرد  برين  الهامرةالمعراملت نو األحردا   التى تعكرس ثثرارالتسويات إجرا  يتم ل  للمستثمر

نهايرة ال ر  بين  يجل نال يتجاوز ل  فى جميع األحوالو  .للمنشأم المالية نهاية ال ترم  التاريل وتاريل 

  .ثلثرة شرهور عرن للمنشرأم نهايرة ال تررم الماليرةو نو المشرروع المشرترك  شرركة الشرقيقةلل ال ترم المالية

مرن الماليرة نهايرات ال تررات برين ونى فرر  التى تعرد عنهرا القروائم  المالية اتال تر  طولويجل نال يتغير 

 فترم ألخرى.

 

         المتشرررابهة املت معرررلا لمعالجرررة موحررردممحاسررربية  سياسرررات باسرررتخدام للمنشرررأمالقررروائم الماليرررة  تعرررد -35

 .مماثلةظروف ظل فى  التى تتم و األحدا 

 

 المنشاأةساتهدمها تلا  التا  تمحاسابية مهتلفاة عان  اتسياس أا مشراع مشتر  عندما تستهدم شركة شقيقة -36

إ ااراأ التسااايات ييااتم ،  مماثلااةياا  ظاال ظااراع  التاا  تااتم حااداث األا  المعااامالت المتشااابهة  معال ااةياا  

ماب السياساات المحاسابية  أا المشاراع المشاتر   تتااي  السياساات المحاسابية للشاركة الشاقيقةلك  الالزمة 

يا  أا المشاراع المشاتر   لشاركة الشاقيقة تلا  االقااامم المالياة لاساتهدام ب المنشأةقام تاال  عندما  للمنشأة

 تطبي  طريقة حقا  الملكية.

 

يحاتفظ ألرباأ اممتازة م معة السهم رصيد قامم من األها لديأا المشراع المشتر  شقيقة الشركة ال تإاا كان -37

يا  األربااأ أا  انصايبهبحسااب  المنشاأة تقاام، امباباة كحقاا  ملكياة  "المنشاأةبها أطراع أهارى بهاالع "

 تل  التازيعات.تم أا لم يتم اإلعالن عن األسهم الممتازة سااأ عل  تازيعات بال تهاالهسامر بعد تساي

 

أا تساااى الشاركة تلا  يا   حصاتهأا مشراع مشاتر   هسامر شركة شقيقة ي   لمنشأة اإاا ت ااز نصيب  -38

 المنشاأةأن حصاة . اير اب الا  إلا  ضااييةاإلهساامر الي   انصيبهاالعتراع بعن  المنشأةتاقع ، تمعها 

أا يااا  الشاااركة الشاااقيقة  الساااتثمارمااا  عباااارة عااان القيماااة الديترياااة لأا مشاااراع مشاااتر   يااا  شاااركة شاااقيقة 
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تعتبار أى حصا  طايلاة األ ال  باإلضااية إلا طريقاة حقاا  الملكياة ي  ظل استهدام راع المشتر  المش

أا المشراع المشاتر   المستثمر ي  الشركة الشقيقةالاى يحتفظ به  ستثماراالمن صاي   ام ي   امرما  زأ

 المساتقبل المنظااريا   تهأن تاتم تساايتاقاب ال ياالااى  تهتساايالاى لم يهطط البند ي :عل  سبيل المثالا . 

تتضامن قاد  ا أا المشاراع المشاتر  .  الشركة الشاقيقةتل  المنشأة ي   الستثمار امتدادكي   امر   يعتبر

أا مااردان ت ااريان طايلاة األ ال الكنهاا ال تتضامن عماالأ أا قراأ  مديانياتأسهم ممتازة ا تل  البناد

بالنسابة ا . مثال القاراأ المضامانةكايياة ات لهاا ضامانتقاباأل ال  طايلاة ماديانيات أهارىأا أى ت اريان 

 يا  األساهم العادياة  اساتثمار تت اااز  االتامطريقاة حقاا  الملكياة طبقاام ل المنشاأةمان عتارع بهاا الملهسامر ل

علا  االا  أا المشاراع المشاتر   يا  الشاركة الشاقيقة  المنشاأةحصاة ل األهرىالمكانات عل   هاليتحميتم 

 .( ي  التصفية تهاأالاي)   االسترداد ألسبقيتها يترتيب معاك  أسا  

 

يقاط الكان المقابال  تزاملباااللهساامر اإلضاايية ا االعتاراع باصفر يتم الإل   المنشأة تهفأ حصة  أن بعد -39

 نياباة عان الشاركة الشاقيقة  بساداد تماا قاماأا  حكمياةقانانياة أا  التزاماتمن  المنشأة تحمله ما ي  حداد

، يا  الفتاارات الالحقااةأرباحااام أا المشاراع المشااتر   لشااركة الشااقيقة تحقا  ااعناادما . أا المشاراع المشااتر  

ماااب األربااااأ  يااا  احصاااتهتساااااى تبعاااد أن الكااان األربااااأ يااا  تلااا   ااالعتاااراع بحصاااته المنشاااأة ساااتأنع ت

 . بها عترعيالهسامر الت  لم  ي  احصته

 ضمحلل االخسائر 

أا المشاراع المشاتر   بهساامر الشاركات الشاقيقة  االعتاراعبعد تطبيا  طريقاة حقاا  الملكياة بماا يا  الا   -40

ماا إاا كاان لتحدياد ( 26المصارى رقام )معيار المحاسابة متطلبات  بتطبي  تقام المنشأة،  "38للفقرة "طبقام 

أا  ياا  الشااركة الشااقيقة اسااتثمارماصاااي  ياا   لالضاامحاللإضااايية هسااارة بااأى  االعتااراع ىضاارار ماان ال

 .المشراع المشتر 

 

مااااا إاا كااااان ماااان الاا ااااب لتحديااااد ( 26رقاااام )المصاااارى  معيااااار المحاساااابةمتطلبااااات أيضااااام  ةتطباااا  المنشااااأ -41

التا  ال أا المشاراع المشاتر  يا  الشاركة الشاقيقة  تهاحصايا   لالضامحاللهسارة إضايية االعتراع بأى 

 .هسامر االضمحالل اكال  قيمة ،  االستثمارمن صاي   ام تمثل  زأ
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ال أا مشااراع مشااتر  ياا  شااركة شااقيقة  سااتثمارالل ام ماان القيمااة الديتريااةالتاا  تشااكل  اازأ الشااهرةنظاارام ألن  -42

معياار اهتباار اضامحالل الشاهرة المنصاا  عليهاا بمتطلباات تطبا  ال يالااا  – بها بشكل منفصال عترعي

 ة تلا  الشاهرةيا  قيما ضامحاللاال اهتباراال يتم األصال"  قيمة ( "اضمحالل31المحاسبة المصرى رقم )

- منفاردكأصال   -لقيماة الديترياة لالساتثمار ككاليا  ااالضامحالل هتبار يمن الا   دالم با  بشكل منفصل.

بمقارنااة قيمتااه الديتريااة بالقيمااة القابلااة لالسااترداد )تمثاال االاا  ( 31المحاساابة المصاارى رقاام ) لمعيااارطبقااام 

 .ا أكبر(أيهم - تكاليع البيبالقيمة المتاقعة من استهدام األصل ، االقيمة العادلة مهصامام منها 

 يشير إل  اضمحالل (26رقم ) المصرىالمحاسبة معيار ي رى ال  االهتبار كلما كان تطبي  متطلبات ا 

 .االستثمارقيمة ي  

علا  أى أصال بماا يا  الا  الشاهرة االتا  يا  ماا  الحالاة المعتارع بهاا االضامحالل  ةاال يتم تازياب هساار 

أى  نيااأاماان ثاام . أا المشااراع المشااتر   كة الشااقيقةلالسااتثمار ياا  الشاار  يااةالديتر القيمااة ماان  ام  اازأتشااكل 

االاا  ( 31يعتارع بهااا طبقاام لمعيااار المحاسابة المصاارى رقام ) -االضامحالل مااا  لهسااامر  يةعكساتسااية 

المتاقعاة مان اعناد تحدياد القيماة  .لالسترداد مان االساتثمار ةالقابلترتفب معه الحقام القيمة إل  المدى الاى 

 :تقام بتقديرنشأة الميإن  استهدام األصل

بااساااطة  أن تتالااادالمتاقاااب ا يااا  القيماااة الحالياااة للتاااديقات النقدياااة المساااتقبلية المقااادرة  حصاااتها)أ(     

بما ي  ال  التديقات النقدية من عمليات الشركة الشقيقة أا المشراع المشتر  الشركة الشقيقة 

 . ستثماراالال  ي   النهاممالتصرع من االمتحصالت أا المشراع المشتر  

رباااأ التاا  األالمتاقااب أن تنشااأ ماان تازيعااات ا المسااتقبلية المقاادرة القيمااة الحاليااة للتااديقات النقديااة  )ب(أا 

 .االستثمارماا امن التصرع النهام  ي   االستثمارالحصال عليها كعامد عل  يتم س

ًديان كال الطريقتين يإن ،  مناسبة  ايتراضاتاستهدام ي  ضاأ ا    تي ة.نف  الن إل ست

 

 كاالعلاا  مسااتاى االاا   أا المشااراع المشااتر  ياا  شااركة شااقيقة السااتثمار "سااتردادالقابلااة لالالقيمااة "تقاادر  -43

تالاااد ال  أا المشاااراع المشااتر  إال إاا كاناات الشاااركة الشااقيقةحاااد  علاا  أا مشااراع مشاااتر    شااركة شاااقيقة

لتاديقات النقدياة التا  تالادما امساتقلة بشاكل كبيار عان بصاارة المساتمر  االساتهداممن  داهلةتديقات نقدية 

 لمنشأة.بتل  ا األهرىاألصال 
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  المستقلةالقوائم المالية 

 

للمسااتثمر  المسااتقلةياا  القاااامم الماليااة  أا مشااراع مشااتر   ياا  شااركة شااقيقة سااتثماراالتااتم المحاساابة عاان  -44

 .(17)المصرى رقم  معيار المحاسبةمن  " 10للفقرة "طبقام 


