
 

 

 2015( 44)المصري رقم  ةعيار المحاسبم
 اإلفصاح عن الحصص فى المنشآت األخرى 

 

 
 هدف المعيار

 التى تتيح لمستخدمى قوائمها المالية تقييم : تباإلفصاح عن المعلوما المنشأةإلزام  هدف هذا المعيار الىي -1

 طبيعة حصصها فى المنشآت األخرى والمخاطر المصاحبة لها . (أ)

 تلك الحصص على مركزها المالى وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية .و)ب( تأثيرات    
 

 تحقيق الهدف 

 " على المنشأة اإلفصاح عن :1لتحقيق الهدف الوارد فى الفقرة " -2

فتراضات الهامة التى أفترضتها المنشأة لتحديد طبيعة حصتها فى المنشأة األخرى أو الترتيب اآلخر وتحديد األحكام واال (أ)
 "(.9" إلى "7ب المشترك التى تملك فيه حصة ) الفقرات من "نوع الترتي

 المعلومات عن حصصها فى : (ب)

 "(.19" إلى "10الشركات التابعة ) الفقرات من " (1)

 "(.23" إلى "20( الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة ) الفقرات من "2و)         
)     المجمعة ( غير عليها المنشأة ) المنشآت ذات الهيكل الخاص  تسيطرال والتى الخاص ( المنشآت ذات الهيكل 3و)         

 ."(31" إلى "24الفقرات من "
 

المطلوباة بموجاب معاايير المحاسابة المصارية إذا لم تحقق اإلفصااحات المطلوباة بموجاب هاذا المعياار إلاى جاناب اإلفصااحات  -3
 إضافية ضرورية أخرى لتحقيق ذلك الهدف . " ، فعلى المنشأة أن تفصح عن أية معلومات1األخرى هدف الفقرة "

 

تدرس المنشأة مستوى التفاصيل الالزم لتلبية هدف اإلفصااح ومادى التركياز علاى كال مان المتطلباات الاواردة فاى هاذا المعياار.  -4
 وتقااوم المنشااأة بتجميااج أو تجزئااة اإلفصاااحات بطريقااة ال تااادى إلااى إخفاااة المعلومااات المفياادة بساابب عاار  كميااة كبياارة ماان

 "(.6" إلى "أت2الفقرات "أت راججالتفاصيل غير الهامة أو تجميج بنود ذات خصائص مختلفة ) 

 
 نطاق المعيار 

 لك حصة فى أى مما يلى تطبيق هذا المعيار : تينبغى على المنشأة التى تم -5

 الشركات التابعة . (أ)

 الترتيبات المشتركة ) أى العمليات المشتركة أو المشروعات المشتركة (. (ب)

 .الشركات الشقيقة  )ج(
 )د( المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة.
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 ال ينطبق هذا المعيار على : -6

التاى ينطباق عليهاا معياار المحاسابة  األجالخطط مزايا العاملين بعد إنتهاة الخدمة أو خطط مزاياا العااملين األخارى طويلاة  (أ)
 . " مزايا العاملين" ( 38المصرى رقم )

. لكان  " القاوائم المالياة المساتقلة" ( 17التى ينطبق عليها معيار المحاسابة المصارى رقام )و ية المستقلة للمنشأة القوائم المال (ب)
إذا كان لدى المنشأة حصص فى منشأة ذات هيكل خاص غير مجمعة وتعد قوائم مالية مستقلة على أنهاا قوائمهاا المالياة 

 " عند إعدادها تلك القوائم المالية المستقلة.31" إلى "24لفقرات من "الوحيدة ، فعليها أن تطبق المتطلبات الواردة فى ا

)ج( حصااة تحااتفا بهااا المنشاااأة التااى تشااارك فااى ترتياااب مشااترك ، ولكاان ال تملااك سااايطرة مشااتركة عليهااا ، إال إذا أدت تلاااك 
 الترتيب او كانت حصة فى منشأة ذات هيكل خاص .الحصة إلى وجود نفوذ ماثر على 

   ومااج ذلااك،  ( " األدوات الماليااة" 26) لمعيااار المحاساابة المصاارى رقاام شااأة أخاارى تااتم المحاساابة عليهااا وفقااا  )د( حصااة فااى من
 المنشأة هذا المعيار عندما :تطبق 

( تكاون الحصاة عبااارة عان حصااة فاى شاركة شااقيقة أو مشاروع مشااترك ياتم قياساها بالقيمااة العادلاة ماان خاالل األرباااح أو 1) 
 ( "اإلستثمارات فى الشركات الشقيقة ".18ر المحاسبة المصرى رقم )الخسائر ، وفقا  لمعيا

 ( تكون الحصة عبارة عن حصة فى منشأة ذات هيكل خاص غير مجمعة .2أو)
 

 األحكام واإلفتراضات الهامة

إلفتراضاات تفصح المنشأة عن المعلومات حول األحكام و اإلفتراضات الهامة التى قامت بهاا ) والتغيارات علاى تلاك األحكاام وا -7
 ( عند تحديد :

"  ماان معيااار المحاساابة 6" و "5وارد فااى الفقاارات "هااو امااتالك ساايطرة علااى منشااأة أخاارى ، أى الكيااان المسااتثمر فيااه كمااا  (أ)
 . "( "القوائم المالية المجمعة 42المصرية رقم )

 إمتالكها سيطرة مشتركة على ترتيب أو نفوذ ماثر على منشأة أخرى .و)ب( 
تيب المشترك ) أى عملية مشتركة أو مشروع مشترك( عند تنايم هذا الترتيب من خاالل شاركة أو تناايم مساتقل و)ج(  نوع التر 

. 
 
" تشاامل تلااك التااى قاماات بهااا المنشااأة عناادما تاااادى 7الفقاارة " اإلفصاااح عنهااا بموجااب يااتملهامااة التااى األحكااام واإلفتراضااات ا -8

 نفوذ ماثر.لسيطرة مشتركة أو لسيطرة ، أو لعن مدى امتالك المنشأة التغييرات فى الحقائق والاروف إلى تغيير اإلستنتاج 

 

 " ينبغى على المنشأة أن تفصح مثال  عن األحكام واإلفتراضات الهامة التى تمت عند تحديد :7لإللتزام بالفقرة " -9

 من نصف حقوق التصويت فى المنشأة األخرى .ألكثر عدم سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها  (أ)

 طرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها ألقل من نصف حقوق التصويت فى المنشأة األخرى .سي (ب)

 ( . 42" من معيار المحاسبة المصرى رقم )72" إلى "أت58الفقرات من "أت راجج)ج( كونها وكيال  أو أصيال  ) 
 منشأة األخرى .أو أكثر من حقوق التصويت فى ال %20)د( عدم امتالك نفوذ ماثر رغم امتالكها لنسبة 

 .من حقوق التصويت فى المنشأة األخرى  %20)و( تمتعها بنفوذ ماثر رغم امتالكها لنسبة تقل عن 
 الحصص فى الشركات التابعة 

 تفصح المنشأة عن المعلومات التى تمكن مستخدمى القوائم المالية المجمعة من : -10
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  فهم : (أ)

 المنشآت المكونة للمجموعة . (1)

   "( .12وتدفقاتها النقدية )الفقرة"غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة  الحقوقاألقلية / ( حقوق 2و)

 تقييم : و)ب( 

ق القيود الهامة على قدرة المنشأة على الوصول إلى أصول المجموعة أو اساتخدامها وتساوية إلتزاماتهاا ) طبيعة ونطا (1)
 .  "(13الفقرة "

" 14ت الهيكل الخاص المجمعاة والتغييارات فيهاا ) الفقارات مان "( طبيعة المخاطر المصاحبة لحصتها فى المنشآت ذا2و)
 "(.17إلى "

 "(.18آثار التغييرات فى حصص ملكية الشركة األم فى الشركة التابعة التى ال تادى إلى فقدان السيطرة ) الفقرة "( 3و)
 "( .19( أثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية )الفقرة"4و)

 

المستخدمة فى إعاداد القاوائم المالياة المجمعاة قاد أعادت فاى تااريف أو عان فتارة مالياة التابعة  ةكندما تكون القوائم المالية للشر ع -11
مان معياار المحاسابة المصارى  ("93" و "أت92"أت الفقارتين راجاجتختلف عن تاريف أو الفترة المالية للقوائم المالية المجمعاة ) 

 المنشأة أن تفصح عن :( ، فينبغى على  42رقم )

 تاريف نهاية الفترة المعد عنها القوائم المالية لتلك الشركة التابعة . (أ)

 و)ب( سبب استخدام تاريف أو فترة مختلفة .    
 

 غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية  األقلية / الحقوقحقوق 

حقاوق حصاة غيار مسايطرة جوهرياة للمنشاأة المعادة للقاوائم المالياة عماا تفصح المنشأة لكل من شركاتها التابعة التاى يوجاد بهاا  -12
 يلى : 

 إسم الشركة التابعة . (أ)

 مكان األعمال الرئيسى ) وبلد التأسيس إذا كانت تختلف عن مكان األعمال الرئيسى( للشركة التابعة . (ب)

 غير المسيطرة . األقلية / الحقوق)ج( نسبة حقوق 
غيار المسايطرة إذا كانات تختلاف عان نسابة حصاص األقلياة / الحقاوق فا بهاا مان قبال حقاوق )د( نسبة حقوق التصويت المحت

 الملكية المحتفا بها .
 غير المسيطرة من أرباح و خسائر الشركة التابعة .األقلية / الحقوق )ها( نصيب حقوق 
 اية الفترة المالية .غير المسيطرة المتراكمة فى الشركة التابعة فى نهاألقلية / الحقوق )و( إجمالى حقوق 

 "(.10أتالفقرة " راجج)ز( معلومات مالية ملخصة عن الشركة التابعة ) 
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 طبيعة ونطاق القيود الهامة 

 تفصح المنشأة عما يلى :  -13

قانونية والتعاقدياة والتنايمياة ( علاى قادرتها فاى الوصاول إلاى أصاول المجموعاة واساتخدامها قيود الهامة ) مثال  ، القيود الال (أ)
 وية إلتزاماتها مثل :وتس

ويل النقاد أو األصاول األخارى إلاى ) أو مان( اااركاتها التابعاة علاى تحاااتلك القيود التى تحد من قدرة الشاركة األم أو ش (1)
 المنشآت األخرى ضمن المجموعة .

أو فعهااا الضامانات أو المتطلبااات األخاارى التااى تقياد توزيااج أرباااح األسااهم أو أى توزيعااات راسامالية أخاارى التااى يااتم د (2)
 اإلقترا  أو اإلقرا  إلى ) أو من( المنشآت األخرى ضمن المجموعة .

غير المسيطرة والتى قد تحد من قدرة المنشأة للوصاول إلاى أصاول لحقوق األقلية / الحقوق  طبيعة ونطاق الحقوق الوقائية (ب)
ألم ملزمااة بتسااوية إلتزامااات الشااركة أو اسااتخدامها أو تسااوية إلتزاماتهااا ) كمااا هااو الحااال عناادما تكااون الشااركة االمجموعااة 

غيار المسايطرة علاى الوصاول إلاى أصاول الشاركة التابعاة  األقلياة / الحقاوقالتابعة قبل تساوية إلتزاماتهاا أو وجاوب موافقاة 
 تها (.اأو لتسوية إلتزام

 .)ج( القيم المدرجة بالقوائم المالية المجمعة لألصول واإللتزامات التى تنطبق عليها تلك القيود 
 

 شأة فى المنشآت ذات الهيكل الخاص المجمعة نطبيعة المخاطر المصاحبة لحصص الم

تفصح المنشأة عن بنود أية إتفاقيات تعاقدية يمكن أن تقتضى من الشركة األم أو شركاتها التابعاة تاوفير الادعم الماالى للمنشاأة  -14
كاان أن تعاار  المنشااأة المعادة للقااوائم الماليااة إلااى ذات الهيكال الخاااص المجمعااة ، بمااا فاى ذلااك األحااداا أو الاااروف التاى يم

ذات  ةالخساارة ) ماثال  ، أسااباب ترتيباات السايولة أو التصاانيف اإلئتماانى التااى قاد تاادى إلااى إلازام المنشاأة بشااراة أصاول المنشااأ
 (.لهاالهيكل الخاص أو توفير الدعم المالى 

 

الفتارة المالياة ودون وجاود إلتازام تعاقادى للقياام باذلك ، دعماا  مالياا  أو الشركة األم أو أى من شركاتها التابعة ، خالل إذا قدمت  -15
رة عنهاا ات الهيكال الخااص أو األدوات الصاادذات هيكل خاص مجمعة ) مثال  ، شراة أصول المنشاأة ذدعما  آخر إلى منشأة 

 ( ، فينبغى على المنشأة اإلفصاح عن : 

لمنشااأة ذات الهيكاال لالتااى ساااعدت فيااه الشااركة األم أو شااركاتها التابعااة نااوع ومبلااد الاادعم المقاادم بمااا فااى ذلااك الحاااالت  (أ)
 الخاص فى الحصول على الدعم المالى .

 و)ب( أسباب تقديم الدعم .
 

أو  للقيااام بااذلك ، دعمااا  ماليااا  إذا قاادمت الشااركة األم أو أى ماان شااركاته التابعااة خااالل الفتاارة الماليااة ودون وجااود إلتاازام تعاقاادى  -16
لاام يكاان يااتم تجميعهااا ماان قباال وأدى الاادعم إلااى ساايطرة المنشااأة علااى المنشااأة ذات دعمااا  آخاار إلااى منشااأة ذات هيكاال خاااص 

 الهيكل الخاص فينبغى على المنشأة اإلفصاح عن توضيح للعوامل ذات العالقة فى الوصول إلى هذا القرار .
 

أو دعام آخار إلاى المنشاأة ذات الهيكال الخااص المجمعاة بماا فاى ذلاك تفصح المنشأة عن أياة نياة حالياة  لتاوفير الادعم الماالى  -17
 . ذات الهيكل الخاص فى الحصول على الدعم المالىالنية لمساعدة المنشأة 

 
 السيطرة  ة التابعة التى ال تؤدى إلى فقدآثار التغييرات فى حصة ملكية الشركة األم فى الشرك

ملكية مسااهمى الشاركة األم نتيجاة التغييار فاى حصاة الملكياة فاى الشاركة التابعاة تعر  المنشأة جدوال  يبين االثر على حقوق  -18
 والتى ال تادى إلى فقد السيطرة .
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 السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية  دآثار فق

 : (42م ) " من معيار المحاسبة المصرى رق25تفصح المنشأة عن الربح أو الخسارة )إن وجد( المحسوب وفقا  للفقرة " -19

فقاد السايطرة جزة الربح أو الخسارة الناتج عن قياس أى استثمار متبقى فى الشركة التابعة السابقة بقيمته العادلاة فاى تااريف  (أ)
. 

كل شااالعتاراف باالربح أو الخساارة ) إذا لام يكان قاد تام عرضاها ب فياه الاذى تامة الادخل( ماو)ب(  البند فى الربح أو الخسارة ) قائ
 منفصل (.

 

 صص فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقةالح
  

 فصح المنشأة عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم :ت -20

شااقيقة بمااا فااى ذلااك طبيعااة وتاااأثيرات لالطبيعااة والماادى والتااأثيرات الماليااة لحصصااها فااى الترتيبااات المشاااتركة والشااركات ا (أ)
مشاااتركة أو نفااااوذا  مااااثرا  علااااى الترتيباااات المشااااتركة  خااارين مماااان يملكاااون ساااايطرة عالقتهاااا التعاقديااااة ماااج المسااااتثمرين اآل

 "(.22" و "21" الفقرتينوالشركات الشقيقة ) 

 "(.23و)ب( طبيعة المخاطر المصاحبة لحصصها فى المشروعات المشتركة والشركات الشقيقة والتغييرات فيها ) الفقرة "
 

 شتركة والشركات الشقيقة لمنشأة فى الترتيبات الملحصص االمالية طبيعة ونطاق والتأثيرات 

 تفصح المنشأة  : -21

 بالنسبة للترتيب المشترك والشركة الشقيقة التى يكون لها أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة المعدة للتقارير : (أ)

 إسم الترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة . (1)

شااقيقة ) مااثال  ، ماان خااالل وصااف طبيعااة أنشااطة الترتيااب لا ( طبيعااة عالقااة المنشااأة مااج الترتيااب المشااترك أو الشااركة2و)
 المشترك أو الشركة الشقيقة وما إذا كانت إستراتيجية بالنسبة ألنشطة المنشأة (.

( مكان األعمال الرئيسى ) وبلد التأسيس ، إذا كان مختلفا  عن مكان األعمال الرئيساى ( للترتياب المشاترك أو الشاركة 3و)
 الشقيقة .

ة الملكياة أو حصااة المشااركة المحااتفا بهاا مان قباال المنشاأة ، ونساابة حقاوق التصاويت المحااتفا بهاا ، إذا كاناات ( نساب4و)
 مختلفة وكان ذلك ممكنا  .

 بالنسبة لكل مشروع مشترك أو شركة شقيقة لها أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة المعدة للقوائم المالية : (ب)

أو الشااركة الشااقيقة يقاااس بمسااتخدام طريقااة حقااوق الملكيااة أو بالقيمااة  مااا إذا كااان االسااتثمار فااى المشااروع المشااترك (1)
 العادلة .

 ".13" ، "أت12"أت الفقرتينحول المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة كما هو وارد فى  ملخصةمعلومات مالية  (2)

ق معلاان لالسااتثمار ، القيماة العادلااة إلساتثمارها فااى المشاروع المشااترك أو الشااركة الشاقيقة ، إذا كااان هنااك سااعر ساو  (3)
 وذلك فى حالة قياس الحصة فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة بمستخدام طريقة حقوق الملكية .

" حااول اسااتثمارات المنشااأة فااى المشااروعات المشااتركة والشااركات 16)ج( المعلومااات الماليااة كمااا هااى محااددة فااى الفقاارة "أت 
 الشقيقة غير الهامة بشكل منفرد :

 ماليات لكافة المشروعات المشتركة غير الهامة بشكل منفصل .( كمج1) 
 ( كمجماليات لكافة الشركات الشقيقة غير الهامة بشكل منفرد .2) 
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 تفصح المنشأة أيضا  عن : -22

طبيعاااة ونطاااااق اى قيااااود جوهريااااة ) مااااثال  ناتجااااة عاااان ترتيبااااات أقتاااارا  أو متطلبااااات تنايميااااة أو ترتيبااااات تعاقديااااة مااااج  (أ)
أو الشااركة الشااقيقة ( علااى قاادرة الماااثر علااى المشااروع المشااترك  النفااوذيملكااون الساايطرة المشااتركة أو  المسااتثمرين مماان

المشااروعات المشااتركة أو الشااركات الشااقيقة علااى تحوياال األمااوال إلااى المنشااأة فااى شااكل أرباااح األسااهم النقديااة أو تسااديد 
 القرو  التى قدمتها المنشأة .

روع المشاترك أو الشاركة الشاقيقة المساتخدمة فاى تطبياق طريقاة حقاوق الملكياة تام إعادادها عندما تكون القوائم المالية للمش (ب)
 فى تاريف أو عن فترة تختلف عن تاريف أو فترة المنشأة :

 نهاية الفترة المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة .تاريف  (1)

 ( أسباب استخدام قوائم مالية فى تاريف أو عن فترة مختلفة .2و)
قيقة غيار المعتارف بهاا عان الفتارة المالياة وبشاكل تراكماى ، وذلاك إذا شج( الحصة فى خسائر المشروع المشترك أو الشركة ال)

 توقفت المنشأة عن االعتراف بحصتها من خسائر المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية .
 

 وعات المشتركة والشركات الشقيقة المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى المشر 

 عن : اإلفصاحينبغى على المنشأة  -23

بالمشروعات المشتركة بشكل منفصل عن قيمة اإللتزامات األخارى كماا هاو محادد  ةاإللتزامات التى تخص المنشاة والمتعلق (أ)
 " .20" إلى "أت 18فى الفقرات من "أت

علااى  ،واألصااول المحتملااة " المحتملااة  االلتزامااات وصااات ( " المخص28وفقااا  ألحكااام معيااار المحاساابة المصاارى رقاام ) (ب)
           المشااتركة أو الشااركات الشااقيقة المشااروعاتصصااها فااى حوالمتعلقااة ب الفعليااةالمنشااأة أن تفصااح عاان اإللتزامااات المحتملااة 
تركة أو نفاوذ بشاكل مشاترك ماج مساتثمرين آخارين يملكاون سايطرة مشا الفعلياة) و تشمل حصتها من اإللتزاماات المحتملاة 

مااثر علاى المشاااريج المشاتركة أو الشااركات الشاقيقة ( بشااكل منفصال عان قيمااة اإللتزاماات المحتملااة األخارى إال إذا كااان 
 .إحتمال تلك اإللتزامات مستبعد 

 
 الحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة

 ائمها المالية من :ينبغى على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قو  -24

 " ( .28" إلى "26غير المجمعة ) الفقرات من " الخاصذات الهيكل فى المنشآت فهم طبيعة ومدى حصص المنشأة  (أ)

 و)ب( تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة والتغييرات فيها .
 

" المعلومات حول تعار  المنشاأة لمخااطر مشااركتها ماج المنشاآت )ب( 24"فقرة "تشمل المعلومات المطلوبة التى وردت فى ال -25
ذات الهيكل الخاص غير المجمعة فى الفتارات الساابقة ) علاى سابيل المثاال رعاياة المنشاأة  ذات الهيكال الخااص( حتاى إذا لام 

 . يعد للمنشأة أى مشاركة تعاقدية مج المنشأة ذات الهيكل الخاص خالل الفترة المالية

 
 طبيعة الحصص

نوعية لحصصها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعاة والتاى ليتعين على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات الكمية وا -26
 تشمل على سبيل المثال ال الحصر طبيعة وغر  وحجم أنشطة المنشأة ذات الهيكل الخاص وكيف يتم تمويلها .
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" ) 29ذات هيكل خاص غير مجمعة و ال تقادم المعلوماات المنصاوص عليهاا فاى الفقارة "إذا كانت المنشأة تقوم برعاية منشأة  -27
 مثال  ، عندما يكون ليس لها حصة فى المنشأة فى تاريف القوائم المالية ( ، فعلى المنشأة اإلفصاح عما يلى :

 كيفية تحديدها للمنشآت ذات الهيكل الخاص التى ترعاها. (أ)

 يكل الخاص خالل فترة إعداد التقارير بما فى ذلك وصف لنوع الدخل المعرو .الدخل من تلك المنشآت ذات اله (ب)

 لجميج األصول المحولة إلى تلك المنشآت خالل الفترة المالية .)ج( القيمة الدفترية ) فى تاريف التحويل ( 
 

طريقاة أخارى ا كاان هنااك فاى شاكل جادول إال إذ )ب( ، )ج( " 27" الفقارةيتعين على المنشأة عار  المعلوماات الماذكورة فاى  -28
 "(.6" إلى "أت2، وتصنيف نشاطات الرعاية الخاصة بها إلى فئات مالئمة ) راجج الفقرات من "أت مالةمةأكثر 

 
 طبيعة المخاطر 

 ملخصا  لما يلى :  -إال إذا كان هناك طريقة أخرى أكثر مالةمة  -يتعين على المنشأة اإلفصاح فى شكل جدول  -29

صول واإللتزامات المعترف بها فى قوائمها المالية الخاصة بحصص المنشاآت ذات الهيكال الخااص غيار القيمة الدفترية لأل (أ)
 المجمعة .

 البنود بقائمة مركزها المالى الذى يتم االعتراف فيها بهذه األصول واإللتزامات . (ب)

حصصها فاى المنشاآت ذات الهيكال  منلها )ج( القيمة التى تعتبر أفضل تقييم للحد األقصى للخسارة التى قد تتعر  المنشأة 
ذا لام تساتطج المنشاأة أن تحادد الحاد  الخاص غير المجمعة ، بما فى ذلك كيفية تحديد الحد األقصاى للتعار  للخساارة . وا 

عان  غيار المجمعاة فيتوجاب عليهاا اإلفصااح لمنشاآت ذات الهيكال الخااص األقصاى للتعار  للخساارة مان حصصاها فاى ا
    تلك الحقيقة وعن األسباب.

لتزامات المنشاأة المتعلقاة بحصصاها فاى المنشاآت ذات الهيكال الخااص غيار المجمعاة ماج  )د( مقارنة القيمة الدفترية ألصول وا 
 الحد األقصى لتعر  المنشأة للخسارة من تلك المنشآت .

 

الخاااص غياار المجمعااة  إذا قاماات المنشااأة خااالل الفتاارة الماليااة بتقااديم دعاام مااالى أو دعاام ماان نااوع آخاار للمنشااآت ذات الهيكاال  -30
تلك التى كانت تملك فيها حصص سابقة أو التى تملك فيها حصص حالياة دون وجاود إلتازام تعاقادى عليهاا لفعال ذلاك ) سواة  

 يلى:  عماعلى سبيل المثال شراة أصول المنشاة ذات الهيكل الخاص أو أدوات صادرة عنها ( ، فيتعين عليها اإلفصاح 

بماا فااى ذلاك الحاااالت التااى سااعدت فيهااا المنشاأة ذات الهيكاال الخااص فااى الحصاول علااى الاادعم ناوع وقيمااة الادعم المقاادم  (أ)
 المالى .

 و)ب( أسباب تقديم الدعم .
 

يتعين على المنشأة اإلفصااح عان أى نواياا حالياة تتعلاق بتقاديم دعام ماالى أو دعام مان ناوع آخار للمنشاأة ذات الهيكال الخااص  -31
 دة المنشأة ذات الهيكل الخاص فى الحصول على الدعم المالى .عير المجمعة بما فى ذلك نوايا مساغ


