




   : فى هذا المعيار يطبق  -٢
  .معهم األطراف ذوى العالقة والمعامالت تحديد العالقات مع   )أ(   
 واألطـراف ذوى  المنشأة ما بين - بما فيها التعهدات- األرصدة القائمةتحديد)ب(و 

  . عها مالعالقة
  . مطلوب)ب( ، )أ( الظروف والتى من أجلها يكون اإلفصاح فى تحديد) ج(و 

  . لهذه البنودتحديد اإلفصاحات المطلوبة)د(و  
  مع األطراف ذوى العالقة والمعامالتالعالقاتالمعيار اإلفصاح عن هذا يتطلب   -٣

المستقلة للشركة  المجمعة والقوائم المالية  فى-القائمة بما فيها التعهدات واألرصدة 
 وفقاً الذين لهم سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيهااألم أو 

 أو معيار المحاسبة "ية المجمعة القوائم المال") ٤٢( لمعيار المحاسبة المصرى رقم
يار أيضاً على يسرى هذا المع و ."القوائم المالية المستقلة ) " ١٧(المصرى رقم 

  .القوائم المالية المنفردة



  : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار   -٩
هو الشخص الذى له أو المنشأة التى لها عالقة بالمنشأة المعدة  :الطرف ذو العالقة

  )."ة للقوائمالمنشأة المصدر" ويشار إليها فى هذا المعيار بـ ( للقوائم المالية 
يعد الشخص أو أحد أطراف العائلة المقربين لهذا الشخص ذوى العالقة بالمنشأة 

المصدرة للقوائم إذا كان هذا الشخص 



المنـشأة   فيما بين    االلتزامات الخدمات أو     أو هى تبادل الموارد    :معامالت األطراف ذوى العالقة   
  . تم تحميله لهذا التبادلثمن بغض النظر عن وجود المصدرة للقوائم وطرف ذو عالقة

ر بواسطة  هم األطراف المتوقع لهم التأثير أو التأث      :  أطراف العائلة المقربون لشخص   
  : يتضمن هذا  قد ، والمنشأةذلك الشخص عند تعاملهم مع 

  األطفال/  الزوج/ الزوجة  )أ( 
الزوج/ أطفال الزوجة  )ب(و
  الزوج/ فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة هم من  )ج(و

 المدفوع أو المقدم بواسطة الشركة أو نيابة عن هى كافة أنواع المقابل  :التعويضات
كما تم تعريفها فى (تتضمن كل مزايا العاملين  :ل خدمات أديت للشركةالشركة فى مقاب

فوع د ويتضمن كذلك المقابل الم، )"مزايا العاملين) "٣٨( رقم معيار المحاسبة المصرى
  - :  وهذا يتضمنبالمنشأة والمتعلق نيابة عن الشركة القابضة

 فى المنشأةساهمة  م ومزايا العاملين قصيرة األجل مثل األجور والمرتبات  )أ( 
جازات المرضية  واألجازات السنوية المدفوعة واإلاالجتماعيةالتأمينات 

 شهر من ١٢إذا كانت ستدفع خالل (المدفوعة وتوزيعات األرباح والمكافآت 
ووسائل  السكن ، و مثل الرعاية الصحية( غير النقدية والمزايا) نهاية الفترة

  . المدفوعة للعاملين الحاليين)ة أو المدعمة ، والسلع والخدمات المجانياإلنتقال



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

األجل أو المزايا  جازات طويلةين األخرى طويلة األجل متضمنة اإلمزايا العامل  )ج(و
ايا العجز طويلة األجل وكذلك توزيعات األرباح طويلة األجل األخرى أو مز

  . شهر من نهاية الفترة١٢ سدادها بالكامل خالل  والتى لن يتموالمكافآت المؤجلة
  مقابل إنهاء الخدمة   )د(و
.المدفوعات المبنية على أسهم )هـ(و

ول  للحص وذلكلمنشأة التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية القدرة على هى : السيطرة
  .على منافع من أنشطتها

  .مشاركة بموجب اتفاق تعاقدى للسيطرة على نشاط اقتصادىهى :  السيطرة المشتركة
هم األشخاص الذين يملكون السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه  :  أفراد اإلدارة العليا

سواء ( أى مدير  ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شامالًالمنشأةوالسيطرة على أنشطة 
  . لهذه المنشأة) كان تنفيذياً أو ال

السياسات المالية في اتخاذ القرارات المتعلقة ب المشاركة القدرة علىهو  : النفوذ المؤثر
المستثمر فيها ولكنها ال ترقى إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة  للمنشأةوالتشغيلية 

  .على تلك السياسات 
   سواء كانت محليةالمماثلةوإداراتها وهيئاتها واألجهزة تشير إلى الحكومة  : الحكومة

  .أو أقليمية
 هى المنشأة التى للحكومة عليها سيطرة أو سيطرة : المنشآت ذات العالقة بالحكومة

  .مشتركة أو نفوذ مؤثر 



 والشركات التابعة بغض النظر عن األمالعالقة ما بين الشركة   اإلفصاح عنيتعين  -١٣
 األم الشركة اسمعن   أن تفصحعلى المنشأة كما . بينهم من عدمهحدوث تعامالت 

ائم مالية  قووجودوفى حالة عدم - األم الشركة  هو إذا لم يكن–أو الطرف المسيطر 
 التالية األم أو الطرف المسيطر فإنه يتم اإلفصاح عن الشركة األممنشورة للشركة 

  .لها قوائم مالية منشورة والتى فى األهمية 



 بما في ذلك -ليااإلدارة العالمدفوعة ألفراد  التعويضات أن تفصح عن المنشأةعلى   -١٧
  :  كمبالغ إجمالية ووفقاً للتبويب التالى -أعضاء مجلس اإلدارة 

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

 فعلى  خالل فترة القوائم الماليةا كانت هناك معامالت مع األطراف ذوي العالقةإذ  -١٨
 وكذلك معلومات عن هذه  ، اإلفصاح عن طبيعة العالقات مع هذه األطرافالمنشأة

والتى تعتبر ضرورية لفهم التأثير بما فيها اإلرتباطات المعامالت واألرصدة المستحقة 
 المتطلبات الواردة فى إلىضافة وذلك باإل ،ئم المالية المحتمل لتلك العالقة على القوا

  : ما يلى اإلفصاحات تتضمن وكحد أدنى . "١٧"الفقرة 
  . المعامالتقيمة) أ(
   : بما فيها االرتباطات واألرصدة القائمة  )ب(و

بما فيها وجود ضمانات من عدمه وطبيعة المقابل الذى سيتم شروط ال  )١( 
  .تقديمه فى التسوية 

   تم الحصول عليها التىصيل الضمانات المقدمة أوتفا  )٢(و
المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك فيها لألرصدة القائمة   )ج(و

  لألطراف ذوى العالقة
  الديون المعدومة أو لمواجهةل خالل الفترةما تم تحميله على قائمة الدخ  )د(و

  .الديون المشكوك فيها لألطراف ذوى العالقة
  : بشكل منفصل لكل من"١٨"اإلفصاحات المطلوبة فى الفقرة  يتم عرض  -١٩

  األمالشركة )   أ( 
  المنشأة على نفوذ مؤثراألطراف التى لها سيطرة مشتركة أو )  ب(و
  الشركات التابعة ) ج(و



  الشركات الشقيقة   )د(و
  التى للمنشأة حصص فيهاالمشروعات المشتركة ) هـ(و
  األمركة أو الشركة أفراد اإلدارة العليا للش )  و(و
  أطراف أخرى ذات عالقة )  ز(و



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

  .للمنشأةالمالية 

فيما " ١٨"نشأة المصدرة للقوائم  من متطلبات اإلفصاح الواردة فى فقرة تعفى الم -
يتعلق بالمعامالت مع األطراف ذوى العالقة واألرصدة القائمة معهم بما فيها 

  :اإلرتباطات والتى تتم مع 
حكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة ) أ(

.للقوائم
 سيطرة أو سيطرة مشتركة لهاات عالقة بسبب أن نفس الحكومة منشأة أخرى ذ) ب(و 

  .أو نفوذ مؤثر على كل من المنشأة المصدرة للقوائم والمنشأة األخرى 
- 

- 


