




ـ   كـل مـن  في االستثمارات المحاسبة عن  فيعيار  يطبق هذا الم  -٢  التابعـة  شركاتال
أن المنشأة  عندما تختار   شقيقة  الشركات  الو تخضع لسيطرة مشتركة      التى منشآتالو
المحلية بإعداد تلـك    القوانين واللوائح   عندما تلزمها   أو   عرض قوائم مالية مستقلة   ت

.القوائم
٣-

: قرين كل منهابالمعنى المذكور هذا المعيار فيتستخدم المصطلحات التالية -٤
تعـرض فيهـا األصـول     القوائم الماليـة لمجموعـة    هي: القوائم المالية المجمعة  

اللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقديـة للـشركة األم           وا
  .وشركاتها التابعة كما لو كانت لكيان اقتصادى واحد

منشأة والتي يمكن بعد     المعروضة بمعرفة  تلك القوائم    هي: لية المستقلة االقوائم الم 
أة المحاسـبة عـن     األخذ في االعتبار متطلبات هذا المعيار أن تختار فيهـا المنـش           

 في منشآتها التابعة أو مشروعاتها المشتركة أو شركاتها الشقيقة إمـا            ااستثماراته
  .) ٢٦( طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  أوبالتكلفة

٥-



  

  بالتكلفة) أ(
االعتـراف  : دوات الماليـة  األ ")٢٦( رقم   طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى     ) ب(أو 

  . "والقياس
 فئـة مـن     علـى كـل   تطبيق نفس المعالجـة المحاسـبية       تقوم ب أن   على المنشأة 
 أو باسـتخدام  "بالتكلفـة المثبتـة  "الستثمارات االمنشأة  وإذا ما بوبت    . االستثمارات

أو ضـمن    ( أو التوزيـع     محتفظ بها بغرض البيـع    كأصول   طريقة حقوق الملكية    
لمعيـار  وفقـا    ) محتفظ بها بغـرض البيـع      "هامن ارى التخلص جأصول  مجموعة  "

غـرض البيـع    لاألصول غير المتداولة المحتفظ بها      " )٣٢(المحاسبة المصرى رقم    
تلك االستثمارات من المحاسبة عن بتقوم على المنشأة أن ف" والعمليات غير المستمرة

ما االستثمارات التى أ). ٣٢(لمعيار المحاسبة المصرى رقم   طبقاً  تاريخ ذلك التبويب    
 فى  يتغير قياسها  نفل) ٢٦(لمعيار المحاسبة المصرى رقم     يتم المحاسبة عنها طبقا     

  .مثل تلك الحاالت





 ) ٤٢(معيار المحاسبة المصرى رقـم  من   ""٤" طبقاً للفقرة    - أمشركة  تختار   ماعند-١٦
ح ينبغى أن تفصفية مستقلة وان تكتفى بإعداد قوائم مالقوائم مالية مجمعة تعد  أال –

  :القوائم المالية المستقلة عما يلىتلك 
قـد  المنـشأة   وأن  ،   مـستقلة هى قوائم ماليـة     إن القوائم المالية    حقيقة  ) أ(

 المنـشأة  واسـم مجمعة ، قوائم مالية   إعداد   اإلعفاء من    استخدمت شروط 
وتتماشى مـع   لالستخدام العام   متاحة   قوائم مالية مجمعة     لهاصدرت  التى  

والدولة التى أسست بها تلك المنـشأة أو يقـع       عايير المحاسبة المصرية  م
 ، والعنوان الذى يمكن الحصول منه على القوائم المالية          فيها محل إقامتها  

   .المجمعة المتاحة لالستخدام العام
منشآت فى فى شركات تابعة والمملوكة للمنشأة  الهامة باالستثماراتبيان      ) ب(و 

كل شـركة    اسمبما فى ذلك    شركات شقيقة   فى  و تركةتخضع لسيطرة مش  
التى أسست بها أو التى يقع بها محل إقامتها        دولة  الومن تلك الشركات ،     

التى  التصويت   وقنسبة حق وكل شركة   ملكية  المنشأة فى   حصة  نسبة   و ،
.) الملكيةصةتختلف عن نسبة حاألخيرة إذا كانت (تحوزها 

ضـمن   التى وردت االستثماراتللمحاسبة عن بيان بالطريقة المستخدمة      )ج(و
.أعاله) ب(

أو  )"١٦"فـى الفقـرة   تـم ذكرهـا    التى األمخالف الشركة ب (أمشركة  تقوم   ماعند-١٧
 المستثمر فيها بإعداد قوائم المنشأةمستثمر لديه سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على 

 قد ةالقوائم المالي   أن وضحيمالية مستقلة فينبغى على الشركة األم أو المستثمر أن          
) .٤٣(، ) ٤٢(،  ) ١٧(تم اعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أرقام 

أيـضاً   المالية المستقلة    م األم أو المستثمر اإلفصاح في قوائمه      الشركةوينبغى على   
: عما يلى 

 .مالية مستقلةهى قوائم أن القوائم حقيقة ) أ(
فـى منـشآت     وأكة للمنشأة فى شركات تابعة      بيان باالستثمارات الهامة المملو   ) ب( و  

   : فى شركات شقيقة بما فى ذلك وأتخضع لسيطرة مشتركة 
 اسم كل شركة من تلك الشركات )١(
 الدولة التى أسست بها أو التى يقع بها محل إقامتهـا ، ونـسبة حـصة          ) ٢(و

.المنشأة فى ملكية كل شركة
حقوق التـصويت التـى      حصة المنشأة في ملكية كل شركة ونسبة         نسبة) ٣(و

   .)إذا كانت األخيرة تختلف عن نسبة حصة الملكية(تحوزها 
.أعاله) ب (التى وردت ضمن االستثماراتبيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عن ) ج(و  


