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   ٢٠١٥) ٤٢( المصري رقم ةمعيار المحاسب
  القوائم المالية المجمعة 

  
 هدف المعيار

 وضع مبادئ إلعداد وعرض القوائم الماليـة المجمعـة عنـدما            يهدف هذا المعيار الى    - ١
 . األخرى المنشآت على واحدة أو أكثر من منشأةتسيطر 

   الهدفتحقيق
 :يار فإن هذا المع" ١" الهدف الموضح فى الفقرة لتحقيق - ٢

 األخـرى   المنـشآت  أو أكثر من     ةالتى تسيطر على واحد   ) األم (يتطلب من المنشأة    ) أ(
 . قوائم مالية مجمعة تعرضأن )  التابعة(

 .السيطرة هى األساس للتجميع أن يعرف مبدأ السيطرة ويعتبر ) ب(و
   المنـشأة  على يسيطر المستثمر   ما إذا كان   السيطرة لتحديد    مبدأ كيفية تطبيق    يوضح) ج(و

  .ار فيهالمستثمالمنشأة لى عليه تجميع  وبالتااالمستثمر فيه
 . المتطلبات المحاسبية إلعداد القوائم المالية المجمعة يوضح)  د(و
ال يتناول هذا المعيار متطلبات المحاسبة عن تجميع األعمال وتأثيرها على التجميع بمـا           - ٣

) ٢٩(المحاسبة المصرى رقم    عيار  راجع م ( فى ذلك الشهرة الناتجة عن تجميع االعمال        
 .")تجميع األعمال"

 نطاق المعيار 
يطبق هذا المعيار على    و. قوائم مالية مجمعة    وعرض  بإعداد   على كل منشأة أم أن تقوم      - ٤

بما فيها المنشآت االستثمارية كما هي معرفة بقائمـة المـصطلحات            - المنشآت  كل  
 : باستثناء ما يلى  - المرفقة بهذه المعايير

توافر ) فقط فى حالة  ( لمنشأة األم إلى عرض قوائم مالية مجمعة فى حالة          اتاج  ال تح   ) أ(
 :الشروط التالية مجتمعة 

إذا كانت المنشأة األم هى فى حد ذاتها شركة تابعة مملوكـة كليـاً أو جزئيـاً                  )١(
بمن فيهم مـن لـيس لهـم حـق     ( لمنشأة أخرى ، وتم إبالغ مالكها اآلخرين      

شأة األم بعرض قوائم مالية مجمعة ولم يعترضـوا  عن عدم قيام المن  ) التصويت
 .على ذلك 
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إذا كانت أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية للشركة األم ال يتم تداولها فـى                ) ٢(        و
بورصة محلية أو أجنبية أو خارج المقصورة بما فى ذلك          ( بورصة أوراق مالية    

  ) .األسواق المحلية واإلقليمية
 لم تقم المنشأة األم بتقديم قوائمها المالية ولم تشرع فى إتخاذ أى إجـراءات               إذا) ٣(        و

لتقديم تلك القوائم لهيئة الرقابة المالية أو ألى جهة رقابية أخرى بغرض إصـدار   
  .أى فئة من األدوات المالية ببورصة أوراق مالية 

من هذه الفقرة تابعة ) ٣  إلى١من  ( األم المشار إليها بالشروط      المنشأةإذا كانت   ) ٤(   و  
لشركة أم كبرى  أو أى شركة أم وسيطة تقوم بإصدار قـوائم ماليـة مجمعـة                 

 .لإلستخدام العام فى مصر تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية 

يا للعاملين طويلة األجل التى ينطبق عليها       اخطط مزايا نهاية الخدمة أو أى خطط مز         ) ب(
 .مزايا العاملين  ) ٣٨(المحاسبة المصرى رقم معيار

 . الجهة الرقابية المختصةمن التجميع صناديق االستثمار التي تستثنيها) ج(

 السيطرة 

) المستثمر فيها  ( المنشأة فى   مساهمتهالمستثمر بصرف النظر عن طبيعة      السيطرة على    - ٥
المـستثمر  المنشأة على مدى سيطرتها   من خالل تقييم     الشركة األم ما إذا كانت    أن يحدد   

 .افيه

عوائـد   -أو يحـق لـه    - عندما يتعرض    االمستثمر فيه المنشأة   على    المستثمر يسيطر - ٦
 ولديه القدرة على التأثير على تلك       االمستثمر فيه المنشأة   مساهمته فى   متغيرة من خالل    
  .االمستثمر فيهالمنشأة  على سلطتهالعوائد من خالل 

 عندما وفقـط عنـدما يكـون        افيهالمستثمر  المنشأة  ن المستثمر يسيطر على     وبالتالى فإ  - ٧
 :للمستثمر جميع ما يلى 

 ").١٤"إلى " ١٠"من  الفقرات راجع (ا فيهالمستثمر  المنشأة علىالسلطة  ) أ(

ـ المنشأة مساهمته فىالتعرض أو الحق فى العوائد المتغيرة من خالل      ) ب(  ا المستثمر فيه
 ) ."١٦ "و" ١٥" الفقرتين راجع( 

العوائد التى   مبلغ على   للتأثير االمستثمر فيه المنشأة   على   سلطتهالقدرة على استخدام    ) ج(
  .)"١٨"  و"١٧" الفقرتين راجع ( يحصل عليها منها
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إذا كان يسيطر   ما   كافة الحقائق والظروف عند تقييم       المستثمر أن يأخذ فى االعتبار    على   - ٨
ـ  أشـارت  إذا   ذلك إعادة تقييم    وعليه أيضاً  .  أم ال    االمستثمر فيه المنشأة  على   ائق  الحق

والظروف إلى وجود متغيرات لواحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المـذكورين             
 . " )٨٥أت"إلى " ٨٠أت "راجع الفقرات من " (٧"فى الفقرة 

ـ    منشأة    على بشكل مشترك أثنين أو أكثر من المستثمرين       يسيطر - ٩  عنـدما   ا مستثمر فيه
 وحيث  ـ   هذه الحاالتمثل فى و ،  معاً لتوجيه األنشطة المعنيةيتعين عليهم أن يعملوا

 لمستثمر فال يمكن ـ  اآلخرين  تعاونأنه ال يمكن لمستثمر واحد توجيه األنشطة بدون 
على حده بالمحاسبة عن  مستثمر  ويقوم كل  ،   االمستثمر فيه المنشأة   السيطرة على    مفردهب

الترتيبات " ) ٤٣( المستثمر فيها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم        المنشأة   فى   ةالحص
 األستثمارات فى شركات شقيقة أو    " ) ١٨(معيار المحاسبة المصرى رقم      وأ " المشتركة

 " ".األدوات المالية) " ٢٦ (معيار المحاسبة المصرى رقم
 السلطة

 تعطيـه   قائمة عندما يكون للمستثمر حقوق      االمستثمر فيه المنشأة   على   يسيطر المستثمر  -١٠
المنـشأة   األنشطة التى تؤثر على عوائد       مثلنشطة المعنية    األ على توجيه القدرة الحالية   

 .فيهاالمستثمر
 واضـحة  السلطةفى بعض األحيان تكون عملية تقييم    و . تنشأ السلطة من خالل الحقوق     -١١

 بشكل مباشر   االمستثمر فيه المنشأة   على   السلطة عندما يكون للمستثمر     مثالعلى سبيل ال  ف
ـ   حقوق   حقوق التصويت الممنوحة من خالل أدوات        وحصرى عن طريق    لالملكيـة مث

 فى حاالت   و. لهذه األسهم تصويت  ال تقييمها باألخذ فى االعتبار حقوق       ويمكناألسهم ،   
، ذ فى االعتبار أكثر من عامل واحـد أخرى تكون عملية التقييم أكثر تعقيداً وتتطلب األخ  

 .أو أكثر من اإلتفاقيات التعاقدية واحد  ناتجة منالسلطة عندما تكون على سبيل المثال
ـ  األنشطةعلى توجيه الحالية القدرة الذى لديه  ـ  المستثمريمتلك  - ١٢ وإن لـم   حتـى   السلطة 

الدليل على أن المستثمر يقـوم بتوجيـه األنـشطة           ويساعد.  بعد   يمارس حقوقه فى التوجيه   
 إال أن مثل     .ا أم ال  المستثمر فيه   المنشأة    على السلطةالمعنية فى تحديد ما إذا كان للمستثمر        

 . المستثمر فيها المنشأةهذا الدليل ليس حاسماً فى حد ذاته فى تحديد سلطة المستثمر على
لتوجيه األنـشطة المعنيـة      المطلقة   السلطةإذا كان إلثنين أو أكثر حقوق حالية تعطيهم          -١٣

ة األكثر تأثيراً على عوائد   المستثمر الذى لديه القدرة الحالية لتوجيه األنشط      فإن  ،  المختلفة
  .االمستثمر فيهالمنشأة  على السلطة لديه ا هو المستثمر الذىالمستثمر فيهالمنشأة 
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 ا األخرى لديه  المنشآت حتى إذا كانت     االمستثمر فيه المنشأة   على   السلطةلمستثمر  ليكون   -١٤
 المعنيـة ،     فى توجيه األنشطة   على المشاركة  المقدرة الحالية    تمنحهم  قائمة حقوق حالية 

فـإن   ، وعلى الرغم مـن ذلـك         هام عندما يكون لشركة أخرى تأثير       على سبيل المثال  
 المستثمر  المنشأة    على ال يكون له سلطة    حيث   حماية فقط    حقوق   يمتلكالمستثمر الذى   

المنـشأة  ال يـسيطر علـى      فإنـه    وبالتالى   " ٢٨أت"إلى  " ٢٦أت"راجع الفقرات م   (افيه
  .االمستثمر فيه

 ئد العوا
المستثمر فيهـا   المنشأة   فىرة الناتجة عن شراكته     ـوائد المتغي ـرض المستثمر للع  ـيتع -١٥

 المـستثمر كون من المحتمل أن تتنوع عوائد       ن له حقوق فى هذه العوائد عندما ي       أو يكو 
إيجابية  وقد تكون عوائد المستثمر . المستثمر فيها   المنشأة  الناتجة عن شراكته نتيجة أداء      

 . فقط أو اإلثنان معاًأو سلبيةفقط 
المستثمر فيهـا ،  المنشأة رة على ـالسيطد فقط ـالرغم من أنه يسمح لمستثمر واح على   -١٦

على سـبيل   . المستثمر فيها المنشأة   يسمح ألكثر من طرف بالمشاركة فى عوائد         هإال أن 
ر المسيطرة بالمشاركة فى أربـاح      ـ غي الحقوق/ حقوق األقلية   ، يسمح ألصحاب    المثال
 .المستثمر فيها المنشأة زيعات أو تو

 الصلة بين السلطة والعوائد 
امتالكه الـسلطة علـى     المستثمر فيها ليس فقط فى حال        المنشأة    يسيطر المستثمر على   -١٧

المستثمر فيها وتعرضه للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته معهـا أو امتالكـه             المنشأة  
 قادراً على التأثير على هذه العوائـد مـن     حقوقاً فى هذه العوائد ، بل عندما يكون أيضاً        

 .المستثمر فيها المنشأة فى خالل شراكته 
) موكل(بالتالى على المستثمر الذى يتمتع بحقوق إتخاذ القرارات أن يحدد هل هو أصل               -١٨

ر الوكيل علـى    ، ال يسيطر المستثم   " ٧٢أت"إلى  " ٥٨أت"ووفقاً للفقرات من    .  وكيل   أم
 .ند ممارسة حقوق اتخاذ القرارات المفوضة إليه المستثمر فيها عالمنشأة 

 المتطلبات المحاسبية
 إعداد قوائم مالية مجمعة بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت          الشركة األم على   -١٩

 .المماثلة واالحداث األخرى فى الظروف المماثلة 
المنشأة رة على    من تاريخ حصول المستثمر على السيط      االمستثمر فيه المنشأة  تجميع  يبدأ   -٢٠

 .االمستثمر فيه المنشأة  ويتوقف عندما يفقد المستثمر السيطرة علىاالمستثمر فيه
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 .مجمعةالمالية القوائم ال اإلرشادات إلعداد " ٩٣أت"إلى " ٨٦أت" من توضح الفقرات -٢١

 غير المسيطرة  الحقوق/ األقلية حقوق 
طرة فى المركـز المـالى       غير المسي  الحقوق/ األقلية  حقوق  عرض  الشركة األم   على    -٢٢

 .مساهمى الشركة األممنفصل عن حقوق ملكية بشكل المجمع ضمن بند حقوق الملكية و

 تـؤدى إلـى فقـدان   التابعة والتى ال الشركة  فى الشركة األم تغيرات فى حقوق ملكية     ال -٢٣
مثال التعـامالت مـع     (  معامالت حقوق ملكية     تعتبرالتابعة  الشركة   على   األملسيطرة  
  ).بصفتهم هذهن المساهمي

غيـر   الحقوق/ األقلية   اإلرشادات لمعالجة حقوق     "٩٦أت"إلى  " ٩٤أت"الفقرات  توضح   -٢٤
 . فى القوائم المالية المجمعة ةالمسيطر

 فقد السيطرة 
  :فعلى الشركة األمالتابعة الشركة  السيطرة على الشركة األمعندما تفقد  -٢٥

تابعة من القوائم     التى كانت  شركةالاألصول واإللتزامات الخاصة ب   األعتراف ب إلغاء    ) أ(
 .المالية المجمعة

تابعة بقيمتها العادلة عنـدما     الشركة التى كانت    االعتراف بأى استثمارات متبقية فى        ) ب(
 الشركة التـى     وألى مبالغ مستحقة على أو إلى      اتفقد السيطرة والمحاسبة الالحقة له    

القيمـة العادلـة   ينظر إلى و.  التابعة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المناسبة   كانت
القيمة العادلة عند االعتراف األولى لألصل المالى أو عندما يكـون ذلـك             على أنها   

مناسباً بالتكلفة عند األعتراف األولى لالستثمار فـى شـركة شـقيقة أو مـشروع               
 .مشترك

المنـسوبة إلـى حـصص    االعتراف باألرباح أو الخسائر المرتبطة بفقد الـسيطرة    ) ج(
  .رة السابقةالسيط

  . لمعالجة فقد السيطرة  المحاسبةإرشادات" ٩٩أت"إلى " ٩٧أت"الفقرات من توضح  -٢٦
  . ملغاة ٣٣ إلى ٢٧من 
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   ملحق
 إرشادات التطبيق

 
حيـث   . ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منـه ) ٤٢(هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم   يرافق  

  .زاء هذا المعيار  وتأثير باقى أجقوةوله نفس " ٢٦" إلى "١ " منيصف تطبيق الفقرات
ورغـم أن بعـض جوانـب    . ثلة المذكورة فى هذا الملحق حاالت نظرية تمثل األم   .١أت

ألمثلة قد تكون موجودة فى أنماط الحقائق الفعلية ، إال أنه يجب تقييم جميع حقائق                ا
  . معين ، عند تطبيق هذا المعيار  من خالل نمط حقيقىوظروف
  تقييم السيطرة 

ر تحديد ما إذا كان يسيطر على الجهة المستثمر فيها أم ال ، عليـه               إذا أراد المستثم    .٢أت
  :ما يلى تقييم ما إذا كان لديه كل 

 .السلطة على الجهة المستثمر بها  ) أ(

 الجهة المـستثمر فيهـا ، أو        فىالتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة       ) ب(و
  . أمتالكه حقوق فى هذه العوائد 

العوائـد  على الجهة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ        القدرة على استخدام سلطته     ) ج(و
  . التى يحصل عليها منها

  : يساعد أخذ العوامل التالية بعين اعتبار فى تحقيق ما سبق قد  .٣أت
 ").٨أت"إلى " ٥أت"راجع الفقرات من (ر فيها  الجهة المستثموتكوينغرض   ) أ(

راجع الفقرات مـن  (ما هية األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بشأنها        ) ب(و
  ").١٣أت"إلى " ١١أت"

 القدرة الحالية على توجيـه األنـشطة ذات   ما إذا  كانت حقوق المستثمر تمنحه     ) ج(و
  .")٥٤أت"إلى " ١٤أت"راجع الفقرات (الصلة 

 مـن خـالل   الناتجة من شراكته    ما إن كان المستثمر يتعرض للعوائد المتغيرة        ) د(و
" ٥٥أت"راجع الفقـرات  (أو يكون له حقوق فى هذه العوائد         الجهة المستثمر فيها  

  ").٧٢أت"إلى 
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فيهـا  المـستثمر   قادراً على استخدام سلطته على الجهة       ثمر  المستما إن كان    ) هـ(و
 مـن   راجع الفقرات ( المستثمر العوائد التى يحصل عليها منها      للتأثير على مبلغ    

  ").٧٥أت"إلى " ٥٨أت"
 علـى  الـسيطرة  بحث طبيعة عالقته مع األطراف األخرى عند تقييم المستثمرعلى    .٤أت

    ").٧٥أت"إلى " ٧٣تأ"ن م الفقرات راجع(الجهة المستثمر فيها 
  ر فيها وتكوين الجهة المستثمغرض 

ر فيها عند تقيـيم      إعتبار غرض وتكوين الجهة المستثم     ر أن يأخذ بعين   على المستثم   .٥أت
 األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القـرارات بـشأنها   دالسيطرة عليها من أجل تحدي  

  .ائدها ومن لديه القدرة الحالية على توجيهها ومن يستلم عو
عتبـار ، يتـضح أنـه تـتم         االعند أخذ غرض وتكوين الجهة المستثمر فيها بعين           .٦أت

من خالل أدوات حقوق الملكية التى تمنح المالك حقـوق تـصويت            السيطرة عليها   
فى هذه الحالة ، وعند غياب      . تناسبية كامتالك أسهم عادية فى الجهة المستثمر فيها         

القرار ، يركز تقييم الـسيطرة      أنها تغيير عملية صنع     الترتيبات اإلضافية التى من ش    
ـ        ، على الطرف ، إن وجد      لتحديـد  ة القادر على ممارسة حقوق التـصويت الالزم

" ٣٤أت" مـن  راجـع الفقـرات  (والمالية للجهة المستثمر فيهـا  السياسات التشغيلية  
ستثمر  يسيطر الم ،وفى أكثر الحاالت بساطة وبغياب العوامل األخرى      ") . ٥٠أت"إلى

  .الذى يمتلك أكثرية حقوق التصويت 
 بعض أو جميع العوامل المذكورة فـى    عتباراالقد يكون من الضرورى األخذ بعين         .٧أت

 فيهـا من أجل تحديد ما إذا كان المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر      " ٣أت"الفقرة  
  . فى الحاالت األكثر تعقيداً 

ر بها بحيث ال تكون حقوق التصويت هى العامل         يمكن أن يتم تكوين الجهة المستثم       .٨أت
علـى سـبيل    . األساسى فى تحديد الجهة التى تسيطر على الجهة المستثمر فيهـا            

ويت بالمهام اإلدارية فقط ويتم توجيه األنشطة ذات        صعندما ترتبط حقوق الت   ،  المثال
ـ        . الصلة عن طريق الترتيبات التعاقدية       اة وفى مثل هذه الحاالت ، تتـضمن مراع

شـكلت الجهـة   التى جهة المستثمر بها مراعاة المخاطر المستثمر لغرض وتكوين ال 
 أن تنقلها لألطـراف  المستثمر فيها لكى تتعرض لها ، والمخاطر التى من المفترض       
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المشاركة مع الجهة المستثمر فيها وما إن كان المستثمر معرضاً لبعض أو جميـع              
ر ، المخاطر السلبية فقط بل واحتماليـة        وال تتضمن مراعاة المخاط   . هذه المخاطر   

  .اإليجابى منها أيضاً 
  السلطة 

فيها ، عليه أن يمتلـك حقـوق قائمـة    لفرض سلطة المستثمر على الجهة المستثمر    .٩أت
وألغراض تقييم الـسلطة يجـب   . تمنحه القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة  

 راجع الفقـرات (تبر حقوق حماية فقط مراعاة الحقوق الجوهرية والحقوق التى ال تع   
  ").٢٨أت"إلى " ٢٢ أت"من 

إن تحديد ما إذا كان المستثمر يمتلك السلطة هو أمر يعتمد على األنشطة ذات الصلة       .١٠أت
وكيفية اتخاذ القرارات بشأن تلك االنـشطة والحقـوق التـى يمتلكهـا المـستثمر               

  .واألطراف األخرى فى الجهة المستثمر فيها 
  ة ذات الصلة وتوجيهها األنشط

يؤثر نطاق األنشطة التشغيلية والمالية بشكل ملموس على عوائد العديد من الجهات              .١١أت
نـشطة التـى قـد تعتبـر ، حـسب          وتتضمن األمثلة على هذه األ    . المستثمر فيها   

  :، أنشطة ذات صلة ، ما يلى على سبيل المثال ال الحصر الظروف
 .مات بيع أو شراء البضائع أو الخد   ) أ(

  ). عند التعثروايضاً(صول المالية خالل عمرها  إدارة األ ) ب(       و
  .أو التصرف فيها  أو امتالكها األصول إختيار   )ج(       و
  .البحث عن منتجات أو عمليات جديدة وتطويرها)   د(       و
  .تحديد هيكل التمويل أو الحصول على التمويل ) هـ(       و

 على سبيل المثال    يلىمثلة على القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة ما         تتضمن األ . ١٢أت
  :ال الحصر 

 .إتخاذ قرارات تشغيلية ورأسمالية للجهة المستثمر بها ومن ضمنها الموازنات   ) أ(
تعيين ومكافأة موظفى اإلدارة الرئيسيين أو مزودى الخدمات للجهة المـستثمر           ) ب(       و

  .بها وإنهاء خدماتهم 
 مجموعة من الظـروف أو      حدوثفى بعض الحاالت ، قد تكون األنشطة قبل وبعد            .١٣أت

وعندما يمتلك مستثمران أو أكثر القدرة الحالية       . األحداث هى األنشطة ذات الصلة      
، يقوم المستثمرون   على توجيه األنشطة ذات الصلة والتى تحدث فى أوقات مختلفة           
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ألنشطة األكثر تأثيراً فى العوائد بما يتوافق مع        ر القادر على توجيه ا    بتحديد المستثم 
 كـذلك   المـستثمر وعلـى   ") . ١٣"راجع الفقـرة    (حقوق صنع القرارات المتوافقة     

  .مراجعة هذا التقييم باستمرار فى حال تغير الحقائق والظروف ذات الصلة 
  أمثلة على التطبيق

  ١المثال 
حيث يكـون المـستثمر   . منتج طبى   كون مستثمران منشأة مستثمر فيها لتطوير وتسويق        

 وتتضمن  –على موافقة الجهات التنظيمية على المنتج الطبى        عن الحصول   ؤول  ساألول م 
مسؤوليته امتالك القدرة الفردية إلتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتطوير المنتج باإلضـافة            

 يقوم المـستثمر    وما أن توافق الجهة التنظيمية على المنتج ،       . إلى الحصول على الموافقة     
الثانى بتصنيعه وتسويقه ، ويمتلك هذا المستثمر القدرة الفردية إلتخاذ جميـع القـرارات              

 الحـصول علـى     -وحيث أن جميع هذه األنـشطة     . المتعلقة بتصنيع وتسويق المشروع     
 ذات صلة ، فيجب على كـل        انشطة هى   –الموافقة باإلضافة إلى تصنيع وتسويق المنتج       

ما إذا كان قادراً على توجيه األنشطة األكثر تأثيراً على عوائـد الجهـة              مستثمر أن يحدد    
ونتيجة لذلك يتوجب على المـستثمرين تحديـد مـا إذا كـان التطـوير               . المستثمر فيها   

والحصول على الموافقة أو تصنيع وتسويق المنتج الطبى هو النشاط األكثر تـأثيراً فـى               
ومن أجل تحديد   .  قادرة على توجيه ذلك النشاط       عوائد الجهة المستثمر فيها وما إن كانت      

  :ية بعين االعتبار ل، يجب أخذ النقاط التاأى من المستثمرين يتمتع بالسلطة 
 .غرض وتكوين الجهة المستثمر فيها   ) أ(

العوامل التى تحدد هامش الربح واإليرادات وقيمة الجهة المستثمر فيها باإلضـافة            ) ب(و
  .إلى قيمة المنتج الطبى 

  يتبع .. ..
  أمثلة على التطبيق

األثر المترتب على عوائد الجهة المستثمر فيها من صالحيات كل مستثمر فى صنع             ) ج(و
  ) .ب(القرارات فيما يتعلق بالعوامل المذكورة فى 

  .تعرض المستثمران لمخاطر تغير العوائد)  د(و
  :عتبار فى هذا المثال بالتحديد يجب على المستثمران أخذ ما يلى بعين اال

آخذين بعين إعتبار (عدم التيقن من ، والجهد المطلوب فى ، الحصول على الموافقة           ) هـ(
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  ).سجل المستثمر فى التطوير الناجح لمنتجات طبية والحصول على الموافقة عليها 
  .أى من المستثمران يسيطر على المنتج الطبى عندما تنتهى مرحلة التطوير بنجاح ) و(

  ٢المثال 
بواسطة أداة الدين التـى يملكهـا       ) الجهة المستثمر فيها  (ء وتمويل كيان استثمارى     تم إنشا 

وتـم  . وأدوات حقوق الملكية التى يملكها مستثمرون آخـرون         ) مستثمر الدين (المستثمر  
ستالم أى من العوائد المتبقية     وال تصميم حصص حقوق الملكية إلستيعاب الخسائر األولية        

من حقوق % ٣٠والذى يملك  وعين أحد مستثمرى حقوق الملكية .من الجهة المستثمر فيها   
وتستخدم الجهة المستثمر فيها عوائدها لـشراء محفظـة مـن           . كمدير لألصول   الملكية  

األصول المالية األمر الذى يعرضها لمخاطر اإلئتمان المرتبطة بالتعثر المحتمل عن سداد            
 تسويق المعاملة لمستثمر مويت، األصول  دفعات المبلغ األصلى والفائدة المستحقة على هذه        

الدين كاستثمار ذو حد أدنى من التعرض لمخاطر اإلئتمان المرتبطـة بـالتعثر المحتمـل            
لألصول فى المحفظة وذلك بسبب طبيعة هذه األصول و ألن حـصص حقـوق الملكيـة        

د الجهـة   ويتم التأثير على عوائ   . إلستيعاب الخسائر األولية للجهة المستثمر فيها       مصممة  
والتـى  . المستثمر بها بشكل ملموس من قبل إدارة محفظة أصول الجهة المـستثمر فيهـا    

تتضمن القرارات المتخذة بشأن أختيار وأمتالك والتصرف باألصـول المـذكورة ضـمن     
وتـتم إدارة   . إرشادات المحفظة واإلدارة المتخذة عند التعثر عن أى من أصول المحفظة            

ل مدير األصول لحين وصول معدل التعثرات إلى نسبة معينـة           جميع هذه األنشطة من قب    
مثال على ذلك ، عندما تصل قيمة المحفظة لدرجة إستهالك حـصص            (من قيمة المحفظة    

 - طرف ثالـث     – وبدءاً من ذلك الوقت ، يبدأ أمين         ).حقوق ملكية الجهة المستثمر فيها      
ارة محفظة أصول الجهة المـستثمر      وتعد إد . بإدارة االصول وفقاً لتعليمات مستثمر الدين       

ويمتلك مدير األصول القدرة على توجيه األنـشطة ذات  . فيها نشاطاً ذو صلة لتلك الجهة       
 وكذلك يمتلك .الصلة لحين وصول قيمة األصول المتعثرة لنسبة محددة من قيمة المحفظة            
ول المتعثـرة   مستثمر الدين القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة عند تجاوز قيمة األص           

يجب على مدير األصول ومستثمر الدين تحديـد مـا إن         . نسبة محددة من قيمة المحفظة      
كانو قادرين على توجيه األنشطة األكثر تأثيراً على عوائد الجهة المستثمر فيها باإلضـافة          
إلى مراعاة غرض وتكوين الجهة المستثمر فيها وتعرض كل طرف إلى مخـاطر تغيـر               

  .العوائد 
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   تمنح المستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها حقوق
ومن أجل أمتالك سلطة على الجهة المستثمر فيها ، يجب . تستمد السلطة من الحقوق   .١٤أت

. ةلعلى المستثمر أمتالك حقوق قائمة تمنحه القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الص       
  . الجهات المستثمر فيها وقد تختلف الحقوق التى تمنح المستثمر السلطة باختالف

تتضمن األمثلة على الحقوق التى تمنح المستثمر السلطة ، إما بـشكل منفـصل أو                 .١٥أت
  :مجتمعة ، ما يلى على سبيل المثال ال الحصر 

راجع ) (أو حقوق التصويت المحتملة   (حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها         ) أ(
 . )"٥٠" إلى أت٣٤"أت"الفقرات من 

عيين أو إعادة تعيين أو عزل أعضاء اإلدارة الرئيـسيين فـى الجهـة               حقوق ت ) ب(و
  .المستثمر فيها ممن يمتلكون القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة 

  .إقصاء منشأة أخرى تقوم بتوجيه األنشطة ذات الصلةأو حقوق لتعيين ) ج(و
ـ        حقوق توجيه الجهة المستثمر فيها    ) د(و رات علـى   إلبرام ، أو رفض أى من التغيي

  .المعامالت التى تصب فى مصلحة المستثمر
التى تمنح  ) كحقوق صنع القرارات المحددة ضمن عقد اإلدارة        (حقوق أخرى   ) هـ(و

  . المالك القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة 
بشكل عام ، عندما تمتلك الجهة المستثمر فيها مجموعة مـن األنـشطة التـشغيلية                 .١٦أت

ثر بشكل ملموس على عوائدها وكذلك عندما يطلب باستمرار اتخـاذ    والمالية التى تؤ  
ـ       حينئذ  ، قرار جوهرى بشأن هذه األنشطة     وق  تمنح السلطة للمستثمر عن طريق حق
  .صل أو باإلشتراك مع ترتيبات أخرىما بشكل منفالتصويت أو أى حقوق مماثلة ، إ

الجهة المـستثمر فيهـا ،      حقوق التصويت بشكل ملموس على عوائد       عندما ال تؤثر      . ١٧أت
على سبيل المثال ، عندما ترتبط حقوق التصويت بالمهـام اإلداريـة فقـط وتحـدد      
الترتيبات التعاقدية توجيه األنشطة ذات الصلة ، فإنه يتوجب على المـستثمر تقيـيم              

 الـسلطة    كان يمتلك حقوق كافية لمنحه     إنهذه الترتيبات التعاقدية من أجل تحديد ما        
، ن يمتلك حقوق كافية لمنحـه الـسلطة       ولتحديد ما إن كا   . لمستثمر فيها على الجهة ا  

إلـى  " ٥أت"راجع الفقرات من    (يتوجب مراعاة غرض وتكوين الجهة المستثمر بها        
والفقـرات مـن   " ٥٤أت"إلـى   " ٥١أت"والمتطلبات الواردة فى الفقرات من      ") ٨أت"
  " .٢٠أت"إلى " ١٨أت"
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د ما إن كانت حقوق المـستثمر كافيـة لمنحـه           فى بعض الحاالت قد يصعب تحدي       .١٨أت
فى مثل هذه الحاالت ، ومن أجل تقييم السلطة ،         . السلطة على الجهة المستثمر فيها      

يجب على المستثمر النظر فى الدليل على قدرة المـستثمر الفعليـة علـى توجيـه                
نهـا  ويمكن أخذ النقاط التالية فى االعتبـار ، لك     . األنشطة ذات الصلة بشكل فردى      

ليست حصرية ، والتى إذا أخذت بعين إعتبار إلى جانـب الحقـوق والمؤشـرات               
، فإنه قد يتوفر دليـل علـى أن حقـوق           " ٢٠أت"و  " ١٩أت"المذكورة فى الفقرتين    

  :المستثمر كافية لمنحه السلطة على الجهة المستثمر فيها 
و الموافقة على    تعيين أ  – للقيام بذلك    تعاقدى دون أن يمتلك حق      –بإمكان المستثمر     )  أ(

 .درة على توجيه األنشطة ذات الصلةأعضاء اإلدارة الرئيسيين اللذين يمتلكون الق
 توجيـه الجهـة   – حق تعاقدى للقيام بـذلك      يمتلك دون أن    –بإمكان المستثمر     ) ب(

المستثمر فيها إلبرام معامالت هامة لصالحه أو رفض إجراء تغييـرات علـى         
 .هذه المعامالت 

مر أن يسيطر على عملية الترشيحات إلنتخاب أعـضاء الهيئـة           بإمكان المستث ) ج(
اإلدارية للجهة المستثمر فيها أو الحصول على التصويت بالوكالة مـن مـالكى             

  .حقوق تصويت آخرين 
علـى سـبيل   (كون أعضاء اإلدارة الرئيسيون أطراف ذوى عالقة بالمـستثمر      ) د(

دير التنفيذى للمستثمر هو نفـس      المثال المدير التنفيذى للجهة المستثمر فيها والم      
  ).الشخص

أغلبية أعضاء الهيئة اإلدارية للجهة المستثمر فيها هم أطـراف ذوى عالقـة        ) هـ(
  .بالمستثمر 

تظهر المؤشرات فى بعض األحيان بوجود عالقة خاصة بـين المـستثمر والجهـة              . ١٩أت
 ثانويـة فـى    المستثمر فيها األمر الذى يدل على أن المستثمر يمتلك أكثر من حصة           

ووجود مؤشرات فردية أو مجموعة من المؤشرات المعينة ال         . الجهة المستثمر فيها    
غير أنه قد يشير إمتالك أكثـر مـن   .  شروط السلطةاستيفاءتعنى بالضرورة أنه تم    

حصة ثانوية فى الجهة المستثمر فيها أن المستثمر يمتلك حقوق أخـرى ذات صـلة           
علـى سـبيل    . جود سلطة على الجهة المستثمر فيها       كافية لمنحه السلطة أو يثبت و     

ما يلى إلى أن المستثمر يمتلك  أكثر من حصة ثانويـة فـى الجهـة              المثال ، يشير    
  :المستثمر فيها ، وباإلضافة إلى حقوق أخرى ، قد يشير هذا إلى امتالكه السلطة 
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علـى  إن أعضاء اإلدارة الرئيسيون للجهة المستثمر فيها ممن يملكون القـدرة              ) أ(
 .توجيه األنشطة ذات الصة هم موظفو المستثمر الحاليون أو السابقون 

 :تعتمد عمليات الجهة المستثمر فيها على المستثمر ، كما فى الحاالت التالية   ) ب(

 .تعتمد الجهة المستثمر فيها على المستثمر فى تمويل جزء كبير من عملياتها )١(

 .ثمر فيهايضمن المستثمر جزء هام من إلتزامات الجهة المست )٢(

تعتمد الجهة المستثمر فيها على المستثمر فى خدمات حساسة جداً أو فـى              )٣(
 .التكنولوجيا أو اإلمدادات أو المواد الخام

يسيطر المستثمر على أصول هامـة لعمليـات الجهـة المـستثمر فيهـا               )٤(
 .كالتراخيص أو العالمات التجارية

ـ             )٥( ضاء اإلدارة  تعتمد الجهة المستثمر فيها على المـستثمر فـى تعيـين أع
الرئيسيين ، مثل الحاالت التى يمتلك فيهـا مـوظفى المـستثمر معرفـة              

  .متخصصة فى عمليات الجهة المستثمر فيها
يتدخل المستثمر فى جزء هام من أنشطة الجهة المستثمر فيها أو يتم تنفيذ هـذا             ) ج(

  .الجزء بالنيابة عن المستثمر 
عوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع      عند تعرض المستثمر ، او حقوقه فى ، ال        ) د(

أكبر من حقوق التصويت الخاصة به أو أى حقـوق   بدرجة  الجهة المستثمر فيها  
على سبيل المثال ، فى بعض الحاالت يحق للمستثمر ، أو يتعرض ،             . مشابهة  

 من نصف عوائد الجهة المستثمر فيها ولكنه يمتلك أقل من نصف حقـوق         ألكثر
  .التصويت فيها 

كلما زاد تعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المـستثمر              .٢٠أت
وحقوقه فى هذه العوائد ، زاد معها حافز المستثمر للحصول على حقوق كافية             فيها  

لذلك يعد التعرض بشكل كبير للعوائد المتغيرة مؤشراً على احتمالية         . لمنحه السلطة   
غير أن مدى تعرض المستثمر ليس العامل الوحيد         . حصول المستثمر على السلطة   

  .الذى يحدد ما إن كان المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر فيها 
ت الـواردة فـى    والمؤشـرا " ١٨أت"العوامل الواردة فى الفقـرة      عندما تتم دراسة      . ٢١أت

إلى جانب حقوق المستثمر يجب إعطاء وزن أكبر لـدليل     " ٢٠أت"و"١٩أت"الفقرتين  
  " .١٨أت"لسلطة المبين فى الفقرة ا
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  الحقوق الجوهرية 
عند تقييم المستثمر لمدى امتالكه السلطة يقوم بأخذ الحقوق الجوهرية فقط المرتبطة              .٢٢أت

وحتـى تكـون    ) . التى يمتلكها المستثمر وغيره   (بالجهة المستثمر فيها فى االعتبار      
  .فعلية لممارسة تلك الحقوق الالحقوق جوهرية ، يجب أن يكون لدى المالك القدرة 

ما إن كان الحق جوهرى إصدار حكم معين ، آخذين فـى االعتبـار              يتطلب تحديد     .٢٣أت
وتتضمن العوامل التى ينبغى أخذها فى اعتبار فى ذلـك          . جميع الحقائق والحاالت    

  : التحديد ما يلى على سبيل المثال ال الحصر 
) أو المالكين (تمنع المالك   ) ير ذلك   إقتصادية أو غ  (يوجد أى عوائق    ما إذا كان      ) أ(

ما يلـى علـى سـبيل    من ممارسة حقوقهم ، وتشمل األمثلة على تلك العوائق       
 : المثال ال الحصر

 .المالك من ممارسة حقوقه) أو تعيق(الغرامات المالية والحوافز التى تمنع  )١(

سعر الممارسة أو التحويل الذى يشكل عائق مالى يمنع المالك من ممارسة             )٢(
 .وقهحق

بنود وشروط تجعل من ممارسة الحقوق أمراً مستبعداً ، على سبيل المثال             )٣(
 .الشروط التى تقيد فترة ممارسة الحقوق 

عدم توفر آلية صريحة ومعقولة فى وثائق تأسيس الجهة المستثمر فيها أو             )٤(
 .فى القوانين أو األنظمة المعمول بها تسمح للمالك بممارسة حقوقه 

 .وق من الحصول على معلومات كافية لممارسة تلك الحقوق عدم تمكن مالك الحق ) ٥(

على (المالك من ممارسة حقوقه     )  تعيق أو(عوائق تشغيلية أو حوافز تمنع       )٦(
سبيل المثال ، عدم توافر مديرون آخرون راغبون وقادرون على تـوفير            
خدمات متخصصة أو توفير خدمات مع أخذ حصص أخرى يملكها المدير           

 ).الحالى
على سـبيل   (حقوقه  انونية أو تنظيمية تمنع المالك من ممارسة        متطلبات ق  )٧(

 ) . يمنع المستثمر االجنبى من ممارسة حقوقهالمثال ،

ة على ممارسة حقوقهم بشكل     ما إن كان هناك آلية تمنح األطراف القدرة الفعلي          ) ب(
ذا أرادوا ذلك ، وعندما تتطلب ممارسة الحقوق عقد إتفاقية بين أكثـر      مشترك إ 

ويعد عدم توفر تلك اآلليـة  . و عندما يمتلك الحقوق أكثر من طرف من طرف أ  
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وكلما زاد عدد األطراف التـى      . مؤشراً على أن الحقوق قد ال تكون جوهرية         
يطلب منها الموافقة على ممارسة الحقوق ، قل معها احتمالية أن تكـون هـذه              

ن غير أنه يمكن االسـتعانة بمجلـس اإلدارة ، حيـث يكـو        . الحقوق جوهرية 
أعضاءه مستقلين عن عملية صنع القرار ، ليكون بمثابة آلية تسمح للعديد مـن          

لذلك فإن إحتمالية أن    . المستثمرين بالعمل بشكل مشترك عند ممارسة حقوقهم        
تكون حقوق اإلزالة حقوق جوهرية هى إحتمالية أكبر عندما تمارس من قبـل             

عـدد كبيـر مـن      مجلس اإلدارة وليس عند ممارستها بشكل فردى من قبـل           
 .المستثمرين 

. ما إن كان الطرف او األطراف المالكة لتلك الحقوق تستفيد من ممارستها لها                ) ج(
على سبيل المثل ، يجب على مالك حقوق التـصويت المحتملـة فـى الجهـة              

أن يأخذ فى االعتبـار     ") ٥٠أت"إلى  " ٤٧أت"راجع الفقرات من    (المستثمر فيها   
وعلى األرجح تكون بنود وشروط حقـوق       . اة  سعر الممارسة أو التحويل لألد    

التصويت المحتملة جوهرية عندما يكون سعر األداة أقل من سعر الـسوق أو             
ال ، عن طريق تحقيـق      ثعلى سبيل الم  (عندما يستفيد المستثمر ألسباب أخرى      
  .من ممارسة أو تحويل األداة  ) فيهاالتآلف بين المستثمر والجهة المستثمر 

مارسة عندما يطلب إتخاذ قـرار  م الحقوق جوهرية يجب أن تكون قابلة لل    لكى تكون   .٢٤أت
وعادة لكى تكون الحقوق جوهريـة يجـب أن         . بشأن توجيه األنشطة ذات الصلة      

غير أن الحقوق قد تكون أحيانـاً جوهريـة     . تكون قابلة للممارسة فى الوقت الحالى     
  .حتى وإن لم تكن قابلة للممارسة فى الوقت الحالى 

  لة على التطبيقأمث
  ٣المثال

تعقد الجهة المستثمر فيها إجتماعات لمساهميها سنوياً يتم فيها إتخاذ القرارات بشأن توجيه             
غير . ومن المقرر عقد إجتماع المساهمين التالى بعد ثمانية أشهر          . األنشطة ذات الصلة    

لى األقل مـن  ع% ٥ بشكل فردى أو مشترك ما نسبته   يمتلكون اللذين   للمساهمينأنه يحق   
 القائمـة بـشأن األنـشطة ذات        حقوق التصويت الدعوة إلجتماع خاص لتغيير السياسات      

 اآلخرين يشير إلى أنه ال يمكن عقد هـذا      للمساهمين، ولكن ضرورة إرسال الدعوة      الصلة
وال يمكن تغيير السياسات المتخذة بشأن   . اإلجتماع قبل ثالثين يوماً على األقل من تاريخه         
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وهـذا  . ذات الصلة إال من خالل عقد إجتماع خاص أو مقرر مسبقاً للمساهمين             األنشطة  
يتضمن الموافقة على المبيعات الهامة لألصول وكـذلك عمـل اإلسـتثمارات الهامـة أو        

  .التصرف فيها 
وينظر إلى كـل    . د المبينة أدناه    ٣-أ  ٣ينطبق النموذج الفعلى المذكور أعاله على األمثلة        

  .مثال على حده 
  

  أ٣المثال 
وحقـوق تـصويت    . يمتلك المستثمر أغلبية حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيهـا           

المستثمر هى حقوق جوهرية ذلك ألن المستثمر قادر على إتخاذ القرارات بشأن األنـشطة   
 يوماً ٣٠واليمكن للمستثمر ممارسة حقوقه قبل إنقضاء    . ذات الصلة عندما يستوجب ذلك      

عه من الحصول على القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة مـن            غير أن هذا ال يمن    
  .لحظة حصوله على األسهم 

  

  ب٣المثال 
. يعد المستثمر طرفاً فى عقد آجل بهدف امتالك أكثرية األسهم فى الجهة المستثمر فيهـا                

وحاملى األسهم القائمين غيـر     .  يوماً   ٢٥ويصادف تاريخ تسوية العقد اآلجل بعد مرور        
ادرين على تغيير السياسات القائمة بشأن األنشطة ذات الصلة ويعود ذلك لعـدم إنعقـاد               ق

 يوماً على األقل ، وهى الفترة التى سـيتم فيهـا تـسوية    ٣٠اإلجتماع الخاص قبل مضى    
وبالتالى يمتلك المستثمر حقوقاً تعادل فى أهميتها أكثرية األسهم المذكورة أعاله فى            . العقد

ت بـشأن األنـشطة   انه يحق للمستثمر الذى يملك العقد اآلجل إتخاذ القرار    أى إ (أ  ٣المثال  
يعد العقد اآلجل للمستثمر حق جوهرى يمنحه القـدرة         ) . ذات الصلة عندما يستوجب ذلك    

  .الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة حتى وإن لم تتم تسوية العقد اآلجل بعد 
  يتبع .... 

  أمثلة على التطبيق
  

  ج٣المثال 
 جوهرياً إلمتالك أكثرية األسهم فى الجهة المستثمر فيها حيث يمكن           المستثمر خياراً يمتلك  

يطبق هذا االسـتنتاج    .  يوماً وتكون بسعر أقل من سعر السوق         ٢٥ممارستها بعد مضى    
  .ب٣أيضاً على المثال 
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  د٣المثال 
هة المـستثمر فيهـا     يعد المستثمر طرفاً فى عقد آجل بهدف امتالك أكثرية األسهم فى الج           

ويصادف تـاريخ   . دون الحصول على حقوق أخرى ذات صلة من الجهة المستثمر فيها            
وبخالف األمثلة المذكورة أعـاله ، ال يمتلـك         . ة العقد اآلجل بعد مرور ستة أشهر      تسوي

 األسهم القـائمين  ويمتلك حاملى. األنشطة ذات الصلة المستثمر القدرة الحالية على توجيه     
القائمة المتعلقـة   الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة ألنه يحق لهم تغيير السياسات           القدرة  

  .باألنشطة ذات الصلة قبل تسوية العقد اآلجل 
 للممارسة من قبل أطراف أخرى منع المستثمر مـن          القابلةيمكن للحقوق الجوهرية      .٢٥أت

وال تشترط هـذه    . وق  السيطرة على الجهة المستثمر فيها والتى ترتبط بها تلك الحق         
وطالما لم تكن   . الحقوق الجوهرية على المالكين امتالك القدرة على إتخاذ القرارات          

يمكـن للحقـوق    ،  ") ٢٨أت"إلـى   " ٢٦أت"راجع الفقرات من    ( الحقوق حماية    ههذ
الجوهرية التى تمتلكها األطراف األخرى منع المستثمر من السيطرة علـى الجهـة             

 كانت هذه الحقوق تمنحه القدرة الحالية إلقـرار أو حظـر            المستثمر فيها حتى وإن   
  .اطات ذات الصلة شالقرارات المتعلقة بالن

  حقوق الحماية 
على المستثمر تقييم ما إن كانت حقوقه وحقوق اآلخرين هى حقوق حمايـة ، عنـد                 .٢٦أت

تقييم ما إن كانت هذه الحقوق تمنحه السلطة على الجهة المـستثمر فيهـا وتـرتبط              
وق الحماية بالتغييرات الجذرية التى تجرى على أنشطة الجهة المستثمر فيهـا أو             حق

التى تطبـق فـى     علماً بأنه جميع الحقوق     . أنه يتم تطبيقها فى الحاالت االستثنائية       
 أو التى تكون مشروطة بوقوع أحداث معينة هى حقوق حمايـة            الحاالت االستثنائية 

  ").٥٣أت"و " ١٣أت"راجع الفقرتين (
ألنه يتم تصميم حقوق الحماية لحماية حصص مالكيها دون منحهم السلطة على الجهة       .٢٧تأ

 التى ترتبط بها تلك الحقوق ، فإنه ال يمكن للمـستثمر الـذى يمتلـك         فيهاالمستثمر  
حقوق حماية فقط أن يسيطر على الجهة المستثمر فيها أو يمنع طـرف آخـر مـن       

  ").١٤"راجع الفقرة (السيطرة عليها 
  : تتضمن األمثلة على حقوق الحماية ما يلى على سبيل المثال ال الحصر .٢٨تأ

حق المقرض بتقييد المقترض من تنفيذ أنشطة قد تغير بشكل ملموس مخـاطر               ) أ(
 .إئتمان المقترض بما يلحق الضرر بالمقرض 
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حق الطرف الذى يملك حصص غير مسيطرة فـى الجهـة المـستثمر فيهـا                 ) ب(
رأسمالية التى تتجاوز ما هو مطلوب فى سياق االعمال         بالموافقة على النفقات ال   

 .العادى أو الموافقة على إصدار أدوات حقوق الملكية أو الدين
حق المقرض بحجز أصول المقترض إذا فشل المقترض فى تلبية شروط سداد            ) ج(

  .القرض المحددة 
  االمتيازات

لمستثمر فيها هى المستفيد مـن األمتيـاز         غالباً ما تمنح إتفاقية االمتياز التى تكون الجهة ا         .٢٩أت
وعـادة مـا تمـنح      . حقوقاً لمانح اإلمتياز تكون مصممة لحماية إمتياز عالمة تجارية          

  .إتفاقيات اإلمتياز بعض حقوق صنع القرار فيما يتعلق بعمليات المستفيد من اإلمتياز
 ، غيـر مـانح   بشكل عام ال تقيد حقوق مانح اإلمتياز من قدرة االطراف األخـرى      .٣٠أت

األمتياز ، على إتخاذ القرارات التى تؤثر بشكل ملموس على عوائد المـستفيد مـن          
كما أن حقوق مانح اإلمتياز فى إتفاقيات اإلمتياز ال تمنحـه بالـضرورة             . اإلمتياز  

  .القدرة الحالية لتوجيه األنشطة التى تؤثر على عوائد المستفيد من اإلمتياز 
كل يز بين إمتالك القدرة الحالية إلتخاذ القرارات التى تؤثر بـش          من الضرورى التمي    .٣١أت

إمتياز ، وإمتالك القدرة على إتخاذ القرارات التـى     ملموس على عوائد المستفيد من      
وال يمكن لمانح اإلمتياز السيطرة على المستفيد مـن      .  إمتياز العالمة التجارية   ىتحم

قوقاً قائمة تمنحهم القدرة الحاليـة      اإلمتياز فى حال كانت األطراف األخرى تملك ح       
  .على توجيه األنشطة ذات الصلة للمستفيد من اإلمتياز 

إن إبرام المستفيد من اإلمتياز إلتفاقية اإلمتياز يدل على إتخاذه قرار بشكل منفـرد                .٣٢أت
  .بتشغيل أعماله وفقاً لبنود اإلتفاقية ، ولكن فيما يخدم مصلحته الخاصة 

السيطرة على القرارات الهامة مثل تحديد الصيغة القانونية للمستفيد من          يمكن تحديد     .٣٣أت
اإلمتياز وهيكل تمويله من قبل أطراف أخرى غير مانح اإلمتياز ، ويمكن أن يؤثر              

وكلما قل مستوى الـدعم المـالى       .  اإلمتياز منبشكل ملموس على عوائد المستفيد      
لمتغيـرة مـن المـستفيد مـن        د ا المزود من قبل مانح اإلمتياز وقل تعرضه للعوائ       

  . حماية فقط ق، زادت أرجحية امتالك مانح اإلمتياز لحقواإلمتياز
  حقوق التصويت

عادة ما يمتلك المستثمر القدرة الحالية ، إما بالتصويت أو عبر حقـوق مـشابهة ،                  .٣٤أت
المتطلبات المبينة فـى   عتباراالعلى توجيه األنشطة ذات الصلة ويأخذ المستثمر فى     

إذا تم توجيه األنشطة ذات الصلة مـن        ") ٥٠أت"إلى  " ٣٥أت"فقرات من   (هذا البند   
  .خالل حقوق التصويت 



 ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 
 

 

١٠٦٣

  السلطة مع أغلبية حقوق التصويت إمتالك 
 التصويت فى الجهـة المـستثمر    ، الذى يملك أكثر من نصف حقوق      يتمتع المستثمر   .٣٥أت

  :"٣٧أت:والفقرة " ٣٦أت"ق الفقرة ، بالسلطة فى الحاالت التالية ، إال إذا تم تطبيفيها
عندما يتم توجيه األنشطة ذات الصلة من خالل تصويت مالك أغلبيـة حقـوق             ) أ(

 .التصويت

 أعضاء الهيئة اإلدارية التى تقوم بتوجيه االنـشطة ذات          أغلبيةعندما يتم تعيين    ) ب(   أو
  .الصلة من خالل تصويت مالك أغلبية حقوق التصويت 

  

   دون إمتالك السلطة التصويت حقوقأغلبية
، يجب أن تكون حقوق المستثمر الذى يملك        " ٢٥أت"إلى  " ٢٢أت"وفقاً للفقرات من      .٣٦أت

أكثر من نصف حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها جوهريـة حتـى يمتلـك               
السلطة عليها ، ويجب منح المستثمر القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة             

متلكـت منـشأة    اوإذا  . بر تحديد السياسات التشغيلية والماليـة       والتى تكون عادة ع   
أخرى حقوق قائمة تمنحها الحق فى توجيه األنشطة ذات الصلة ولـم تكـن هـذه                

  .المنشأة وكيلة للمستثمر ، فإن المستثمر ال يمتلك السلطة على الجهة المستثمر فيها
ا حتى وإن كان المستثمر حاصل      ال يمتلك المستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيه       . ٣٧أت

 . غير مؤثرة عندما تكون حقوق التصويت هذه      .  حقوق التصويت فيها     أغلبيةعلى  
على سبيل المثال ال يمكن للمستثمر الحاصل على أكثر من نصف حقوق التصويت             
فى الجهة المستثمر فيها امتالك السلطة فى حال كانت األنشطة ذات الصلة خاضعة             

  .أو المحكمة أو المدير أو الحارس القضائى أو المصفى أو المنظملتوجيه الحكومة 
  حقوق التصويتأغلبية امتالك السلطة دون 

يحق للمستثمر امتالك السلطة حتى وإن كان حاصالً على أقل مـن أغلبيـة حقـوق               . ٣٨أت
أى أنه يحق له إمتالك الـسلطة مـع حقـوق           . التصويت فى الجهة المستثمر فيها      

  :ألغلبية فى الجهة المستثمر فيها ، على سبيل المثال من خالل تصويت أقل من ا
 ").٣٩أت"راجع الفقرة (ترتيب تعاقدى بين المستثمر ومالكى أصوات آخرين   ) أ(

  ").٤٠أت"راجع الفقرة (حقوق ناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى ) ب(أو
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  ").٤٥أت"إلى " ٤١أت"راجع الفقرات من (حقوق تصويت المستثمر ) ج(أو
  ").٥٠أت"إلى " ٤٧أت"راجع الفقرات من (حقوق تصويت محتملة ) د(أو
  .معاً ) د(و ) أ) (هـ(أو

  ترتيب تعاقدى مع اصحاب األصوات اآلخرين 
إن الترتيب التعاقدى بين المستثمر وأصحاب األصوات اآلخرين يمكـن أن يمـنح               .٣٩أت

إن لم يمتلك المستثمر حق ممارسة حقوق التصويت بما يكفى لمنحه السلطة ، حتى و      
غيـر أن   . المستثمر حقوق تصويت كافية لمنحه السلطة دون أى ترتيب تعاقـدى            

الترتيب التعاقدى يفرض على المستثمر توجيه أصحاب األصوات اآلخـرين حـول         
  .كيفية التصويت لتمكين المستثمر من إتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة 

   تعاقدية أخرىترتيباتحقوق ناتجة من 
 إلى حقوق التصويت ، المستثمر القدرة الحالية        باإلضافةتمنح حقوق اتخاذ القرار ،        .٤٠تأ

على سبيل المثال قد تكون الحقـوق المحـددة فـى           . لتوجيه األنشطة ذات الصلة     
الترتيب التعاقدى باإلضافة إلى حقوق التصويت كافية لمنح المستثمر القدرة الحاليـة       

جهة المستثمر فيها أو توجيه أنشطة مالية أو تـشغيلية   لتوجيه عمليات التصنيع فى ال    
غيـر أن األعتمـاد   . أخرى تؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيهـا          

كعالقـة المـورد مـع العميـل        (اإلقتصادى للجهة المستثمر فيها على المـستثمر        
علـى  ، فى غياب الحقوق األخرى ، ال يؤدى إلى إمتالك المستثمر السلطة   )الرئيسى

  .الجهة المستثمر فيها 
  حقوق تصويت المستثمر

يمتلك المستثمر الحاصل على أقل من أغلبية حقوق التصويت حقوق كافيـة لمنحـه        .٤١أت
  .السلطة عند إمتالك القدرة الفعلية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بشكل منفرد 

طة ، ينظـر    عند تقييم ما إن كانت حقوق تصويت المستثمر كافيـة لمنحـه الـسل               .٤٢أت
  :المستثمر فى جميع الحقائق والحاالت ، بما فى ذلك 

متالك المستثمر لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتوزيع أسهم أصـحاب          حجم ا   ) أ(
 :األصوات اآلخرين ، علماً بأنه 

كلما زاد عدد حقوق تصويت المستثمر ، زادت احتمالية امتالكه لحقـوق             )١(
 .شطة ذات الصلة قائمة تمنحه القدرة الحالية لتوجيه األن
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كلما زاد عدد حقوق تصويت المستثمر مقارنة مـع أصـحاب األصـوات      )٢(
لحقوق قائمة تمنحـه القـدرة الحاليـة        إمتالكه  اآلخرين ، زادت إحتمالية     
 .بتوجيه األنشطة ذات الصلة

 أن تتفق معاً للتصويت ضد   التي كان من المفترض   كلما زاد عدد األطراف      )٣(
تالكه لحقوق قائمة تمنحـه القـدرة الحاليـة         المستثمر ، زادت احتمالية إم    
 .لتوجيه األنشطة ذات الصلة 

ق التصويت المحتملة التى يمتلكها المستثمر أو أى من أصحاب األصوات           وحق) ب(و
إلـى  " ٤٧أت"راجـع الفقـرات مـن       (اآلخرين أو أى من األطراف األخرى       

  ").٥٠أت"
  ").٤٠أت" الفقرة راجع(الحقوق الناتجة من ترتيبات تعاقدية أخرى ) ج(و
ن الحقائق أو الحاالت اإلضافية التى تشير إلى أن المستثمر يمتلـك أو ال       ـأى م ) د(و

 الذى يطلب فيه إتخاذ   يمتلك القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة فى الوقت        
  .، باإلضافة إلى أنماط التصويت فى إجتماعات المساهمين السابقة ذلك القرار

وعنـدما   تحديد توجيه األنشطة ذات الصلة من خالل أغلبية األصـوات            عندما يتم   .٤٣أت
يمتلك المستثمر حقوق تصويت أكثر من أى مالك آخـر أو أى مجموعـة أخـرى                

 حينئـذ منظمة من أصحاب األصوات ، ويتم توزيع باقى األسهم على نطاق واسع ،  
 أن  -)" ج(إلـى  )أ(٤٢أت" من  أنه بعد النظر فى العوامل المبينة فى الفقرة          –يتضح  

  .المستثمر يمتلك السلطة على الجهة المستثمر فيها 
  أمثلة على التطبيق

  ٤المثال 
 المستثمر فيها ، أما حقوق      الجهةمن حقوق التصويت فى     % ٤٨يحوز مستثمر على نسبة     

التصويت المتبقية فيحصل عليها اآلالف من حاملى األسهم حيث توزع بشكل فردى بنسب             
ولم يقم أى من حـاملى األسـهم بأيـة ترتيبـات          . ن حقوق التصويت  م% ١ال تزيد عن    

وعنـد تقيـيم جـزء مـن حقـوق      . إلستشارة أى طرف آخر أو إتخاذ قرارات جماعية       
التصويت التى سيتم إمتالكها بناء على مقدار األسهم األخرى ذات الصلة ، قرر المستثمر              

فى هـذه الحالـة اسـتنتج    و. من الحصص هى نسبة كافية لمنحه السلطة % ٤٨أن نسبة   
 يمتلـك   هالمستثمر ، بناء على المبلغ المطلق ألسهمه والمبلغ النسبى لألسهم األخرى ، أن            
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حصص تصويت مسيطرة وكافية لتحقيق شرط السلطة المطلوب دون الحاجة إلى النظـر             
  .فى أى دليل آخر للسلطة 

   ٥المثال 
 ١٢لجهة المستثمر فيها ويمتلـك   من حقوق التصويت فى ا    % ٤٠نسبة  " أ"يمتلك المستثمر   

. من حقوق التصويت فى الجهة المـستثمر فيهـا   لكل واحد منهم % ٥مستثمر آخر نسبة    
 اإلدارة المـسئولة وتمنح إتفاقية المساهمين المستثمر الحق فى تعيين وعزل وتحديد أتعاب           

 أصـوات   ومن أجل تعديل اإلتفاقية ، يطلب أغلبية ثلثى       . عن توجيه األنشطة ذات الصلة      
أن المبلغ المطلق ألسهمه والمبلغ النسبى      " أ"وفى هذه الحالة يستنتج المستثمر      . المساهمين  

لألسهم األخرى ال تعد حاسمة فى تحديد ما إن كان المستثمر يمتلك حقوق كافيـة لمنحـه         
قرر أن حقوقه التعاقدية فى تعيين وعزل وتحديـد أتعـاب           " أ"غير أن المستثمر    . السلطة  

ويجـب أن ال يـتم      . أنه يمتلك السلطة على الجهة المستثمر فيها         كافية إلستنتاج    ة  اإلدار
قد مارس حقوقه أو أرجحية ممارسته لحقوقه فى اختيـار          " أ"النظر فيما إذا كان المستثمر      
  . السلطة من عدمهيمتلك ما إن كان تقييمأو تعيين أو عزل اإلدارة عند 

 إلى) أ(٤٢أت"من  عد أخذ العوامل المبينة فى الفقرة       وفى حاالت أخرى ، قد يتضح ب        .٤٤أت
  .ر ال يمتلك السلطةار أن المستثمفى االعتب)" ج(

  مثال على التطبيق
  ٦المثال 

ويمتلك . من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها        % ٤٥ما نسبته   " أ"يمتلك المستثمر   
جهة المستثمر فيها أمـا  لكل واحد منهم من حقوق التصويت فى ال% ٢٦مستثمران آخران  

 من حاملى األسهم اآلخرين حيث يمتلك كل منهم نسبة          ٣حقوق التصويت المتبقية فيمتلكها     
فى هـذه الحالـة ،   . وليس هنالك أى ترتيبات أخرى تؤثر على عملية صنع القرار       % .١

ومقدارها بالتناسب مع أسـهم أخـرى كافيـة         " أ"يكون حجم حصص تصويت المستثمر      
ال يمتلك السلطة حيث أنه يكفى أشتراك مستثمران فقـط لمنـع            " أ"ن المستثمر   إلستنتاج أ 
  .من توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها " أ"المستثمر 

. وحدها ال تكون حاسـمة     )" ج(إلى) أ(من٤٢أت"غير أن العوامل المبينة فى الفقرة           .٤٥أت
تلك السلطة بعد أخذ هذه العوامل فـى        فإذا كان المستثمر غير متأكد مما  إذا كان يم         

االعتبار ، فإنه يتعين عليه النظر فى حقائق وحاالت إضافية ، على سبيل المثال مـا         
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إن كان حاملو األسهم اآلخرون سلبيون فى طبيعتهم حـسبما يظهـر فـى نمـاذج                
ويتضمن هذا أيضاً تقييماً للعوامل الـواردة فـى         . التصويت فى اإلجتماعات السابقة   

وكلما قـل   " . ٢٠أت"و  " ١٩أت"والمؤشرات الموضحة فى الفقرتين     " ١٨أت"رة  الفق
 لهزيمـة عدد حقوق التصويت التى يمتلكها المستثمر ، قل عدد األطراف المطلوبـة     

المستثمر بغالبية األصوات وزاد االعتماد على الحقائق والحاالت اإلضافية لتقييم مـا     
عنـد النظـر فـى الحقـائق        .  السلطة   إن كان المستثمر يمتلك حقوق كافية لمنحه      

. إلى جانب حقوق المستثمر     " ٢٠أت"إلى  " ١٨أت"والحاالت المبينة فى الفقرات من      
مقارنـة بمؤشـرات   " ١٨أت"فى الفقـرة  المبين يتم إعطاء أهمية أكبر لدليل السلطة    

    " .٢٠أت"و " ١٩أت"السلطة المبينة فى الفقرتين 
  مثال على التطبيق 

  ٧المثال 
 مـن  ١١من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيهـا ، ويمتلـك     % ٤٥مستثمر  لك  يمت

لم . لكل واحد منهم من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها  % ٥حاملى األسهم نسبة    
يقم أى من حاملى األسهم بأية ترتيبات إلستشارة األطراف األخـرى او إتخـاذ قـرارات        

المبلغ المطلق ألسهم المستثمر والمبلغ النسبى لألسهم       فى هذه الحالة ، ال يكون       . جماعية  
 إن كان المستثمر يمتلك حقوق كافية لمنحـه الـسلطة           مااً فى تحديد    ماألخرى عامالً حاس  

وكذلك يجب النظر فى الحقائق والحاالت اإلضافية التـى قـد         . على الجهة المستثمر فيها     
  .لسلطة تكون دليالً على أن المستثمر يمتلك أو ال يمتلك ا

   ٨لمثال ا
 من حاملى   ٣من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها ، ويمتلك          % ٣٥يمتلك مستثمر 
أمـا  . لكل واحد منهم من حقوق التصويت فى الجهة المـستثمر فيهـا       % ٥األسهم نسبة   

حقوق التصويت المتبقية فيمتلكها عدد من حاملى األصوات اآلخرين ، حيث توزع بشكل              
لم يقم أى من حاملى األسـهم بأيـة         . من حقوق التصويت    % ١ تزيد عن    فردى بنسبة ال  

ومـن أجـل إتخـاذ    . ترتيبات إلستشارة األطراف األخرى أو اتخاذ قـرارات جماعيـة     
القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها يجب أخذ الموافقة على أغلبيـة              

فى هذه الحالـة ، تـشير       . حاملى األسهم   األصوات التى يتم اإلدالء بها أثناء إجتماعات        
المشاركة الفعالة لحاملى األسهم اآلخرين فى اإلجتماعات األخيرة إلـى أن المـستثمر ال              
يمتلك القدرة الفعلية على توجيه األنشطة ذات الصلة بشكل فردى ، بغض النظر عمـا إذا           

ن حاملى األسـهم    كان المستثمر قد وجه األنشطة ذات الصلة نتيجة لتصويت عدد كافى م           
  . بنفس طريقة تصويت المستثمر 
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)" د(إلـى  ) أ( من ٤٢أت"العوامل المبينة فى الفقرة    فى االعتبار   خذ  األبعد   - إذا لم يتضح    .٤٦أت
  . ال يسيطر المستثمر على الجهة المستثمر فيها حينئذأن المستثمر يمتلك السلطة ، 

  حقوق التصويت المحتملة
 ، يجب على المستثمر النظر فى حقـوق التـصويت المحتملـة             عند تقييم السيطرة    .٤٧أت

الخاصة به باإلضافة إلى حقوق التصويت المحتملة التى تملكها أطراف أخرى ، من             
وحقوق التصويت المحتملة هى حقـوق مـن   .  كان يمتلك السلطة إذاأجل تحديد ما   

لناتجـة   الجهة المستثمر فيها كتلك الحقـوق ا فىاجل الحصول على حقوق تصويت      
ويتم النظر فـى    .  العقود اآلجلة    كمن أدوات قابلة للتحويل أو خيارات ، بما فى ذل         

راجع الفقـرات مـن     (حقوق التصويت المحتملة فقط إذا كانت هذه الحقوق مؤثرة          
  ").٢٥أت"إلى " ٢٢أت"

عند النظر فى حقوق التصويت المحتملة ، يجب على المستثمر أن يأخذ فى االعتبار                .٤٨أت
وتصميم األداة باإلضافة إلى هدف وتصميم أى مشاركة أخرى للمستثمر مـع          هدف  

 للبنود والشروط المختلفة لألداة باإلضافة      تقييماًويتضمن هذا   . الجهة المستثمر فيها    
  .إلى توقعات المستثمر الظاهرة وحوافزه وأسباب موافقته على تلك البنود والشروط

 حقوق التصويت أو حقوق صنع القرار المرتبطـة         فى حالة إمتالك المستثمر أيضاً      .٤٩أت
بأنشطة الجهة المستثمر فيها ، يقوم المستثمر بتقييم ما إن كانت تلك الحقوق ، إلـى              

  .جانب حقوق التصويت المحتملة ، تمنحه السلطة
، المستثمر قد تمنح حقوق التصويت المحتملة وحدها ، أو مجتمعة مع حقوق أخرى              .٥٠أت

على سبيل المثال ، تطبق هذه الحالـة        . لتوجيه األنشطة ذات الصلة     القدرة الحالية   
من حقوق التصويت فى الجهة المـستثمر فيهـا         % ٤٠عندما يمتلك المستثمر نسبة     

، حقوق جوهرية ناتجة عن خيارات امتالك نسبة        " ٢٣أت"ويمتلك أيضاً وفقاً للفقرة     
  .إضافية من حقوق التصويت% ٢٠

  أمثلة على التطبيق
  ٩ال المث

من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيهـا ، ويمتلـك           % ٧٠نسبة  " أ"يمتلك المستثمر   
من حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيها باإلضـافة إلـى           % ٣٠نسبة  " ب"المستثمر  

هذا الخيـار قابـل للممارسـة خـالل     " . أ"خيار إمتالك نصف حقوق تصويت المستثمر      
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ومتوقع أن يبقى كذلك خـالل فتـرة   (  سعر السوق ثيراً عن يبعد ك العامين المقبلين وبسعر    
بممارسة أصواته باإلضافة إلى توجيه األنشطة ذات الصلة فى        " أ"يقوم المستثمر   ). العامين

وفى مثل هذه الحالة ، من المرجح أن يحقق المـستثمر      . الجهة المستثمر فيها بشكل فعال      
وعلى الرغم مـن  . وجيه األنشطة ذات الصلةشرط السلطة كونه يمتلك القدرة الحالية لت " أ"

حيث (يمتلك حالياً خيارات قابلة للممارسة لشراء حقوق تصويت إضافية          " ب"أن المستثمر   
، إال أن البنـود     )  حقوق التصويت فى الجهة المستثمر فيهـا         أن ممارستها تمنحه أكثرية   

  .عتبر مؤثرة والشروط المصاحبة لتلك الخيارات تدل على أن تلك الخيارات ال ت
  ١٠المثال 

ومستثمران آخران ثلث حقوق التصويت فى الجهة المـستثمر         " أ"يمتلك كل من المستثمر     
وباإلضـافة  " أ"ويرتبط نشاط أعمال الجهة المستثمر فيها على نحو وثيق بالمستثمر         . فيها  

 تحويلها  أيضاً أدوات دين يمكن   " أ"إلى أدوات حقوق الملكية الخاصة به ، يمتلك المستثمر          
إلى أسهم عادية للجهة المستثمر فيها فى أى وقت مقابل سعر ثابت أعلى من سعر السوق                

من حقوق  % ٦٠" أ"وفى حالة تحويل الدين ، سيمتلك المستثمر        ) . لكن ليس أعلى بكثير   (
سلطة على الجهة المـستثمر  " أ"يكون للمستثمر حينئذ . التصويت فى الجهة المستثمر فيها   

 حقـوق تـصويت     إلـى فيها ألنه يمتلك حقوق تصويت فى الجهة المستثمر بها باإلضافة           
  .محتملة و مؤثرة تمنحه القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة

  

السلطة عندما ال تكون لحقوق التصويت أو أى حقـوق متـشابهة أى تـأثير               
  المستثمر فيهاوائد الجهة ملموس على ع

، ")٨أت"إلى " ٥أت"اجع الفقرات من  ر(عند تقييم هدف وتكوين الجهة المستثمر فيها          .٥١أت
اركات والقرارات التى أتخذت عند بداية أعمـال  يجب على المستثمر النظر فى المش    

 الجهة المستثمر فيها كجزء من تكوينها ، وأيضاً تقييم ما إن كانت بنود المعـامالت              
كمـا أن   . وخصائص المشاركات تعطى المستثمر حقوق كافيـة لمنحـه الـسلطة            

. المشاركة فى تكوين الجهة المستثمر فيها وحدها ال تكفى لمنح المـستثمر الـسلطة       
غير أن المشاركة فى التكوين قد تشير إلى أن المستثمر قد أتيحـت لـه الفرصـة                 

  .مستثمر فيها للحصول على حقوق كافية تمنحه السلطة على الجهة ال
 المستثمر النظر فى الترتيبـات التعاقديـة مثـل          علىباإلضافة إلى ما سبق ، يجب         .٥٢تأ

حقوق الشراء وحقوق البيع وحقوق التصفية التى وضعت فى بداية أعمـال الجهـة            
وعندما تتضمن هذه الترتيبات التعاقدية نشاطات مرتبطـة بـشكل          . المستثمر فيها   
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من حيـث المـضمون ،       تكون هذه األنشطة ،      حينئذها ،   وثيق بالجهة المستثمر في   
جزءاً هاماً من مجمل نشاطات الجهة المستثمر فيها ، على الرغم من أنها قد تحصل          

لذلك يجب النظر فى حقـوق إتخـاذ        . خارج الحدود القانونية للجهة المستثمر فيها       
لمرتبطة بـشكل   القرارات الصريحة أو الضمنية الواردة ضمن الترتيبات التعاقدية ا        

وثيق بالجهة المستثمر فيها ، على اعتبارها أنشطة ذات صلة عند تحديـد الـسلطة               
  .على الجهة المستثمر فيها 

 ذات الصلة فقط عنـد نـشوء   األنشطة  بالنسبة لبعض الجهات المستثمر فيها، تحدث  ٥٣.تأ
يـث  ويمكن تكوين الجهة المستثمر فيها بح     . حاالت محددة أو حصول أحداث معينة     

 مسبقاً ما لم أو حتـى تنـشأ تلـك الحـاالت     اًيكون توجيه أنشطتها وعوائدها محدد 
 في هذه الحالة، يمكن فقـط للقـرارات المتعلقـة           ، المحددة أو تقع األحداث المعينة    

بأنشطة الجهة المستثمر فيها التأثير بشكل ملموس على عوائدها عند وقـوع تلـك              
وال يشترط نـشوء حـاالت      . شطة ذات صلة   وبالتالي تكون أن   ثالحاالت أو األحدا  

معينة أو حصول أحداث محددة لكي يمتلك المستثمر القادر على اتخاذ تلك القرارات             
مشروط بنشوء حاالت معينـة أو  السلطة كما أن الحقيقة المتمثلة فى اتخاذ القرارات   

  .حصول أحداث محددة ال تؤدى بحد ذاتها ألن تكون هذه الحقوق هي حقوق حماية
  مثلة على التطبيقأ

  ١١المثال 
يتمثل النشاط الوحيد للجهة المستثمر فيها، كما هو مبين فى نظامها األساسي، فى شـراء               

ويتضمن التعامل اليـومي    . الحسابات المدينة والتعامل فيها بشكل يومي لصالح مستثمريها       
د التخلف عـن    وعن. تجميع وتمرير الدفعات األصلية باإلضافة إلى الفائدة وقت استحقاقها        

دفع الحسابات المدينة، تقوم الجهة المستثمر فيها تلقائياً ببيع الحسابات المدينة إلى مستثمر             
ما كما هو متفق عليه بشكل مستقل فى اتفاقية البيع المنعقـدة بـين المـستثمر والجهـة                   

تخلـف  ويتمثل النشاط ذو الصلة الوحيد فى إدارة الحسابات المدينة عنـد ال  . المستثمر فيها 
. عن دفعها كونها النشاط الوحيد الذي يؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها             

وال تعتبر إدارة الحسابات المدينة نشاطا ذو صلة ألنها ال تحتـاج إلـى اتخـاذ قـرارات          
جوهرية قد تؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها لذا تكون األنـشطة قبـل     

 محددة مسبقاً فقط لجمع التدفقات النقدية وقت استحقاقها وتمريرها إلـى            التخلف عن الدفع  
  .المستثمرين
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لذلك، عند تقييم مجمل أنشطة الجهة المستثمر فيها التى تؤثر بشكل ملموس على عوائدها،           
وفـى هـذا    . يجب النظر فقط فى حق المستثمر فى إدارة األصول عند التخلف عن الدفع            

هة المستثمر فيها بأن المستثمر يمتلك صالحيات صنع القـرار          المثال، يضمن تصميم الج   
بشأن األنشطة التى تؤثر بشكل ملموس على العوائد فى الوقت الذي تُطلب فيه صالحيات              

وتعد بنود اتفاقية البيع جزءا ال يتجزأ من المعاملة الكليـة وتأسـيس             . كهذه لصنع القرار  
نتاج بناء على بنـود اتفاقيـة البيـع والنظـام           وبالتالي، يمكن االست  . الجهة المستثمر فيها  

األساسي الجهة المستثمر فيها أن المستثمر يمتلك السلطة عليها على الرغم من أنه يمتلـك         
الحسابات المدينة فقط عند التخلف عن دفعها ويقوم أيضاً بإدارة هذه الحـسابات خـارج                

  .الحدود القانونية للجهة المستثمر فيها
  ١٢المثال 
وعند األخذ فـى االعتبـار      . ك الجهة المستثمر فيها أصوال غير الحسابات المدينة       ال تمتل 

هدف وتصميم الجهة المستثمر بها، يحدد أن النشاط ذي الصلة الوحيـد يتمثـل بـإدارة                 
والطرف الذي يمتلك القدرة على إدارة الحسابات       . الحسابات المدينة عند التخلف عن الدفع     

هو الطرف الذي يمتلك السلطة على الجهة المستثمر بها بغض          المدينة المتخلف عن دفعها     
  .النظر عما إذا كان أى من المقترضين قد تخلف عن الدفع

  قد يظهر المستثمر التزاما صريحا أو ضمنيا لضمان استمرار عمل الجهة المستثمر              .٥٤أت
المتغيرة وقد يزيد هذا االلتزام من تعرض المستثمر للعوائد         . فيها كما هو مصمم له    

لـذلك  . وبالتالي زيادة حوافز المستثمر للحصول على الحقوق الكافية لمنحه السلطة         
يعد التزام ضمان عمل الجهة المستثمر فيها كما هو مصمم لـه مؤشـراً علـى أن              
المستثمر يمتلك السلطة ولكنها ليست كافية لمنحه السلطة أو منع أى طرف آخر من             

  . امتالك هذه السلطة
عوائد المتغيرة من الجهة المستثمر فيها او الحقوق فـى          التعرض لل 

  هذه العوائد
 مـع على المستثمر تحديد ما إن كان يتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من شـراكته            . ٥٥.أت

الجهة المستثمر فيها، أو له حقوق فى هذه العوائد، عند تقييم مـا إذا كـان يمتلـك                  
  .السلطة على الجهة المستثمر فيها أم ال

  العوائد المتغيرة هى عوائد غير ثابتة ويمكن أن تختلف نتيجة أداء الجهة المـستثمر                .٥٦أت
راجـع  (او سلبية فقط أو اإلثنان معـا        فقط  وقد تكون عوائد المستثمر ايجابية      . فيها

ويقوم المستثمر بتقييم ما إذا كانت عوائد الجهة المستثمر فيها متغيرة           ). "١٥"الفقرة  
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. ء على جوهر الترتيب وبغض النظر عن الشكل القانونى للعوائـد          ومدى تغيرها بنا  
وتكـون  . على سبيل المثال، يمكن للمستثمر أن يمتلك سند معين بدفعات فائدة ثابتة           

دفعات الفائدة الثابتة هى عوائد متغيرة ألغراض هذا المعيار كونها تخضع لمخاطر            
 ويعتمـد مقـدار     السندر  مصدالتخلف عن الدفع وتُعرض المستثمر لمخاطر إئتمان        

و مماثل،  وعلى نح . على مخاطر إئتمان السند     ) أى مدى تغيير هذه العوائد    ( التغيير
ة إلدارة أصول الجهة المستثمر فيها هـى أيـضاً عوائـد            تكون رسوم األداء الثابت   

ويعتمـد مـدى    . متغيرة كونها تعرض المستثمر لمخاطر أداء الجهة المستثمر فيها        
  .الجهة المستثمر فيها على تحقيق دخل كاٍف لدفع هذه الرسومالتغير على قدرة 

  :  فيما يلى بعض األمثلة على العوائد.٥٧تأ 
أرباح األسهم والتوزيعات األخرى للمنافع االقتصادية من الجهة المستثمر فيهـا     )أ (

) على سبيل المثال، فوائد من أدوات دين قامت بإصدارها الجهة المستثمر فيها           (
 .حاصلة على قيمة استثمار المستثمر فى الجهة المستثمر فيهاوالتغييرات ال

أتعاب خدمة أصول أو التزامات الجهة المستثمر فيها، والرسـوم والتعـرض              )ب (
للخسائر نتيجة توفير االئتمان أو دعم السيولة، والحصص المتبقية فى أصـول            
والتزامات الجهة المستثمر فيها الناتجة مـن تـصفية تلـك الجهـة، ومزايـا               

لضرائب، وإمكانية الوصول إلى السيولة المستقبلية التى يملكها المستثمر نتيجة          ا
 .شراكته مع الجهة المستثمر فيها

على سبيل المثال، قد يـستخدم      .  عوائد غير متوفرة لمالكي الحصص اآلخرين       )ج (
المستثمر أصوله باإلضافة إلى أصول الجهة المستثمر فيها، مثل الجمـع بـين             

 لتحقيق الكفاءة االقتـصادية لإلنتـاج أو تـدنى التكـاليف أو             المهام التشغيلية 
الحصول على منتجات نادرة أو الوصول إلى المعلومات السرية أو الحد مـن             

  .بعض العمليات أو األصول لرفع قيمة أصول المستثمر األخرى
  الصلة بين السلطة والعوائد

  تفويض السلطات 
ما ) مسئول صنع القرارات  (حقوق اتخاذ القرارات      عندما يقيم المستثمر الذي يتمتع ب       .٥٨أت

المستثمر األساسى  هل هو   إذا كان يسيطر على الجهة المستثمر فيها، عليه أن يحدد           
وكذلك عليه أن يحدد ما إذا كانت هناك منشأة أخرى تتمتع بحقوق اتخاذ             .  أو وكيل 

النيابـة  والوكيل هو الطرف الذي يعمل ب     . ل للمستثمر ـي وكي ـرارات وهل ه  ـالق
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، ولذلك ال يسيطر علـى      )الموكلين/الموكل(عن أو لصالح طرف أو أطراف أخرى        
راجـع الفقـرتين    (الجهة المستثمر فيها عند ممارسة صالحياته في اتخاذ القرارات          

وبالتالي وفى بعض األحيان قـد يمتلـك الوكيـل نفـسه ويمـارس         ). "١٨" و "١٧"
وال يكـون صـانع القـرار    . موكلصالحيات وسلطات الموكل ولكن بالنيابة عن ال     

  .وكيال ألنه ببساطة يمكن ألطراف أخرى أن تستفيد من القرارات التي يتخذها
  قد يقوم المستثمر بتفويض صالحيات اتخاذ القرارات لوكيل ما فى بعض األمور او               .٥٩تأ

وعندما يقوم المستثمر بتقييم مـا إذا كـان يمتلـك           . فى جميع األنشطة ذات الصلة    
على الجهة المستثمر فيها،  عليه معاملة حقوق إتخاذ القـرارات المفوضـة             السلطة  

أما فى الحاالت التى يتواجد فيها اكثر من        . لوكيله على إنها عائدة للمستثمر مباشرة     
 كان يمتلك السلطة على الجهة المـستثمر  إنموكل، يجب على كل موكل أن يقيم ما   

 . "٥٤أت" إلـى  ٥"أت" فى الفقرات مـن  فيها من خالل استيفاء المتطلبات المذكورة     
إرشادات حول كيفية تحديد ما إن كـان        "  ٧٢أت" إلى   "٦٠ أت  "وتوفر الفقرات من  

  .مسئول صنع القرارات وكيالً أم موكال
  على مسئول صنع القرارات النظر فى مجمل العالقة بينه وبين الجهة المستثمر فيها               .٦٠أت

المشاركة مع الجهة المستثمر فيها، وعليه تحديداً التى تتم إدارتها واألطراف األخرى 
  : كان وكيالًإنأن يأخذ فى االعتبار جميع العوامل المذكورة أدناه فى تحديد ما 

الفقرتان (نطاق صالحيات اتخاذ القرارات التى تخضع لها الجهة المستثمر فيها             )أ (
 )." ٦٣أت" و"٦٢أت"

 )."٦٧أت"الى "  ٦٤تأ"الفقرات من (الحقوق التى تملكها أطراف أخرى   )ب (
الى "  ٦٨أت"الفقرات من   (األتعاب  ) اتفاقيات(األتعاب المستحقة له وفقاً التفاقية        )ج (

 )."٧٠أت"
تعرض مسئول صنع القرارات للعوائد المتغيرة من حصص أخرى يملكها فـى       )د (

 )."٧٢أت" الى "٧١أت"الفقرات (الجهة المستثمر فيها 
لمذكورة أعاله بناء على الحقـائق والحـاالت        تطبق مقاييس مختلفة على كل من العوامل ا       

  .المعينة
  يتطلب تحديد ما إذا كان صانع القرار وكيالً، إجراء تقييم لكافة العوامل المدرجة فى            .٦١أت

حقـوق  ( ما لم يمتلك طرف واحد حقوقا مؤثرة لعزل صانع القـرار           "٦٠أت"الفقرة  
  )." ٦٥أت "ة راجع الفقر(ويمكنه عزل صانع القرار دون سبب ) العزل
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  نطاق صالحيات صنع القرارات
  :  يتم تقييم نطاق صالحيات صنع القرارات من خالل النظر فيما يلى.٦٢أت

صنع القـرارات   ) اتفاقيات(األنشطة التى تمت الموافقة عليها بناء على اتفاقية           ) أ(
 .وتم أيضاً تحديدها بموجب القانون

د اتخاذه قـرارات بـشأن هـذه        حرية التصرف التى يمتلكها صانع القرار عن      ) ب(و
  .األنشطة

  على صانع القرار أن يأخذ فى االعتبار هدف وتـصميم الجهـة المـستثمر فيهـا                  .٦٣تأ
والمخاطر التي صمم المستثمر كى يتعرض لها والمخاطر التي صممت من أجلهـا             
الجهة المستثمر فيها لكي تمررها لألطراف المعينة ومستوى مشاركة صانع القرار           

على سبيل المثال ، إذا شارك صانع القرار بشكل         .  ميم الجهة المستثمر فيها   فى تص 
بما فى ذلك تحديد نطاق صالحيات صنع      . (ملحوظ فى تصميم الجهة المستثمر فيها       

، فتشير مشاركته هذه إلى إنه توفرت لدية الفرصة والحافز للحصول على            )القرارات
  . ذات الصلةطةاألنشالحقوق التى تمنحه القدرة على توجيه 

  حقوق تملكها أطراف أخرى
  تؤثر الحقوق المؤثرة التى تملكها أطراف أخرى على قدرة صانع القرار على توجيه             .٦٤أت

وقد تشير الحقوق المؤثرة للعـزل أو اى        . األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها     
  .حقوق أخرى إلى أن صانع القرار هو الوكيل

 لحقوق العزل المؤثرة وقدرته على عزل صانع القرار دون أى             إن امتالك طرف ما     .٦٥تأ
وإذا امتلك أكثر من طـرف   . سبب يذكر يكفى الستنتاج أن صانع القرار هو الوكيل        

حيث ال يمكن لطرف منهم أن يقوم بعزل صانع القرار دون           (هذه الحقوق المذكورة    
عامـل الحاسـم فـى    ، حينها ال تعد هذه الحقوق وحدها ال)موافقة األطراف األخرى  

تحديد ما إذا كان صانع القرار يتصرف بالنيابة عن ولمصلحة اآلخرين وباإلضـافة             
الى ذلك، كلما زاد عدد األطراف التى يطلب منها التـصرف معـا فـى ممارسـة          

ـ حقوقهم لعزل صانع القرار، وكلما زاد حجم المصالح االقتصادية العا          دة لـصانع   ئ
 سبيل المثـال، األتعـاب والحـصص        ىعل(ة لها   القرار وزادت التغيرات المصاحب   

  .، قلّت أهمية هذا العامل)األخرى
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  ينبغي النظر فى الحقوق الجوهرية التى تمتلكها أطراف أخرى والتي تقيد من حرية               .٦٦أت
تصرف صانع القرار بنفس الطريقة التي ينظر فيها فى حقوق العزل عند تقييم مـا               

على سبيل المثال، يكون عادة صانع القرار الـذي   . إذا كان صانع القرار هو الوكيل     
 لممارسة أعمالـه هـو    ىيطلب منه الحصول على موافقة عدد من األطراف األخر        

 للحصول على إرشـادات إضـافية   "٢٥أت" إلى  "٢٢أت"راجع الفقرات من    (الوكيل  
  ).حول الحقوق وما إن كانت مؤثرة

 أطراف آخرون تقييماً ألي حقوق يمكن         ينبغى أن يتضمن بحث الحقوق التى يمتلكها        .٦٧أت
) أو أى هيئة إداريـة أخـرى      (ممارستها من قبل مجلس إدارة الجهة المستثمر فيها         

  )." ب٢٣أت "راجع الفقرة (وأثرها على صالحية صنع القرارات 
  كلما زاد مبلغ أتعاب صانع القرار وزادت التغيرات المصاحبة لتلك األتعاب بالنسبة              .٦٨أت

لمتوقعة من أنشطة الجهة المستثمر فيها، كلما زاد احتمال أن يكون صـانع             للعوائد ا 
  .القرار هو الموكل

  على صانع القرار النظر فى تحقيق الشروط التالية عند تحديد ما إذا كان مـوكال أو          .٦٩أت
  .وكيال

 .تناسب أتعاب صانع القرار مع الخدمات التي يوفرها  ) أ(

والشروط والمبالغ التي تتواجـد عـادة فـى     فقط البنود بتتضمن اتفاقية األتعا   ) ب(
ترتيبات الخدمات المشابهة ومستوى المهارات التي يتم التفاوض عليها بـإرادة           

  .حرة
 تأ"  ال يمكن لصانع القرار أن يكون وكيال ما لم يتم تحقق الشروط المبينة فى الفقرة         .٧٠أت

ج أن صانع القرار ، غير أن تحقق هذه الشروط وحده ال يكفى الستنتا       ")ب(و )أ (٦٩
  .هو الوكيل

  .التعرض للعوائد المتغيرة من حصص أخرى
علـى  (  يجب على صانع القرار الذى يمتلك حصص أخرى فى الجهة المستثمر فيها             .٧١أت

ان يأخذ ) سبيل المثال، استثمارات فى الجهة المستثمر فيها أو ضمانات تتعلق بأدائها          
 هذه الحصص عند تقييم ما إذا كـان هـو        فى االعتبار تعرضه للعوائد المتغيرة من     

ويشير امتالك حصص أخرى فى الجهة المستثمر فيها الى أن صانع القرار            . الوكيل
  .قد يكون هو الموكل
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  يجب على صانع القرار النظر فى ما يلى خالل تقييمـه لمـدى تعرضـه للعوائـد             .٧٢أت
  .المتغيرة من حصص أخرى فى الجهة المستثمر فيها

م المصالح االقتصادية العائدة لـصانع القـرار وزادت التغيـرات        كلما زاد حج    ) أ(
، زاد  ىالمصاحبة لها، آخذين فى االعتبار إجمالي أتعابـه وحصـصه األخـر           

 .احتمال ان يكون صانع القرار هو الموكل

ما إن كان تعرضه للعوائد المتغيرة مختلف عن تعرض المستثمرين اآلخـرين،         ) ب(
على سبيل المثـال، عنـدما   (. ر على أعمالهوإذا صح ذلك، ما إن كان هذا يؤث     

يمتلك صانع القرار حصصاً ثانوية فى الجهة المستثمر فيها أو يقـدم أشـكال              
 .)أخرى لتحسين االئتمان للجهة المستثمر فيها

. وعلى صانع القرار تقييم مدى تعرضه كنسبة من إجمالي تغير عوائد الجهة المستثمر فيهـا              
يسي على أساس العوائد المتوقعة من أنشطة الجهة المستثمر فيهـا،  وهذا التقييم مبنى بشكل رئ 

دون تجاهل أقصى حد لتعرض صانع القرار لتغير عوائد هذه الجهة مـن خـالل حـصص                 
  .أخرى يمتلكها صانع القرار

  أمثلة على التطبيق
  ١٣المثال 

قـاً  بإنشاء وتسويق وإدارة صندوق مـنظم مقيـد وف        ) مدير الصندوق (يقوم صانع القرار    
لمعايير محددة واردة فى تفويض االستثمار كما هو منصوص عليه فى القوانين واألنشطة             

تم تسويق الصندوق للمستثمرين على اعتبار انه استثمار فى محفظة متنوعة مـن        . المحلية
ويمتلك مدير الصندوق حريـة     . األوراق المالية لحقوق الملكية والتي تخص منشآت مقيدة       

.  أى من األصول التي سيتم استثمارها بما يتوافق مع المعايير المحددة          التصرف فيما يتعلق  
 علـى أتعـاب     يحصلمن الحصص فى الصندوق، و    % ١٠وقام مدير الصندوق باستثمار     

من القيمة الصافية ألصول الصندوق     % ١على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما يعادل         
ير الصندوق ملزما بتغطيـة الخـسائر    وال يكون مد ة مع الخدمات ألمؤدا   بوتتناسب األتعا 

وغير مطلوب من الصندوق تشكيل مجلـس إدارة        . من استثماره % ١٠التى تتجاوز نسبة    
مستقل كما انه لم يقم بتشكيله وال يمتلك المستثمرون أى حقوق جوهرية قد تـؤثر علـى                 
صالحيات مدير الصندوق فى صنع القرارات، غير انه بوسعهم استرداد حصصهم ضمن            

وعلى الرغم من العمل ضمن المعايير المحددة فى تفويض         . دود التى يحددها الصندوق   الح
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االستثمار وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، إال أن مدير الصندوق يمتلك حقوق صـنع          
 وال يمتلـك  –القرارات التى تمنحه القدرة الحالية على توجيه أنشطة الصندوق ذات الصلة   

جوهرية قد تؤثر على صالحيات مـدير الـصندوق فـى صـنع             المستثمرون اى حقوق    
ويستلم مدير الصندوق أتعابا على أساس سعر السوق لقاء خدماته بما يتناسـب             . القرارات

 بوتـؤدى األتعـا  . مع الخدمات التى يؤديها، كما انه أستثمر حصـصا فـى الـصندوق      
من أنـشطة الـصندوق     واستثمارها إلى تعريض مدير الصندوق إلى تغّير العوائد الناتجة          

فى هذا   دون وجود تعرض جوهري من شانه أن يشير إلى أن مدير الصندوق هو الموكل             
المثال، يشير النظر فى مدى تعرض مدير الصندوق لتغير عوائد الصندوق باإلضافة إلـى        

وبالتالي، . صالحيات صنع القرارات ضمن الحدود المقيدة إلى أن صانع القرار هو الوكيل           
  .ير الصندوق انه ال يسيطر على الصندوقيستنتج مد

  ١٤المثال 
يقوم صانع القرار بإنشاء وتسويق وإدارة صندوق يوفر فرصـاً اسـتثمارية لعـدد مـن                

أن يتخذ قرارات تصب فى مصلحة      ) مدير الصندوق (القرار  ويجب على صانع    . المستثمرين
ومع ذلك فإن مدير الصندوق     . جميع المستثمرين وبما يتوافق مع االتفاقيات اإلدارية للصندوق       

ويستلم مدير الصندوق أتعابا علـى أسـاس        . يتمتع بحرية تصرف واسعة فى صنع القرارات      
مـن مجمـل    % ٢٠من األصول الخاضعة لإلدارة و    % ١سعر السوق لقاء خدماته بما يعادل       

دمات وتتناسب هذه الرسوم مع الخ. أرباح الصندوق إذا ما تم تحقيق مستوى معين من األرباح      
  .المؤداه

على الرغم من انه يشترط على مدير الصندوق اتخاذ قرارات تصب فـى مـصلحة جميـع                 
المستثمرين إال أنه يمتلك صالحيات واسعة فى صنع القرارات تمكّنه مـن توجيـه أنـشطة                

ويستلم مدير الصندوق رسوماً ثابتة وذات صلة باألداء وبما يتناسب مع . الصندوق ذات الصلة  
 ذلك، تجمع األتعاب حصص مدير الـصندوق وحـصص          إلىالتى يؤديها باإلضافة    الخدمات  

 لرفع قيمة الصندوق دون أن ينتج عن ذلك تعرض لتغير العوائـد مـن           نالمستثمرين األخريي 
 بشكل منفرد إلى أن مدير الـصندوق هـو          بأنشطة الصندوق، بحيث يشير النظر فى األتعا      

  .الموكل
  .ج المبينة أدناه١٤أ إلى ١٤كورين أعاله على األمثلة من ينطبق النموذج والتحليل المذ
  .ينظر فى كل مثال على حدة
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  أ١٤المثال 
فى الصندوق حيث يجمـع اسـتثماره بـين حصـصه           % ٢يستثمر مدير الصندوق نسبة     

وال يكون مدير الصندوق ملزما بتغطية الخـسائر التـى          . وحصص المستثمرين اآلخرين  
ويحق للمستثمرين عزل مـدير الـصندوق مـن خـالل      . من استثماره % ٢تتجاوز نسبة   

  .تصويت األغلبية فى حال إخالله ببنود العقد المبرم فقط
يزيد من تعرضه لتغير العوائد الناتجـة مـن         % ٢إن  استثمار مدير الصندوق لما نسبته        

أنشطة الصندوق دون التسبب فى نشوء تعرض من شأنه أن يشير إلى ان مدير الصندوق               
وتعد حقوق المستثمرين اآلخرين بعزل مدير الصندوق هى حقـوق حمايـة            . هو الموكل 

فى هذا المثال، على الرغم مـن أن مـدير          . كونها تُمارس فقط عند اإلخالل بالعقد المبرم      
الصندوق يتمتع بصالحيات واسعة فى صنع القرارات ويتعرض لتغير العوائد الناتجة من             

وبالتـالي،  .  إلى أن مدير الصندوق هو الوكيل      حصصه وأتعابه، إال انه يشير تعرضه هذا      
  .يستنتج مدير الصندوق انه ال يسيطر على الصندوق

  ب١٤المثال 
يمتلك مدير الصندوق حصص استثمار تناسبية كبيرة فى الصندوق، غير أنه غيـر ملـزم        

ويحق للمستثمرين عزل مدير الـصندوق      . بتغطية خسائر الصندوق التى تتجاوز استثماره     
  . تصويت األغلبية فى حال إخالله ببنود العقد المبرممن خالل

فى هذا المثال، تعد حقوق المستثمرين اآلخرين بعزل مدير الصندوق حقوق حماية كونهـا        
وعلى الرغم من أن مدير الصندوق يستلم أتعـاب         . تُمارس فقط عند اإلخالل بالعقد المبرم     

ى يؤديها، غير أن الجمع بين استثمار       ثابتة وذات صلة باألداء بما يتناسب مع الخدمات الت        
 مدير الصندوق وأتعابه قد ينتج عنه تعرضه لتغير العوائـد المتحققـة مـن أنـــشطة               

وكلمـا زاد حجـم     . الصندوق والذي من شانه أن يشير إلى أن مدير الصندوق هـو الموكـل             
ـ (المصالح االقتصادية العائدة لمدير الصندوق وزادت التغيرات المـصاحبة لهـا             ذين فـى   آخ

، وزادت األهمية التي يعطيها مدير الصندوق لتلـك         )االعتبار إجمالي أتعابه وحصصه األخرى    
  .الحصص االقتصادية فى التحليل، وزادت أيضاً أرجحيه أن يكون مدير الصندوق هو الموكل

على سبيل المثال، بعد األخذ بعين اعتبار أتعاب مدير الصندوق وعوامل أخرى، قد يـرى          
هو استثمار كافي الستنتاج أنـه يـسيطر علـى          % ٢٠دوق أن استثمار بنسبة     مدير الصن 
على سبيل المثال، إذا اختلفت األتعاب والعوامل       (غير أنه فى الحاالت األخرى      . الصندوق
  .، قد تنشأ السيطرة عندما يكون مستوى االستثمار مختلفاً)األخرى
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  ج١٤المثال 
تثمار التناسبية فى الصندوق، غير انه      من حصص االس  % ٢٠يمتلك مدير الصندوق نسبة     

ويتضمن الـصندوق  . من استثماره% ٢٠غير ملزم بتغطية خسائر الصندوق التى تتجاوز        
مجلس إدارة بحيث يكون أعضاءه مستقلين عن مدير الصندوق، ويتم تعييـنهم مـن قبـل         

 قـرر   وفى حال . ويتم تعيين مدير الصندوق من قبل المجلس سنوياً       . المستثمرين اآلخرين 
  .المجلس إنهاء عقد مدير الصندوق، تُستكمل أعماله من قبل مديرين آخرين من القطاع نفسه

على الرغم من ان مدير الصندوق يستلم أتعاب ثابتة وذات صلة باألداء بما يتناسـب مـع     
وأتعابـه  % ٢٠الخدمات التى يؤديها، غير أن الجمع بين استثمار مدير الصندوق بنـسبة             

 لتغير العوائد المتحققة من أنشطة الصندوق والذي من شأنه ان يشير إلى             ينتج عنه تعرض  
غير أن المستثمرون يمتلكون حقوقاً جوهرية تمنحهم الحق        . أن مدير الصندوق هو الموكل    

 ويوفر مجلس اإلدارة آليةّ تضمن حق المستثمرين بعـزل مـدير            –بعزل مدير الصندوق    
  .الصندوق إذا رغبوا بذلك

. ل، يولى مدير الصندوق أهمية أكبر لحقوق العزل الجوهرية فى هذا التحليل           فى هذا المثا  
وبالتالي، على الرغم من ان مدير الصندوق يمتلك صالحيات واسعة فى صنع القـرارات              
ويتعرض لتغير عوائد الصندوق الناتجة من أتعابه واستثماره، إال أن الحقـوق الجوهريـة      

وبالتالي يـستنتج  . إلى أن مدير الصندوق هو الوكيل التى يمتلكها مستثمرون آخرون تشير      
  .مدير الصندوق انه ال يسيطر على الصندوق

  ١٥المثال 
توجد منشأة مستثمر فيها من أجل شراء محفظة أوراق مالية مدعومة بأصول ذات سـعر               

ويـتم  . ثابت، حيث يتم تمويلها من خالل أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية بسعر ثابـت    
وات حقوق الملكية لتأمين الحماية ضد الخسارة األولى لمستثمري الدين واستالم           تصميم أد 

وقد تم تـسويق المعاملـة لمـستثمري الـدين          . أى عوائد متبقية من الجهة المستثمر فيها      
المحتملين على انه استثمار فى محفظة أوراق مالية مدعومة باألصـول مـع التعـرض               

محتمل عن الدفع من قبل مصدري األوراق الماليـة         لمخاطر االئتمان المصاحبة للتخلف ال    
المدعومة باألصول فى المحفظة، والتعرض لمخـاطر سـعر الفائـدة المـصاحبة إلدارة              

  .المحفظة
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ويدير صانع القرار . من قيمة األصول المشتراة   % ١٠تمثل أدوات حقوق الملكية ما نسبته       
رارات االسـتثمارية ضـمن     محفظة األصول النشطة من خالل اتخاذ الق      ) مدير األصول (

ويستلم مدير األصول أتعابا ثابتة على      . الحدود المبينة فى نشرة أعمال الجهة المستثمر بها       
مـن األصـول الخاضـعة      % ١على سبيل المثال    (أساس سعر السوق لقاء هذه الخدمات       

فـى حـال    ) من األربـاح  % ١٠على سبيل المثال،    (، ورسوم ذات صلة باألداء      )لإلدارة
 المستثمر فيها الحد المتفق عليه وتتناسب هذه األتعاب مـع الخـدمات            أرباح الجهة تجاوز  

من حقوق الملكية فى الجهة المستثمر فيها أما نسبة         % ٣٥ويمتلك مدير األصول    . ةلمؤداا
المتبقية من حقوق الملكية وجميع أدوات الدين فيمتلكها عدد كبير من المـستثمرين             % ٦٥

ويحق للمستثمرين اآلخـرين  . اق واسع ومن غير ذوى العالقة  اآلخرين الموزعين على نط   
  .عزل مدير األصول دون إبداء أى سبب من خالل قرار األغلبية

. يستلم مدير األصول أتعاب ثابتة وذات صلة باألداء بما يتناسب مـع الخـدمات المـؤداه      
 حصص مدير الصندوق وحصص المـستثمرين اآلخـرين لرفـع قيمـة             بوتجمع األتعا 

ويتعرض مدير األصول لتغير العوائد الناتجة من أنشطة الصندوق ألنه يمتلـك        . دوقالصن
  .من حقوق التصويت والناتجة أيضاً من أتعابه% ٣٥نسبة 

على الرغم من العمل ضمن المعايير التى تم تحديدها فى نشرة أعمال الجهـة المـستثمر                
ذ القرارات بشأن االستثمار الـذي  فيها، إال أن مدير األصول يمتلك القدرة الحالية على اتخا  

 فى حين يكون لحقوق العزل التـى    –يؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها         
يمتلكها مستثمرون آخرون أهمية ضئيلة فى التحليل وذلك ألن عدد كبير من المـستثمرين              

ألصـول  وفى هذا المثال، يؤكد مدير ا     . الموزعين على نطاق واسع يمتلكون هذه الحقوق      
بشدة على تعرضه لتغير عوائد الصندوق الناتجة من حصص حقوق الملكية الخاصة بـه              

من حقوق الملكية ينتج    % ٣٥كما أن امتالك ما نسبته      . والتى تكون خاضعة ألدوات الدين    
عنه تعرض ثانوى لخسائر وحقوق العوائد فى الجهة المستثمر فيها، والذى من شـانه أن               

وبالتالى، يستنتج مدير األصول أنه يسيطر علـى        . ول هو الموكل  يشير إلى أن مدير األص    
  .الجهة المستثمر فيها

  العالقة مع األطراف األخرى
  عند تقييم السيطرة، على المستثمر النظر فى طبيعة العالقة مع األطراف األخـرى               .٧٣أت

). نأى أنهم وكالء فعليـو    (وما إذا كانت هذه األطراف تعمل بالنيابة عن المستثمر          
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ولتحديد ما إذا كانت األطراف األخرى تتصرف على اعتبار أنهم وكالء فعليـون،             
يجب إصدار حكم معين آخذين فى االعتبار ليس فقط طبيعة العالقـة بـل وكيفيـة              

  .تفاعل األطراف مع بعضها البعض أيضاً
كيـل  ويكون اى طرف هو و    .  العالقة أن تتضمن ترتيبا تعاقدياً     ه  ال يشترط على هذ     .٧٤أت

فعلى عندما يمتلك المستثمر، او أولئك اللذين يوجهون أنشطة المستثمر، القدرة على            
وفى هذه الحاالت، يجـب عـل   . توجيه ذلك الطرف للتصرف بالنيابة عن المستثمر  

المستثمر ان يأخذ فى االعتبار عند تقييم السيطرة على الجهة المستثمر فيها حقـوق              
تعرضه غير المباشـر أو حقوقـه فـى العوائـد     وكيله الفعلي فى صنع القرارات و  

  .المتغيرة من خالل الوكيل الفعلي باإلضافة إلى حقوقه هو أيضاً
  فيما يلي بعض األمثلة على تلك األطراف األخرى التى قد تتـصرف علـى أنهـا                  .٧٥أت

  : الوكيل الفعلي للمستثمر بحكم طبيعة العالقة بينهما
 .أطراف المستثمر ذوى العالقة  )أ (

صل على حصصه فى الجهة المستثمر فيها كنوع من المساهمة او طرف ح  )ب (
 .قرض من قبل المستثمر

طرف وافق على عدم بيع أو نقل أو رهن حصصه فى الجهة المستثمر فيها   )ج (
باستثناء الحاالت التي يمنح فيها (دون أخذ موافقة مسبقة من قبل المستثمر 

كون الحقوق مبنية على بنود المستثمر او الطرف األخر حق الموافقة المسبقة وت
 ).متفق عليها بشكل مشترك من قبل أطراف راغبة مستقلة

 .طرف ليس بقدرته تمويل عملياته دون دعم مالي ثانوي من المستثمر  )د (

جهة مستثمر فيها أكثرية المسئولين عن الحوكمة أو موظفي اإلدارة الرئيسيون ) ه(
 .هم نفسهم اللذين يعملون لدى المستثمر

 يتمتع بعالقة أعمال وثيقة مع المستثمر، كالعالقة بين مقدم الخدمات طرف) د(
  .المهنية وأحد عمالئه المهمين

  السيطرة على أصول محددة
  على المستثمر النظر فى ما إذا كان يعامل جزءاً من الجهة المستثمر فيها على .٧٦أت

ما إذا كان اعتبار أنها منشأة منفصلة مفترضة، وإذا صح ذلك عليه النظر فى 
  .يسيطر على تلك المنشأة المنفصلة
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  على المستثمر معاملة جزء من الجهة المستثمر بها على أنها منشأة منفصلة .٧٧أت
  :مفترضة فقط فى حال توافر الشروط التالية

عندما يكون المصدر الوحيد لدفع االلتزامات المحددة للجهة المستثمر فيها أو دفع   
 أو التدفقات النقدية المتبقية من ى عبر األصول المحددةحصص محددة أخرى فيها ه

للجهة هذه األصول وال يجوز ، جوهرياُ ، إستخدام أى من عوائد األصول المحددة 
وال تمتلك ). وعمليات تحسين المالءة االئتمانية ذات الصلة، إن وجدت(المستثمر فيها 

اى حقوق أو واجبات ذات األطراف األخرى، عدا هؤالء ذوى االلتزامات المحددة، 
 وال يجوز ،  ، المتبقية أو التدفقات النقدية من هذه األصولصلة باألصول المحددة

من قبل الجهة المستثمر فيها جوهرياً ، إستخدام أى من عوائد األصول المحددة 
المتبقية، وكذلك ال يجوز دفع التزامات المنشاة المنفصلة المفترضة من أصول الجهة 

وبالتالي، يتم جوهرياً حماية جميع أصول والتزامات وحقوق . فيها المتبقيةالمستثمر 
  .ملكية المنشاة المنفصلة والمفترضة من الجهة المستثمر فيها كاملة

، أن يحدد " ٧٧أت "  على المستثمر بعد تحقق جميع الشروط المبنية فى الفقرة .٧٨أت
المنفصلة المفترضة وكيف يتم األنشطة التى تؤثر بشكل ملموس على عوائد المنشأة 

توجيه هذه األنشطة من أجل تقييم ما إذا كان يسيطر على ذلك الجزء من الجهة 
وعند تقييم السيطرة فى المنشأة المنفصلة المفترضة، يجب على . المستثمر فيها

المستثمر النظر فيما إذا كان يتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع تلك 
 يمتلك حقوق فيها وأيضاً فى القدرة على استخدام سلطته على ذلك الجزء  اوالمنشأة

  .من الجهة المستثمر فيها للتأثير على قيمة عوائد المستثمر
 المستثمر يسيطر على المنشاة المنفصلة المفترضة، على المستثمر كون ة  فى حال.٧٩أت

تستثنى األطراف فى تلك الحالة، . تجميع ذلك الجزء من الجهة المستثمر فيها 
األخرى ذلك الجزء من الجهة المستثمر فيها عند تقييم السيطرة على الجهة 

  .المستثمر فيها وعند تجميعها
  التقييم المستمر

  على المستثمر أن يقوم بإعادة تقييم ما إذا كان يسيطر على الجهة المستثمر فيها .٨٠أت
و أكثر من عناصر أعنصر عندما تشير الحقائق والحاالت إلى وجود تغيرات فى 

  ."٧"السيطرة الثالث المذكورة فى الفقرة 
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  عند وجود اى تغيير على كيفية ممارسة السلطة على الجهة المستثمر فيها، يجب أن .٨١أت
على سبيل . ينعكس ذلك التغيير على كيفية تقييم المستثمر لسلطته على هذه الجهة

أن األنشطة ذات إلى ق صنع القرارات المثال، قد تشير التغيرات الحاصلة على حقو
الصلة لم تعد تُوجه من خالل حقوق التصويت، وعوضا عن ذلك تمنح االتفاقيات 
األخرى كالعقود طرف ما او أطراف أخرى القدرة الحالية على توجيه األنشطة 

  .ذات الصلة
ون   قد يتسبب حدث ما باكتساب أو خسارة السلطة على الجهة المستثمر فيها د.٨٢أت

على سبيل المثال، قد يكتسب المستثمر السلطة . مشاركة المستثمر فى ذلك الحدث
على الجهة المستثمر فيها بسبب إنتهاء حقوق صنع القرارات التى يمتلكها طرف ما 
أو أطراف أخرى والتى منعت المستثمر فى السابق من السيطرة على الجهة 

  .المستثمر فيها
فى التغيرات المؤثرة على تعرضه للعوائد المتغيرة الناتجة من   ينظر المستثمر أيضاً .٨٣أت

على سبيل المثال، قد . شراكته مع الجهة المستثمر فيها أو حقوقه فى هذه العوائد
يعقد المستثمر الذى يمتلك السلطة على الجهة المستثمر فيها سيطرته عليها عندما 

مات وذلك ألن المستثمر لم تنتهي حقوقه فى استالم اى عوائد أو التعرض لإللتزا
على سبيل المثال، فى حال إنهاء عقد استالم  (")ب(٧"يحقق ما ذُكر فى الفقرة 

  ).أتعاب متعلقة باألداء
وقد .   على المستثمر أن ينظر فى ما إذا كان تقييمه لكونه وكيالً أو موكالً قد تغير.٨٤أت

 واألطراف األخرى إلى لتغيرات الحاصلة على مجمل العالقة بين المستثمراتشير 
على . أنه لم يعد وكيالً على الرغم من انه كان وكيال فى الماضي، والعكس صحيح

سبيل المثال، على المستثمر إعادة النظر فى وضعه كوكيل أو موكل فى حال 
  .حدوث اى تغيرات على حقوقه أو حقوق األطراف األخرى

أو وضعه كموكل أو وكيل فقط نتيجة تغير   ال يتغير تقييم السيطرة األولى للمستثمر .٨٥أت
على سبيل المثال، التغير فى عوائد الجهة المستثمر فيها نتيجة (أوضاع السوق 

ر فى أوضاع السوق تغيراً على عنصر أو ي، إال إذا أحدث التغي)أوضاع السوق(
 أو فى مجمل العالقة بين الموكل "٧"أكثر من عناصر السيطرة المذكورة فى الفقرة 

  .لوكيلوا
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  متطلبات المحاسبة
__________________________________________________________  

  إجراءات التجميع
  :  القوائم المالية المجمعة.٨٦أت

تجمع بين البنود المشابهة لألصول وااللتزامـات وحقـوق الملكيـة والـدخل               )أ (
صة بـشركاتها   والمصروفات والتدفقات النقدية للمنشأة األم مع تلك البنود الخا        

 .التابعة
تستبعد المبلغ المسجل الستثمار الشركة األم فى كل من شركاتها التابعة وكذلك              )ب (

يوضح معيار المحاسبة   (حصتها من حقوق الملكية فى كل من شركاتها التابعة          
 ).كيفية المحاسبة عن أى شهرة ذات صلة) ٢٩(المصري رقم 

ـ           )ج ( وق الملكيـة والـدخل     تستبعد بالكامل جميـع األصـول وااللتزامـات وحق
والمصروفات والتدفقات النقدية ضمن المجموعة والمتعلقة بالمعـامالت بـين          

يتم استبعاد جميع األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت         (منشآت المجموعة   
 أو  نضمن المجموعة بالكامل والتي يتم االعتراف بها فى األصول كـالمخزو          

ر ضمن المجموعة إلى وجـود اضـمحالل        وقد تشير الخسائ  ). األصول الثابتة 
وينطبـق معيـار المحاسـبة      . يتطلب االعتراف به فى القوائم المالية المجمعة      

على التغيرات المؤقتة الظـاهرة عقـب       " ضرائب الدخل ) "٢٤(المصري رقم   
 .إلغاء األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين أطراف المجموعة

  السياسات المحاسبية الموحدة
  فى حال استخدام عضو من أعضاء المجموعة سياسات محاسبية مختلفة عما يتم .٨٧أت

تبنيه فى القوائم المالية المجمعة للمعامالت واألحداث المشابهة فى الحاالت المماثلة، 
يتم إجراء التعديالت المناسبة على القوائم المالية لذلك العضو فيما يتعلق بإعداد 

  .لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية للمجموعةالقوائم المالية المجمعة 
  القياس

  تجمع المنشاة دخل مصروفات الشركة التابعة فى قوائمها المالية المجمعة بدءا من .٨٨أت
 دخل. تاريخ السيطرة عليها لحين توقف تلك السيطرة على الشركة التابعة

مات المعترف بها في  على مبالغ األصول وااللتزا مبينةمصروفات الشركة التابعةو
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على سبيل المثال، يعتمد مصروف . القوائم المالية المجمعة فى تاريخ االقتناء
اإلهالك المعترف به فى القوائم المجمعة للدخل الشامل بعد تاريخ االقتناء على القيم 
العادلة لألصول القابلة لإلهالك ذات الصلة والمعترف بها فى القوائم المالية 

  .اريخ االقتناءالمجمعة فى ت
  حقوق التصويت المحتملة

  عند وجود حقوق تصويت محتملة أو مشتقات أخرى تتضمن حقوق تصويت .٨٩أت
محتملة، يتم تحديد نسبة األرباح والخسائر والتغيرات فى حقوق الملكية المخصصة 
 للمنشأة األم والحصص غير المسيطرة لغرض إعداد القوائم المالية المجمعة بناء

صص الملكية القائمة دون أن تعكس الممارسة أو التحويل المحتمل لحقوق على ح
  ."٩٠أت "التصويت المحتملة والمشتقات األخرى، إال إذا تم تطبيق الفقرة 

  فى بعض الحاالت تمتلك المنشاة، جوهريا، حصة ملكية قائمة نتيجةّ معاملة معينة .٩٠أت
فى هذه . المصاحبة لحصة الملكيةتمنح المنشاة حالياً حق الحصول على العوائد 

 غير الحقوق/ وحقوق األقلية الحالة، يتم تحديد النسبة المخصصة للمنشأة األم 
المسيطرة لغرض إعداد القوائم المالية المجمعة من خالل األخذ فى االعتبار 
الممارسة النهائية لحقوق التصويت المحتملة والمشتقات األخرى التى تمنح المنشأة 

  .حق الحصول على العوائدحالياً 
  .  ملغاة .٩١أت

  لفترة الماليةاتاريخ نهاية 
يجب أن يكون تاريخ نهاية الفترة المالية هو نفس التاريخ بالنسبة للقوائم المالية . ٩٢أت

وفى حال . للمنشأة األم وشركاتها التابعة المستخدمة فى إعداد القوائم المالية المجمعة
ية للمنشأة األم عن تلك الفترة لشركاتها التابعة، تقوم اختالف نهاية الفترة المال

 بإعداد معلومات مالية إضافية فى نفس تاريخ – التجميع ألغراض –الشركة التابعة 
القوائم المالية للمنشأة األم وذلك لتمكينها من تجميع المعلومات المالية للشركة 

  .التابعة، إال إذا تعذّر تطبيق ذلك
ر تطبيق ذلك، يجب على الشركة األم تجميع المعلومات المالية للشركة   فى حال تعذ.٩٣أت

 والتى يتم تعديلها فيما للشركة التابعةالتابعة مستخدمةً بذلك أحدث المعلومات المالية 
يخص آثار المعامالت واألحداث الهامة التى تحدث ما بين تاريخ تلك القوائم المالية 
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وفى جميع الحاالت، يجب أن ال يزيد االختالف بين وتاريخ القوائم المالية المجمعة 
 أشهر، ٣تاريخ القوائم المالية للشركة التابعة وتاريخ القوائم المالية المجمعة عن 

ويجب أن يكون طول الفترات المالية وأى اختالف بين تواريخ القوائم المالية هو 
  .نفسه من فترة إلى أخرى

   غير المسيطرةالحقوق/ حقوق األقلية 
 اآلخرالخسائر وكل من عناصر الدخل الشامل  وأ  على المنشاة أن تنسب األرباح .٩٤أت

أن تنسب المنشأة و.  غير المسيطرةالحقوق/ و حقوق األقلية  األمإلى مالكي الشركة 
كذلك إجمالي الدخل الشامل إلى مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى 

  . فيهاوإن أدى ذلك إلى حصول رصيد عجز
  عند وجود أسهم ممتازة مجمعة لألرباح قائمة فى شركة تابعة ما مبوبة على إنها .٩٥أت

حقوق ملكية تدخل ضمن حقوق الحصص غير المسيطرة، فعلى المنشاة حساب 
 حصتها من األرباح أو الخسائر بعد تعديلها بما يخص أرباح هذه األسهم، سواء تم

  . توزيع هذه األرباح أم الإقرار
  لتغيرات على النسبة المحتفظ بها ضمن الحصص غير المسيطرةا

  عند تغير نسبة حقوق الملكية المحتفظ بها ضمن الحصص غير المسيطرة، على .٩٦أت
المنشاة تعديل المبالغ المسجلة للحصص المسيطرة وغير المسيطرة حتى تنعكس 

لمنشاة بشكل وأن تعترف ا. التغيرات على حصصهم ذات الصلة فى الشركة التابعة
مباشر ضمن حقوق الملكية بأي اختالف بين مبلغ تعديل الحصص غير المسيطرة 

  .والقيمة العادلة للعوض النقدي المدفوع او المستلم، وأن تنسبه إلى مالكي الشركة األم
  فقد السيطرة

ت   قد تفقد الشركة األم سيطرتها على الشركة التابعة فى أثنين أو أكثر من الترتيبا.٩٧أت
غير أنه فى بعض األحيان، قد تشير بعض الحاالت إلى أنه يجب ). المعامالت(

 واحدة وعلى الشركة األم النظر فى معاملةالمتعددة على أنها محاسبة الترتيبات 
وآثارها االقتصادية، عند تحديد ما إن كان ينبغي جميع بنود وشروط الترتيبات 

 األمثر مما يلى إلى وجوب قيام الشركة ويشير واحد أو أك. اعتبارها معاملة واحدة
  .بمحاسبة الترتيبات المتعددة على أنها معاملة واحدة
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 .عند إبرامها فى الوقت نفسه، أو الواحدة تلو األخرى  )أ (
 .عندما تشكل هذه الترتيبات معاملة واحدة مصممة لتحقيق أثر تجارى كلى  )ب (
 . األقلعندما يعتمد حدوث ترتيب ما على حدوث ترتيب أخر واحد على  )ج (
 اًمبررله  اقتصاديا، لكنه يكون اًترتيب معين بمجمله مبررلعندما ال يكون   )د (

ومثال على ذلك عندما . اقتصاديا عند النظر فيه إلى جانب الترتيبات األخرى
يتم تسعير التصرف باألسهم بسعر أقل من سعر السوق ويتم التعويض عنه 

  . السوقبتسعير التصرف باألسهم الحقا بسعر أعلى من سعر
  :  على الشركة األم القيام بما يلي فى حال فقد سيطرتها على الشركة التابعة.٩٨أت

 :إلغاء االعتراف  )أ (
والتزامات الشركة التابعة بمبالغها المسجلة ) بما فى ذلك اى شهرة(بأصول  )١(

 .فى تاريخ فقد السيطرة
 فى بالمبلغ المسجل ألى حصص غير مسيطرة فى الشركة التابعة السابقة) ٢(و

بما فى ذلك اى من عناصر الدخل الشامل اآلخر (تاريخ فقد السيطرة 
  ).المنسوب لها

  :االعتراف  )ب (
 وجد، من المعاملة أو الحدث إن النقدي المستلم، للمقابلادلة ـة العـبالقيم )١(

 .أو الظروف التى أدت إلى فقدان السيطرة
 فقدان عندما تتضمن المعاملة أو الحدث أو الظروف التى أدت إلى) ٢(و

السيطرة توزيع أسهم الشركة التابعة على المالكين بصفتهم هذه بتلك 
 .التوزيعات

فقد بأي استثمار محتفظ به فى الشركة التابعة السابقة بقيمته العادلة فى ) ٣(و
 .تاريخ السيطرة

إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها فى الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة   )ج (
ساب األرباح أو الخسائر، أو نقلها مباشرة إلى األرباح المرحلة، التابعة على ح

 ."٩٩أت "وذلك وفقاً لما هو مذكور فى الفقرة 
  ،االعتراف باى فرق ناتج على أنه إما ربح أو خسارة منسوبة إلى الشركة األم  )د (

  فى حال فقد الشركة األم سيطرتها على الشركة التابعة، على الشركة األم حساب .٩٩أت
يع المبالغ المعترف بها سابقاً فى الدخل الشامل األخر فيما يتعلق بتلك الشركة جم

 األمالتابعة وذلك بناء على األسس ذاتها المطلوب تحقيقها عندما تقوم الشركة 
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وبالتالي فعند إعادة تبويب . بالتصرف مباشرة باألصول أو االلتزامات ذات العالقة
قاً فى الدخل الشامل األخر إلى حساب األرباح الربح أو الخسارة المعترف بها ساب

أو الخسائر عند التصرف باألصول  أو االلتزامات ذات العالقة، على الشركة األم 
إعادة تبويب الربح أو الخسارة من حقوق ملكية إلى حساب األرباح أو الخسائر 

دما تم وعن. ، وذلك عند فقد السيطرة على الشركة التابعة)كتعديل إعادة التبويب(
تحويل فائض إعادة التقييم المعترف به سابقاً فى الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى 

تحويل فائض إعادة األم األرباح المرحلة عند التصرف باألصول، على الشركة 
  .التقييم مباشرة إلى األرباح المرحلة عند فقد السيطرة على الشركة التابعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  


