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  ٢٠١٥) ٤٤( المصري رقم ةعيار المحاسبم
  اإلفصاح عن الحصص فى المنشآت األخرى 

  
  هدف المعيار

 لمستخدمى  التى تتيحت باإلفصاح عن المعلوماالمنشأةإلزام  هدف هذا المعيار الىي - ١
 :قوائمها المالية تقييم

 .طبيعة حصصها فى المنشآت األخرى والمخاطر المصاحبة لها   ) أ(
  .ك الحصص على مركزها المالى وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية تأثيرات تل) ب(   و

 تحقيق الهدف 
 :على المنشأة اإلفصاح عن " ١"لتحقيق الهدف الوارد فى الفقرة  - ٢

فتراضات الهامة التى أفترضتها المنشأة لتحديد طبيعة حصتها فى األحكام واال  ) أ(
لمشترك التى تملك فيه المنشأة األخرى أو الترتيب اآلخر وتحديد نوع الترتيب ا

 ").٩"إلى " ٧"الفقرات من ( حصة 
 :المعلومات عن حصصها فى   ) ب(

 ").١٩"إلى " ١٠"الفقرات من ( الشركات التابعة  )١(
  ").٢٣"إلى " ٢٠"الفقرات من ( الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة ) ٢(         و
المنشآت ذات ( يها المنشأة تسيطر علال والتى الخاص المنشآت ذات الهيكل ) ٣(         و

 .")٣١"إلى " ٢٤"الفقرات من ( )المجمعةغير الهيكل الخاص 
المطلوبـة  إذا لم تحقق اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار إلى جانب اإلفصاحات             - ٣

، فعلى المنشأة أن تفـصح      " ١"بموجب معايير المحاسبة المصرية األخرى هدف الفقرة        
 .ورية أخرى لتحقيق ذلك الهدف عن أية معلومات إضافية ضر

تدرس المنشأة مستوى التفاصيل الالزم لتلبية هدف اإلفصاح ومدى التركيز على كل من              - ٤
وتقوم المنشأة بتجميع أو تجزئة اإلفصاحات بطريقـة  . المتطلبات الواردة فى هذا المعيار  

ير الهامة ال تؤدى إلى إخفاء المعلومات المفيدة بسبب عرض كمية كبيرة من التفاصيل غ      
 ").٦أت"إلى " ٢أت" الفقرات راجع(أو تجميع بنود ذات خصائص مختلفة 

 نطاق المعيار 
 : لك حصة فى أى مما يلى تطبيق هذا المعيار تينبغى على المنشأة التى تم - ٥

 .الشركات التابعة   ) أ(
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 ).أى العمليات المشتركة أو المشروعات المشتركة(الترتيبات المشتركة   ) ب(
  .ة الشركات الشقيق)ج(
  .المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة) د(

 :ال ينطبق هذا المعيار على - ٦
خطط مزايا العاملين بعد إنتهاء الخدمة أو خطط مزايا العـاملين األخـرى طويلـة                 ) أ(

   . "مزايا العاملين ") ٣٨( التى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم األجل
 ينطبق عليها معيار المحاسبة المـصرى رقـم      التىوالقوائم المالية المستقلة للمنشأة       ) ب(

لكن إذا كان لدى المنشأة حصص فى منشأة ذات          .  "القوائم المالية المستقلة  " ) ١٧(
، لى أنها قوائمها المالية الوحيدة    هيكل خاص غير مجمعة وتعد قوائم مالية مستقلة ع        
د إعدادها تلك   عن" ٣١"إلى  " ٢٤"فعليها أن تطبق المتطلبات الواردة فى الفقرات من         

 .القوائم المالية المستقلة
حصة تحتفظ بها المنشأة التى تشارك فى ترتيب مشترك ، ولكن ال تملك سـيطرة               ) ج(

الترتيب او كانت مشتركة عليها ، إال إذا أدت تلك الحصة إلى وجود نفوذ مؤثر على       
  .حصة فى منشأة ذات هيكل خاص 

  لمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم   ا وفقاً حصة فى منشأة أخرى تتم المحاسبة عليه      ) د(
  :المنشأة هذا المعيار عندما تطبق  ومع ذلك، " األدوات المالية) " ٢٦(
تكون الحصة عبارة عن حصة فى شركة شقيقة أو مشروع مشترك يتم قياسـها              ) ١ (

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ، وفقاً لمعيار المحاسبة المـصرى             
  ".إلستثمارات فى الشركات الشقيقة ا) "١٨(رقم 

  .تكون الحصة عبارة عن حصة فى منشأة ذات هيكل خاص غير مجمعة ) ٢(أو
 األحكام واإلفتراضات الهامة

فتراضات الهامـة التـى قامـت بهـا         اإلنشأة عن المعلومات حول األحكام و     تفصح الم  - ٧
 :عند تحديد ) إلفتراضاتوالتغيرات على تلك األحكام وا(
وارد فـى  هـو  طرة على منشأة أخرى ، أى الكيان المستثمر فيـه كمـا      امتالك سي   ) أ(

 ."القوائم المالية المجمعة) "٤٢( من معيار المحاسبة المصرية رقم "٦"و" ٥"الفقرات 
  .إمتالكها سيطرة مشتركة على ترتيب أو نفوذ مؤثر على منشأة أخرى ) ب(و
عند تنظـيم هـذا   ) ع مشتركأى عملية مشتركة أو مشرو( نوع الترتيب المشترك   )  ج(و

  .الترتيب من خالل شركة أو تنظيم مستقل 
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تشمل تلك التـى  " ٧" الفقرة   اإلفصاح عنها بموجب   يتملهامة التى   فتراضات ا األحكام واال  - ٨
قامت بها المنشأة عندما تؤدى التغييرات فى الحقائق والظروف إلى تغيير اإلستنتاج عن             

 .نفوذ مؤثرلرة مشتركة أو سيطلسيطرة ، أو لمدى امتالك المنشأة 
ينبغى على المنشأة أن تفصح مثالً عن األحكام واإلفتراضات الهامة          " ٧"لإللتزام بالفقرة    - ٩

 :التى تمت عند تحديد 
من نصف حقوق التصويت فى   ألكثر  عدم سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها          ) أ(

 .المنشأة األخرى 
من نصف حقوق التـصويت فـى       سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها ألقل          ) ب(

 .المنشأة األخرى 
مـن معيـار    " ٧٢أت"إلـى   " ٥٨أت" الفقرات مـن     راجع( كونها وكيالً أو أصيالً     ) ج(

   ) .٤٢(المحاسبة المصرى رقم 
أو أكثر من حقوق التصويت فى      % ٢٠عدم امتالك نفوذ مؤثر رغم امتالكها لنسبة        ) د(

  .المنشأة األخرى 
من حقوق التـصويت فـى      % ٢٠م امتالكها لنسبة تقل عن      تمتعها بنفوذ مؤثر رغ   ) ه(

  .المنشأة األخرى 
 الحصص فى الشركات التابعة 

 :خدمى القوائم المالية المجمعة منتفصح المنشأة عن المعلومات التى تمكن مست -١٠
  :فهم   ) أ(

 .المنشآت المكونة للمجموعة  )١(
دفقاتها النقديـة   وت غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة       الحقوق/ األقلية  حقوق  ) ٢(و

   ") .١٢"الفقرة(
 : تقييم ) ب(و

ق القيود الهامة على قدرة المنشأة على الوصـول إلـى أصـول             طبيعة ونطا  )١(
 . ")١٣"الفقرة ( المجموعة أو استخدامها وتسوية إلتزاماتها 

طبيعة المخاطر المصاحبة لحصتها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص المجمعة          ) ٢(و
  ").١٧"إلى " ١٤"الفقرات من ( والتغييرات فيها 

آثار التغييرات فى حصص ملكية الشركة األم فى الشركة التابعة التى ال تؤدى          ) ٣(و
  ").١٨"الفقرة ( إلى فقدان السيطرة 
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  ") .١٩"الفقرة(أثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية ) ٤(و
لمستخدمة فى إعداد القوائم المالية المجمعة قد       ا التابعة   ةكعندما تكون القوائم المالية للشر     -١١

أعدت فى تاريخ أو عن فترة مالية تختلف عن تاريخ أو الفترة الماليـة للقـوائم الماليـة       
، )٤٢( من معيار المحاسبة المصرى رقم       )"٩٣أت"و" ٩٢أت "الفقرتين راجع( المجمعة  

 :فينبغى على المنشأة أن تفصح عن 
 . عنها القوائم المالية لتلك الشركة التابعة تاريخ نهاية الفترة المعد  ) أ(

  .سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة ) ب(    و
  غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية الحقوق/ األقلية حقوق 

تفصح المنشأة لكل من شركاتها التابعة التى يوجد بها حقـوق حـصة غيـر مـسيطرة          -١٢
 : ائم المالية عما يلى جوهرية للمنشأة المعدة للقو

 .إسم الشركة التابعة   ) أ(

وبلد التأسيس إذا كانت تختلـف عـن مكـان األعمـال            ( مكان األعمال الرئيسى      ) ب(
 .للشركة التابعة ) الرئيسى

  . غير المسيطرة الحقوق/ األقلية نسبة حقوق ) ج(
رة غير المـسيط  الحقوق  / األقلية  نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها من قبل حقوق         ) د(

  .إذا كانت تختلف عن نسبة حصص الملكية المحتفظ بها 
من أربـاح و خـسائر الـشركة        غير المسيطرة   الحقوق  / األقلية  نصيب حقوق   ) هـ(

  .التابعة
غير المسيطرة المتراكمة فى الشركة التابعـة فـى         الحقوق  / األقلية  إجمالى حقوق   ) و(

  .نهاية الفترة المالية 
  ").١٠أت" الفقرة راجع(  الشركة التابعة معلومات مالية ملخصة عن) ز(

 طبيعة ونطاق القيود الهامة 
 : تفصح المنشأة عما يلى  -١٣

على قدرتها فى الوصول    ) قانونية والتعاقدية والتنظيمية  ، القيود ال  مثالً( قيود الهامة   ال  ) أ(
 :إلى أصول المجموعة واستخدامها وتسوية إلتزاماتها مثل

ـ  تلك القيود التى تحد من قدرة ال       )١( ويل ـشركة األم أو شركاتها التابعة علـى تح
 .المنشآت األخرى ضمن المجموعة ) أو من(النقد أو األصول األخرى إلى 
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الضمانات أو المتطلبات األخرى التى تقيـد توزيـع أربـاح األسـهم أو أى                )٢(
أو (أو اإلقتراض أو اإلقـراض إلـى   توزيعات راسمالية أخرى التى يتم دفعها  

 .ضمن المجموعة المنشآت األخرى ) من
غير المسيطرة والتى قد تحد     الحقوق  / لحقوق األقلية    طبيعة ونطاق الحقوق الوقائية     ) ب(

استخدامها أو تسوية إلتزاماتهـا  أو من قدرة المنشأة للوصول إلى أصول المجموعة      
كما هو الحال عندما تكون الشركة األم ملزمة بتسوية إلتزامات الشركة التابعة قبل             (

 غير المسيطرة على الوصـول      الحقوق/ األقلية  اتها أو وجوب موافقة     تسوية إلتزام 
 ).تهااإلى أصول الشركة التابعة أو لتسوية إلتزام

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

ل الخاص شأة فى المنشآت ذات الهيكنطبيعة المخاطر المصاحبة لحصص الم
 المجمعة 

تفصح المنشأة عن بنود أية إتفاقيات تعاقدية يمكـن أن تقتـضى مـن الـشركة األم أو                  -١٤
شركاتها التابعة توفير الدعم المالى للمنشأة ذات الهيكل الخاص المجمعة ، بما فى ذلـك               

ة للقوائم المالية إلـى الخـسارة   األحداث أو الظروف التى يمكن أن تعرض المنشأة المعد 
 ، أسباب ترتيبات السيولة أو التصنيف اإلئتمانى التى قد تؤدى إلى إلزام المنـشأة               مثالً(

 ).لها ذات الهيكل الخاص أو توفير الدعم المالى ةبشراء أصول المنشأ
الشركة األم أو أى من شركاتها التابعة ، خالل الفترة الماليـة ودون وجـود               إذا قدمت    -١٥

ذات هيكل خاص مجمعة    لياً أو دعماً آخر إلى منشأة       إلتزام تعاقدى للقيام بذلك ، دعماً ما      
، فينبغى  ) رة عنها ات الهيكل الخاص أو األدوات الصاد     مثالً ، شراء أصول المنشأة ذ     ( 

 : على المنشأة اإلفصاح عن 
نوع ومبلغ الدعم المقدم بما فى ذلك الحاالت التى سـاعدت فيـه الـشركة األم أو                   ) أ(

 .كل الخاص فى الحصول على الدعم المالى لمنشأة ذات الهيلشركاتها التابعة 
  .أسباب تقديم الدعم ) ب(و
إذا قدمت الشركة األم أو أى من شركاته التابعة خالل الفترة المالية ودون وجود إلتـزام       -١٦

لم يكـن يـتم    أو دعماً آخر إلى منشأة ذات هيكل خاص للقيام بذلك ، دعماً مالياً   تعاقدى  
تجميعها من قبل وأدى الدعم إلى سيطرة المنشأة على المنـشأة ذات الهيكـل الخـاص                
فينبغى على المنشأة اإلفصاح عن توضيح للعوامل ذات العالقة فى الوصول إلـى هـذا               

 .القرار 



١١٣٤  ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

تفصح المنشأة عن أية نية حالية  لتوفير الدعم المالى أو دعم آخـر إلـى المنـشأة ذات            -١٧
ذات الهيكـل الخـاص فـى       ص المجمعة بما فى ذلك النية لمساعدة المنشأة         الهيكل الخا 

  .الحصول على الدعم المالى

 ة التابعة التـى ال تـؤدى إلـى فقـد    آثار التغييرات فى حصة ملكية الشركة األم فى الشرك  
 السيطرة 

تعرض المنشأة جدوالً يبين االثر على حقوق ملكية مساهمى الشركة األم نتيجة التغييـر             -١٨
 .فى حصة الملكية فى الشركة التابعة والتى ال تؤدى إلى فقد السيطرة 

  السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية دآثار فق

من معيـار   " ٢٥"المحسوب وفقاً للفقرة    ) إن وجد (تفصح المنشأة عن الربح أو الخسارة        -١٩
 : )٤٢( المحاسبة المصرى رقم 

ن قياس أى استثمار متبقى فـى الـشركة التابعـة           جزء الربح أو الخسارة الناتج ع       ) أ(
 .فقد السيطرة السابقة بقيمته العادلة فى تاريخ 

 االعتـراف بـالربح أو    فيـه  الذى تـم  ) ة الدخل مقائ( البند فى الربح أو الخسارة      )  ب(و
  ).كل منفصل شإذا لم يكن قد تم عرضها ب( الخسارة 

  ةالحصص فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيق
 :ستخدمى قوائمها المالية من تقييمفصح المنشأة عن المعلومات التى تمكن مت -٢٠

الطبيعة والمدى والتأثيرات المالية لحصصها فى الترتيبات المـشتركة والـشركات             ) أ(
شقيقة بما فى ذلك طبيعة وتأثيرات عالقتها التعاقدية مع المستثمرين اآلخرين ممن            لا

 والشركات الشقيقة   اً على الترتيبات المشتركة    مؤثر مشتركة أو نفوذاً  يملكون سيطرة   
 ").٢٢"و " ٢١ "الفقرتين(

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

ـ      المالية  طبيعة ونطاق والتأثيرات     شتركة والـشركات   لحصص المنشأة فى الترتيبـات الم
 الشقيقة 

 :تفصح المنشأة -٢١
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بالنسبة للمنشأة بالنسبة للترتيب المشترك والشركة الشقيقة التى يكون لها أهمية نسبية          ) أ(
 :المعدة للتقارير

 .ترتيب المشترك أو الشركة الشقيقةإسم ال )١(
مـثالً ، مـن     (شقيقة  لطبيعة عالقة المنشأة مع الترتيب المشترك أو الشركة ا        ) ٢(و

المشترك أو الشركة الشقيقة وما إذا كانت       خالل وصف طبيعة أنشطة الترتيب      
  ).إستراتيجية بالنسبة ألنشطة المنشأة

وبلد التأسيس ، إذا كان مختلفاً عن مكـان األعمـال       ( مكان األعمال الرئيسى    ) ٣(و
  .للترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة ) الرئيسى 

 ، ونسبة حقـوق     نسبة الملكية أو حصة المشاركة المحتفظ بها من قبل المنشأة         ) ٤(و
 .التصويت المحتفظ بها ، إذا كانت مختلفة وكان ذلك ممكناً 

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

ما إذا كان االستثمار فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة يقاس بإستخدام             )١(
 .أو بالقيمة العادلة طريقة حقوق الملكية 

 حول المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة كما هـو          ملخصةمعلومات مالية    )٢(
 ".١٣أت"، " ١٢أت "الفقرتينوارد فى 

القيمة العادلة إلستثمارها فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة ، إذا كـان             )٣(
ع وذلك فى حالة قياس الحصة فى المشرو      هناك سعر سوق معلن لالستثمار ،       

 .يقة بإستخدام طريقة حقوق الملكيةالمشترك أو الشركة الشق
حول استثمارات المنشأة فـى     " ١٦أت"المعلومات المالية كما هى محددة فى الفقرة        ) ج (

  :ت الشقيقة غير الهامة بشكل منفردالمشروعات المشتركة والشركا
  . المشتركة غير الهامة بشكل منفصلكإجماليات لكافة المشروعات) ١(  
  .ت الشقيقة غير الهامة بشكل منفردكإجماليات لكافة الشركا) ٢(  

 :تفصح المنشأة أيضاً عن -٢٢
مثالً ناتجة عن ترتيبـات أقتـراض أو متطلبـات          (طبيعة ونطاق اى قيود جوهرية        ) أ(

تنظيمية أو ترتيبات تعاقدية مع المستثمرين ممن يملكون الـسيطرة المـشتركة أو             
على قدرة المـشروعات    ) أو الشركة الشقيقة  رك   المؤثر على المشروع المشت    النفوذ

المشتركة أو الشركات الشقيقة على تحويل األموال إلى المنشأة فى شـكل أربـاح              
 .األسهم النقدية أو تسديد القروض التى قدمتها المنشأة 
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عندما تكون القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة المـستخدمة فـى               ) ب(
الملكية تم إعدادها فى تاريخ أو عن فترة تختلف عن تاريخ أو            تطبيق طريقة حقوق    

 :فترة المنشأة 

 .نهاية الفترة المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة تاريخ  )١(

  .أسباب استخدام قوائم مالية فى تاريخ أو عن فترة مختلفة ) ٢(و
ترف بهـا عـن     قيقة غير المع  شالحصة فى خسائر المشروع المشترك أو الشركة ال       ) ج(

الفترة المالية وبشكل تراكمى ، وذلك إذا توقفت المنشأة عن االعتراف بحصتها مـن          
  .خسائر المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية 

 المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى المشروعات المشتركة والشركات الشقيقة 
 : عن اإلفصاحينبغى على المنشأة  -٢٣

 بالمشروعات المشتركة بشكل منفصل عـن     ةاإللتزامات التى تخص المنشاة والمتعلق      ) أ(
 " .٢٠أت "إلى " ١٨أت"قيمة اإللتزامات األخرى كما هو محدد فى الفقرات من 

 االلتزامـات  والمخصـصات   ) " ٢٨(وفقاً ألحكام معيار المحاسبة المصرى رقـم          ) ب(
 تفصح عن اإللتزامـات المحتملـة    على المنشأة أن   ،" واألصول المحتملة   المحتملة  

            المـشتركة أو الـشركات الـشقيقة       المـشروعات صصها فى   ح والمتعلقة ب  الفعلية
 بشكل مشترك مـع مـستثمرين       الفعليةو تشمل حصتها من اإللتزامات المحتملة       ( 

آخرين يملكون سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المشاريع المشتركة أو الشركات           
بشكل منفصل عن قيمة اإللتزامات المحتملة األخرى إال إذا كان إحتمـال            ) الشقيقة  

 .تلك اإللتزامات مستبعد 

 الحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة

 :ائمها المالية منينبغى على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قو -٢٤
 غير المجمعـة    الخاصهيكل  ذات ال فى المنشآت   فهم طبيعة ومدى حصص المنشأة        ) أ(

 .)"٢٨"إلى " ٢٦"الفقرات من (

خـاص غيـر   تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها فى المنشآت ذات الهيكل ال        ) ب(و
  .المجمعة والتغييرات فيها

المعلومات حول تعـرض    " )ب (٢٤""تشمل المعلومات المطلوبة التى وردت فى الفقرة         -٢٥
ير المجمعة فى الفتـرات      ذات الهيكل الخاص غ    المنشأة لمخاطر مشاركتها مع المنشآت    
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حتى إذا لم يعد للمنـشأة      ) على سبيل المثال رعاية المنشأة  ذات الهيكل الخاص        (السابقة  
 .أى مشاركة تعاقدية مع المنشأة ذات الهيكل الخاص خالل الفترة المالية 

 طبيعة الحصص
 لحصصها فى المنشآت ذات     نوعيةليتعين على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات الكمية وا        -٢٦

الهيكل الخاص غير المجمعة والتى تشمل على سبيل المثال ال الحصر طبيعة وغـرض              
 .وحجم أنشطة المنشأة ذات الهيكل الخاص وكيف يتم تمويلها 

إذا كانت المنشأة تقوم برعاية منشأة ذات هيكل خاص غير مجمعة و ال تقدم المعلومات                -٢٧
لمنـشأة فـى   مثالً ، عندما يكون ليس لها حصة فى ا        ("٢٩ "المنصوص عليها فى الفقرة   

 :، فعلى المنشأة اإلفصاح عما يلى ) تاريخ القوائم المالية
 .كيفية تحديدها للمنشآت ذات الهيكل الخاص التى ترعاها  ) أ(
الدخل من تلك المنشآت ذات الهيكل الخاص خالل فترة إعداد التقارير بما فى ذلـك          ) ب(

 .وصف لنوع الدخل المعروض
لجميع األصول المحولة إلى تلك المنشآت خالل       ) فى تاريخ التحويل  ( القيمة الدفترية    )ج(

  .الفترة المالية 
 فى شـكل    ) "ج(،  ) ب (٢٧ "الفقرةيتعين على المنشأة عرض المعلومات المذكورة فى         -٢٨

ية الخاصة  ، وتصنيف نشاطات الرعامالءمةطريقة أخرى أكثر  جدول إال إذا كان هناك      
 ").٦أت"إلى " ٢أت"راجع الفقرات من (ت مالئمة بها إلى فئا
 طبيعة المخاطر 

إال إذا كان هناك طريقة أخـرى أكثـر          -يتعين على المنشأة اإلفصاح فى شكل جدول         -٢٩
 : ملخصاً لما يلى -مالءمة 

القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات المعترف بها فـى قوائمهـا الماليـة الخاصـة           ) أ(
 .لخاص غير المجمعة بحصص المنشآت ذات الهيكل ا

 .لتزامات البنود بقائمة مركزها المالى الذى يتم االعتراف فيها بهذه األصول واال  ) ب(
من لها القيمة التى تعتبر أفضل تقييم للحد األقصى للخسارة التى قد تتعرض المنشأة            ) ج(

حصصها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة ، بما فى ذلك كيفية تحديـد     
وإذا لم تستطع المنشأة أن تحـدد الحـد األقـصى    . قصى للتعرض للخسارة   الحد األ 

غيـر المجمعـة   لمنشآت ذات الهيكل الخـاص   للتعرض للخسارة من حصصها فى ا     
     .عن تلك الحقيقة وعن األسبابفيتوجب عليها اإلفصاح 
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ت مقارنة القيمة الدفترية ألصول وإلتزامات المنشأة المتعلقة بحصصها فـى المنـشآ      ) د(
ذات الهيكل الخاص غير المجمعة مع الحد األقصى لتعرض المنشأة للخـسارة مـن             

  .تلك المنشآت 
إذا قامت المنشأة خالل الفترة المالية بتقديم دعم مالى أو دعم من نوع آخر للمنشآت ذات         -٣٠

      تلك التى كانت تملك فيها حصص سـابقة أو التـى           الهيكل الخاص غير المجمعة سواء
على سبيل المثـال    ( إلتزام تعاقدى عليها لفعل ذلك       الية دون وجود  تملك فيها حصص ح   

، فيتعـين عليهـا     ) لهيكل الخاص أو أدوات صادرة عنهـا      شراء أصول المنشاة ذات ا    
 :  يلىعمااإلفصاح 

نوع وقيمة الدعم المقدم بما فى ذلك الحاالت التى ساعدت فيها المنشأة ذات الهيكـل                ) أ(
 .لى الخاص فى الحصول على الدعم الما

  .أسباب تقديم الدعم ) ب(و
يتعين على المنشأة اإلفصاح عن أى نوايا حالية تتعلق بتقديم دعم مالى أو دعم من نوع                 -٣١

دة المنـشأة ذات    ير المجمعة بما فى ذلك نوايا مساع      آخر للمنشأة ذات الهيكل الخاص غ     
  .الهيكل الخاص فى الحصول على الدعم المالى 
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  ملحق
    إرشادات التطبيق  

  
 يشرح فهو  ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه    )٤٤( رقم   معيار المحاسبة المصرى  هذا الملحق   يرافق  

  .وله نفس مرجعية األجزاء األخرى من المعيار "  ٣١"إلى " ١"تطبيق الفقرات من 
  جوانـب  م أن بعـض   ورغ. األمثلة الواردة فى هذا الملحق تمثل حاالت افتراضية           .١أت

، فالبد من تقييم جميع الحقائق والظـروف المحيطـة          ةيق حقي األمثلة قد تمثل أنماطاً   
  ) .٤٤(بنمط حقيقى معين عند تطبيق هذا المعيار المصرى رقم 

  

  )٤الفقرة (التجميع 
ينبغى على المنشأة ، على ضوء ظروفها ، تحديد كمية التفاصيل التى تقدمها لتلبيـة          .٢أت

لومات وحجم التركيز التى تعطيـه للجوانـب المختلفـة          حاجة المستخدمين من المع   
 احتواءومن الضرورى تحقيق التوازن بين      . للمتطلبات وكيفية تجميعها للمعلومات     

القوائم المالية بتفاصيل مفرطة قد ال تساعد مستخدمى القوائم المالية وبـين حجـب              
  .المعلومات نتيجة التجميع المفرط 

اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار للحـصص فـى         مع المنشأة   جيمكن أن ت    . ٣أت
المنشآت المتشابهة إذا كان التجميع متفقاً مع أهداف اإلفـصاح ومتطلبـات الفقـرة              

وينبغى على المنشأة اإلفـصاح عـن كيفيـة    . وال يحجب المعلومات المقدمة  " ٤أت"
  .جميع حصصها فى المنشآت المتشابهةت

  :ومات بشكل منفصل للحصص فىمعلينبغى على المنشأة عرض ال  .٤أت
 . الشركات التابعة  ) أ(

 . المشروعات المشتركة  ) ب(
  .العمليات المشتركة)  ج(
  .الشركات الشقيقة)   د(
  .ل الخاص غير المجمعة كالمنشآت ذات الهي) هـ(

عند تحديد إمكانية تجميع المعلومات ، ينبغى على المنشأة دراسة المعلومات الكمية               .٥أت
بالمخاطر المختلفة وخصائص العائد لكل منشأة تنـوى تجميعهـا          والنوعية المتعلقة   
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 عـرض  وينبغى على المنشأة.  المعدة للقوائم المالية للمنشأةوأهمية كل منها بالنسبة  
 لمستخدمى القوائم المالية طبيعة ومدى حصصها       اإلفصاحات بطريقة تبين بوضوح   

  .فى تلك المنشآت األخرى 
" ٤أت"التجميع ضمن فئات المنشآت الواردة فى الفقـرة         تشمل األمثلة على مستوى       .٦أت

  :التى قد تكون مالئمة ما يلى 
 منشأة توريق مالى     / نشأة بحث وتطوير  على سبيل المثال م   ( األنشطة  طبيعة    ) أ(

 ).وإئتمان دوار

 . الصناعةتصنيف  ) ب(

  ) .على سبيل المثال الدولة أو المنطقة(النطاق الجغرافى ) ج(
  رىالحصص فى المنشآت األخ

وغير التعاقديـة التـى     تشير الحصص فى المنشآت األخرى إلى المشاركة التعاقدية         .٧أت
تعرض المنشأة المعدة للقوائم المالية إلى التذبذب فى العوائد الناتجة من أداء المنشأة             

ويمكن أن تساعد دراسة غرض المنشأة األخـرى وتـصميمها المنـشأة            . األخرى  
.  أم ال    تقييم ما إذا كانت تملك حصة فى تلـك المنـشأة            المعدة للقوائم المالية عند     

. وبناء على ذلك ما إذا كان يتعين عليها تقديم اإلفصاحات الواردة فى هذا المعيـار           
ويجب أن يتضمن التقييم دراسة للمخاطر التى تم تصميم المنشأة األخرى إليجادهـا             

نشأة المعدة للقـوائم الماليـة   والمخاطر التى تم تصميم المنشأة األخرى لنقلها إلى الم      
  .واألطراف األخرى 

المالية عادة لتذبذبات فى العوائد مـن أداء المنـشأة           متتعرض المنشأة المعدة للقوائ     .٨أت
ـ      (األخرى بسبب االحتفاظ باألدوات      دين التـى   مثل أدوات حقوق الملكية وأدوات ال

علـى  . التقلبـات  أو وجود مشاركة أخرى لها تستوعب ) أصدرتها المنشأة األخرى  
سبيل المثال ، لنفترض أن المنشأة ذات الهيكل الخاص لـديها محفظـة قـروض ،           

المنـشاة  (مع منـشأة أخـرى   وتقوم المنشأة ذات الهيكل الخاص بعمل عقود مبادلة    
.  فى دفع الفائدة وأصل مبلغ القرض      لحماية نفسها من التقصير   ) المعدة للقوائم المالية  

نشأة المعدة للقوائم المالية مشاركة تعرضـها لتذبـذب فـى         فى هذه الحالة يكون للم    
العوائد من أداء المنشأة ذات الهيكل الخاص ألن مبادلة اإللتـزام مقابـل الـضمان               

  ..تستوعب تذبذب العوائد للمنشأة ذات الهيكل الخاص 
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أة يتم تصميم بعض األدوات لنقل المخاطر من المنشأة المعدة للقوائم المالية إلى منش              .٩أت
وتخلق هذه األدوات تذبذباً فى العوائد بالنسبة للمنشأة األخـرى لكنهـا ال             . أخرى  

تعرض المنشأة المعدة للقوائم المالية عادة إلى تقلبات فى العوائد مـن أداء المنـشأة             
فعلى سبيل المثال لنفترض تأسيس منشأة ذات هيكل خاص لتوفير فرص           . األخرى  

لـيس  ) ( ع( بالتعرض للمخاطر اإلئتمانية بالمنشأة      إستثمارية للمستثمرين الراغبين  
تحـصل المنـشأة    ) وأى طرف مشارك فى الترتيبات      ) ع(هناك عالقة بين المنشأة     

ذات الهيكل الخاص على التمويل عن طريق إصدار سندات لهـؤالء المـستثمرين             
وتـستخدم العائـدات    ) سندات مرتبطـة باإلئتمـان    ) ( ع(مرتبطة بمخاطر المنشأة    

وتحـصل المنـشأة ذات     . تثمار فى محفظة أصول مالية خالية من المخـاطر          لالس
عن طريق الدخول فى مبادلـة      ) ع(الهيكل الخاص على المخاطر اإلئتمانية للمنشأة       

اإللتزام مقابل الضمان مع الطرف المقابل ، وتنقل مبادلة اإللتزام مقابـل الـضمان              
ات الهيكل الخاص مقابل رسوم يدفعها      إلى المنشأة ذ  ) ع(المخاطر اإلئتمانية للمنشأة    
ويحصل المستثمرون فى المنشأة ذات الهيكل الخـاص  . الطرف المقابل فى المبادلة     

على عائد أعلى يعكس عائد المنشأة ذات الهيكل الخاص من محفظة أصولها ورسوم        
وليس للطرف المقابل مـشاركة مـع المنـشأة ذات    . مبادلة اإللتزام مقابل الضمان     

ألن مبادلة اإللتزام    الخاص تعرضه للتذبذب فى العوائد من أداء هذه المنشأة           الهيكل
 المنشأة مقابل الضمان تنقل التذبذب إلى المنشأة بدالً من استيعاب التذبذب فى عوائد             

   .ذات الهيكل الخاص 
ملخـصة للـشركات التابعـة والمـشروعات المـشتركة          لالمعلومات المالية ا  

  ")٢١"إلى " ١٢"قرات من الف(والشركات الشقيقة 
بالنسبة لكل شركة تابعة بها حصص غير مسيطرة جوهرية بالنسبة للمنشأة المعـدة               .١٠أت 

  : للقوائم المالية على المنشأة اإلفصاح عن 
 . غير المسيطرة أصحاب الحقوق/ لألقلية أرباح األسهم المدفوعة   ) أ(

ربح أو الخسارة   المعلومات المالية الملخصة حول األصول واإللتزامات وال        ) ب(
حقـوق  والتدفقات النقدية للشركة التابعة والتى تمكن المستخدمين من فهم          

. نشطة المجموعة وتـدفقاتها النقديـة     غير المسيطرة فى أ    الحقوق/ األقلية  
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 األصـول   ر تلك المعلومات على سبيل المثال ال الحـص        تشملويمكن أن   
تداولة واإللتزامات غيـر  المتداولة واألصول غير المتداولة واإللتزامات الم  

 .المتداولة واإليرادات والربح أو الخسارة وإجمالى الدخل الشامل 

لغ اهى المب" ) ب(١٠أت  "تكون المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقرة          .١١أت
   .المجموعةقبل قيود االستبعاد للمعامالت التى تمت بين شركات 

وشركة شقيقة ذات أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة المعدة        بالنسبة لكل مشروع مشترك       .١٢أت
  : للقوائم المالية تفصح المنشأة عن 

 .أرباح األسهم المقبوضة من المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة  ) أ(
راجـع  ( المعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك أو الشركة الـشقيقة            ) ب(

 .يل المثال ال الحصر بما فى ذلك على سب") ١٥أت"، " ١٤أت"الفقرتين 
 .األصول المتداولة  )١(
 .األصول غير المتداولة )٢(
 .اإللتزامات المتداولة )٣(
 .اإللتزامات غير المتداولة )٤(
 .اإليراد )٥(
 .الربح أو الخسارة من العمليات غير المستمرة )٦(
 .الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة )٧(
 .الدخل الشامل اآلخر )٨(
   إجمالى الدخل الشامل )٩(

، تفـصح  " ١٢أت"إضافة إلى المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقـرة       .١٣أت
المنشأة لكل مشروع مشترك ذا أهمية نسبية بالنسبة للمنشأة المعدة للقوائم المالية عن        

  :مبلغ 
  ) .)"١) (ب( ١٢أت"النقدية وما فى حكمها المتضمنة فى الفقرة )    أ(  
باستثناء الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنـة      ( ة المتداولة   اإللتزامات المالي )  ب(

  ).")٣) (ب (١٢أت "المتضمنة فى الفقرة ) مخصصات األخرى وال
باستثناء الدائنون التجـاريون واألرصـدة      ( اإللتزامات المالية غير المتداولة     )  ج(

  ).)"٤) (ب( ١٢أت"المتضمنة فى الفقرة ) الدائنة األخرى والمخصصات
  .اإلهالك واإلستهالك)   د(
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  .إيرادات الفوائد  ) ه(
  .مصروفات الفوائد)  و(
    .مصروفات أو دخل ضريبة الدخل )  ز(

عن "  ١٣أت"و  " ١٢أت" المعلومات المالية الملخصة المعروضة وفقاً للفقرات        تعبر  .١٤أت
  المحاسبة لمعاييرالمبالغ المدرجة فى القوائم المالية للمشروع المشترك والمعدة وفقاً          

وإذا احتسبت المنشأة حصتها فـى  ). وليس حصة المنشأة فى تلك المبالغ     ( المصرية  
  :المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة بإستخدام طريقة حقوق الملكية فعليها

تعديل المبالغ المدرجة فى القوائم المالية للمشروع المـشترك والمعـدة وفقـاً               ) أ(
لمعايير المحاسبة المصرية لتعكس التسويات التى قامـت بهـا المنـشأة عنـد           
إستخدام طريقة حقوق الملكية مثل تعديالت القيمة العادلة التى تمت فى وقـت             

 .بية اإلستحواذ والتسويات لإلختالفات فى السياسات المحاس

عرض مطابقة للمعلومات المالية الملخصة المعروضة مـع القـيم المـسجلة              ) ب(
 .لحصتها فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة 

" ١٢أت"يمكن أن تعرض المنشأة المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقـرات       .١٥ت
  :ة إذا قالشقيعلى أساس القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة " ١٣أت"و
تم قياس حصص المنشاة فى المشروع المشترك أو الشركة الـشقيقة بالقيمـة               ) أ(

 .)١٨(العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

 لمعـايير  الشقيقة بإعداد قوائم مالية وفقـاً   لم يقم المشروع المشترك أو الشركة       ) ب(و
  .المحاسبة المصرية 

  .علومات المالية الملخصة وفقاً لهس الذى تم إعداد المساوكان اإلعداد على ذلك األ      
ـ  على أساس تجميعـى ـينبغى على المنشأة    .١٦أت  اإلفـصاح عـن القيمـة المـسجلة      

لحصصها فى جميع المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقة غير ذات األهميـة            
ملكيـة ،  النسبية بشكل منفرد و التى تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقـة حقـوق ال          

  :ويبغى على المنشأة أيضاً اإلفصاح بشكل منفصل عن المبلغ اإلجمالى لحصتها فى 
 .الربح أوالخسارة من العمليات المستمرة  ) أ(

 .الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة   ) ب(

  .الدخل الشامل اآلخر) ج(
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  .إجمالى الدخل الشامل) د(
  .فصل للمشروعات المشتركة والشركات الشقيقة وتقدم المنشأة اإلفصاحات بشكل من

عند تصنيف حصص المنشأة فى الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الـشركة               .١٧أت
على أنهـا  ) أو جزء من حصصها فى المشروع المشترك أو الشركة التابعة(الشقيقة  

غيـر  األصول  ) "٣٢(محتفظ بها بغرض البيع وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم          
، فـال يتعـين علـى       " المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة       

المنشأة اإلفصاح عن المعلومات المالية الملخصة لتلك الشركة التابعة أو المـشروع            
  " .١٦أت"إلى " ١٠أت"المشترك أو الشركة الشقيقة وفقاً للفقرات من 

  "))أ (٢٣"الفقرة ( رتباطات المشروعات المشتركة  
ينبغى على المنشأة اإلفصاح عن إجمالى اإلرتباطات التى قامت بهـا ولكنهـا لـم                 .١٨أت

بما فى ذلك حصتها فى اإلرتباطات التى       ( تعترف بها فى تاريخ نهاية الفترة المالية        
قامت بها بشكل مشترك مع المستثمرين اآلخرين ذوى السيطرة المـشتركة علـى             

واإلرتباطـات  . حصصها فى المشروعات المشتركة     المتعلقة ب ) المشروع المشترك 
 مستقبلية للنقديـة أو مـوارد       هى اإللتزامات التى من الممكن أن تؤدى إلى تدفقات        

  .أخرى
رف بها التى تؤدى إلى تدفقات مستقبلية للنقدية        ـر المعت ـات غي ـل اإلرتباط ـتشم  .١٩أت

  :أو الموارد األخرى 
لتمويل ها فى دفاتر المنشأة للمساهمة فى ا      راف ب ـاإلرتباطات التى لم يتم االعت      ) أ(

 :أو الموارد نتيجة لما يلى

التى تقتضى علـى سـبيل   (ء أو اإلقتناء للمشروع المشترك     إتفاقيات اإلنشا  )١(
 ).ة تقديم األموال خالل فترة محددةالمثال من المنشأ

قـوم بهـا المـشروع       رأس المـال التـى ي      التي ترتكز على  المشروعات   )٢(
 .المشترك

ة المتمثلة فى شراء المعدات أو المخـزون  ـروطـ الشراء غير المش  إرتباطات ) ٣(
 .أو الخدمات التى تلتزم المنشأة بشرائها من أو نيابة عن المشروع المشترك

م يتم االعتراف بها فى دفاتر المنشأة لتقديم قـروض          ـات التى ل  ـاإلرتباط )٤(
 .أو دعم مالى آخر للمشروع المشترك 
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يتم االعتراف بها فى دفاتر المنشأة غير القابلة        التى لم   األخرى  اإلرتباطات   )٥(
 .لإللغاء المتعلقة بالمشروع المشترك

اإلرتباطات التى لم يتم االعتراف بها فى دفاتر المنـشأة لتقـديم مـوارد               )٦(
 .المشروع المشترك مثل األصول أو الخدمات

 حـصة ملكيـة     فى دفاتر المنشأة لشراء   االرتباطات التى لم يتم االعتراف بها         ) ب(
فى المشروع المشترك فـى حـال       ) أو جزء من حصة الملكية      ( رف آخر   ط

  .وقوع أو عدم وقوع حدث معين فى المستقبل 
بعض أنواع اإلفصاحات   " ١٩أت"و  " ١٨أت "الفقرتين واألمثلة فى    تتوضح المتطلبا   .٢٠أت

) " ١٥(من معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم          " ١٨أت"المطلوبة بموجب الفقرة    
  ".ألطراف ذوى العالقة اإلفصاحات عن ا
إلى " ٢٤" من الفقرات( ذات الهيكل الخاص غير المجمعة       الحصص فى المنشآت  

"٣١("  
  المنشآت ذات الهيكل الخاص 

 تم تصميمها بحيث ال تكـون حقـوق         منشأةالمنشأة ذات الهيكل الخاص عبارة عن         .٢١أت
علـى   تحديـد مـن يـسيطر    التصويت أو الحقوق األخرى هى العامل المهيمن فى    

، كما هو الحال عندما ترتبط حقوق التصويت بالمهام اإلداريـة فقـط ويـتم       المنشأة
  . من خالل الترتيبات التعاقدية ) المؤثرة( توجيه األنشطة ذات العالقة 

  : كافة السمات أو الخصائص التاليةيكون للمنشأة ذات الهيكل الخاص عادة بعض أو  .٢٢أت
 .أنشطة مقيدة   ) أ(

 ضريبياً أو تنفيذ أنشطة البحث      مفيدثل تنفيذ عقد إيجار     هدف محدود ومعرف م     ) ب(
 التمويل للمنشأة أو توفير الفـرص       ووالتطوير ، أو توفير مورد لرأس المال أ       

االستثمارية للمستثمرين من خالل نقل المخاطر والمنـافع المرافقـة ألصـول            
 .المنشأة ذات الهيكل الخاص إلى المستثمرين 

 أنـشطتها  بتمويلية للسماح للمنشأة ذات الهيكل الخاص       عدم كفاية حقوق الملك   ) ج(
  .دون دعم مالى مساند

التمويل فى صورة أدوات متعددة مرتبطة تعاقدياً للمستثمرين تخلق تركيـزات           ) د(
  ).الشرائح(لمخاطر اإلئتمان أو المخاطر األخرى 
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ل المثـال   تشمل األمثلة على المنشآت التى تعتبر منشآت ذات هيكل خاص على سبي             .٢٣تأ
  :ال الحصر  

 .شركات التوريق  ) أ(

 .ون باألصولمالتمويل المض  ) ب(

  .بعض صناديق االستثمار ) ج(
ال تعتبر المنشأة التى تسيطر عليها حقوق التصويت منشأة ذات هيكل خاص ألنهـا                .٢٤أت

  .على سبيل المثال تحصل على التمويل من أطراف ثالثة بعد إعادة الهيكلة 
 بالحصص فى المنشآت ذات الهيكـل الخـاص غيـر           طبيعة المخاطر المتعلقة  

  ")٣١"إلى " ٢٩"الفقرات من ( المجمعة 
، تفـصح   "  ٣١"إلـى   " ٢٩"إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات مـن           .٢٥أت

المنشأة عن المعلومات اإلضافية الضرورية لتلبية هدف اإلفصاح الوارد فى الفقـرة            
  ".)ب (٢٤"

تكـون مهمـة ، اعتمـاداً علـى     ى المعلومات اإلضافية التى قـد       تشمل األمثلة عل    .٢٦أت
، لتقييم المخاطر التى تتعرض لها المنشأة عندما يكون لها حصة فى منشأة             الظروف

  :غير مجمعة ، ما يلى ذات هيكل خاص 
بنود الترتيب التى يمكن أن تقضى من المنشأة توفير دعم مـالى للمنـشأة ذات              ) أ(

 أو التـصنيف  ةمثالً ، أسباب ترتيبـات الـسيول   (الهيكل الخاص غير المجمعة     
ول المنشأة ذات الهيكل الخاص     ـراء أص ـ ش إللتزاماتانى المصاحبة   ـاإلئتم

 :بما فى ذلك ) أو توفير الدعم المالى

ث أو الظروف التى يمكن أن تعرض المنشأة المعدة للقـوائم           وصف لألحدا  )١(
 .المالية إلى خسارة 

 . تقيد اإللتزامأن ما إذا كان هناك أى بنود يمكن )٢(

ما إذا كان هناك أى أطراف أخرى توفر الدعم المـالى ، وإن وجـدت ،                 )٣(
موقع تصنيف إلتزام المنشأة المعدة للقوائم المالية لـدى هـذه األطـراف             

 .األخرى 

الخسائر التى تتكبدها المنشأة خالل الفترة الماليـة المتعلقـة بحصـصها فـى                ) ب(
 .عة غير المجمالمنشآت ذات الهيكل الخاص
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أنواع الدخل الذى تحصل عليه المنشأة خالل الفترة المالية من حصـصها فـى        ) ج(
  .المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة 

ما إذا كان مطلوباً من المنشأة أستيعاب خسائر المنشأة ذات الهيكـل الخـاص               ) د(
غير المجمعة قبل األطراف األخرى والحد األقصى لهـذه الخـسائر بالنـسبة          

تصنيف ومبالغ الخسائر المحتملـة التـى يتحملهـا         ) إذا كان مهماً  (نشأة و   للم
  فـى المنـشأة     المنشأةاألطراف الذين يكون تصنيف حصصهم أقل من حصة         

  .ذات الهيكل الخاص غير المجمعة
حول أى ترتيبات سيولة أو ضمانات أو إلتزامـات أخـرى مـع              المعلومات    )ه(

يمة العادلة أو مخاطر حصص المنشأة فى       أطراف ثالثة يمكن أن تؤثر على الق      
  .المنشأة ذات الهيكل الخاص غير المجمعة 

هيكل الخاص غيـر المجمعـة ،    أية صعوبات يمكن أن تمر بها المنشأة ذات ال   )و(
ومتوسط ) لتجارية أو السندات متوسطة األجل   مثالً ، األوراق ا   ( التمويل   أشكال

ومات تحليـل تـاريخ االسـتحقاق    تلك المعلويمكن أن تشمل    . عمرها المقدر   
لألصول وتمويل المنشأة ذات الهيكل الخاص غير المجمعـة إذا كـان لـديها          

  .أصول طويلة األجل تم تمويلها بتمويل قصير األجل 
  
  
  
  
  
  

  


