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( 1994المعاد صٌاغته عام )المعٌار المحاسبً الدولً الرابع والعشرون 
 

اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة 
 

ٌحل هذا المعٌار المحاسبً الدولً المعاد صٌاغته محل المعٌار األًصلً المصادق  علٌه من قبل 
، وٌقدم بشكله المعدل الذي تم تبنٌه لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 1984 (مارس)المجلس فً آذار 

 وما بعد ذلك، ولم تجر تغٌرات جوهرٌة على نص المعٌار األصلً باستثناء 1991اعتبارا من 
.  تعدٌل بعض المصطلحات لتتناسب مع الممارسة الحالٌة للجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
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( 1994المعاد صٌاغته فً عام  )المعٌار المحاسبً الدولً الرابع والعشرون  

 
 عن األطراف ذات العالقة حاإلفصا

 
ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط المائل الغامق فً إطار التوجٌهات العامة وإرشادات 

التطبٌق فً هذا المعٌار وفً إطار المقدمة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، ولٌس القصد من المعاٌٌر 
.  ( من المقدمة12راجع الفقرة )المحاسبٌة الدولٌة أن تطبق على البنود غٌر المادٌة 

 
النطاق 

ٌجب أن ٌطبق هذا المعٌار على التعامل مع األطراف ذات العالقة، وفً المعامالت بٌن  .1
تنطبق متطلبات هذا المعٌار على . المنشؤة معدة التقارٌر واألطراف ذات العالقة بها

 .البٌانات المالٌة لكل منشؤة معدة للتقارٌر
 

 3ٌطبق هذا المعٌار فقط على العالقات بٌن األطراف ذات العالقة الموصوفة فً الفقرة  .2
 .6المعدلة فً فقرة 

 
 (ه)إلى  (أ)ٌتناول هذا المعٌار فقط العالقات بٌن األطراف ذات العالقة الموصوفة من  .3

 :أدناه

i-  المنشآت التً تتحكم أو ٌتحكم بها، مباشرة أو غٌر مباشرة، من خالل وسٌط أو
وهذا ٌضم الشركات القابضة )أكثر، أو تحت سٌطرة مشتركة مع المنشؤة معدة التقرٌر

. (والشركات التابعة والشركات الزمٌلة لها

ii-  أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الثامن والعشرون، المحاسبة )الشركات الزمٌلة
 (.ةعن االستثمارات فً الشركات الزمٌل

iii-  األفراد الذٌن ٌملكون، بشكل مباشر أو غٌر مباشر، حق التصوٌت فً المنشؤة
 هإالء 1معدة التقرٌر وٌعطٌهم تؤثٌرا هاما على المنشؤة واألعضاء المقربٌن فً عائالت

 .األفراد

iv-  الموظفٌن اإلدارٌٌن الرئٌسٌٌن، أي األشخاص الذٌن لدٌهم سلطة أو مسإولٌة
 ءعن التخطٌط والتوجٌه والرقابة عن نشاطات المنشؤة معدة التقرٌر، بما فً ذلك المدرا

 .وموظفً الشركات واألعضاء المقربٌن فً عائالت هإالء األفراد 

v-  ًبشكل مباشر (د)أو  (جـ)المنشآت التً ٌمتلك فٌها أي شخص من المبٌنٌن ف
أو غٌر مباشر حصة هامة من حقوق التصوٌت فٌها، أو المنشآت التً ٌستطٌع فٌها ذلك 

 أو ءالشخص ممارسة تؤثٌر كبٌر علٌها وهذا ٌضم المنشآت المملوكة من قبل مد را
مساهمٌن رئٌسٌٌن فً المنشؤة معدة  التقرٌر والمنشآت التً لدٌها أعضاء رئٌسٌٌن فً 

 .  اإلدارة بشكل مشترك مع المنشؤة معدة التقرٌر

                                                 
1
 .أعضاء العائلة المقربٌن من الفرد هم أولئك المتوقع أن ٌإثروا أو ٌتؤثروا بذلك الشخص فً تعامالتهم مع المنشؤة 
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vi-  عند األخذ فً االعتبار كل عالقة محتملة لطرف ذو عالقة ٌعطً االنتباه إلى
. جوهر تلك العالقة ولٌس لمجرد شكلها القانونً

 

: ال ٌطلب اإلفصاح عن المعامالت فً .4

i- البٌانات المالٌة الموحدة عن المعامالت بٌن منشآت المجموعة .

ii-  البٌانات المالٌة للمنشؤة األم عندما تكون متوفرة أو منشورة مع البٌانات المالٌة
 .الموحدة

iii-  البٌانات المالٌة للمنشآت التابعة المملوكة كلٌا إذا كانت المنشؤة األم فً نفس
 .البلد وتصدر بٌانات مالٌة موحدة فً ذلك البلد

iv-  البٌانات المالٌة للمنشآت تحت سٌطرة الحكومة بالنسبة للعملٌات مع مإسسات
 .أخرى تحت سٌطرة الحكومة

تعارٌــــــــف 

: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار بالمعانً المحددة لها .5

   تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان أحدها قادر على التحكم :العالقةاألطراف ذات 
. بالطرف اآلخر أو ممارسة تؤثٌر هام علٌه فً صنع قرارات مالٌة أو تشغٌلٌة

   تحوٌل مصادر  أو التزامات بٌن أطراف ذات عالقة بغض :معاملة طرف ذو عالقة
. النظر عن كونها مسعرة أم ال

تحكم  ملكٌة بشكل مباشر أو غٌر مباشر من خالل منشآت تابعة، ألكثر من نصف حق 
التصوٌت فً منشؤة، أو تملك حصة جوهرٌة فً حقوق التصوٌت وقدرة على توجٌه 

. السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة إلدارة المنشؤة سواء بموجب تشرٌع أو اتفاق

 المشاركة فً قرارات المنشؤة الخاصة بالسٌاسات :(لغرض هذا المعٌار )تؤثٌر هام 
ٌمكن ممارسة التؤثٌر الهام بعدة . المالٌة والتشغٌلٌة ولٌس التحكم فً تلك السٌاسات

طرق، تكون عادة بواسطة التمثٌل فً مجلس اإلدارة ولكن ٌمكن أٌضاً أن ٌتم ذلك مثالً، 
عن طرٌق المشاركة فً صنع السٌاسات فً العملٌات الهامة بٌن منشآت المجموعة، 

ٌمكن اكتساب التؤثٌر الهام من . وتبادل اإلدارٌٌن أو االعتماد على المعلومات الفنٌة
بالنسبة للمشاركة فً الملكٌة . خالل المشاركة فً الملكٌة أو بموجب تشرٌع أو اتفاق

ٌفترض وجود تؤثٌر هام بموجب التعرٌف الوارد فً المعٌار المحاسبً الدولً الثامن 
والعشرون، المحاسبة عن االستثمارات فً المنشآت الزمٌلة  

: بموجب هذا المعٌار ال تعتبر األطراف التالٌة ضمن األطراف ذات العالقة  .6

i-  (هـ)و  (د)3شركتان، لمجرد أن لهما مدٌر مشترك، رغم ما ورد فً الفقرتٌن 
إال أن من الضروري األخذ فً االعتبار إمكانٌة أن ٌكون المدٌر قادراً على ) أعاله،

 .(التؤثٌر على سٌاسات الشركتٌن فً تعامالتهما المتبادلة وتقٌٌم هذا االحتمال
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ii-  

 الممولون، .1

اتحادات العمال،  .2

و  مإسسات المنافع العامة، .3

اإلدارات الحكومٌة ووكاالتها،  .4

 

بالرغم أنهم )لك التعامالت فقط توذلك فً مجال تعامالتها العادٌة مع المنشؤة وبموجب 
ٌمكن أن ٌحددوا حرٌة عمل المنشؤة أو ٌشاركوا فً عملٌة صنع قراراتها، و  

iii-  عمٌل أو مورد أو صاحب امتٌاز أو موزع أو ووكٌل عام تقوم المنشؤة بحجم تعامل
. كبٌر ٌفضل االعتماد االقتصادي الناتج عن ذلك

موضوع الطرف ذو العالقة 

خاصٌة طبٌعٌة للتجارة واألعمال، على ذات إن المعامالت بٌن األطراف ذوي العالقة  .7
سبٌل المثال، كثٌراً ما تقوم المنشآت بإتمام أجزاء مستقلة من نشاطاتها من خالل 

 –المنشآت التابعة أو المنشآت الزمٌلة وتحصل على حصص فً منشآت أخرى 
ألغراض االستثمار أو ألسباب تجارٌة، بنسب كافٌة لدرجة أن المنشؤة المستثمرة 
تستطٌع التحكم فً أو ممارسة تؤثٌر هام على القرارات التشغٌلٌة والمالٌة للمنشؤة 

. المستثمر بها

قد ٌكون للمعامالت مع الطرف ذو العالقة تؤثٌر على المركز المالً والنتائج التشغٌلٌة  .8
فقد تدخل األطراف ذات العالقة فً عملٌات ال ترغب األطراف . للمنشؤة معدة التقرٌر

كذلك قد ال تتم المعامالت بٌن األطراف ذات العالقة . غٌر ذات العالقة الدخول فٌها
. بنفس المبالغ كما لو تمت بٌن األطراف غٌر ذات العالقة

قد تتؤثر النتائج التشغٌلٌة والمركز المالً للمنشؤة بالعالقات مع األطراف ذات العالقة  .9
فمجرد وجود العالقة قد ٌكون كاف . حتى لو لم تحدث معامالت مع هذه األطراف

على سبٌل المثال، قد . للتؤثٌر على  عملٌات المنشؤة معدة التقرٌر مع األطراف األخرى
تقوم منشؤة تابعة بإنهاء العالقات مع شرٌك تجاري عند تملك المنشؤة األم لمنشؤة تابعة 

وأحٌاناً قد ٌمتنع أحد األطراف . زمٌلة تعمل فً نفس المجال التجاري للشرٌك السابق
عن العمل بسبب التؤثٌر الهام لطرف آخر، على سبٌل المثال قد تصدر تعلٌمات لمنشؤة 

. تابعة من قبل المنشؤة األم بعدم االنشغال بؤنشطة البحث والتطوٌر

ألنه ٌصعب على اإلدارة تحدٌد تؤثٌر العالقات ذات النفوذ التً ال تإدي إلى عملٌات،  .10
. فإن اإلفصاح عن مثل هذه اآلثار لٌس مطلوباً من قبل هذا المعٌار
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ٌتم االعتراف المحاسبً عادة بانتقال المصادر  بناء على السعر المتفق علٌه بٌن  .11
ٌكون السعر بٌن األطراف غٌر المرتبطة بعالقة هو السعر الدارج فً السوق . األطراف

التجاري، فً حٌن قد ٌكون لدى األطراف ذات العالقة مرونة فً عملٌة تحدٌد السعر 
. لٌست موجودة فً العملٌات بٌن األطراف غٌر المرتبطة بعالقة

. تستخدم طرق متنوعة فً تسعٌر العملٌات بٌن األطراف ذات العالقة .12

إحدى طرق تحدٌد سعر العملٌة بٌن األطراف ذات العالقة هً طرٌقة السعر المشابه  .13
غٌر المقٌد والتً ٌحدد فٌها السعر باإلشارة إلى السلع المماثلة المباعة فً سوق مشابهة 

تستخدم هذه الطرٌقة غالباً . من الناحٌة االقتصادٌة إلى مشتر غٌر ذي صلة بالبائع
عندما تكون السلع والخدمات المزودة فً عملٌة بٌن أطراف ذات صلة وتكون الظروف 

كذلك تستخدم هذه الطرٌقة . المتعلقة بها مشابهة للظروف فً العملٌات التجارٌة العادٌة
. غالباً فً تحدٌد تكلفة التموٌل 

 

تستخدم طرٌقة سعر إعادة البٌع عادة عندما تنتقل السلع بٌن األطراف ذات العالقة قبل  .14
بٌعها إلى طرف مستقل، تتطلب هذه الطرٌقة تخفٌض لسعر إعادة البٌع بهامش ٌمثل 

مبلغاً ٌستخدمه معٌد البٌع فً تغطٌة تكالٌفه وتحقٌق ربح مناسب وبالتالً الوصول إلى 
هناك مشكالت ناجمة عن االجتهاد الشخصً عند تحدٌد . سعر التحوٌل إلى معٌد البٌع

وتستخدم هذه الطرٌقة أٌضاً فً . التعوٌض المناسب مقابل مساهمة معٌد البٌع فً العملٌة
. تحوٌل مصادر  أخرى، مثل الحقوق والخدمات 

طرٌقة أخرى هً التكلفة زائد هامش ربح معٌن، والتً تسعى إلضافة هامش مناسب  .15
ومن . إال أنه قد توجد صعوبات فً تحدٌد كل من التكلفة والهامش. إلى تكلفة المورد

المقاٌٌس التً ٌمكن أن تساعد فً تحدٌد أسعار التحوٌل هً العوائد المماثلة على 
. المبٌعات أو رأس المال فً الصناعات المشابهة

أحٌاناً ال تحدد األسعار فً عملٌات األطراف ذات العالقة بإحدى الطرق الموصوفة فً  .16
وأحٌاناً ال ٌوجد سعر لهذه المعامالت مثل  القٌام بتقدٌم .  أعاله15إلى13الفقرات 

. خدمات إدارٌة بدون مقابل وتقدٌم االئتمان بدون فائدة

مثال ذلك ، قد تقوم شركة . أحٌاناً ال تحدث العملٌات إذا لم تكن هناك مثل هذه العالقات .17
ببٌع جزء كبٌر من إنتاجها إلى الشركة األم بالتكلفة ألنها قد ال تجد عمٌل بدٌل إذا لم 

. تشتري الشركة األم هذه المنتجات

اإلفصاح 

تتطلب القوانٌن فً كثٌر من البلدان أن تعطً البٌانات المالٌة إفصاحات حول  .18
مجموعات محددة من األطراف ذات العالقة، بشكل خاص ٌتركز االنتباه على العملٌات 

 المنشؤة خصوصاً مكافآتهم واقتراضهم، وذلك بسبب العالقة االئتمانٌة مع ءمع مد را
 عنها فً البٌانات المالٌة، إلى اإلفصاح عن حإضافة إلى ذلك ٌجب اإلفصا. المنشؤة

العملٌات الهامة بٌن شركات المجموعة واالستثمارات واألرصدة مع المجموعة 
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كذلك ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدولً السابع والعشرون، . ءوالشركات الزمٌلة والمد را
البٌانات المالٌة الموحدة والمحاسبة عن االستثمارات فً المنشآت التابعة، والمعٌار 

المحاسبً الدولً الثامن والعشرون المحاسبة عن االستثمارات فً المنشآت الزمٌلة، 
معٌار المحاسبً الدولً الوٌتطلب . اإلفصاح عن قائمة بالمنشآت التابعة والزمٌلة الهامة

الثامن صافً ربح أو خسارة الفترة واألخطاء األساسٌة والتغٌرات فً السٌاسات 
المحاسبٌة، اإلفصاح عن البنود غٌر العادٌة وعن بنود الدخل والمصروف ضمن الربح 

 أو التكرار بحٌث ةأو الخسارة من  النشاطات العادٌة التً هً من الحجم أو الطبٌع
. ٌصبح اإلفصاح عنها مناسب لشرح أداء المنشؤة للفترة 

فٌما ٌلً أمثلة لحاالت من المعامالت مع األطراف ذات العالقة التً قد تتطلب من  .19
. المنشؤة معدة التقرٌر اإلفصاح عنها فً الفترة المتؤثرة

  (تامة أو غٌر تامة الصنع)مشترٌات أو مبٌعات سلع 

 ،مشترٌات أو مبٌعات ممتلكات وموجودات  أخرى 

 ،تقدٌم أو استالم خدمات 

 ،ترتٌبات الوكالة 

  ،ترتٌبات التؤجٌر 

  ،تموٌل البحث والتطوٌر 

 ،اتفاقٌات الترخٌص 

  (بما فً ذلك القروض ومساهمات المالكٌن نقدا أو عٌنا)التموٌل، 

 هونات،الرالكفاالت و 

 العقود اإلدارٌة . 

ٌجب اإلفصاح عن العالقات بٌن األطراف ذات العالقة عند وجود التحكم بغض النظر  .20
. كان هناك عملٌات بٌن هذه األطراف أم لم ٌكن عما إذا

حتى ٌتمكن قارئ البٌانات المالٌة من تكوٌن رأي حول تؤثٌر عالقات األطراف ذات  .21
سب اإلفصاح عن العالقة مع األطراف االعالقة على المنشؤة معدة التقرٌر فإن من المن

ذات العالقة عند وجود تحكم بغض النظر عما إذا كان هناك عملٌات بٌن األطراف ذات 
. العالقة أم لم ٌكن

إذا كان هناك عملٌات بٌن األطراف ذات العالقة فإن على المنشؤة معدة التقرٌر  .22
اإلفصاح عن طبٌعة عالقات األطراف ذات العالقة وكذلك أنواع العملٌات وعناصر 

. العملٌات الضرورٌة لفهم البٌانات المالٌة
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: تتضمن عناصر المعامالت الضرورٌة لفهم البٌانات المالٌة عادة ما ٌلً .23

i-  ،مإشرا عن حجم العملٌات إما فً صورة مبالغ أو نسب

ii- مبالغ أو نسب األرصدة القائمة، و 

iii- سٌاسات التسعٌر. 

ٌمكن اإلفصاح بشكل إجمالً عن البنود ذات الطبٌعة المتشابه إال إذا كان اإلفصاح  .24
المستقل  ضرورٌا لفهم آثار عملٌات األطراف ذات العالقة على البٌانات المالٌة للمنشؤة 

. معدة التقرٌر

ٌعتبر اإلفصاح عن العملٌات بٌن أعضاء المجموعة غٌر ضروري فً البٌانات المالٌة  .25
الموحدة ألن البٌانات المالٌة الموحدة تمثل معلومات حول المنشؤة األم والمنشآت التابعة 

كوحدة واحدة، ال ٌتم حذف العملٌات مع المنشآت الزمٌلة التً ٌجري المحاسبة عنها 
. بطرٌقة حق الملكٌة وعلٌه فإنها تتطلب اإلفصاح المستقل  كعملٌات أطراف ذات عالقة

تارٌخ بدأ التطبٌق 

ٌطبق هذا المعٌار المحاسبً الدولً على البٌانات المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ  .26
.   أو بعد ذلك التارٌخ1986 (ٌناٌر) كانون ثانً 1من 

 
  

 


