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السابع و العشرون معٌار المحاسبً الدولً ال

(  1994 أعٌدت صٌاغته عام)

البٌانات المالٌة الموحدة والمحاسبة عن االستثمارات فً شركات تابعة 

 

حل هذا المعٌار بعد إعادة صٌاغته محل المعٌار األصلً الذي اعتمدته اللجنة فً حزٌران ي
لم . 1991ولقد تم عرض المعٌار طبقا للصٌغة المعدلة التً تم اتباعها منذ عام .1988 (ٌونٌو)

عض تعدٌل بإال أنه تم  ، المعتمد األصلًالنص تعدٌالت جوهرٌة على ٌتم إدخال أٌة
  .المصطلحات تمشٌا مع ما جرى علٌه العمل باللجنة فً المرحلة الحالٌة

: أجري بموجب المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون، األدوات المالٌة 1998فً 
.  من المعٌار المحاسبً السابع و العشرون30، 13،24،29االعتراف والقٌاس، تعدٌل الفقرات

تحل التعدٌالت المشار إلٌها فً المعٌار المحاسبً الدولً الخامس و العشرون، محاسبة 
.  الدولً التاسع و الثالثونياالستثمارات، باإلشارة إلى المعٌار المحاسب

 : أحد تفسٌرات المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ٌتعلق بالمعٌار المحاسبً الدولً السابع و العشرون

 للوحدات ذات الغرض الخاص–توحٌد البٌانات المالٌة : 12- التفسٌر .  
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 نعالبٌانات المالٌة الموحدة والمحاسبة 

االستثمارات فً شركات تابعة 

ٌق هذا المعٌار بوٌجب تط . كناائلة وبلون دالمكتوبة بأحرف ملفقرات  انتكون هذا المعٌار مي
بالمقدمة  فً ضوء ما جاء لكباقً الفقرات، وكذفً اء من مواد وإرشادات ما جوء  ضيف

تطبٌق المعاٌٌر ضرورة لنالك  ال توجد هنهأع مالحظة م. الدولٌة ةبالمعاٌٌر المحاسبًالخاصة 
. ( من المقدمة12راجع الفقرة رقم )قلٌلة األهمٌة نسبٌا  لدولٌة على البنود  اةالمحاسبً

 نطاق المعٌار

البٌانات المالٌة الموحدة لمجموعة المنشات عرض إعداد و عند  ر تطبٌق هذا ا لمعٌاٌجب .1
. الخاضعة لسٌطرة شركة قابضة

 ةضابقات كشر يالمحاسبة على االستثمارات في المعٌار أٌضا ف اذٌجب تطبٌق ه .2
 .ضةألغراض إعداد البٌانات المالٌة الخاصة بالشركة القاب

باستثناء " البٌانات المالٌة الوحدة"ٌحل هذا المعٌار محل المعٌار المحاسبً الدولً الثالث  .3
راجع )ما جاء بذلك المعٌار بخصوص المحاسبة عن االستثمارات فً الشركات الزمٌلة 

المعٌار المحاسبً الدولً الثامن و العشرون، المحاسبة عن االستثمارات فً الشركات 
 .(الزمٌلة

ءا من البٌانات المالٌة التً ورد ذكرها فً مقدمة زتعتبر البٌانات المالٌة الموحدة ج  .4
وعلى ذ لك فإن البٌانات المالٌة الموحدة ٌجب إعدادها وفقا . المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة
 . للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

 :ال ٌتناول هذا المعٌار ما ٌلً .5

 المحاسبة عن اندماج المشروعات وأثار ذلك على عملٌة إعداد البٌانات الموحدة، طرق .أ 
راجع المعٌار المحاسبً الدولً )بما فً ذلك الشهرة الناتجة عن اندماج المشروعات 

. (الثانً و العشرون، أند ماج المشروعات

راجع المعٌار المحاسبً الدولً الثامن و )المحاسبة عن االستثمارات فً شركات زمٌلة  .ب 
 .(العشرون، المحاسبة عن االستثمارات فً شركات زمٌلة

راجع المعٌار المحاسبً الدولً )المحاسبة عن االستثمارات فً المشروعات المشتركة   .ج 
 .التاسع و العشرون، التقارٌر المالٌة عن الحصص فً المشروعات المشتركة

المصطلحات عرٌف ت

: هذا المعٌاري تعرٌف المصطلحات المستخدمة في فٌما ٌل .6
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السٌاسات المالٌة ي  فمأو التحكالسٌطرة لى القدرة ع تعنً (رالمعٌاهذا ألغراض ): السٌطرة
. تلك المنشأة تحقٌق منافع من أنشطةجل من اة ما أمنشل والتشغلٌٌة

بضة أو لقاا تعرف بالشركة) ركة أخرى شاتسٌطر علٌهشركة ن عبارة ع: الشركة التابعة
 .( األمةكلشرا

. ربعة أو أكثشركة تمتلك علً شركة تان عبارة ع: ( األم )الشركة القابضة 

 .ها للتابعةعن الشركة القابضة والشركات اعبارة : المجموعة

 ةباعتبار المجموعٌتم عرضها . البٌانات المالٌة للمجموعة عبارة عن :البٌانات المالٌة الموحدة
 .احدةأة ومنش

الشركة افً موجودات  ومن صةأو الخسار عبارة عن الجزء من صافً الربح :حقوق األقلٌة
جانب الشركة القابضة فً ن  مباشرة مرأو غً مباشرة ةغٌر مملوكالتابعة والتً تخص حقوق 

 .شركاتها التابعة

عرض البٌانات المالٌة الموحدة  

أن تقوم بإعداد بٌانات مالٌة -8باستثناء ما ورد ذكره بالفقرة -ٌجب على أي شركة قابضة  .7
 .موحدة

 تكاد تكون مملوكة بالكامل لشركة لتً مملوكة بالكامل أواضةبلقاإذا كانت الشركة ا .8
 بإعداد بٌانات مالٌة موحدة بشرط الحصول على موافقة ةزملغٌر مقابضة أخرى، فإنها 

 عدم   عن أسبا باإلفصاح الشركة لكوفً هذه الحالة ٌجب على ت. األقلٌةمالكً حقوق 
إعداد البٌانات ا لمالٌة الموحدة مع توضٌح أسس المحاسبة عن الشركات التابعة ضمن 

 ةتسجٌال الشركٌضا عن اسم ومكان أن تفصح أكما ٌجب . بٌاناتها المالٌة الخاصة
 .التً تتبعها والتً تقوم بإعداد بٌانات مالٌة موحدةالقابضة 

معلومات تتعلق بالمركز لتزوٌدهم بن و ٌهتم مستخدمً البٌانات المالٌة عادة وٌحتاج .9
ٌمكن تلبٌة تلك و. ل والتغٌرات فً المركز المالً للمجموعة ككل األعماالمالً، نتائج

االحتٌاجات من خالل إعداد البٌانات المالٌة الموحدة والتً تعطً معلومات مالٌة عن 
المجموعة باعتبارها مشروعا واحدا وبغض النظر عن كون وحدات تلك المجموعة تمثل 

 . كٌانات قانونٌة مستقلة 

عندما تكون الشركة القابضة نفسها مملوكة لشركة أخرى فإنه من المعتاد أال تقوم بإعداد  .10
قد ال تطلب إعداد مثل تلك البٌانات  (األم )بٌانات مالٌة موحدة حٌث إن الشركة القابضة 

لبٌانات المالٌة بطرٌقة أفضل عن اآلخرٌن لكما أنه ٌمكن تلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن 
 وفً بعض البالد. طرٌق البٌانات المالٌة الموحدة التً تعدها الشركة القابضة التً تتبعها

إعداد بٌانات مالٌة خرى من إعفاء الشركات القابضة المملوكة بالكامل تقرٌبا لشركة أم ٌت
وتعتبر الشركة مملوكة تقرٌبا  . موحدة بشرط الحصول على موافقة األقلٌة على ذلك
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 أو أكثر من األسهم التً لها %90بالكامل لشركة أخرى إذا كانت الشركة األخرى تمتلك 
 .حق التصوٌت بتلك الشركة

: نطاق البٌانات المالٌة الموحدة

توحٌـــدا ٌجب على الشركة التً تقوم بنشر بٌانات مالٌة موحدة أن تضمن تلك البٌانات  .11
 . 13 ٌرد ذكره بالفقرة سركات التابعة أجنبٌة كانت أو محلٌة، باستثناء ماـــكافة الشل

تتضمن البٌانات المالٌة الموحدة توحٌدا لكافة الشركات التً تسٌطر علٌها الشركة القابضة  .12
 .13باستثناء تلك الشركات التابعة التً تم استبعادها لألسباب المذكورة بالفقرة رقم 

باشر غٌر موٌفترض وجود سٌطرة إذا كانت الشركة القابضة تمتلك بطرٌقة مباشرة أو 
سهم التً لها حق التصوٌت فً  عدد األاكثر من نصف  (من خالل شركات تابعة)

لملكٌة  االشركة التابعة، وٌستثنى من ذلك بعض الحاالت التً ٌثبت فٌها بوضوح أن تلك
كانت الشركة القابضة تمتلك النصف أو  ال تؤدي إلى السٌطرة، وتتوافر السٌطرة أٌضا إذا

ما إذا توافر لها أي مما  سهم التً لها حق التصوٌت فً شركةعدد األأقل من نصف 
 1:يٌل

تفاق مع  االسٌطرة على أكثر من نصف عدد األسهم التً لها حق التصوٌت نتٌجة .أ 
 .المستثمرٌن اآلخرٌن

القدرة على التحكم فً السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للشركة بسبب قانونً أو بناء على  .ب 
 .اتفاق

ن سلطة  م أو ما ٌعادلهةصل أغلبٌة أعضاء مجلس اإلدارفو تعٌٌن أالقدرة على  .ج 
 .إدارٌة

القدرة على الحصول على غالبٌة األصوات فً اجتماعات مجلس اإلدارة أو ما ٌعادله  .د 
   من سلطة إدارٌة

: اآلتٌة الحاالت لموحدة فً المالٌةالبٌانات ان  ضمعةبلتاالشركة ادم توحٌد جب عي .13

 ةكلشر اءشراقتة بسبب أن التابعة مؤلشركة  على االقابضةإذ ا كانت سٌطرة الشركة  .أ 
 .لقرٌبعها فً المستقبل اي بغرض إعادة بقطتم فد التابعة ق

ٌؤدي ذلك ٌث صارمة طوٌلة األجل بحٌود ظل قي إذا كانت الشركة التابعة تعمل ف .ب 
. كبٌرد  إلى ح الشركة القابضةتحوٌل األموال إلىا على هلى ضعف قدرتإ

                                                 
1
 .    للوحدات ذات الغرض اخلاص–، توحيد البيانات املالية 12 –أنظر أيضاً التفسري  
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اء  لما جبقااستثمارات ط اتبارهالشركات التابعة باعلى الحاالت ٌجب المحاسبة عي هذه ف
  . االعتراف والقٌاس:التاسع و الثالثون األدوات المالٌة الدولً يبالمعٌار المحاسب

ن عملٌة التوحٌد بسبب اختالف مفً بعض األحٌان ٌتم استبعاد إحدى الشركات التابعة  .14
أنشطتها الرئٌسٌة عن أنشطة باقً شركات المجموعة وٌعتبر سبب االستبعاد فً هذه 

ئدة عن طرٌق توحٌد االحالة غٌر وجٌه، حٌث ٌمكن الحصول على معلومات أكثر ف
البٌانات المالٌة للشركة التابعة مع المجموعة واإلفصاح عن معلومات إضافٌة بالبٌانات 

فعلى سبٌل المثال فإن اإلفصاحات  .المالٌة الموحدة عن األنشطة المختلفة للشركات التابعة
ن المعلومات المالٌة التقرٌر ع" الواجبة طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً الرابع عشر

اعد فً بٌان توضٌح أهمٌة األنشطة المختلفة للوحدات داخل سلقطاعات المنشأة ي
 .المجموعة

 إجراءات التوحٌد

عند إعداد البٌانات المالٌة الموحدة ٌتم دمج البٌانات المالٌة للشركة القابضة وللشركات  .15
التابعة عن طرٌق تجمٌع بنودها المتشابهة من الموجودات، الخصوم، حقوق الملكٌة، 

لمالٌة للمجموعة باعتبارها شركة  اوحتى تعكس تلك البٌانات .اإلٌرادات والمصروفات
 :اآلتٌةواحدة، فإنه ٌجب اتباع الخطوات 

ٌتم استبعاد أرصدة حسابات االستثمار فً شركات تابعة مقابل حصة الشركة القابضة  .أ 
راجع المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و )فً حقوق الملكٌة فً الشركات التابعة 

لمعالجة المناسبة ألٌة شهرة تنتج  االعشرون، اندماج المشروعات، والذي ٌوضح أٌضا
 (.االندماجعن 

من  تعدٌلٌتم  ولٌة فً صافً أرباح الشركات التابعة عن الفترةقصٌب األتحدٌد نٌتم  .ب 
 . الشركة القابضة لمالكًلخاص اربح المجموعة للوصول إلى صافً الربح

 بقائمةٌتم تحدٌد حقوق األقلٌة فً صافً موجودات الشركات التابعة وٌتم عرضها  .ج 
وتتكون حقوق األقلٌة فً . لملكٌة االمركز المالً المجمعة منفصلة عن الخصوم وحقوق

 :صافً الموجودات مما ٌلً

لدولً الثانً و  االقٌمة فً تارٌخ االندماج األصلً محسوبة طبقا للمعٌار المحاسبً (1
 ، و(1998المعدل عام )العشرون  اندماج المشروعات 

. االندماجحصة األقلٌة فً التغٌرات التً تمت على حقوق الملكٌة منذ تارٌخ  (2

تتم المحاسبة عن الضرائب الواجبة الدفع بواسطة الشركة القابضة أو شركاتها التابعة  .16
على توزٌعات األرباح إلى الشركة القابضة من األرباح المحجوزة بالشركات التابعة طبقا 

 . " الدخلضرائب المحاسبة على "للمعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر
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أرباح غٌر ٌة لمتبادلة وكذلك العملٌات المتبادلة للمجموعة وأألرصدة اٌجب استبعاد ا .17
ٌجب استبعاد الخسائر غٌر المحققة الناتجة عن العملٌات كما .محققة ناتجة عنها بالكامل 

.  داد التكلفةسترإمكانٌة ادم حالة عال فً المتبادلة إ

ٌجب أن ٌستبعد بالكامل األرصدة المتبادلة وكذلك العملٌات المتبادلة للمجموعة وتشمل  .18
 األرباح غٌر المحققة الناتجة عن بالكاملستبعد  يكما ٌجب أن المبٌعات، المصروفات،

ن وخلة ضمن القٌمة الدفترٌة للموجودات كالمخزوالداالعملٌات المتبادلة للمجموعة 
ئر غٌر المحققة والناتجة عن العملٌات المتبادلة اوبالنسبة للخس .والموجودات الثابتة

للمجموعة والتً ٌتم خصمها من القٌمة الدفترٌة للموجودات فإنه ٌتم استبعادها أٌضا إال 
وٌتم معالجة اختالفات التوقٌت الناتجة عن استبعاد . فً حالة عدم إمكانٌة استرداد التكلفة

ة طبقا لما جاء عئر غٌر المحققة المتعلقة بالعملٌات المتبادلة للمجموااألرباح والخس
 . "ئب الدخلالمحاسبة على ضرا"بالمعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر

توحٌدها، فإنه ٌجب إجراء التسوٌات لتً ٌتم البٌانات المالٌة اخ فً حالة اختالف تواري .19
الفترة بٌن ي  التً تحدث فاألخرى واألحداثمة  الهاتآثار العملٌااالعتبار ي التً تأخذ ف

كل فً توارٌخ البٌانات المالٌة للشركات التابعة وتارٌخ البٌانات المالٌة للشركة القابضة، و
.  توارٌخ البٌانات المالٌة عن ثالثة أشهر ٌد الفرق بٌن ٌزالآٌجب ل األحوا

وفً  . ن نفس التارٌخع المالٌة للشركة القابضة وشركاتها التابعة البٌانات تعد فً العادة .20
وألغراض إعداد البٌانات  - لك التوارٌخ فإن الشركة التابعة تقوم غالبا تحالة اختال ف

 الشركة القابضة، بٌانات بحٌث تغطً نفس الفترة التً تغطٌها بٌاناتهابإعداد  - الموحدة
غم اختالف روفً حالة عدم إمكانٌة إجراء ذلك فإنه ٌمكن استخدام البٌانات المالٌة 

وتحقٌقا لمبدأ االتساق فإن طول . الثة أشهر ثال ٌزٌد الفاصل بٌنها عنبشرط أتوارٌخها 
لبٌانات المالٌة ٌجب أن ٌبقى ثابتا من االفترات المالٌة وكذلك أٌة اختالفات بٌن توارٌخ 

 .فترة إلى أخرى

ٌجب أن تعد البٌانات المالٌة الموحدة باستخدام سٌاسات محاسبٌة موحدة للعملٌات  .21
  إعداديحالة عدم إمكانٌة استخدام سٌاسات محاسبٌة موحدة فوفً . واألحداث المتشابهة 

تلك البٌانات فإنه ٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة مع توضٌح أجزاء بنود البٌانات الموحدة 
. التً تم بشأنها تطبٌق سٌاسات محاسبٌة مختلفة

تلك السٌاسات  إذا كانت إحدى الشركات التابعة تستخدم سٌاسات محاسبٌة مختلفة عن .22
 المتشابهة، فإنه واألحداثالمستخدمة فً إعداد البٌانات المالٌة الموحدة بالنسبة للعملٌات 

 المالٌة البٌاناتتلك الشركة ألغراض إعداد  ل المالٌةللبٌاناتغالبا ما ٌتم عمل تسوٌات 
 .الموحدة

 المالٌة الموحدة ابتداء من تارٌخ الحٌازة، بالبٌانات الشركة التابعة أعمال تضمٌن نتائجٌتم  .23
وهو نفس التارٌخ الذي تنتقل فٌه السٌطرة فعال إلى المشتري تطبٌقا لما جاء بالمعٌار 

ٌتم ".  اندماج المشروعات"( 1998المعدل عام  )المحاسبً الدولً الثانً و العشرون
ائمة الدخل  الموحدة حتى بق أعمال الشركة التابعة التً ٌتم التخلص منها تضمٌن نتائج

تارٌخ بٌعها، وهو نفس التارٌخ الذي تنتهً فٌه سٌطرة الشركة القابضة على الشركة 
من بٌع الشركة التابعة والقٌمة الدفترٌة لصافً بٌن ثق رٌتم االعتراف بالف. التابعة 

وألغراض إمكانٌة .  المالٌة الموحدة بالبٌاناتموجوداتها فً تارٌخ البٌع كربح أو خسارة 
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 المالٌة من فترة إلى أخرى فإنه ٌجب تقدٌم معلومات البٌاناتإجراء المقارنات بٌن 
 البٌاناتي تارٌخ إعداد  ف شراء وبٌع الشركات التابعة على الوضع المالًآثارإضافٌة عن 

.   الفترة وكذلك على األرقام المقارنة للفترات السابقةنتائجالمالٌة وعلى 

االعتراف : األدوات المالٌة التاسع و الثالثونٌجب تطبٌق المعٌار المحاسبً الدولً  .24
 على االستثمار فً شركة تابعة ابتداء من التارٌخ الذي ال ٌنطبق فٌه تعرٌف والقٌاس،

الشركة التابعة علٌها وال ٌمكن اعتبارها شركة زمٌلة طبقا لما جاء بالمعٌار المحا سبً 
. عن االستثمار فً الشركات الزمٌلةبة المحا س "الثامن و العشرونالدولً 

فترٌة لالستثمارات فً التارٌخ الذي تزول فٌه صفة الشركة التابعة عنها دال تعتبر القٌمة .25
 .تكلفة لالستثمارات ابتداء من ذلك التارٌخ

الخصوم ن  حقوق األقلٌة بقائمة المركز المالً الموحدة بشكل منفصل عضٌجب عر .26
ح ب ركما ٌجب أٌضا عرض أنصبة األقلٌة فً. ابضةلقوحقوق المساهمٌن للشركة ا

. ل بشكل منفصالمجموعة

لٌة فً الخسارة الخاصة بإحدى الشركات التابعة عن حقوق األقلٌة فً قصٌب األقد ٌزٌد ن .27
 أخرى تخص خسائرلك الزٌادة باإلضافة إلى أٌة ٌتم تحمٌل تفً هذه الحالة . تلك الشركة

وفً . الخسائراألقلٌة على حصة األغلبٌة إال إذا كانت األقلٌة ملزمة وقادرة على رد هذه 
حالة تحقٌق الشركة التابعة ألرباح فً فترات الحقة فإنه ٌجب تخصٌص تلك األرباح 

 التً سبق تحمٌلها الخسائرق األغلبٌة حتى ٌتم تغطٌة نصٌب األقلٌة فً وبالكامل لحق
 .ق األغلبٌةولحق

حدى الشركات  إق ملكًوفً حالة وجود أسهم ممتازة مجمعة لألرباح ضمن مكونات حق .28
تحدٌد ن غٌر المجموعة، فإنه ٌجب على الشركة القابضة لمساهمٌن مالتابعة مملوكة 

ألخذ فً االعتبار توزٌعات األرباح  ا الشركة التابعة بعدخسائرصتها فً أرباح أو ح
 . عن توزٌعات أرباح أم ال اإلعالنم  تالخاصة بحملة األسهم الممتازة سواء

 المحاسبة عن االستثمارات فً شركات تابعة بالبٌانات 
 :المالٌة الخاصة بالشركات القابضة

 فً الستثماراتغراض البٌانات المالٌة الخاصة بالشركة القابضة، ٌجب المحاسبة على اأ .29
 :الطرق اآلتٌة بإحدى  الموحدة ،لمالٌةالبٌانات امن م توحٌدها ضتوالتً يابعة شركات ت

ترحل بالتكلفة  .أ 

لدولً الثامن و العشرون طرٌقة حقوق الملكٌة كما هً موضحة بالمعٌار المحاسبً ا .ب 
 ." ة لي شركات زمًالمحاسبة عن االستثمارات ف"

:  أنااالستثمارات فً الشركات التابعة والمستثناة من البٌانات الموحدة إم .30

 ترحل بالتكلفة .أ 
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ٌتم معالجتها وفق طرٌقة حقوق الملكٌة كما هو موضح فً المعٌار المحاسبً الدولً  .ب 
 أو . الثامن و العشرون الذي ٌتناول المعالجة المحاسبٌة فً الشركات التابعة

كما ٌوضح ذلك المعٌار المحاسبً  المعدة للبٌع المالٌة ٌتم معالجتها وفق الموجودات .ج 
 .االعتراف والقٌاس: الدولً التاسع و الثالثون األدوات المالٌة

فً كثٌر من البلدان تقوم الشركة القابضة بعرض بٌانات مالٌة خاصة بها لمقابلة متطلبات  .31
 .ٌرهاغقانونٌة أو 
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 إلفصاح ا

:  فإنه ٌجب اإلفصاح عما ٌل21ً ،8 الواردة بالفقراتإلفصاح متطلبات الى باإلضافة إ .32

ٌوضح به بعض المعلومات المتعلقة   كشف أو بٌانلموحدةبالبٌانات المالٌة اٌرفق  .أ 
التسجٌل أو ممارسة النشاط ، بلد  االسم، ك لذبالشركات التابعة ذات األهمٌة بما فً 

اختلفت عن حصتها  األصوات إذعدد اي وحصتها فكٌة، حقوق المل حصة القابضة فً
 .ةلملكًحقوق اي ف

 : حالة انطباقهاي عن األمورالتالٌة فلموحدة اإلفصاح بالبٌانات المالٌة ا .ب 

.  توحٌد البٌانات المالٌة ألي من الشركات التابعة أسباب عدم  (1

القابضة مع الشركة التابعة التً ال تمتلك الشركة القابضة لشركة طبٌعة عالقة ا (2
أوغٌر باشرة بطرٌقة مٌها التصوٌت فلتً لها حق األسهم ادد ع أكثر من نصف

. (خرىأخالل شركات تابعة من )مباشرة 

لتً لها حق التصوٌت نصف األسهم امن  ثري منشأة تمتلك الشركة القابضة أكأ سما (3
ٌمكن  ولكن ال (خرىخالل شركات تابعة أ)بطرٌقة مباشرة أوغٌر مباشرة فٌها 

 .لٌها اعتبارها شركة تابعة بسبب عدم السٌطرة ع

، المالٌة البٌانات تارٌخ إعدادي الوضع المالً ف شركات تابعة على  أو بٌعءراش أثر (4
لفترات رنة للمقااألرقام ا لٌة وأٌضا علىا المن الفترةنتائج األعمال عوكذلك على 

 .السابقة

 الخاصة بالشركة القابضة عن الطرٌقة المحاسبٌةمالٌة ٌجب اإلفصاح بالبٌانات ال .ج 
 .ابعةشركات تي المحاسبة عن االستثمارات في المستخدمة ف

:  تارٌخ بدء التطبٌق

ل وبدأ فً األتغطً فترات تلتً التطبٌق بالنسبة للبٌانات المالٌة ا  المعٌار واجباٌعتبر هذ .33
  . ذلك التارٌخ أو بعد1990 ( ٌناٌر)من كانون الثانً


