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المعٌار المحاسبً الدولً الثامن و العشرون 

 ( 1998المعدل فً عام )

المحاسبة عن االستثمارات فً شركات زمٌلة 

تم اعتماد المعٌار المحاسبً الدولً الثامن و العشرون من قبل المجلس فً شهر تشرٌن 
. 1988 (نوفمبر)الثانً

 تم تعدٌل محتوٌات المعٌار الثامن و العشرون لٌتفق مع 1994 (نوفمبر)فً شهر تشرٌن الثانً
المعٌار الثامن و ) 1991النموذج الذي تم اعتماده ضمن المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً عام 

ال توجد تغٌٌرات جوهرٌة أجرٌت على النص األصلً . (1994العشرون المعدل فً عام 
تم إجراء تعدٌالت على المصطلحات المستخدمة لتتفق مع إجراءات لجنة . المعتمد للمعٌار

. المعاٌٌر

 من المعٌار المحاسبً الدولً 24, 23 تم تعدٌل الفقرات 1998من العام  (ٌولٌو)فً تموز
لتالئم مع المعٌار السادس و الثالثون,  (1994المعاد صٌاغته فً عام )الثامن و العشرون 

". انخفاض قٌمة الموجودات"

–  اجري بناًء على المعٌار التاسع و الثالثون 1998عام  (دٌسمبر)فً شهر كانون األول
 من المعٌار الثامن و 14 و 12 و 7تعدٌل الفقرات " االعتراف والقٌاس: األدوات المالٌة"

محاسبة "وقد تم إجراء التعدٌالت الستبدال اإلشارة إلى المعٌار الخامس و العشرون . العشرون
. باإلشارة إلى المعٌار التاسع و الثالثون" االستثمار

المخصصات " الستبدال اإلشارة إلى المعٌار العاشر 26 تم تعدٌل الفقرة 1999فً عام 
المعدل فً عام )باإلشارة إلى المعٌار العاشر " واألحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

, و لٌتوافق مع المصطلحات الواردة فً "األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة "(1999
. المخصصات, المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة– المعٌار السابع و الثالثون 

 

: أحد تفسٌرات اللجنة الدائمة للتفسٌرات ٌتعلق بالمعٌار الثامن و العشرون

  حذف األرباح والخسائر غٌر المحققة من العملٌات مع الشركات الزمٌلة3– التفسٌر ,. 
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المعٌار المحاسبً الدولً الثامن و العشرون 

 ( 1998المعدل فً عام )

المحاسبة عن االستثمارات فً شركات زمٌلة 

وٌجب تطبٌق هذا المعٌار . ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بؤحرف مائلة وبلون داكن 
فً ضوء ما جاء من مواد وإرشادات بباقً الفقرات, وكذلك فً ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة 

مع مالحظة أنه ال توجد هناك ضرورة لتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة . بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة
. ( بالمقدمة 12راجع الفقرة رقم )الدولٌة على البنود غٌر الهامة نسبٌا 

نطاق المعٌار 

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار عند المحاسبة من جانب المستثمر عن االستثمارات فً شركات  .1
زمٌلة 

, وذلك "البٌانات المالٌة الموحدة "ٌحل هذا المعٌار محل المعٌار المحاسبً الدولً الثالث  .2
. فٌما ٌتعلق بالمحاسبة عن االستثمارات فً شركات زمٌلة 

تعرٌف المصطلحات  

: فٌما ٌلً تعرٌف المصطلحات المستخدمة فً هذا المعٌار .3

هً الشركة التً ٌكون للمستثمر تؤثٌر فعال علٌها, وال ٌمكن اعتبارها :     الشركة الزمٌلة 
. شركة تابعة للمستثمر أو مشروعا مشتركا معه 

هو القدرة على المشاركة فً وضع السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للشركة :     التؤثٌر الفعال 
. المستثمر فٌها, دون أن تكون هناك سٌطرة على تلك السٌاسات

تعنً القدرة على السٌطرة أو التحكم فً السٌاسات   (ألغراض هذا المعٌار ):     السٌطرة 
. المالٌة والتشغٌلٌة لشركة أخرى من أجل تحقٌق منافع من أنشطة تلك الشركة

تعرف بالشركة القابضة أو  )عبارة عن شركة تسٌطر علٌها شركة أخرى :    الشركة التابعة 
. (الشركة األم 

هً طرٌقة للمحاسبة عن االستثمارات ٌتم بموجبها فً البداٌة إثبات : طرٌقة حقوق الملكٌة
االستثمارات على أساس التكلفة, ثم ٌتم بعد ذلك تسوٌتها بمقدار نصٌب الشركة المستثمرة 
فً التغٌر فً صافً موجودات الشركة المستثمر فٌها والذي ٌحدث بعد  تارٌخ االمتالك, 

.  كما تتضمن قائمة الدخل نصٌب المستثمر فً نتائج أعمال الشركة المستثمر فٌها

هً طرٌقة للمحاسبة عن االستثمارات ٌتم بموجبها إثبات االستثمارات : طرٌقة التكلفة 
وتتضمن قائمة الدخل أرباح االستثمارات فً حدود حصة الشركة . على أساس التكلفة 

المستثمرة فً األرباح الموزعة من األرباح المتجمعة التً نتجت الحقا لتارٌخ شراء 
. االستثمارات 

التؤثٌر الفعال 
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على - بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة من خالل شركات تابعة - إذا استحوذ المستثمر  .4
أو اكثر من حقوق التصوٌت فً الشركة المستثمر فٌها, فإنه ٌفترض أن ٌكون  % 20

وبالعكس فإنه إذا . للمستثمر تؤثٌر فعال, إال إذا توافرت دالئل واضحة تخالف ذلك
على أقل من - بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة من خالل شركات تابعة - استحوذ المستثمر

من حقوق التصوٌت فً الشركة المستثمر فٌها, فإنه ٌفترض أال ٌكون للمستثمر % 20
وال ٌمنع تملك مستثمر آخر . تؤثٌر فعال, إال إذا توافرت دالئل واضحة تثبت عكس ذلك

على نسبة كبٌرة من أو حتى على غالبٌة حقوق ملكٌة الشركة المستثمر فٌها أن ٌكون 
. للمستثمر تؤثٌر فعال 

: ٌمكن التحقق من وجود تؤثٌر فعال للمستثمر بطرٌقة أو اكثر مما ٌلً .5

. التمثٌل فً مجلس اإلدارة أو أي جهة إدارٌة مكافئة فً الشركة المستثمر فٌها .أ 

. المشاركة فً عملٌة وضع السٌاسات  .ب 

. وجود معامالت كبٌرة ذات أهمٌة نسبٌة بٌن المستثمر والشركة المستثمر فٌها .ج 

. اإلدارٌة بٌن المستثمر والشركة المستثمر فٌها  تبادل الخبرات .د 

. تقدٌم المستثمر لمعلومات فنٌة هامة للشركة المستثمر فٌها .ه 

طرٌقة حقوق الملكٌة 

فً ظل طرٌقة حقوق الملكٌة ٌتم بداٌة تسجٌل االستثمارات عند االمتالك علٌها على  .6
لالعتراف بنصٌب المستثمر  (زٌادة أو نقصانا)أساس التكلفة, وٌتم تعدٌل القٌمة الدفترٌة 

وتعتبر توزٌعات . فً أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فٌها التً تتحقق بعد الشراء
األرباح التً ٌحصل علٌها المستثمر من الشركة المستثمر فٌها تخفٌضا للقٌمة الدفترٌة 

وقد ٌكون من الضروري تعدٌل القٌمة الدفترٌة لالستثمارات وذلك إلثبات . لالستثمارات 
حصة المستثمر فً أٌة تغٌرات تحدث فً حقوق ملكٌة الشركة المستثمر فٌها والتً ال 

ومن أمثلة تلك التغٌرات فروق إعادة تقٌٌم الموجودات الثابتة . تتضمنها قائمة الدخل
واالستثمارات, الفروق الناتجة عن تغٌر أسعار صرف العمالت األجنبٌة والتسوٌات 

. المتعلقة بالفروق التً تنشؤ عند اندماج المشروعات 

طرٌقة التكلفة 

فً ظل طرٌقة التكلفة ٌقوم المستثمر بتسجٌل االستثمارات فً الشركة المستثمر فٌها على  .7
وٌعترف المستثمر بربح االستثمار فً حدود األرباح الموزعة التً ٌحصل . أساس التكلفة

وتعتبر توزٌعات . علٌها والتً مصدرها األرباح المحتجزة التً نشؤت بعد تارٌخ التملك
األرباح المستلمة والتً تزٌد على ذلك استردادا  لتكلفة االستثمار وٌجب إثباتها كتخفٌض 

 .(1)من تلك التكلفة

البٌانات المالٌة الموحدة 

                                                 
(1)

 . 39 عدلت كنتٌجة للمعٌار  
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ٌجب المحاسبة على االستثمار فً شركات زمٌلة بالبٌانات المالٌة الموحدة باستخدام  .8
طرٌقة حقوق الملكٌة إال إذا كان شراء تلك االستثمارات واالحتفاظ بها قد ٌتم بنٌة 
. التخلص منها فً المستقبل القرٌب, وفً هذه الحالة ٌجب استخدام طرٌقة التكلفة 

ٌعتبر االعتراف باإلٌراد على أساس توزٌعات األرباح المستلمة من الشركة الزمٌلة غٌر  .9
مناسب لقٌاس اإلٌراد المكتسب بواسطة المستثمر, بسبب أن تلك التوزٌعات قد ال تعكس 

وحٌث أن للمستثمر تؤثٌر فعال على الشركة . بصورة دقٌقة مستوى أداء الشركة الزمٌلة
. الزمٌلة, فإنه ٌكون مسئوال عن مستوى أدائها ومن ثم معدل العائد على استثماراتها

وٌقوم المستثمر بإظهار هذه المسإولٌة عن طرٌق تمدٌد نطاق بٌاناته المالٌة لتشمل 
حصته فً نتائج أعمال الشركة الزمٌلة, وبالتالً تقدٌم تفاصٌل عن اإلٌرادات 

وعلى ذلك فإن استخدام طرٌقة . واالستثمارات تمكن من حساب معدالت ونسب مفٌدة
حقوق الملكٌة ٌساعد على توفٌر معلومات مفٌدة عن صافً أرباح أو صافً موجودات 

.  المستثمر

تستخدم طرٌقة التكلفة للمحاسبة عن االستثمار فً شركة زمٌلة إذا كانت تلك الشركة  .10
تمارس نشاطها فً ظل قٌود مشددة ومستمرة بحٌث تعٌق بشكل واضح قدرتها على 

كما تستخدم طرٌقة التكلفة أٌضا إذا كان شراء االستثمار قد تم . تحوٌل أموال للمستثمر
.  بنٌة التخلص منه فً األجل القرٌب

: ٌجب على المستثمر أن ٌتوقف عن استخدام طرٌقة حقوق الملكٌة ابتداء من  .11

تارٌخ فقدان القدرة على التؤثٌر الفعال على الشركة الزمٌلة رغم االحتفاظ         .أ 
: باالستثمارات كلٌا أو جزئٌا أو 

التارٌخ الذي ٌصبح فٌه استخدام حقوق الملكٌة غٌر مناسب بسبب ممارسة الشركة  .ب 
الزمٌلة ألنشطتها فً ظل قٌود طوٌلة األمد مشددة ومستمرة تعٌق بشكل واضح 

. قدرتها على تحوٌل أموال للمستثمر

. وتعتبر القٌمة الدفترٌة لالستثمار فً ذلك التارٌخ ممثلة لتكلفة االستثمار بعد ذلك

البٌانات المالٌة الخاصة بالمستثمر  

ٌجب المحاسبة على االستثمارات فً شركة زمٌلة والتً تدرج بالبٌانات المالٌة الخاصة  .12
بالمستثمر الذي ٌقوم بإعداد بٌانات مالٌة موحدة والتً لم ٌتم االحتفاظ بها استثنائٌا باعتبار 

: انه سٌتم التخلص منها بالمستقبل, وذلك طبقا ألي من البدائل التالٌة

. تسجٌلها حسب التكلفة .أ 

 . استخدام طرٌقة حقوق الملكٌة كما تم وصفها بهذا المعٌار .ب 

معالجتها محاسبٌا كؤحد الموجودات المعدة للبٌع كما هو موضح فً المعٌار  .ج 
. (1)"االعتراف والقٌاس: األدوات المالٌة"المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون, 

                                                 
(1)

 . 39 عدلت كنتٌجة للمعٌار  
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إن إعداد البٌانات المالٌة الموحدة فً حد ذاته ال ٌعفً من الحاجة  إلً إعداد بٌانات مالٌة    .13
. خاصة بالمستثمر

ٌجب المحاسبة على االستثمارات التً تدرج بالبٌانات المالٌة الخاصة بالمستثمر الذي ال  .14
: ٌقوم بإعداد بٌانات مالٌة موحدة, طبقا ألي من البدٌلٌن اآلتٌٌن 

. تسجٌلها حسب التكلفة .أ 

استخدام طرٌقة حقوق الملكٌة كما تم وصفها فً هذا المعٌار إذا كانت طرٌقة  .ب 
حقوق الملكٌة هً األنسب للشركة التابعة إذا كان المستثمر قد أصدر بٌانات مالٌة 

موحدة, أو 

معالجتها محاسبٌا كما هو موضح فً المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون,  .ج 
االعتراف والقٌاس كؤحد الموجودات المعدة للبٌع أو أحد بنود : األدوات المالٌة

(. 2)الموجودات المعدة ألغراض البٌع بموجب المعٌار المحاسبً الدولً التاسع

قد ال ٌقوم المستثمر فً شركات زمٌلة بإعداد بٌانات مالٌة موحدة بسبب عدم وجود  .15
فً هذه الحالة فإنه من المناسب قٌام المستثمر بتقدٌم معلومات عن . شركات تابعة له

االستثمارات فً شركات زمٌلة مماثلة للمعلومات التً تقدمها المنشآت التً تقوم بإصدار 
 .بٌانات مالٌة موحدة

                                                 
(2)

  .39عدلت كنتٌجة للمعٌار  
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تطبٌق طرٌقة حقوق الملكٌة 

ٌمكن القول أن كثٌرا من اإلجراءات المحاسبٌة المتعلقة بتطبٌق طرٌقة حقوق الملكٌة  .16
تشبه إجراءات إعداد البٌانات المالٌة الموحدة الموضحة بالمعٌار المحاسبً الدولً السابع 

إعداد البٌانات المالٌة الموحدة والمحاسبة عن االستثمارات فً شركات ”و العشرون 
وباإلضافة إلى ذلك فإنه ٌتم تطبٌق نفس المفاهٌم األساسٌة المحددة إلجراءات ". تابعة

(. 1)التوحٌد فً حالة شراء شركة تابعة و فً حالة تملك استثمارات فً شركات زمٌلة

ٌتم تطبٌق طرٌقة حقوق الملكٌة على االستثمارات فً شركة زمٌلة بدءا من التارٌخ الذي  .17
وٌتم معالجة أي فرق ٌنشا فً تارٌخ . ٌنطبق فٌه تعرٌف الشركة الزمٌلة على تلك الشركة

بٌن تكلفة االمتالك وحصة المستثمر فً القٌمة العادلة  (موجبا كان أو سالبا)االمتالك 
لصافً موجودات الشركة الزمٌلة القابلة للتحدٌد طبقا لما جاء بالمعٌار المحاسبً الدولً 

وٌتم عمل التسوٌات الالزمة على حصة " اندماج المشروعات" الثانً و العشرون 
: المستثمر فً األرباح أو الخسائر المحققة بعد تارٌخ االمتالك لتحقٌق المعالجات اآلتٌة 

. استهالك الموجودات الخاضعة لالستهالك على أساس قٌمتها العادلة  .أ 

إطفاء الشهرة التً هً عبارة عن الفرق بٌن تكلفة االمتالك وحصة المستثمر فً  .ب 
. القٌمة العادلة لصافً الموجودات القابلة للتحدٌد 

ٌتم استخدام أحدث البٌانات المالٌة المتاحة الخاصة بالشركة الزمٌلة لتطبٌق طرٌقة حقوق  .18
الملكٌة, وعادة ما ٌكون تارٌخ تلك البٌانات هو نفس تارٌخ البٌانات المالٌة الخاصة 

وفً حالة اختالف تارٌخ البٌانات المالٌة للمستثمر عن تارٌخ البٌانات المالٌة . بالمستثمر
لغرض  )للشركة الزمٌلة, فإنه عادة ما تقوم الشركة الزمٌلة بإعداد بٌانات مالٌة 

وعندما . بتارٌخ ٌطابق تارٌخ البٌانات المالٌة للمستثمر (االستخدام بواسطة المستثمر
ٌكون من غٌر العملً إعداد تلك البٌانات فإنه ٌمكن استخدام أحدث البٌانات المالٌة رغم 

أن ٌكون طول الفترات المالٌة  (أو الثبات )وٌتطلب مبدأ التناسق . اختال ف توارٌخها
. المعد عنها التقارٌر وأي اختالف فً توارٌخ إعدادها ثابتا من فترة إلى أخرى 

فً حالة استخدام بٌانات مالٌة ذات توارٌخ مختلفة, فإنه ٌجب عمل بعض التسوٌات  .19
الالزمة ألخذ آثار األحداث أو العملٌات الهامة التً تحدث بٌن المستثمر والشركة الزمٌلة 

. خالل الفترة بٌن تارٌخ البٌانات المالٌة للشركة الزمٌلة وتارٌخ البٌانات المالٌة للمستثمر

ٌتم عادة إعداد البٌانات المالٌة للمستثمر باستخدام مجموعة من السٌاسات المحاسبٌة  .20
وفً حالة استخدام . الموحدة بالنسبة للعملٌات واألحداث المتماثلة فً الظروف المتشابهة

الشركة الزمٌلة لسٌاسات محاسبٌة تختلف عن تلك المستخدمة بمعرفة المستثمر لمعالجة 
العملٌات واألحداث المتماثلة فً الظروف المتشابهة فإنه ٌتم إجراء التسوٌات الالزمة 
للبٌانات المالٌة للشركة الزمٌلة عند استخدامها بمعرفة المستثمر لتطبٌق طرٌقة حقوق 

وإذا كان إجراء مثل تلك التسوٌات غٌر عملً, فإنه ٌتم اإلفصاح عن ذلك بصفة . الملكٌة
. عامة
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فً حالة وجود أسهم ممتازة مجمعة لألرباح ضمن مكونات حقوق ملكٌة الشركة الزمٌلة  .21
مملوكة ألطراف خارجٌة, فإنه على المستثمر أن ٌحسب حصته من األرباح أو الخسائر 
بعد تعدٌلها بتوزٌعات األرباح لحملة األسهم الممتازة بغض النظر عما إذا كانت الشركة 

.  الزمٌلة قد أعلنت عن توزٌعات أرباح أم ال

فً ظل طرٌقة حقوق الملكٌة, إذا زادت حصة المستثمر فً خسائر الشركة الزمٌلة عن  .22
القٌمة الدفترٌة الستثماراته فٌها أو تساوت معها, فإن المستثمر ٌتوقف عادة عن إثبات 

وٌتم . حصته فً الخسائر التً تحدث بعد ذلك, وتصبح القٌمة الدفترٌة لالستثمار صفرا
إثبات خسائر إضافٌة فقط بالمبالغ المدفوعة أو التً تمثل التزاما على المستثمر بسبب 

وفً حالة تحقٌق الشركة الزمٌلة . قٌامه بضمان أو كفالة الشركة الزمٌلة أو ما شابه ذلك
ألرباح بعد ذلك, فإن المستثمر ٌبدأ فً إثبات حصته فً تلك األرباح بعد تغطٌة حصته 

.  فً الخسائر التً لم ٌتم إثباتها

خسائر انخفاض القٌمة 

إذا توفر مإشر على أن االستثمارات للشركات التابعة ٌمكن أن تتعرض لهبوط للشركة  .23
االنخفاض فً قٌمة "التابعة أن تطبق بشؤنه نصوص المعٌار السادس و الثالثون 

ألغراض تحدٌد القٌمة الحالٌة لالستثمار,  تجري المإسسة التقدٌرات ". الموجودات
: التالٌة

حصتها من القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة  المتوقع تدفقها من  .أ 
قبل المنشؤة المستثمر بها متضمنا التدفقات النقدٌة من العملٌات للمنشؤة المستثمر 

بها باإلضافة إلى العوائد من إزالة االستثمار نهائٌا, أو 

القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة والمتوقع أن تنتج من استالم  .ب 
 . أرباح موزعة من االستثمار و من إزالته نهائٌا

أٌة خسائر نتٌجة انخفاض . كلتا الطرٌقتٌن تعطً نفس النتٌجة, فً ظل فرضٌات مناسبة
لذلك ٌتم . القٌمة لالستثمار ٌتم تحمٌلها وفقا للمعٌار المحاسبً الدولً السادس و الثالثون

(.  17انظر الفقرة ). تحمٌلها أوال على ما تبقى من الشهرة

فً قٌمة االستثمار لشركة زمٌلة, فإنه ٌتم -  غٌر مإقت -فً حالة حدوث انخفاض .24
وحٌث أن معظم االستثمارات . تخفٌض القٌمة الدفترٌة لالستثمار لالعتراف بمقدار النقص

فً الشركات التابعة تعتبر ذات أهمٌة بالنسبة للمستثمر كل على حدة, فإنه ٌتم تحدٌد 
. القٌمة الدفترٌة لالستثمار فً كل شركة تابعة على حدة

ضرائب الدخل  

ٌتم المحاسبة على ضرائب الدخل الناتج عن االستثمارات فً شركات تابعة وفقا للمعٌار  .25
" .  المحاسبة عن ضرائب الدخل "المحاسبً الدولً الثانً عشر 
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االمور الطارئة 

المخصصات, المطلوبات المحتملة "طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً السابع و الثالثون  .26
: فإنه ٌجب على المستثمر اإلفصاح عما ٌلً " والموجودات المحتملة

حصته فً المطلوبات المحتملة والتعهدات الرأسمالٌة للشركة الزمٌلة التً من  .أ 
. المتوقع أن ٌكون ملزما بها

المطلوبات المحتملة التً قد تنشؤ بسبب المسئولٌة القاطعة للمستثمر عن كافة  .ب 
. التزامات الشركة الزمٌلة 

اإلفصاح 

 : (1)ٌجب اإلفصاح عما ٌلً .27

قائمة مالئمة بؤسماء وتوصٌف للشركات الزمٌلة الهامة نسبٌا وحصة المستثمر فً  .أ 
ملكٌة كل منها, وكذلك حصته فً أسهم التصوٌت إذا كانت غٌر مساوٌة لحصته 

. فً الملكٌة بؤي من تلك الشركات

.  الطرٌقة المحاسبٌة المستخدمة فً المحاسبة على تلك االستثمارات  .ب 

ٌجب تصنٌف االستثمارات فً شركات زمٌلة التً ٌتم المحاسبة علٌها باستخدام طرٌقة  .28
حقوق الملكٌة كاستثمارات طوٌلة األجل كما ٌجب عرضها كبند مستقل بقائمة المركز 

وٌجب عرض حصة المستثمر فً أرباح أو خسائر تلك االستثمارات فً بند . المالً 
كما ٌجب أٌضا اإلفصاح بصورة مستقلة عن حصة المستثمر فً أي . مستقل بقائمة الدخل

. بنود غٌر عادٌة أو أي بنود تتعلق بفترات سابقة

تارٌخ بدء التطبٌق  

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار على البٌانات المالٌة التً تغطً ,  24 و 23فٌما عدا الفقرات  .29
. 1990 (ٌناٌر)فترات تبــدأ فً أو بعد أول كانون أول 

 واجبة  للتطبٌق عندما ٌصبح المعٌار السادس و الثالثون 24 و 23تصبح الفقرات  .30
واجب  للتطبٌق,أي للبٌانات المالٌة التً تغطً فترات تبــدأ فً أو بعد أول 

. , إال إذا تم تطبٌق المعٌار السادس و الثالثون فً فترات أبكر1998(ٌولٌو)تموز

 23 لتلغً الفقرات 1998 (ٌولٌو) من هذا المعٌار فً تموز24 و 23تم اعتماد الفقرات  .31
 من المعٌار الثامن و العشرون, المحاسبة عن االستثمارات فً شركات زمٌلة, 24و 

.  1994المعاد صٌاغته عام 
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