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 إقرار

تـم أخـذ هـذا المعيـار الدولي لمحاسبة القطاع العام أصال من معيار المحاسبة الدولي السابع و العشرون     
والصادر عن لجنة "القوائم المالية الموحدة و المحاسبة على الشركات المسيطر عليها)" 1994المعدل عام ( 

ومؤسسة لجنة معايير  )IASB(تم تأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية   .لجنـة معايير المحاسبة الدولية 
و ذلك ليحلوا محل لجنة معايير المحاسبة الدولية، وقد بقيت 2001عـام    )IASCF(المحاسـبة الدوليـة   

معـايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية فعالة إلى حين أن يتم تعديلها أو حذفها  
وقد تمت إعادة طباعة معيار المحاسبة الدولي السابع و العشرين  .عن طريق مجلس معايير المحاسبة الدولية

العشـرين ضمن هذه النشرة للجنة القطاع العام المسيطر عليها لالتحاد الدولي للمحاسبين بعد موافقة مجلس  
 .معايير المحاسبة الدولية

  
النص المصادق عليه للمعايير هو ذلك المصدر عن طريق مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة اإلنجليزية 

 166ويمكن الحصول مباشرة على نسخ من قسم النشر بمجلس معايير المحاسبة الدولية الدور السابع 
 .شارع فليت، لندن، المملكة المتحدة

  
7TH floor, 166 fleet street, London EC4A 2DY, United Kingdom. 

publications@iasb.org.ukmail: -E 
http://www.iasb.org.ukInternet :  

  
معايير حقوق الطبع لمسودات االطالع للمعايير وغيرها من إصدارات لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس

 .المحاسبة الدولية محفوظة لوحدة لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

معيار المحاسبة الدولي، مجلس معايير المحاسبة الدولية، مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ومعايير 
هي عالمات تجارية لوحدة لجنة معايير المحاسبة الدولية ويجب عدم استخدامها بدون" المحاسـبة الدولية 

 .موافقة من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية



المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس Page 2 of 17

  
  

 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس

 )2000مايو (
 القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها

  
 المحتويات

  
  

  
  

  
  
  

 هدف المعيار الفقرات
 النطاق 1-7

 التعريفات 8
  المؤسسة االقتصادية 9-11

  الفوائد االقتصادية المستقبلة أو احتمالية الخدمات 12

  مشاريع األعمال الحكومية 13

  حقوق الملكية/ صافي الموجودات 14
 عرض القوائم المالية الموحدة 15-20
 نطاق القوائم المالية الموحدة 21-25
  السيطرة على مؤسسة أخرى ألغراض اإلقرار المالي 26-27
  السيطرة ألغراض التقارير المالية 28-32

  التنظيم وقوة الشراء 33
  تحديد ما إذا كانت السيطرة موجودة ألغراض اإلقرار 34-38
 إجراءات التوحيد 39-52

53-56 
المحاسـبة عـن المؤسسـات المسـيطر عليها في القوائم المالية المنفصلة     

 للمؤسسة المسيطرة

 اإلفصاح 57
 األحكام االنتقالية 58-60
 تاريخ بدء التطبيق 61-62

 مقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون  



المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس Page 3 of 17

  
  
  

 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس

  
 "القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها"

  

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات اإليضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار 
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام  ".تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام " و كذلـك في ضوء  

 .على البنود قليلة األهمية النسبية

 نطاق المعيار

المؤسسة التي تجهز وتعرض قوائمها المالية وفقاً ألساس االستحقاق المحاسبي يجب عليها تطبيق هذا المعيار عند عرض      .1
 .عرض وتجهيز قوائمها المالية عن المؤسسة االقتصادية

هذا المعيار يجب تطبيقه أيضاً على المحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها في القوائم المالية المنفصلة للمؤسسة      .2
 .المسيطرة

الموجود في التمهيد للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع       " القوائم المالية "تعتبر القوائم المالية الموحدة متضمنة في مصطلح               .3
 .العام، لذلك يجب أن يتم إعداد القوائم المالية الموحدة بموجب المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام

يطبق هذا المعيار عند إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها في جميع مؤسسات                        .4
 .القطاع العام بخالف مشاريع األعمال الحكومية

إن   .مشاريع األعمال الحكومية يجب عليها االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن هيئة معايير المحاسبة الدولية                      .5
اإلقرار المالي بواسطة مشاريع األعمال الحكومية وقد الحظت أن معايير المحاسبة ) 1(هيئـة القطاع العام قدمت الدليل رقم  

وبناء على ذلك فإن الدليل   .الدولية يمكن تطبيقها على كل مؤسسات األعمال سواء كانت في القطاع الخاص أو القطاع العام
 .يوصي بأن على جميع مشاريع األعمال الحكومية تقديم قوائمها المالية وفقاً لذلك من كافة نواحيها المادية) 1(رقم 

هذا المعيار قد اشترط متطلبات عند إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها في                         .6
مشاريع األعمال الحكومية ليست مطالبة بااللتزام بهذا المعيار   وبالرغم من أن  .القوائم المالية المنفصلة للمؤسسة المسيطرة

عـند إعـداد قوائمهـا المالية، لذا فإن هذا المعيار يجب تطبيقه حيثما تكون مؤسسة القطاع العام ليست من ضمن مشاريع    
في مثل هذه الحاالت يجب تطبيق هذا المعيار في مشاريع األعمال   .األعمـال الحكوميـة وليس لها مؤسسة واحدة أو أكثر  

مشاريع األعمال الحكومية عن   الحكوميـة الموحـدة للقوائم المالية عن المؤسسة االقتصادية والمحاسبة عن االستثمارات في  
 .القوائم المالية المنفصلة في المؤسسات المسيطر عليها
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 :ال يتناول هذا المعيار ما يلي      .7

طـرق المحاسـبة عـن اندماج األعمال وآثار ذلك على عملية إعداد القوائم الموحدة، بما في ذلك الشهرة الناتجة عن           -أ 
 ).راجع المعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون، اندماج األعمال(اندماج األعمال 

راجع المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع عن االستثمارات في (المحاسـبة عن االستثمارات في شركات زميلة     -ب 
 ).شركات زميلة

راجع المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثامن اإلقرار المالي (المحاسبة عن االستثمارات في المشروعات المشتركة     -ج 
 ).عن الحصص في المشروعات المشتركة

 تعريف المصطلحات

 فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار      .8

المبادئ والقواعد واألعراف واألحكام والممارسات المحددة المتبعة من قبل المؤسسة في إعداد   السياسات المحاسبية
 . وعرض القوائم المالية

وليس عند استالم أو دفع (يتم االعتراف بآثار العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها  أساس االستحقاق المحاسبي 
ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية واإلبالغ عنها في القوائم المالية الخاصة بالفترات ) النقد أو ما يعادل النقد

العناصر التي يتم االعتراف بها في ظل أساس االستحقاق هي الموجودات و المطلوبات و صافي . المتعلقة بها
 .حقوق الملكية و اإليرادات و المصروفات/ الموجودات 

موارد تسيطر عليه المؤسسة نتيجة ألحداث سابقة يتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية أو    )األصول(الموجودات 
 .احتمالية خدمة مستقبلية للمؤسسة

 .مؤسسة للمستثمر فيها نفوذ قوي، وهي ليست مؤسسة مسيطر عليها أو مشروع مشترك للمستثمر مؤسسة زميلة 

 .النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب النقدية 

 .القوائم المالية لمؤسسة اقتصادية معروضة كقوائم مالية لمؤسسة واحدة القوائم المالية الموحدة 

المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة للمؤسسة التي ساهم بها أطراف من خارج المسـاهمات مـن المالكين   
حقوق الملكية/ المؤسسة غير تلك التي ينتج عنها التزامات للمؤسسة و التي تنشئ مصلحة مالية في صافي الموجودات 

 : الملكية للمؤسسة و التي

أو احتمالية الخدمة المستقبلية بواسطة   نقـل حقـوق لكـل من التوزيعات للمنافع االقتصادية                                              - أ
المؤسسـة خـالل حياتهـا، و هـذه التوزيعات هي حسب رغبة المالك أو ممثليهم، و التوزيعات ألي زيادات     

 أو / للموجودات عن المطلوبات في حالة تصفية المؤسسة،و
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 .يمكن بيعها أو تحويلها أو تبادلها أو استرجاعها                                       - ب

 .القدرة للهيمنة علي السياسات المالية و التشغيلية لمؤسسة اخرى لالستفادة من أنشطتها السيطرة 

 ). تعرف بالمؤسسة المسيطرة(المؤسسة التي تسيطر عليها مؤسسة أخرى  المؤسسة المسيطر عليها 

 . المؤسسة التي تسيطر على مؤسسة أو أكثر المؤسسة المسيطرة 

منافع اقتصادية مستقبلية أو احتمالية خدمات موزعة بواسطة المؤسسة لكل أو لبعض مالكيها  التوزيعات على المالكين 
 . إما كعائد على االستثمار أو كعائد من االستثمار

 .مجموعة مؤسسات تشمل مؤسسة مسيطرة و مؤسسة مسيطر عليها أو أآثر المؤسسة االقتصادية 

أسلوب محاسبي يتم بموجبه تسجيل االستثمار مبدئياً بالتكلفة ويعدل بعد ذلك للتغير الذي يتم بعد طريقـة حقوق الملكية  
تعكس قائمة األداء المالي حصة. حقوق الملكية المستثمر فيها/ االمـتالك فـي حصـة المسـتثمر في صافي موجودات     

 .المستثمر في نتائج عمليات المستثمر به

االنخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة خالل فترة اإلقرار المالي على شكل  المصروفات 
  /تدفقات خارجة أو استهالكات للموجودات أو زيادة في المطلوبات و التي ينتج عنها انخفاض في صافي الموجودات 

 .حقوق الملكية غير المتعلقة بالتوزيعات على المالكين

 :هي المؤسسة ذات الصفات التالية مؤسسات األعمال الحكومية 

 .مؤسسة قادرة على عمل تعاقدات باسمها الخاص         )أ 

 .منحت السلطة المالية والتشغيلية للعمل     )ب 

 .تقوم ببيع سلع وخدمات في بيئة عمل طبيعية لمؤسسات أخرى بربح أو بتغطية كامل التكلفة     )ج 

 )عدا عن شراء اإلنتاج في عملية إيجاب وقبول(ال تعتمد على تمويل الحكومة المستمر لتستمر في العمل        )د 

 .يتم السيطرة عليها من قبل مؤسسة قطاع عام       )ه 

 .هو طرف مشارك في مشروع مشترك و ال يملك سيطرة مشتركة على هذا المشروع المستثمر 

 . هي مشاركة متفق عليها للسيطرة علي نشاط معين بواسطة عقد ملزم السيطرة المشتركة 

 . ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بنشاط يخضع للسيطرة المشتركة المشروع المشترك 

تمثل التزامات المؤسسة الحالية الناشئة عن أحداث ماضية و المتوقع أن ينتج عن تسديدها تدفق نقدي  المطلوبات 
 . خارج من المؤسسة من مصادرها المتضمنة منافع اقتصادية أو احتمالية خدمات

  

حقوق الملكية للمؤسسة المسيطر عليها / وصافي موجودات ) العجز(هي ذلك الجزء من صافي الفائض  حصة األقلية 
 . التي تعزى للحصص التي ال تمتلكها المؤسسة المسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر
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 .الحصة المتبقاة في موجودات المؤسسة بعد طرح المطلوبات حقوق الملكية / صافي الموجودات 

 :يشمل المكونات التالية العجز / صافي الفائض 

 الفائض و العجز من النشاطات االعتيادية، و      .1

 .البنود غير االعتيادية      .2

 .تاريخ اخر يوم لفترة إقرار القوائم المالية تاريخ اإلقرار 

إجمـالي التدفق الداخل للمنافع االقتصادية أو احتمالية الخدمة خالل فترة اإلقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن هذه اإليـراد  
 . حقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات الناشئة من مساهمات المالكين/ التدفقات الداخلة زيادات في صافي الموجودات 

ولكنها ليست سيطرة  هي صالحية المشاركة في صنع قرارات السياسة المالية و التشغيلية للمستثمر به التـأثير الهـام   
 .على هذه السياسات

 المؤسسة االقتصادية

في هذا المعيار لإلشارة إلى مجموعة من المؤسسات وتتضمن مؤسسة مسيطرة            " المؤسسة االقتصادية "يستخدم مصطلح         .9
 .ومؤسسات أخرى مسيطر عليها وذلك ألغراض التقارير المالية،المسيطر عليها) المسيطرة(

، "المؤسسة المالية "،  ""المؤسسة اإلدارية "للمؤسسة االقتصادية تشمل      في بعض األحيان يتم استخدام مصطلحات أخرى         .10
 ".والمجموعة"، "والمؤسسة الموحدة"

على سبيل المثال، إدارة      .المؤسسة االقتصادية يمكن أن تشتمل على مؤسسات ذات سياسة اجتماعية وأهداف تجارية               .11
المسـاكن الحكومية يمكن أن تكون مؤسسة اقتصادية والتي تشمل على مؤسسات تقدم مساكن بأسعار رمزية مثل المؤسسات  

 .التي تقدم المساكن حسب األسس التجارية

 المنافع االقتصادية المستقبلية والخدمات المحتملة

إن الموجودات تقدم وسائل للمؤسسة تحقيق أهدافها، والموجودات التي تستخدم لتقديم السلع والخدمات وفقاً ألهداف المؤسسة                  .12
، أما الموجودات التي تستخدم في توليد "باحتمالية الخدمات"ولكنهـا ال تولـد النقد الداخل مباشرة فهي توصف في هذه الحالة   

ولتحقيق هذه األغراض التي من أجلها توضع الموجودات، فإن   ".بالمنافع االقتصادية المستقبلية"النقد الداخل مباشرة توصف 
 .لوصف المميزات األساسية للموجودات" المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمات"هذا المعيار يستخدم المعنى 

  

 مشاريع األعمال الحكومية

إن   .مشاريع األعمال الحكومية تشمل المشروعات التجارية، مثل المنافع، والمشروعات المالية، مثل المؤسسات المالية                .13
إن . مشـروعات األعمال الحكومية الخاص في الجوهر ال تختلف عن المؤسسات التي تقدم أنشطة مماثلة في القطاع الخاص 

مشاريع األعمال التجارية تعمل لتحقيق األرباح، وبالرغم من أن بعضها لديه اهتمامات والتزامات تجاه المجتمع لتقديم السلع 
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فالمعيار الدولي لمحاسبة القطاع   .والخدمـات إلى بعض المنتفعين والمؤسسات في المجتمع بدون أسعار أو بأسعار منخفضة 
العـام السـادس والخاص بالقوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن االستثمارات في المؤسسات المسيطر عليها تقدم إرشادات   
حـول تحديـد هـل السـيطرة موجودة ألغراض اإلقرار المالي، كما يجب اإلشارة عند تحديدها هل أن مؤسسات األعمال     

 .الحكومية مسيطر عليها لمؤسسات القطاع العام األخرى

 حقوق الملكية/ صافي الموجودات

حسب ما ينص عليه هذا المعيار إلى المقياس المتبقي لقائمة المركز المالي            " حقوق الملكية / صافي الموجودات   "يشير التعبير     .14
حقوق الملكية يمكن أن يكون موجبا أو سالبا، وفي حالة استخدام / إن صافي الموجودات   ).الموجـودات ناقص المطلوبات (

 .حقوق المكية يجب أن يقدم معنى واضح/ تعبير آخر بدالً من صافي الموجودات 

 عرض القوائم المالية الموحدة

 .أن تعرض قوائم مالية موحدة) 16(على المؤسسة المسيطرة، غير تلك المذكورة في الفقرة   .15

ال يطلب من المؤسسة المسيطرة التي تكون بدورها مؤسسة مسيطر عليها مملوكة بالكامل، أو بشكل غير كامل تقديم  .16
قوائـم ماليـة موحـدة بشرط، أن تحصل المؤسسة المسيطرة على موافقة مالكي حقوق األقلية وذلك في حالة المؤسسة    

وعلى المؤسسة المسيطرة اإلفصاح عن أسباب عدم عرض قوائم مالية موحدة وبيان أسس. المملوكـة بشـكل غير كامل  
المحاسـبة عن المؤسسات المسيطر عليها في قوائمها المالية المنفصلة، كما يجب اإلفصاح عن اسم وعنوان مؤسساتها  

 .المسيطرة التي تنشر قوائم مالية موحدة

يهتم مستخدمو القوائم المالية للمؤسسة المسيطرة عادة بالمركز المالي، ونتائج العمليات، والتغييرات في المركز المالي                    .17
للمجموعة ككل ويحتاجون لمعلومات حول ذلك، وتخدم هذه الحاجة من خالل القوائم المالية الموحدة التي تعرض المعلومات 

 .المالية حول المجموعة وكأنها مؤسسة واحدة دون اعتبار للحدود القانونية للمؤسسات القانونية المنفصلة

إن المؤسسة المسيطرة التي هي نفسها مملوكة كلياً من قبل مؤسسة أخرى قد ال تعرض قوائم مالية موحدة حيث أن هذه                         .18
القوائـم قـد ال تطلبها مؤسساتها المسيطرة وبالتالي فإن حاجات المستخدمين اآلخرين قد تخدم بشكل أفضل بواسطة القوائم   
المالية الموحدة لمؤسساتها المسيطرة، ومع ذلك فإنه في القطاع العام توجد العديد من المؤسسات المسيطرة التي هي مملوكة 

تلك المؤسسات من إعداد   إمـا بشـكل كـامل أو شبه كامل، تقدم أنشطة حكومية، وأن الغرض من هذا المعيار ليس إعفاء   
في هذا الموقف فإن القوائم تحتاج إلى بعض المستخدمين الذين ال تخدمهم القوائم المالية الموحدة على . قوائمها المالية الموحدة

وفي العديد من مناطق النفوذ تقوم الحكومات باالعتراف بذلك و تشريع متطلبات   .علـى المسـتوى الحكومي الكلي منفرداً  
 .اإلقرار المالي بنسبة تلك المؤسسات

في بعض البلدان تعفى المؤسسة المسيطرة كذلك من تقديم قوائم مالية موحدة إذا كانت مملوكة بشكل شبه كامل من قبل                         .19
وتعني عبارة مملوكة بشكل شبه كامل أن المؤسسة   .مؤسسـة أخـرى وتم الحصول على موافقة مالكي حصص األقلية فيها  

 .فأكثر من مجموع حقوق التصويت% 90المسيطرة تمتلك 

في بعض الحاالت، تحتوي المؤسسة االقتصادية على العديد من المؤسسات المسيطرة الوسيطة، على سبيل المثال، بينما                    .20
إحدى اإلدارات الصحية يمكن أن تكون مؤسسة مسيطرة نهائية، فانه يمكن أن تكون مؤسسة مسيطرة وسيطة على المستوى 

إن متطلبات المحاسبة أو اإلقرار في مؤسسة قانونية يمكن تحديدها والتي يتطلب من   .المحلـي أو اإلقليمـي لسلطة الصحة  
وعندما ال توجد متطلبات محددة لإلقرار في المؤسسة المسيطرة الوسيطة إلعداد   .مؤسسـة إعـداد القوائـم المالية الموحدة   
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القوائـم المالية الموحدة والتي يرغب المستخدمون من وجودها، فإنه يجب على المؤسسات المسيطرة الوسيطة إعداد ونشر  
 .القوائم المالية الموحدة

 نطاق القوائم المالية الموحدة

على المؤسسة المسيطرة التي تصدر قوائم مالية موحدة أن توحد كافة المؤسسات المسيطر عليها، األجنبية والمحلية، عدا  .21
 ).22(عدا تلك المشار إليها في الفقرة 

 :يجب استبعاد المؤسسة المسيطر عليها من التوحيد عندما  .22

يكون الهدف من السيطرة مؤقتاً ألن المؤسسة المسيطر عليها امتلكت ويتم االحتفاظ بها بقصد التخلص منها             - أ
 في المستقبل القريب، أو) بيعها(منها 

تعمـل المؤسسة تحت قيود صارمة وطويلة األجل و التي تمنع المؤسسة المسيطرة من االستفادة من أنشطة         - ب
 .المؤسسة المسيطر عليها

يجب المحاسبة عن مثل هذه المؤسسات المسيطر عليها كأنها استثمارات بموجب المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثالثون                  .23
 .، والذي يقدم إرشادات عن محاسبة االستثماراتاألدوات المالية االعتراف والقياس

في فترة  ) بيعها(وكمثال للسيطرة المؤقتة عندما تكتسب المؤسسة المسيطر عليها بموجب خطة رسمية للتخلص منها                   .24
تظهـر هـذه الحالة عندما تكون المؤسسة االقتصادية قد اكتسبت حق التخلص من المؤسسة المسيطر عليها بسبب     .قصيرة

في التخلي عن السيطرة عن المؤسسة   أنشـطتها المشابهة، كما أن السيطرة المؤقتة تظهر حينما ترغب المؤسسة المسيطرة 
فمثالً الحكومة األهلية قد تتخلى عن حقها من المؤسسة المسيطر عليها إلى الحكومة  –المسـيطر عليهـا إلى مؤسسة أخرى   

ندخل هذا اإلعفاء في التطبيق، يجب على المؤسسة المسيطرة إثبات ذلك بموجب خطة رسمية للتخلص منها أو عدم   .المحلية
كما أنه من أجل اإلعفاء من تطبيق أكثر من تاريخ للتقرير، يجب على المؤسسة   .عـدم الرغبـة فـي السيطرة لمدة طويلة   

  .بـذل العنايـة األكيدة للتخلص أو عدم الرغبة في السيطرة لمدة أطول من المؤسسة موضوع السيطرة المؤقتة    المسيطرة
وعندمـا تـرغب المؤسسة في التخلص أو عدم الرغبة في السيطرة مدة أطول على مؤسسة أخرى عندما يكون لديها خطة   

 .رسمية لعمل ذلك، كما يجب أن ال يكون لديها إمكانية لالنسحاب من هذه الخطة

قد تكون لدى المؤسسة قيود شديدة تمنع مؤسسة أخرى من الستفادة من أنشطتها، ومن األمثلة على ذلك، الحكومة األجنبية قد             .25
في مثل هذه الظروف فإن السيطرة تكون غير مستحبة الوجود   .قد تصادر الموجودات التشغيلية للمؤسسة المسيطرة األجنبية

 .الوجود ويجب عدم تطبيق إجراءات التوحيد الواردة في هذا المعيار

 السيطرة على مؤسسات أخرى ألغراض التقارير المالية

وسواء سيطرت المؤسسة على مؤسسة أخرى ألغراض اإلقرار المالي كنوع من الحكمة والمبنية على اصطالح السيطرة                   .26
وبصفة خاصة . هذه االعتبارات مؤداها طبيعة العالقات بين هاتين المؤسستين. وفقاً لهذا المعيار والظروف الخاصة بكل حالة

كما يوجد عنصر قوة . خاصة بالنسبة للعنصرين اللذين يحكمان اصطالح السيطرة في هذا المعيار ويجب أخذهما في االعتبار
والذي يمثل قدرة المؤسسة (عنصر الفائدة ) ويعنـي القـوة في التحكم بالسياسات المالكية و التشغيلية لمؤسسة أخرى  (قـوة  

 ).المسيطرة لالستفادة من أنشطة المؤسسة األخرى

فمثالً يمكن  . في حاجة لالستفادة من أنشطة المؤسسة األخرى      ) المسيطرة(ألغراض إنشاء السيطرة فإن المؤسسة المسيطرة         .27
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. والتخلي عن مخاطر الخسارة المحتملة) مثل حصة(لمؤسسة االستفادة من أنشطة مؤسسة أخرى كشرط لتوزيع فائضها 
وفـي حـاالت أخـرى يمكن لمؤسسة أن ال تحصل على فوائد مالية أو غير مالية من مؤسسة أخرى، ولكنها قد تستفيد من    

كما أنه من الممكن لمؤسسة أن تستمد فوائد أو غير مالية   .قدرتها على توجيه المؤسسة األخرى للعمل للوصول إلى أهدافها
بحصة لتمكينها من ) المسيطرة(فمثالً، مشاريع األعمال الحكومية قد تمد المؤسسة المسيطرة . مـن أنشطة المؤسسة األخرى 

 .الوصول إلى بعض أهداف سياستها االجتماعية

 السيطرة ألغراض اإلقرار المالي 

للهيمنة السياسات التشغيلية والمالية للمؤسسة األخرى،        ألغراض اإلقرار المالي يجب أن تحد السيطرة من قدرة المؤسسة            .28
ليس من الضروري المطالبة المتالك غالبية األسهم أو االستفادة من حقوق الملكية األخرى في المؤسسات األخرى  كما أنه
قدرة المؤسسة متشاورة لدى  كما يجب أن تكون  .ويجب أن تكون القدرة على السيطرة قابل للممارسة بشكل فوري  .األخرى

إن القدرة في السيطرة ال يمكن ممارستها إذا كان من الضروري إجراء   .لـدى التشـريعات أو بعـض االتفاقيات الرسمية   
وهذه يجب تمييزها بناء على الحقيقة بأن . تغيـيرات فـي التشـريعات أو إعادة مناقشة االتفاقيات حتى تكون سارية المفعول   

 .وجود مثل هذه القدرة للسيطرة على المؤسسة األخرى ال تعتمد على االحتماالت أو أن هذه القدرة يمكن ممارستها

يوم بيوم في   ) أو الستخدامها (وعلى وجه الشبه، إن وجود السيطرة ال يتطلب من المؤسسة أن تكون مسؤولة عن اإلدارة                   .29
وفي حاالت كثيرة، فإن المؤسسة يمكن أن تمارس فقط قدرتها للسيطرة على مؤسسة   .العمليـات التشـغيلية لمؤسسة أخرى  

 .أخرى حيثما تكون هناك خرقاً أو إلغاء لالتفاقية بين المؤسسة المسيطر عليها والمؤسسة المسيطرة

وكمثال على ذلك، فإن اإلدارة الحكومية يمكن أن تمتلك حقوق في سلطة الخطوط الحديدية التي تعمل ضمن مشاريع األعمال        .30
إن سـلطة الخطوط الحديدية مسموح لها تشغيل هذه الخطوط باستقاللية دون االعتماد على التمويل من  . األعمـال الحكومية 

إن سلطة الخطوط الحديدية لم تعيد حصة الحكومة منذ سنوات . الحكومة عن طريق الحصول على القروض بضمان الحكومة
سـنوات عديـدة، كما أن الحكومة لها القدرة على تعيين واستبعاد غالبية األعضاء من اإلدارة الحكومية في سلطة الخطوط   

لحساسية كنتيجة اإن الحكومـة لم تمارس القدرة إلبعاد األعضاء من اإلدارة الحكومية وسوف تعارض ذلك بسبب    .الحديدية
وفي هذه الحالة فإن السيطرة يجب أن تمارس بناء على   .النتخابـات اإلدارة الحكومية السابقة في تشغيل الخطوط الحديدية 

وجود العالقة بين المؤسسة المسيطر عليها والمؤسسة المسيطرة، وهذا الحدث لم يعطي تفويضاً للمؤسسة المسيطرة لممارسة 
وتبعاً لذلك فإن السيطرة موجودة ألن المقدرة على السيطرة تكون كافية و مع ذلك فإن   .قدرتها على المؤسسة المسيطر عليها

 .فإن المؤسسة المسيطرة قد تختار عدم ممارسة قدرتها

إن وجود قدرة تشريعية منفصلة ال يمنع المؤسسة من أن تكون مسيطر عليها لمؤسسة أخرى، فمثالً إن مكتب اإلحصاءات                      .31
وهذا المكتب الحكومي لإلحصاءات له القدرة للحصول على . الحكومـي لـه القدرة التشريعية للعمل باستقاللية عن الحكومة  

إن وجود السيطرة ال يتطلب من المؤسسة أن   .المعلومـات والتقرير عن النتائج دون االستعانة بالحكومة أو أي جهة أخرى 
تكـون مسـؤولة عن العمليات التشغيلية يوم بيوم عن مؤسسة أخرى أو عن طريقة الوظائف الفنية التي تم إنجازها بواسطة   

 .المؤسسة

إن قدرة المؤسسة للتحكم في اتخاذ القرارات وفقاً للسياسات المالية و التشغيلية لمؤسسة أخرى يعتبر غير كافياً لوحده،                       .32
إن المؤسسة المسيطرة حتى تستطيع االستفادة من األنشطة يجب   .وللتأكيد على وجود السيطرة كم تم تحديدها في هذا المعيار

يجـب عليها التحكم في اتخاذ القرارات لمؤسسة أخرى، فمثالً حتى تتمكن المؤسسة األخرى للقيام بالتشغيل معها كجزء من  
المؤسسة " و " المؤسسة المسيطرة " هذه لها تأثير الستبعاد هذه العالقة من تعريف   .المؤسسـة االقتصـادية لتتـبع أهدافها   

فمثال فإن المصفي والمؤسسة تحت التصفية تستدعي استبعاد العالقة بين  ,  .والتي لم يتم تقييمها فيما بعد" المسـيطر عليها  
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المقـرض والمقـترض، وبالمثل بالنسبة للوصي الذي له عالقة بالوصية ال يستطيع القيام بمهمته حسب المسئوليات العادية،   
 .ولهذا يجب عدم اعتبار السيطرة على الوصاية ألغراض هذا المعيار

  القوة التنظيمية و الشرائية

إن التنظيم   .الحكومات ووكاالتها لها القوة في تنظيم سلوك العديد من المؤسسات و ذلك باستخدام رئاستها أو قوتها التشريعية       .33
ولتأكيد ذلك فإن القوائم المالية لمؤسسات القطاع العام تضم   .اإلقرار المالي التنظـيم وقـوة الشراء تُكون السيطرة ألغراض  

 :فقط هذه المصادر بأنها تسيطر وتحصل على فوائد منها، إن معنى السيطرة ألغراض هذا المعيار ال تشتمل على اآلتي

القـوة التشريعية لتأسيس إطار عمل للتنظيم التي بموجبه تعمل به المؤسسات وفرض الشروط أو الموافقة على         - أ
إن مـثل تلـك القـوة ال تنشئ السيطرة بواسطة مؤسسة القطاع العام للموجودات المنشورة في هذه    . عملياتها

فمـثالً سـلطة السـيطرة من الممكن أن تقوم بإقفال العمليات بالمؤسسات التي ال تلتزم بالشروط      .المؤسسات
 أو  .ومع ذلك فإن هذه القوة ال تأسس السيطرة بسبب أن سيطرة التلوث لها قوة في التنظيم  .البيئية

المؤسسات التي تعتمد اقتصادياً على مؤسسة القطاع العام والتي تستطيع االحتفاظ بحرية التصرف في الحصول    - ب
فمثالً اإلدارة الحكومية يمكن أن   .الحصـول على تمويل من مصادر مختلفة أو العمل مع مؤسسة القطاع العام 

مثل البر (علـى التأثير على السياسات المالية و التشغيلية لمؤسسة ما والتي تعتمد على التمويل    تكـون قادرة 
وتبعاً لذلك فإن اإلدارة الحكومية لها   .أو كمؤسسـة ربحيـة والتي تعتمد اقتصادياً على العمل معها  ) واإلحسان

 .بعض القوة كمشتري ولكن ليس لها التحكم بالسياسات المالية و التشغيلية

 تحديد فيما إذا كانت السيطرة موجودة ألغراض اإلقرار المالي

وفي بعض الحاالت يمكن أن تكون       . مؤسسات القطاع العام يمكنها تكوين مؤسسات أخرى للوصول إلى بعض أهدافها              .34
  .وفي حاالت أخرى تكون غير واضحة. واضحة بأن المؤسسة هي مؤسسة مسيطر عليها ومن هنا يجب أن تكون موحدة

تقـدم إرشادات للمساعدة إما أن تكون السيطرة موجودة أو عير موجودة ألغراض إعداد التقارير   36و  35إن الفقـرات  
 .المالية

عند فحص العالقة بين مؤسستين، يفترض وجود السيطرة إذا تحقق شرط واحد من شروط القوة، وشرط واحد كذلك من                     .35
 .شروط المنافع، إال إذا كان هناك دليل على أن السيطرة بيد مؤسسة أخرى

 شروط القوة

إن المؤسسـة يجـب عليها أن تمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل المؤسسات المسيطر عليها حق             -أ 
 .االستفادة من غالبية التصويت في المؤسسة األخرى

إن للمؤسسة القوة إما عن طريق المنح أو بالممارسة من خالل وجود تشريعات لتعيين أو فصل غالبية األعضاء       -ب 
 .األعضاء المديرين للمؤسسة األخرى

إن للمؤسسـة القـدرة على اختيار وتنظيم االختيار لغالبية األصوات المرغوب في اختيارهم في االجتماع العام           -ج 
 .لمؤسسة أخرى

 .إن للمؤسسة القدرة الختيار غالبية األصوات في االجتماعات لمجلس اإلدارة أو ما يعادلها من المجالس         -د 
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 شروط المنفعة

إن للمؤسسـة القـدرة علـى إنهـاء المؤسسـة األخرى والحصول على المنافع االقتصادية المتبقية أو تحمل                   -أ 
فمـثالً شـرط المنافع يمكن مقابلته إذا كانت المؤسسة لديها مسئولية لباقي المطلوبات     .المطلوبـات التـي عليها  

 .لمؤسسة أخرى

أو يمكن أن تكون خاضعة / إن للمؤسسـة القـدرة في استخراج التوزيعات للموجودات من مؤسسة أخرى، و           -ب 
 .لبعض المطلوبات لمؤسسة أخرى

غير موجودة، فاألسباب التالية يجب اعتمادها سواء       ) 35(عندما تكون واحدة أو أكثر من الظروف الموضحة بالفقرة             .36
 .فردياً أو جماعياً ألغراض إعداد التقارير المالية

 مؤشرات القوة

 .إن للمؤسسة القدرة على معارضة التشغيل ورأس المال للمؤسسة األخرى          -أ 

 .إن للمؤسسة القدرة على المعارضة والهيمنة أو تغيير قرارات المدراء للمؤسسة األخرى      -ب 

 .إن للمؤسسة القدرة على الموافقة للقيام بالتوظيف وإعادة التعيين وتحويل الموظفين للمؤسسة األخرى        -ج 

 .وضع مؤسسة أخرى تحت الوصاية تكون محددة بتشريعات         -د 

في المؤسسة األخرى التي تمنح الحقوق للتحكم في السياسات ) أو ما يعادلها(المؤسسـة تمـتلك أسـهم ممتازة              -ه 
 .المالية والتشغيلية لمؤسسة أخرى

 مؤشرات المنافع

حقوق الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أخرى / يجب على المؤسسة امتالك الحق في صافي الموجودات          -أ 
 .باستمرار للوصول إلى هذا الحق

حقوق الملكية للمؤسسة األخرى في حالة التصفية أو / للمؤسسـة الحق في الوصول إلى مستوى هام في صافي       -ب 
 .التوزيعات بخالف التصفية

 .المتبقية لاللتزامات للمؤسسة األخرى  إن المؤسسة قادرة لتوجيه المؤسسة القيمة        -ج 

كما يجب قراءتها     .الرسم الكروكي الموضح أدناه يبين الخطوات األساسية المستخدمة لتأسيس السيطرة على مؤسسة أخرى              .37
 ).36إلى  26من (  .بالرجوع إلى الفقرات
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هل تحقق المؤسسة فوائد من أنشطة 
 المؤسسة األخرى؟

 )36، 35، 27الفقرات (

هل تمتلك المؤسسة القوة للتحكم في السياسات
 المالية و التشغيلية للمؤسسة األخرى؟

 )36، 35، 28الفقرات (

هل قوة التحكم تمارس حالياً على السياسات ·
 و التشغيلية؟   المالية

 )30، 28الفقرات (

المؤسسة التي تسيطر على مؤسسة  اعتبر إما أن المؤسسة األخرى  .السيطرة ال تظهر لتوجد
زميلة كما هو محدد في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع 

وإما أن العالفة بين المؤسستين تكون سيطرة  ).7(العام 
مشتركة كما هي موضح في المعيار الدولي لمحاسبة 

 ).8(القطاع العام 

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال
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في بعض األحيان فإن المؤسسة المسيطر عليها تُستبعد من التوحيد عندما تكون أنشطتها غير مشابهة للمؤسسات األخرى من                    .38
فمثالُ التوحيد في مشاريع األعمال الحكومية مع المؤسسات في مجموعة القطاع العام، إن   .مـن خالل المؤسسة االقتصادية 

االسـتبعاد على هذا األساس ال يمكن تبريره ألن المعلومات المفيدة يجب تقديمها من أجل التوحيد مثل المؤسسات المسيطر  
. عليها، واإلفصاح عن المعلومات اإلضافية في القوائم المالية الموحدة عن األنشطة المختلفة عن المؤسسات المسيطر عليها

 .فمثالً، اإلفصاحات الكلية من الممكن أن تساعد على شرح األهمية لمختلف األنشطة من خالل المؤسسة االقتصادية

 إجراءات التوحيد

في إعداد القوائم المالية الموحدة، يتم تجميع القوائم للمسيطرة ومؤسساتها المسيطر عليها بنداً بنداً عن طريق إضافة البنود                     .39
حقوق الملكية، و اإليرادات والمصروفات إلى بعضها / المتماثلـة مـن الموجـودات، و المطلوبـات، و صافي الموجودات     

وحتى يمكن للقوائم المالية الموحدة أن تعرض معلومات مالية عن المؤسسة االقتصادية كمؤسسة منفردة، يجب القيام . البعض
 :بالخطوات التالية

حذف القيمة المسجلة الستثمار المؤسسة المسيطرة في كل مؤسسة مسيطر عليها مقابل نصيب المؤسسة المسيطرة من        -أ 
أن المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون، (حقـوق الملكية في كل مؤسسة مسيطر عليها  / صـافي الموجـودات   

 ).اندماج األعمال، يقدم المعالجة ألي شهرة ناتجة

تحديـد حصص األقلية في صافي الفائض و العجز للمؤسسات المسيطر عليها لفترة اإلقرار وتعديل دخل المجموعة بها     -ب 
 و  .للوصول إلى صافي الفائض و العجز الذي يعزي لمالكي المؤسسة المسيطرة

حقوق الملكية للمؤسسات المسيطر عليها وعرضها في قائمة المركز / تحديـد حصـص األقلية من صافي الموجودات       -ج 
و تتألف حصص . حقوق الملكية للمؤسسة المسيطرة/ المـالي الموحـد مفصولة عن المطلوبات و صافي الموجودات   

 :حقوق الملكية من/ األقلية لصافي الموجودات 

المبلغ المسجل بتاريخ التوحيد األصلي محسوباً بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون، اندماج                    -1
 و   .األعمال

 .نصيب األقلية من التحركات في حقوق الملكية منذ تاريخ التوحيد    -2

تتم المحاسبة عن الضرائب المستحقة على المؤسسة المسيطرة أو مؤسساتها المسيطر عليها المترتبة على توزيع فائض                     .40
األربـاح المحتجـزة فـي المؤسسات المسيطر عليها إلى المؤسسة المسيطرة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر    
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 .محاسبة ضرائب الدخل

يجب حذف كامل األرصدة والعمليات ضمن المجموعة واألرباح غير المحققة الناتجة عنها، كما يجب حذف كامل الخسائر  .41
 .غير المتحققة الناتجة عنها ضمن المجموعة ما لم تكن التكلفة غير ممكنة االسترداد

وتحذف كامل األرباح     .تحذف كامل األرصدة والعمليات ضمن المجموعة، شامالً المبيعات والمصروفات وأرباح األسهم             .42
غـير المتحققة الناتجة عن العمليات ضمن المجموعة التي تدخل في القيمة المسجلة للموجودات، مثل المخزون والموجودات  

كذلـك تحذف الخسائر غير المتحققة الناتجة عن العمليات ضمن المجموعة التي تطرح للوصول إلى القيمة المسجلة    .الثابتة
يتم التعامل مع فروق التوقيت التي تنشأ عن حذف الفائض أو العجز   .للموجودات إال إذا كانت التكلفة غير ممكنة االسترداد

غـير المتحققة الناتجة عن العمليات ضمن المجموعة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، المحاسبة عن ضرائب  
 .الدخل

عندما تكون القوائم المالية المستخدمة في التوحيد معدة في تواريخ مختلفة، فإنه يجب إجراء تعديالت آلثار العمليات  .43
وفي جميع األحوال  .الهامـة أو األحداث األخرى التي تجري بين هذه التواريخ وتاريخ القوائم المالية للمؤسسة المسيطرة 

 .يجب أال يتجاوز الفرق بين تواريخ التقارير أكثر من ثالثة أشهر

تعد عادة القوائم المالية للمؤسسة المسيطرة والمؤسسات المسيطر عليها التي تستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة في نفس   .44
نفس التاريخ، ولكن عندما تكون تواريخ التقرير مختلفة، فإنه ألغراض التوحيد، غالباً ما تعد المؤسسة المسيطر عليها قوائم 

وعندما يكون من غير العملي إجراء ذلك، فإنه يمكن استخدام قوائم مالية معدة في تواريخ . بـنفس تـاريخ قوائـم المجموعة   
مختلفة شريطة أن ال يتجاوز الفرق أكثر من ثالث أشهر، ويتطلب مبدأ الثبات أن تكون أطول فترات اإلقرار، وأي فرق في 

 . تواريخ فترات اإلقرار يجب أن تكون ثابتة من فترة ألخرى

يجب أن تعد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية منتظمة للعمليات المماثلة واألحداث األخرى في الظروف  .45
المتماثلة، وإذا لم يكن عملياً استخدام سياسات محاسبية منتظمة في إعداد القوائم المالية الموحدة، فإنه يجب اإلفصاح عن 
 .عن هذه الحقيقة، كما يجب اإلفصاح عن نسب البنود في القوائم المالية الموحدة التي خضعت لسياسات محاسبية مختلفة

في كثير من الحاالت، إذا كان عضو المجموعة يستخدم سياسات محاسبية غير تلك المستخدمة في القوائم المالية الموحدة                      .46
للعمليـات المتماثلة واألحداث في الظروف المشابهة، فإنه يتم القيام بتعديالت مناسبة للقوائم المالية عند استخدامها في إعداد  

 .القوائم المالية الموحدة

  .صافي الفائض أو العجز في عمليات المؤسسة المسيطر عليها يدخل في القوائم المالية الموحدة من تاريخ نفاذ السيطرة                   .47
في قائمة اإلنجاز المالية الموحدة حتى تاريخ ) بيعها(كمـا تدخل نتائج عمليات المؤسسة المسيطر عليها التي تم التخلص منها  

ويتم االعتراف في قائمة اإلنجاز   .الـتخلص وهو التاريخ الذي تتوقف عنده سيطرة المسيطرة على المؤسسة المسيطر عليها 
الماليـة الموحدة بالفرق بين المتحصالت الناتجة عن التخلص من المؤسسة المسيطر عليها والقيمة المسجلة ألصولها ناقصاً  
التزاماتهـا كمـا هي بتاريخ التخلص كفائض أو عجز التخلص من المؤسسة المسيطر عليها، ومن أجل الحفاظ على قابلية   

المقارنـة بين القوائم المالية من فترة محاسبية إلى فترة أخرى، فإنه غالباً ما يجري توفير معلومات إضافية حول أثر التملك  
 .والتخلص من المؤسسات المسيطر عليها على المركز المالي في تاريخ التقرير وعلى المبالغ المقابلة للفترة السابقة

ابتداء من التاريخ الذي تتوقف فيه تعريف المؤسسة المسيطر عليها وال تصبح مؤسسة زميلة كما هي محددة في المعيار                       .48
الدولـي لمحاسـبة القطاع العام السابع أو مؤسسة مسيطر عليها مشاركة حسب المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثامن   

 .والمعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثالثون يقدم إرشادات في المحاسبة عن االستثمارات  .يجب المحاسبة عنها كاستثمار
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 .تعتبر القيمة المسجلة لالستثمار بتاريخ التوقف عن كونه مؤسسة مسيطر عليها بمثابة التكلفة من ذلك التاريخ فصاعداً  .49

حقوق/ يجب عرض حصص األقلية في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن المطلوبات وصافي الموجودات                   .50
كذلك يجب عرض حصص األقلية في الفائض أو العجز للمؤسسة االقتصادية بشكل منفصل  .الملكيـة للمؤسسة المسيطرة 

 .أيضاً

قد تزيد خسائر األقلية في المؤسسة المسيطر عليها الموحدة عن حقوق ملكيتهم في المؤسسة المسيطر عليها وتحمل هذه                      .51
الزيـادة، وأيـة خسـائر إضـافية متعلقة باألقلية على حقوق األكثرية إال عندما تكون األقلية ملتزمة وقادرة على تعويض     

وإذا حققـت المؤسسة المسيطر عليها فائض فيما بعد فيجري تخصيص كامل الفائض إلى حصة األكثرية حتى يتم    .الخسائر
 .تغطية نصيب األقلية من العجز السابق التي تمتلكها األكثرية

إذا كانت للمؤسسة المسيطر عليها أسهم ممتازة متجمعة قائمة محتفظ بها خارج المجموعة، فإن المؤسسة المسيطرة تحسب                    .52
نصيبها من الفائض أو العجز بعد التعديل مقابل أرباح األسهم الممتازة للمؤسسة المسيطر عليها، سواء أعلنت هذه األرباح أم 

 .لم تعلن

 المحاسبة عن االستثمارات في المؤسسات المسيطر عليها في القوائم المالية 
 المنفصلة للمؤسسة المسيطرة

يجب المحاسبة في القوائم المالية المنفصلة للمؤسسة المسيطرة عن االستثمارات في المؤسسات المسيطر عليها التي  .53
 :تدخل في القوائم المالية الموحدة بإحدى الطريقتين التاليتين

 أو  .طريقة حقوق الملكية كالموصوفة في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع       -أ 

 .تتم المحاسبة عنها كاستثمار   -ب 

المؤسسات المسيطر عليها المستثناة من التوحيد يجب المحاسبة عليها كاستثمارات في القوائم المالية منفصلة عن  .54
 .المؤسسة المسيطرة

 .إرشادات عن المحاسبة في االستثمارات توجد في المعايير المحاسبة الدولية أو الوطنية  .55

 .في كثير من البلدان تعرض قوائم مالية منفصلة للمؤسسة المسيطرة من أجل الوفاء بالمتطلبات القانونية أو متطلبات أخرى  .56

 اإلفصاح

 :كالتالي) 16(يجب اإلفصاح عما يلي، إضافة اإلفصاحات المطلوبة في الفقرة رقم   .57

المسيطرة، وبلد التسجيل أو اإلقامة،  قائمة بالمؤسسات المسيطر عليها الهامة تدرج في القوائم المالية الموحدة بتين       -أ 
 .اإلقامة، ونسبة حق ا لملكية، أو نسبة حق التصويت المتحفظ بها إذا كانت مختلفة عن نسبة حق الملكية

 :في القوائم المالية الموحدة، متى انطبق ذلك   -ب 

 .أسباب عدم توحيد مؤسسة مسيطر عليها                                          -1
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طبيعة العالقة بين المؤسسة المسيطرة والمؤسسة المسيطر عليها التي ال تملك فيها                                          -2
المؤسسـة المسـيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل المؤسسات المسيطر عليها، أكثر من نصف   

 .حقوق التصويت

اسم المؤسسة التي تملك فيها المؤسسة المسيطرة أكثر من نصف حقوق التصويت، بشكل مباشر أو غير  -3
 و  .مباشر من خالل المؤسسات المسيطر عليها، ولكن بسبب غياب السيطرة ليست مؤسسة مسيطر عليها

تأثير التملك والتخلص من المؤسسات المسيطر عليها على المركز المالي بتاريخ التقرير، وعلى نتائج فترة  -4
 و. التقرير، وعلى المبالغ المقابلـة للفترة السابقة

وصـف للطريقة المستخدمة في المحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها في القوائم المالية المنفصلة للمؤسسات    -ج 
 .المسيطرة

 أحكام االنتقالية

المتعلقة باستبعاد األرصدة والعمليات بين المؤسسات من) 41(المؤسسات ليس مطلوب منها االلتزام بمتطلبات الفقرة           .58
خـالل المؤسسـة االقتصادية عن فترات اإلقرار والتي تبدأ خالل ثالث سنوات التي تتبع تاريخ تطبيق أول معيار يجري   

 .اعتماده

المؤسسات المسيطرة التي تعتمد هذا المعيار قد يكون لديها سيطرة على كثير من المؤسسات المسيطر عليها، كما يكون لها                      .59
ومع ذلك فإنه من الصعب تحديد بعض هذه العمليات واألرصدة المرغوب استبعادها . العديد من العمليات بين هذه المؤسسات

تقدم المساعدة من أجل استبعاد ) 58(ولهذا السبب، فإن الفقرة   .مـن أجل إعداد القوائم المالية الموحدة للمؤسسة االقتصادية 
 .األرصدة والعمليات بين هذه المؤسسات من خالل المؤسسة االقتصادية ككل

، فإن عليها اإلفصاح عن حقيقة أنه ليس كل األرصدة)58(عندما تطبق المؤسسات األحكام االنتقالية حسب الفقرة           .60
 .والعمليات قد ظهرت بين المؤسسات من خالل المؤسسة االقتصادية والتي تم استبعادها

 تاريخ التطبيق

يطبق هذا المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من األول من يوليه  .61
 .يشجع التطبيق األبكر. أو بعد ذلك التاريخ 2001

عندما تعتمد المؤسسة أساس االستحقاق المحاسبي، كالمحدد في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام ألغراض إعداد                    .62
التقـارير الماليـة والالحقـة لسريان هذا التاريخ، فإن هذا المعيار يطبق على القوائم المالية السنوية للمؤسسة والتي تغطي    

 .الفترات التي تبدأ من هذا التاريخ أو بعده
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 مقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون

إن المعيـار الدولي لمحاسبة القطاع السادس القوائم المالية الموحدة للمحاسبة عن المؤسسات المسيطر  
 عليهـا، تـم أخـذه أصـال من المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون، القوائم المالية الموحدة    

إن االختالفات الرئيسية بين المعيار الدولي لمحاسبة .والمحاسبة عن االستثمارات في المؤسسات الزميلة
 :لمحاسبة القطاع العام السادس والمعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون هي كما يلي

لقد وضع تعديالت إضافية إلى المعيار الدولي لمحاسبة                                                                                          •
القطـاع العـام السـادس زيادة عن الموجودة في المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون،    

 .لتوضيح كيفية تطبيق هذا المعيار للمحاسبة في مؤسسات القطاع العام

إن المعـاني والمصـطلحات قـد تم استخدمها بطريقة                                                                                          •
مختلفة في بعض الحاالت في المعيار المحاسبي الدول للقطاع العام السادس عن المستخدمة في 

،"مؤسسة"المعيـار المحاسبي الدولي السابع و العشرون، ومن األمثلة األكثر أهمية هي مصطلح  
،"المؤسسة المسيطرة"، "حقـوق الملكية / صـافي الموجودات "، "قائمـة األداء المالي "، "اإليراد"
والمصطلحات  .في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس" والمؤسسـة المسـيطر عليها  "

،"قائمة الدخل"، "دخل"، "منشأة"المقابلـة لها في المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرين هي  
 ".الشركة التابعة"، و"الشركة األم"، "حقوق الملكية"، "الميزانية العمومية"

المعيـار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس يحتوي                                                                                          •
على تعريفات مختلفة كمصطلحات فنية عن المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون بالفقرة 

)8.( 

المعيـار الدولـي لمحاسبة القطاع العام السادس يشتمل                                                                                         •
علـى األحكـام االنتقاليـة والتي تسمح للمؤسسات عدم استبعاد جميع األرصدة والعمليات بين    
المؤسسات من خالل المؤسسة االقتصادية لفترات اإلقرار والتي تبدأ خالل ثالثة سنوات الالحقة 

 .لتاريخ سريان أول تبني تطبيق هذا المعيار


