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نطاق التطبيق

يطبق هذا املعيار يف إعداد البيانات املوحدة موعات الشركات •
أ أ ل ط .اليت تسيطر عليها منشأة أمل
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اهلدفاهلدف

 املعلومات مقارنةوإمكانيةوموثوقيةأمهية تعزيزإىلاملعياريهدف•
املاليةوبياناااملنفصلةاملاليةبياناايفاألماملنشأةتوفرهااليت  املاليةوبياناا املنفصلةاملاليةبياناايف األماملنشأةتوفرهااليت

:وباألخص املوحدة،
فأ ألللظ للمل أمل    أخرىملنشأة املاليةالبياناتتوحيدفيهااملنشأة علىجيباليتالظروفأ-   أمل

؛) تابعة شركة كوهنا (
كمللكل لل التابعة؛الشركةيفامللكيةحصة مستوىيفالتغرياتحماسبةب-

التابعة؛و الشركة على السيطرة فقدان حماسبةج-
 البياناتمستخدمي لتمكنيعنهااإلفصاحاملنشأة علىجيباليتاملعلوماتد-

.التابعة وشركاا املنشأة بني العالقة طبيعة تقييم من املالية
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تعاريفتعاريف

لل ململ  علىتظهر معينةموعةاملاليةالبيانات :املوحدةاملاليةالبيانات•
.واحدة اقتصاديةمنشأةختصأهنا وص

.أخرى منشأة عليها تسيطر منشأة عن عبارة :التابعة الشركة•

ك أأأألل   منأكثر أو واحدةمتتلكمنشأةعن عبارة:األمالشركة•
.التابعةالشركات

.للمنشأة والتشغيلية املالية السياسات إدارة سلطة :السيطرة•

ق ةق كجللألقل لمل  ال الذي امللكية حقوقحصصمناجلزء ذلكهو:األقليةحقوق•
م.األمالشركةمتتلكه

5



املالية البيانات عرض البيانات املاليةعرض

:عدا فيما األم، الشركة قبل من املوحدة املالية القوائم إعداد يتوجب•

  على املالكون يعترض وال أخرى، ملنشأة تابعة هي األم الشركة تكون أن–

.املوحدةاملاليةالبياناتدإعدا

لتالأن– قالأتدا ةق نألك كةد قيفاألمالش ال .السوقيف األم الشركةديونأوملكيةحقوق مالرأستداوليتمالأن–

ويوريىيبيومرو  أو ماليةأوراق هيئةلدىاملاليةبيانااأودعتقد األمالشركةتكونالأن–

.األسهم إصدار لغرض أخرى تنظيمية جهة
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املوحدة املالية البيانات املالية املوحدةالبيانات

 بامتالكالسيطرة وتتمثلاألم،للشركةالتابعةالشركاتكافةتوحيديتوجب•
.) مباشرغريأومباشربشكل( التصويتحقوقنصفمنأكثر

رمربنيو  هذهأنثبت ما إذاالتابعةوالشركةاألمالشركةبنيقائمةالعالقةتكونال• بإبو
:السيطرة وتكون .سيطرة تشكل ال امللكية

التصويتحقوقنصفبامتالك– .التصويتحقوقنصفبامتالك

.التابعة يف والتشغيلية املالية السياسات بإدارة–

.املسيطرةاإلدارة جملسأعضاءأغلبيةعزلأولتعيني– رسبيزويني رإل ي
.اإلدارة جملس إجتماع يف األصوات بأغلبية لإلدالء–
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املوحدة املالية البيانات املالية املوحدةالبيانات

 التوحيد عمليةمنتابعةشركة أيأستثناءميكنال•
.اموعةأعمالعنأعماهلاإختالفبسبب

  إدارةسلطةتفقدعندماالسيطرةاملنشأةتفقد•
  اخلضوع ( التابعةيفوالتشغيليةاملاليةالسياسات
.) ... حمكمة أو احلكومة لسيطرة
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املوحدة املالية البيانات املالية املوحدةالبيانات

 الرقابةتكون عندماالتابعةالشركةتوحيداملعياريتطلبال•
االة( ؤقتة فالش ةللت ) ش12 خاللالتا .) شهر 12 خاللبالتابعةللتصرفالشراءحالة( مؤقتة

يجيب التوحيدمن سابقاًاستثنائهامتاليتالتابعةالشركةتوحيدجيب• ينبهمتيتبرو و
 تاريخ من شهر 12 خالل بالتابعة التصرف يتم مل حال يف

ا .الشراءال

صارمةقيودحتتتعملاليتالتابعةالشركةاستثناءالميكن•  صارمةقيود حتتتعملاليتالتابعة الشركةاستثناءالميكن
.األموالنقلعلىقدرا منتقوضاألمدطويلة
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) 1( الحالة رقم 

)2(الحالة رقم )(م
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المحاسبية اإلجراءات المحاسبيةاإلجراءات

 إلعداد موحدة محاسبية سياسات المجموعة تستخدم أن يجب1)

.استثناء دون المعامالت حول التقارير

ل لللأل ل  الملكيةحقوق عنمنفصلبشكلاألقليةحقوقعرضيجب2)

آماالملكية،حقوقضمنإظهارهاويجباألم،للمنشأة   آماالملكية، حقوقضمنإظهارها ويجباألم،للمنشأة

حير  خسائرأو أرباحفياألقليةحقوق عرضأيضًايجب رر

.منفصل بشكل المجموعة
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المحاسبية اإلجراءات المحاسبيةاإلجراءات

أل  والنفقات والدخلواألرصدةالمعامالتجميعحذفينبغي3)

اتن لال الكا .بالكاملالمجموعاتبين

ين4) اليةالبياناتإعداديت ،للشرآةال ااأل ةشرآات التاب   التابعةوشرآاتهااألم،للشرآةالمالية البياناتإعداديتعين4)

اإلبالغتاريخنفسبإستخدام م .إلبالغ ريخسبإ
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المحاسبية اإلجراءات المحاسبيةاإلجراءات

  حقوق في حقوقها تتجاوز األقلية على المطبقة الخسارة آانت إذا5)
ة لك آةال ةللش دتالتا ادةق ةأالز ائأ ةخ إضاف   إضافيةخسائر أيةأوالزيادةقيديتم التابعة،للشرآةالملكية
م هناكيكن لم ماالمجموعة،حسابعلىلألقليةنسبتهايمكن
.األقلية قبل من الخسائر بتعويض ملزمًا تعهدًا

  األرباح، حول التقارير بإعداد الحقًا التابعة الشرآة تقوم عندما6)
إسترداديتمأنإلالمجموعةإلاألرباحجميعنسبسيتم  إسترداديتم أنإلىالمجموعةإلىاألرباحجميعنسبسيتم
.المجموعة تحملتها التي الخسائر من األقلية حقوق
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المحاسبية اإلجراءات المحاسبيةاإلجراءات

محاسبةينبغياألم،للمنشأةالمنفصلةالماليةالبياناتفي7) يميبيي7) ب   ب ي

  الزميلة، والشرآات التابعة الشرآات في االستثمارات

 بقياس إما مشترك بشكل عليها المسيطر والمنشآت

  الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا أو التكلفة بسعر االستثمارات

39.
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اإلفصاحاتاإلفصاحات

:الموحدة المالية البيانات في التالية اإلفصاحات إجراء يتعين1)
ة القةط ةاألال تالكالفالتا فأآثا لطةن  سلطةنصف من أآثرامتالكعدمحالفيوالتابعة األمبينالعالقةطبيعة

.التصويت

.التصويت سلطة نصف من أآثر امتالك حال في السيطرة عدم أسباب

عناالختالفحالفيالزمنيةوفترتهاالتابعةللشرآةالبياناتإبالغتاريخ هبربيإبالغريخ ر يو ال ل يز  نال
.االختالف وسبب الزمنية وفترتها األم الشرآة إبالغ تاريخ

ة ةطاقط ةقأ آاقلا ةالش ا القللال األ  األموالنقل على التابعةالشرآاتقدرةعلىهامة قيودأيةونطاقطبيعة
.والسلف القروض تسديد أو أرباح، توزيعات صورة في األم للشرآة
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اإلفصاحاتاإلفصاحات

 للشرآة المنفصلة المالية البيانات إعداد عند التالية اإلفصاحات تطلب2)
اناتإعدادعدتختاالتاأل ةال ال دةال :ال :الموحدةالماليةالبيانات إعدادعدمتختارالتياألم

 التوحيد، من اإلعفاء استخدام تم وأنه منفصلة، هي المالية البيانات أن حقيقة
 البيانات على الحصول منه يمكن الذي والعنوان التأسيس وبلد واالسم
.الموحدةالمالية

 عليها المسيطر والمنشآت التابعة الشرآات في الهامة باالستثمارات قائمة
بالزميلة،الشرآاتمشتركبشكل قن يتحق التص .التصويتحقوقونسبالزميلة، والشرآاتمشتركبشكل

.السابقة الفقرة في  االستثمارات لحساب المستخدم االسلوب وصف
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اإلفصاحاتاإلفصاحات

 في المستثمر أو األم الشرآة تقوم عندما التالية اإلفصاحات تطلب3)
زميلةشرآةفالمستثمرأومشترك،بشكلعليهامسيطرمنشأة   زميلةشرآة فيالمستثمرأومشترك،بشكلعليهامسيطرمنشأة
:منفصلة مالية بيانات بإعداد

 يتطلبها لم إن ذلك وراء واألسباب منفصلة، هي المالية البيانات أن حقيقة
ون.القانون

 عليها المسيطر والمنشآت التابعة الشرآات في الهامة باالستثمارات قائمة
كشكل آاتشت لةالش قنالز تق الت .التصويتحقوقونسبالزميلة، والشرآاتمشتركبشكل

.السابقة الفقرة في  االستثمارات لحساب المستخدم االسلوب وصف
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رقم )3(الحالة )3(الحالة رقم

.حساب تكلفة الشراء1.

ة2 التا كة الش ل أ ايف ل ادلة ال ة الق ا .حساب القيمة العادلة لصايف أصول الشركة التابعة2.

.حساب الشهرة3.

).القابضة ( تسجيل قيود الشراء يف دفاتر الشركة األم 4.

:إعداد امليزانية العمومية املوحدة بتاريخ الشراء5.

واالستبعادأ- التسوية قيود تسجيل .تسجيل قيود التسوية واالستبعادأ

.إعداد ورقة العملب-
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رقم )4(الحالة )4(الحالة رقم

 التابعةالشركة أصوللصايفالعادلةالقيمةتزيد قداالندماجحاالتبعضيف•
ىليلمتيت  علىحنصل وهنا الشركةهذهشراءتكلفةإمجايلعنعليهااحلصولمتاليت
.سالبةشهرة

اءتكلفةعنالعادلةالقيمةيفالزيادةبتوزيعاحملاسبيةاملعاجلةتقض• يقةالش بط  بطريقةالشراء تكلفةعنالعادلةالقيمةيفالزيادة بتوزيعاحملاسبيةاملعاجلةتقضي
 خبالف املتداولة غري لألصول أصالً املخصصة املبالغ لتخفيض تناسبية

ات ا تث لةاال لط اقيفاأل ةأ ال .ماليةأوراق يفاألجلطويلةاالستثمارات

  املتبقيجعل فيتم السالبةالشهرةتوزيعاألجلطويلةاألصولتستوعبملوإذا•
ً  مدىعلى تستنفذ أنجيباليتالسالبةللشهرة حساببإنشاءدائناًالتوزيعمن

.عاماً أربعنيعنتزيدأالبشرطمنها تستفيدأنيتوقعاليتالفترات
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رقم )4(الحالة )4(الحالة رقم

.حساب تكلفة الشراء1.

التابعة2 كة الش أصول لصايف العادلة مة الق حساب .حساب القيمة العادلة لصايف أصول الشركة التابعة2.

.حساب الشهرة3.

أل أل .توزيع الشهرة على األصول طويلة األجل القابلة لالستهالك عدا املالية4.

).القابضة( تسجيل قيود الشراء يف دفاتر الشركة األم5. م يف ل

:إعداد امليزانية العمومية املوحدة بتاريخ الشراء6.

عادأ- واالست ية الت د ق ل ج ت .تسجيل قيود التسوية واالستبعادأ

.إعداد ورقة العملب-
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التوحيد إجراءات التوحيدإجراءات

 األصول، من املتماثلة البنود إضافة بواسطة بنداً بنداً التابعة ومنشآا األم للشركة البيانات جتميع1.
 املوحدة املالية البيانات وتعرض البعض، بعضها إىل واملصروفات والدخل امللكية، وحقوق واإللتزامات،
:خاللمنواحدكمشروعللمجموعة

 حقوق من األم املنشأة نصيب مقابل تابعة منشأة كل يف األم املنشأة إلستثمار املرحلة القيمة حذفأ-
ة تابعة؛منشأةكليفامللك تابعة؛منشأةكليفامللكية

 ا اموعة دخل وتعديل التقرير لفترة التابعة املنشآت دخل صايف يف املسيطرة غري احلصة تعريفب-
واألم؛املنشأةملالكييعزى الذيالدخلصايفإىلللوصول ميليف

 منفصل بشكل وتعريفها املوحدة، التابعة للمنشآت األصول صايف يف املسيطرة غري احلصة حتديدج-
:من األصول صايف يف املسيطرة غري احلصة وتتألف األم، املنشأة أسهم محلة

ً و؛3 رقم املالية التقاريرإلعدادالدويلاملعيارمبوجبحمسوباً األصليالتوحيدبتاريخاملبلغ1)
.التوحيد تاريخ منذ امللكية حقوق يف التحركات من املسيطرة غري احلصة نصيب2)
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التوحيد إجراءات التوحيدإجراءات

والتغرياتأواخلسائراألرباححصصحتديديتمممكنة،تصويتحقوقوجودعند2. و2. م،صويتوقو حصصيي رألرب ريو  و
 حصص أساس على األقلية وحقوق األم للشركة املخصصة امللكية حقوق يف

.احملتملةالتصويتحلقوقالتحويلأواملمارسةإمكانيةتعكسوالاحلاليةامللكية يسواليي . صويوقويلورإ

.بالكامل واملصاريف والدخل واملعامالت اموعة داخل األرصدة إستبعاد يتم3.

ا4 ةإ لاأل الاا ا لذلكيفاامل اال امل  واملصاريف الدخل ذلكيفمباواملعامالت،اموعة داخلاألرصدةإستبعاديتم4.
 داخل املعامالت من الناجتة واخلسائر األرباح تستبعد كما .بالكامل األسهم وأرباح
ة فا ليفاامل نلاأل لامل ةاأل ا لال الكا .بالكامل الثابتةواألصولاملخزونمثلاألصول،يفااملعترفاموعة
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التوحيد إجراءات التوحيدإجراءات

سياساتوباستخداماإلبالغ،تاريخبنفساملوحدةاملاليةالبياناتإعدادجيب5. سو يبيإجيب5. مإلبالغ،ريخب  يوب
  االختالف، فترة عن إضافية مالية بيانات إعداد جيب وإال موحدة، حماسبية
.احملاسبيةالسياساتيفاملناسبةالتعديالت إجراءوكذلك ك ءو ر .بيييفبيال إ

 تاريخ من املوحدة املالية البيانات يف التابعة الشركة ومصاريف دخل تضمني يتم6.
الك ااالست ايفحمددهك يإلعدادالدويلاملع ةالتقا 3 قاملال .3 رقم املاليةالتقاريرإلعدادالدويلاملعيار يفحمددهوكمااالستمالك

 حقوق ضمن املايل للمركز املوحد املايل البيان يف املسيطرة غري احلصص عرض يتم7.
ة لكلامللك قف ةق كةلك األال .األمالشركةملكيةحقوقعنمنفصلبشكلامللكية،
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رقم )5(الحالة )5(الحالة رقم

االقتناء يخ تا يف حدة امل ة املال ائ الق إعداد القوائم املالية املوحدة يف تاريخ االقتناءإعداد
كاملة غري سيطرة وبدرجة سيطرة غري كاملةوبدرجة
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رقم )6(الحالة )6(الحالة رقم

تاريخ االقتناءبعدإعداد القوائم املالية املوحدة
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ك أمتىن لكم التميزأ

الرضا عقبه الدكتور عقبه الرضاالدكتور
2009متوز15– دمشق وزق
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