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 ٢٠١٥) ٤٣(عيار المحاسبة المصري رقم م
 الترتيبات المشتركة

  هدف المعيار
وضع مبادىء للتقرير المالى بواسطة المنشآت التى لديها حصة إلى  يهدف هذا المعيار -١

  .) المشتركةالترتيبات(محكومة بسيطرة مشتركة ترتيبات فى 
  الوفاء بالهدف

 وتطلب  ، السيطرة المشتركةا المعيار عرف هذ، " ١ "للوفاء بالهدف المذكور فى الفقرة - ٢
 الذى مشتركالترتيب ال ان تحدد نوع ترتيب مشتركمن المنشأة التى هى طرف فى 

لك الحقوق توالمحاسبة عن ) التزاماتها( عن طريق تقدير حقوقها وتعهداتها دخل فيهت
  .هذا الترتيبطبقاً لنوع ) االلتزامات(هدات والتع

  نطاق المعيار
   .ترتيب مشترك فى اً طرفتكون على جميع المنشآت التى عياريطبق هذا الم -٣

   المشتركة الترتيبات
 . طرفين او اكثر لديهم سيطرة مشتركة الترتيب الذى به الترتيب المشترك هو -٤

  :  بالخصائص اآلتيةالترتيب المشترك يتميز  -٥
 .)"٤أت"إلى  " ٢أت"من  الفقرات راجع( باتفاق تعاقدى ملزموناالطراف   ) أ(
 الفقرات راجع (الترتيبفين او اكثر من ر سيطرة مشتركة لطيمنحفاق التعاقدى  االت  ) ب(

 .)" ١٣"إلى" ٧"من 
  .كون اما عملية مشتركة او مشروع مشتركالترتيب المشترك ي -٦

  السيطرة المشتركة 
 ما، والتى على ترتيبالسيطرة المشتركة هى إتفاق تعاقدى باالشتراك فى السيطرة  -٧

 لالطراف موافقة باإلجماعالقرارات المرتبطة باألنشطة توجد فقط عندما تتطلب 
 .المشتركة فى السيطرة 

 التعاقدى يعطى الترتيب ان تقدر ما إذا كان ترتيب ماعلى المنشأة التى تكون طرف فى  - ٨
   .هذا الترتيب على مجتمعةالطراف سيطرة بصورة جميع االطراف او مجموعة من ا
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 بصورة مجتمعة ترتيبعة من االطراف على جميع االطراف او مجمو وتتحقق سيطرة
من  العوائدفى بشكل هام  معاً لتوجيه االنشطة التى تؤثر يتصرفواعندما يجب ان 

  .)االنشطة ذات الصلة بمعنى (الترتيب
، ال  الترتيب يسيطرون على   تحديد ان كل االطراف او مجموعة من االطرافيعد - ٩

موافقة باإلجماع لقرارات المرتبطة باألنشطة  عندما تتطلب اإالالسيطرة المشتركة توجد 
 .من األطراف التى تسيطر على الترتيب 

ألن أى طرف فى .  لصالحه الترتيب  المشترك طرف يسيطر على الترتيبال يوجد فى  -١٠
يستطيع ان يمنع ايه اطراف اخرى او ايه مجموعة من سيطرة مشتركة ترتيب 

 .الترتيباالطراف من السيطرة على 

 حتى إذا لم يكن لدى كل االطراف سيطرة اً مشتركاًالترتيب ترتيبيكون  يمكن أن -١١
هذا المعيار بين االطراف الذين لديهم سيطرة مشتركة ويميز . هذا الترتيبمشتركة على 

 مشروعات فى صحاب حصص أو أ مشتركين مشغلين(على الترتيب المشترك 
ترتيب سيطرة مشتركة فى طراف الذين يساهمون فيه ولكن ليس لديهم واأل) مشتركة
 .مشترك

لتطبيق الحكم الشخصى عند تقييم ما إذا كان كل االطراف او مجموعة  المنشأة تحتاج  -١٢
بعمل تقدير يأخذ فى المنشأة تقوم و، على الترتيب من االطراف لديهم سيطرة مشتركة 

  .)"١١أت"إلى " ٥أت"من  الفقرات راجع ( االعتبار جميع الحقائق والظروف المحيطة

 تقدير ما إذا كان سيستمر لديها إعادةإذا تغيرت الحقائق والظروف، فعلى المنشأة  -١٣
  . أم ال على الترتيبسيطرة مشتركة 

   المشتركةالترتيبات انواع 
الترتيب يعتمد تصنيف و. دخل فيهت الترتيب المشترك الذىعلى المنشأة ان تحدد نوع   -١٤

) التعهدات(الحقوق وااللتزامات  مشتركة او مشروع مشترك على كعملية المشترك
 .الترتيبالطراف 

ن لدى اطرافه سيطرة مشتركة على و مشترك عندما يكترتيبتصبح العملية المشتركة  -١٥
 ويطلق على هؤالء. بالترتيب  والتعهدات بااللتزامات المرتبطة لاألصوعلى الحقوق 

 .االطراف المشغلين المشتركين
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 اطرافه سيطرة مشتركة على عندما يكون لدى مشترك ترتيبيكون المشروع المشترك  -١٦
وهؤالء االطراف يطلق عليهم اصحاب . بالترتيبصافي االصول المرتبطة  على الحقوق

 . الحصص فى المشروعات المشتركة

 عملية مشتركة الترتيب المشتركالمنشأة الحكم الشخصي عند تقدير ما إذا كان ق ـتطب -١٧
 آخذة تشترك فيه الترتيب المشترك الذىوع على المنشأة تحديد نو. او مشروع مشترك

 فى وإلتزاماتهااة حقوقها الناتجة عن الترتيب وتقيم المنش فى االعتبار حقوقها والتزاماتها
 والشروط المتفق عليها بواسطة االطراف فى للترتيب والشكل القانوني ضوء الهيكل

 الفقرات راجع(الئماً االتفاق التعاقدي والحقائق والظروف االخرى عندما يكون ذلك م
 .)"٣٣أت"إلى  "١٢أت"من

ضع الشروط العامة تعام التفاقية   طريق اطارعن معاً بعض األطرافأحياناً يجتمع  -١٨
 اكثر من بتكوين االطراف قياماتفاقية االطار العام قد تذكر . و اكثرأ نشاطب للقيام للتعاقد 

حتى إذا كانت و.  من االتفاقيةاً مع انشطة محددة والتى تمثل جزءلتتعامل ترتيب مشترك
 مع نفس اتفاقية االطار العام، فنوعها قد يكون مختلفاً إذا ترتبط المشتركة الترتيباتتلك 

 اتفاقية االطار القيام بأنشطة مختلفة تتناولهاكانت حقوق والتزامات االطراف تختلف عند 
عندما يطبق اطراف معاً ترك  العملية المشتركة والمشروع المشتواجد يمكن وبالتالى. العام

 . من نفس اتفاقية االطار العاماًاالتفاقية انشطة مختلفة والتى تشكل جزء

الترتيب إذا تغيرت الحقائق والظروف فعلى المنشأة ان تعيد تقييم ما إذا كان نوع  -١٩
  . ترتبط به قد تغيرالمشترك الذى
   المشتركةالترتيباتطراف القوائم المالية أل

  شتركة المالعمليات
  :على المشغل المشترك ان يعترف فيما يتعلق بحصته فى العملية المشتركة بـ  -٢٠

 . فى ذلك نصيبه فى االصول المشتركةبمااصوله    ) أ(

 .ما فى ذلك نصيبه فى ايه التزامات يتم تحملها مشاركةبالتزاماته )  ب(و

 .من بيع نصيبه أو حصته فى ناتج العمليات المشتركة ايراداته  ) ج(و

 . المشتركة بيع ناتج العمليات االيرادات من فىنصيبه   )د(و

  . فى ذلك نصيبه فى المصروفات التى تم تحملها بصورة مشتركة بمامصروفاته ) هـ(    و
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على المشغل المشترك ان يعالج محاسبياً االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات  -٢١
 المطبقة علىالمصرية ير المحاسبة المرتبطة بحصته فى العملية المشتركة طبقاً لمعاي

  . االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفاتتلك
لمعامالت مثل البيع والمساهمات لالمعالجة المحاسبية " ٣٧أت"إلى " ٣٤أت"تحدد الفقرات من  - ٢٢

  .مشغل مشترك فيهااو الشراء ألصول بين المنشأة والعملية المشتركة التى هى 
 ان عليها ، ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة المشتركة  عمليةالعلى الطرف المساهم فى  -٢٣

 إذا " ٢٢ "إلى" ٢٠"  من طبقاً للفقراتلحصته فى الترتيبيقوم ايضاً بالمعالجة المحاسبية 
اللتزامات المرتبطة بالعملية با األصول وتعهدات على حقوق لهذا الطرفكان 

 علىس لديه سيطرة مشتركة  ليالترتيبإذا كان الطرف المساهم فى إما . المشتركة
 المرتبطة وال تعهدات باإللتزاماتاألصول على ليس لديه حقوق وعملية مشتركة 

بالعملية المشتركة، فعليه ان يقوم بالمعالجة المحاسبية لحصصه فى العملية المشتركة 
  . الحصصتلك المطبقة على لمعايير المحاسبة المصريةطبقاً 

  المشروعات المشتركة
وع  فى المشرتعترف بنصيبها فى المشروع المشترك ان  الحصةةصاحبأة المنشعلى  -٢٤

قوم بالمعالجة المحاسبية لهذا االستثمار باستخدام المشترك على انه استثمار وان ت
ما لم تكن المنشأة ) ١٨(المحاسبة المصرى رقم طريقة حقوق الملكية طبقاً لمعيار 

  .حددة فى ذلك المعيارمعفاة من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما هى م
 عليه شترك ولكن ليس لديه سيطرة مشتركةالطرف المساهم فى المشروع الميقوم  -٢٥

، ) ٢٦(المحاسبة المصرى رقم  طبقاً لمعيار الترتيببالمعالجة المحاسبية لحصته فى 
محاسبياً المعالجة ال تتممالم يكن لديه نفوذ مؤثر على المشروع المشترك ففى هذه الحالة 

  .) ١٨ (المصرى رقم لمعيار المحاسبة طبقاً
  القوائم المالية المستقلة

 فى المشروع المشترك ان يعالج محاسبياً فى صاحب الحصةعلى المشغل المشترك او  -٢٦
  -:قوائمه المالية المستقلة حصته فى 

 ".٢٢"إلى " ٢٠ "نمالعملية المشتركة طبقاً للفقرات   ) أ(

القوائم " )١٧ (المصرى رقميار المحاسبة من مع" ١٠"لمشروع المشترك طبقاً للفقرة ا  ) ب(
  ." المستقلةالمالية 
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أن يعالج محاسبياً  ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة ترتيب مشتركعلى المساهم فى  -٢٧
  :فى فى قوائمه المالية المستقلة حصته 

 ".٢٣"المشتركة طبقاً للفقرة العملية   ) أ(
نفوذ  ما لم يكن لدى المنشأة )٢٦(المحاسبة المصرى رقم المشروع المشترك طبقاً لمعيار   ) ب(

 معيار من " ١٠" الفقرة يطبقمؤثر على المشروع المشترك ففى تلك الحالة سوف 
  .) ١٧ (المصرى رقمالمحاسبة 
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  ) أ (ملحق
  رشادات التطبيقا 

  
هو و.  ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه ) ٤٣(معيار المحاسبة المصرى رقم هذا الملحق يرافق 

 نفس القوة التى لألجزاء االخرى وله ) " ٢٧" الى "١"من (يصف التطبيقات على الفقرات 
  .بمعيار المحاسبة المصرى

 لمواقف افتراضية على الرغم من ان بعض االمثلة الواردة فى هذا المرفق هى امثلة - ١أت
 الحقائق لذا فإن). الشكل(فى الحقيقة بنفس النمط اشكال تلك األمثلة قد تكون موجودة 

 تقييمها عند تطبيق معيار إلى إعادة قد تحتاج حددةوالظروف ألشكال الحقيقة الم
    ).٤٣(المحاسبة المصرى رقم 

   المشتركةالترتيبات
  )" ٥"فقرة ( التعاقدي الترتيب 

االتفاقيات ما تكون  وليس دائماً وغالباً .  التعاقدية بعده طرقتالترتيبا يمكن اثبات – ٢أت
التعاقدية واجبة التنفيذ فى صيغة مكتوبة وعادة فى صورة عقد او نقاط تم مناقشتها 

اته التطبيق القانوني ان يوجد اتفاقيات واجبة النفاذ اما بذيستطيع و. بين اطراف التعاقد
  .او عن طريق ادراجه فى عقود بين اطراف التعاقد

" ١٩أت"من  الفقرات راجع( مشتركة من خالل كيان مستقل ترتيبات عندما يتم تكوين - ٣أت
 فى فى بعض الحاالت مدرج االتفاق التعاقدي او بعض مظاهره  يكون،)"٣٣أت"إلى 

  .النظام األساسي او الالئحة الداخلية للكيان المستقل
 يكون االطراف المشاركين فى النشاط هااالتفاق التعاقدي الشروط التى من خالليحدد  - ٤أت

   : مثل بأمور التعاقدي مرتبط الترتيبعادة ما يكون و .للترتيب  نخاضعي
  .الترتيب المشتركالغرض والنشاط وفترة   ) أ(

رتيب التكيفية تعيين اعضاء مجلس االدارة والمديرين والكيانات الحاكمة المماثلة فى   ) ب(
 . المشترك

حقوق و، الترتيبالموضوعات التى تتطلب قرارات بين اطراف :  اتخاذ القرارعملية  ) ج(
 عمليةوتنشئ .  والمستوى المطلوب لتدعيم تلك الموضوعاتالترتيبالتصويت ألطراف 

  الفقراتراجع  (للترتيبمشتركة السيطرة ال التعاقدي الترتيب فى الواردةاتخاذ القرارات 
 .)" ١١أت"إلى  " ٥أت" من 
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  .الترتيبرأس المال او ايه مساهمات اخرى مطلوبة من اطراف   ) د(
 فى االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات المتعلقة الترتيب اطراف مشاركةكيفية  ) هـ(

 . بالترتيب المشترك
  )" ١٣"إلى  "٧"من الفقرات (السيطرة المشتركة 

، فعلى المنشأة فى البداية ان الترتيبرة مشتركة على  عند تقدير ما إذا كان للمنشأة سيط- ٥أت
هذا الترتيب  على لهم سيطرةطراف او مجموعة من االطراف االتقدر ما اذا كان كل 

السيطرة والتى يجب ان تستخدم عند ) ٤٢( رقم محاسبة المصرية المعيار ويعرف . 
 لديهم حقوق  اويتعرضونتحديد ما إذا كان كل االطراف او مجموعة من االطراف 

لديهم القدرة على التأثير فى تلك  كما أن  ،مشاركتهم فى الترتيبفى عوائد متغيرة من 
عندما يتحدد بصورة مجمعة ان كل و. هذا الترتيبالعوائد من خالل تحكمهم فى 

 على توجيه االنشطة التى تؤثر لديهم القدرةاطراف االتفاقية او مجموعة من االطراف 
  هذ أنبمعنى، ) االنشطة ذات الصلةبمعنى (الترتيبالعوائد من بصورة كبيرة على 

  . مجتمعينعليه يسيطرون الترتيباطراف 
 بعد التوصل الى ان كل اطراف االتفاقية او مجموعة من االطراف يتحكمون فى - ٦أت

االتفاقية مجتمعين، فعلى المنشأة ان تقدر ما إذا كان لديها سيطرة مشتركة على 
تتطلب القرارات ذات الصلة  عندما السيطرة المشتركة فقط توجد و. االتفاقية ام ال

ر ما إذا ييتطلب تقدو الترتيب ، من االطراف الذين يسيطرون على باإلجماعموافقة 
 سيطرة مشتركة من اطرافه او مجموعة من اطرافه او  عليه مسيطرالترتيبكانت 

  .م الشخصيالحكممارسة يسيطر عليه طرف من اطرافه بصورة منفردة 
 الترتيب اتخاذ القرار المتفق عليها بواسطة اطراف عملية فى بعض االحيان تؤدى - ٧أت

 كوناافترض ان هناك طرفان بلمثال على سبيل ا. التعاقدي ضمنياً الى سيطرة مشتركة
 التعاقدي الذى الترتيب بالمائة من حقوق التصويت ويحدد ٥٠ منهما ولدى كل اًترتيب
من حقوق التصويت التخاذ قرارات تتعلق باألنشطة على األقل  %٥١ نسبة ابينهم

  .ذات الصلة
 لديهم اتفاق ضمني بأن لهم سيطرة مشتركة على الترتيبفى هذه الحالة فاطراف 

 ألن القرارات المرتبطة باألنشطة ذات الصلة ال يمكن ان تؤخذ بدون موافقة الترتيب
  . التعاقدىطرف

 التعاقدي حد ادنى من نسب حقوق التصويت الترتيبتطلب  فى بعض الظروف االخرى ي-٨أت
فعندما يمكن تحقيق الحد االدنى المطلوب من . التخاذ قرار متعلق باألنشطة ذات الصلة

يكون هذا الترتيب فال يبه واحدة من اطراف التعاقد نسب حقوق التصويت بأكثر من ترك
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المطلوب ) و مجموعة االطرافا( التعاقدي االطراف الترتيبما لم يحدد ترتيب مشترك 
  .بالترتيبموافقتهم بصورة مجمعة لقرارات متعلقة باألنشطة ذات الصلة 

  أمثلـة تطبيقيـة
  )١(مثال 

من حقوق التصويت فى الترتيب % ٥٠لديه ) أ: (بافتراض ان هناك  ثالثة اطراف لترتيب 
وق التصويت من حق% ٢٠لديه ) ج(من حقوق التصويت فى الترتيب و % ٣٠لديه ) ب(و 

انه مطلوب على االقل نسبة ) أ و ب و ج(ويحدد الترتيب التعاقدي بين     . فى الترتيب
  . من حقوق التصويت التخاذ قرار متعلق باألنشطة المرتبطة بالترتيب% ٧٥

فى ) يتحكم(يستطيع بمفرده ان يبطل أي قرار، فهو ال يستطيع ان يسيطر) ا(حتى إذا كان 
% ٧٥ الترتيب التعاقدى تتطلب على االقل  ألن شروط).ب(ج الى موافقة الترتيب  ألنه يحتا

 يمكن القيام بها  الوبالتالىمن حقوق التصويت التخاذ قرار يتعلق باألنشطة ذات الصلة 
  . من أ و ببدون موافقة كل

  )٢(مثال 
 و) ب(من حقوق التصويت للترتيب و % ٥٠لديه ) أ( أطراف للترتيب ٣بافتراض ان هناك 

على % ٧٥و الترتيب التعاقدي بين أ و ب و ج يحدد انه مطلوب % ٢٥لدى كل منهما ) ج(
  .األقل من حقوق التصويت التخاذ قرار عن االنشطة ذات الصلة للترتيب 

يستطيع ان يبطل اي قرار، فإنه ال يستطيع ان يسيطر على الترتيب ألنه ) أ(حتى إذا كان 
هذا المثال أ و ب و ج مجتمعين لهم سيطرة على فى ). ج(او ) ب(يحتاج موافقة اما 

فى حين انه يوجد اكثر من مجموعة من االطراف يستطيعوا ان يتفقوا ليصلوا  الى . االتفاقية
  ). إما أ وب أو أ وج(من حقوق التصــويت % ٧٥

 الترتيب التعاقدى إلى  يحتاجاًترتيب مشتركال ومن أجل أن يصبحفى مثل هذا الموقف، 
تشكيلة  من االطراف التى قد تكون مطلوبة للموافقة الجماعية للقرارات المرتبطة ال تحديد

  .باألنشطة ذات الصلة بالترتيب
  )٣(مثال 

من حقوق التصويت فى الترتيب % ٣٥بإفتراض أن الترتيب يضم أ و ب وكال منهما لديه 
  والجزء الباقي 

ألنشطة ذات الصلة موافقة القرارات المتعلقة باوتتطلب . موزع على اطراف عدة% ٣٠
فيصبح أ و ب لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب فقط فى حالة ما . اغلبية حقوق التصويت

إذا كان الترتيب التعاقدي يحدد ان القرارات المرتبطة باألنشطة ذات الصلة بالترتيب تتطلب 
  .موافقة كالً من أ و ب
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 الترتيب علىيه سيطرة مشتركة  يعنى ان أي طرف لدباإلجماع مطلب الموافقة - ٩أت
يستطيع ان يمنع أي اطراف اخرى او مجموعة من االطراف من اتخاذ قرارات 

إذا كانت متطلبات الموافقة و. بدون موافقته) األنشطة ذات الصلةخاصة ب(فردة نم
 وليست مرتبطة بأنشطة حماية متصلة فقط بقرارات تعطى الطرف حقوق باإلجماع

  .الترتيب فهذا الطرف ليس له سيطرة مشتركة فى ،الترتيبذات صلة فى 
 البنودهذه . تتعلق بقرارات المنازعات مثل التحكيمبنود  التعاقدى الترتيب قد يتضمن -١٠أت

قد تسمح بأن تتخذ القرارات فى غياب الموافقة الجماعية من خالل االطراف الذين 
 الترتيب خاضعاً كون ي ال يمنع ان الموادووجود مثل هذه . لديهم سيطرة مشتركة

  .ترتيباً مشتركاً كون  من ان يوبالتالىسيطرة مشتركة ل
 

 مشتركةالسيطرة ال تقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقوم ف، ) ٤٣(المحاسبة المصرى رقم  خارج نطاق معيار الترتيبكون ي عندما -١١أت
المحاسبة المصرية ذات اً لمعايير  طبقالترتيبالمنشأة بالمعالجة المحاسبية لحصتها فى 

 المصرى رقم معيار المحاسبة  وأ) ٤٢(المحاسبة المصرى رقم  مثل معيار الصلة 
  .) ٤٦(المحاسبة المصرى رقم او معيار ) ١٨(

 التعاقدى جميع االطراف او الترتيب يعطىهل 
مجموعة من االطراف سيطرة جماعية على 

 االتفاقية
خارج نطاق معيار 

 المصرى المحاسبة
 )٤٣(رقم 

تتطلب القرارات المتصلة باألنشطة هل 
 موافقة جماعية لكل االطراف بالترتيبالمتعلقة 

او مجموعة من االطراف الذين لديهم سيطرة 
  الترتيبجماعية على 

خارج نطاق معيار 
 المصرى ةالمحاسب

 )٤٣(رقم 

   مشتركة سيطرةيخضع لالترتيب 
 ترتيب مشترك هووبالتالى ف

 نعم

 نعم

 ال

 ال
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  )" ١٩"إلى " ١٤"من الفقرات ( المشتركة الترتيباتنواع أ
ال كطريقة الشتراك على سبيل المث( المشتركة ألغراض متعددة الترتيبات تنشأ -١٢أت

 للدخول فى فى التكاليف والمخاطر او كطريقة كي تمد االطراف الترتيباطراف 
 واشكال قانونية هياكلويمكن ان تنشأ باستخدام ) تكنولوجيا جديدة او اسواق جديدة

  .مختلفة
 ،  كيان مستقلمن خالل الترتيب ان ينفذ النشاط موضوع الترتيبات ال تتطلب بعض -١٣أت

  . إنشاء كيان مستقل ضرورةن تتضمن بعض الترتيباتفى حي
 المشتركة على حقوق للترتيباتالمطلوب من خالل هذا المعيار تصنيف اليعتمد  -١٤أت

يصنف هذا و. فى سياق النشاط المعتاد  عنه الناشئة الترتيبوالتزامات اطراف 
 عندما يكون  . عمليات مشتركة او مشروعات مشتركةالترتيبات على إنها إماالمعيار 

بالترتيب لدى المنشأة حقوق تتعلق باألصول وتعهدات تتعلق بااللتزامات المرتبطة 
وعندما يكون لدى المنشأة حقوق تتعلق بصافي اصول .  عملية مشتركةيكون الترتيبف

 "٣٣أت"الى " ١٦أت"الفقرات من وتحدد .  مشروع مشتركالترتيب فيكون الترتيب
ا المنشأة لتحديد ما إذا كان لديها حصة فى عملية مشتركة او  التى تقوم بهاسس التقييم

  .حصة فى مشروع مشترك
   المشتركةالترتيباتتصنيف 

 المشتركة من اطراف الترتيباتتصنيف يتطلب  "١٤أت" فى الفقرة موضح كما هو -١٥أت
ان  ، وعلى المنشأة .الترتيب عن ان يقوموا بتقدير حقوقهم والتزاماتهم الناشئة الترتيب

  : التقدير عند قيامها بهذا تأخذ فى االعتبار ما يلى
 .)" ٢٢أت" الى "١٦أت"  من الفقرات راجع(  المشتركهيكل الترتيب  ) أ(

  :  من خالل كيان مستقل ترتيب مشتركعندما يتم تكوين  ) ب(

 .)"٢٤أت" الى "٢٢ات"  من الفقراتراجع(الشكل القانوني للكيان المستقل  )١(

 .)" ٢٨أت" الى "٢٥أت"  من الفقراتاجع ر( التعاقدي الترتيبشروط  )٢(

 الى "٢٩أت"  من الفقراتراجع (خرى ذات صلة االظروف الحقائق وال )٣(
 .)"٣٣أت"
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   المشتركةالترتيباتمكونات 
   من خالل كيان مستقلالتى ال تعمل المشتركة الترتيبات

  .من خالل كيان مستقل عملية مشتركة التى ال تعمل  المشتركةالترتيبات تكون -١٦أت
 التعاقدي حقوق ألطراف التعاقد مرتبطة الترتيبينشئ وفى مثل هذه الحاالت 

 وحقوق بالترتيب المرتبطة ت وتعهدات مرتبطة بااللتزامابالترتيبباألصول المرتبطة 
ألطراف التعاقد مرتبطة باإليرادات المقابلة لها وكذا التعهدات المرتبطة بالمصروفات 

  .المقابلة لها
توى ن وكيف يالترتيب التعاقدي طبيعة االنشطة موضوع الترتيبا يصف  غالباً م-١٧أت

الترتيب فعلى سبيل المثال قد يتفق اطراف . نشطة معاً تنفيذ تلك األالترتيباطراف 
 مهمة محددة عن على تصنيع منتج معاً على ان يصبح كل طرف مسئول المشترك

 التعاقدي ان يحدد كيفية للترتيبويمكن ايضاً .  التزاماتهويتحملمستخدماً فيها اصوله 
وفى مثل هذه . الترتيب اطراف بين) ةالعام(المشتركة تقسيم االيرادات والمصروفات 

مشارك فى قوائمه المالية باألصول وااللتزامات المستخدمة كل مشغل  يعترفالحاالت 
  . التعاقديللترتيبللغرض المحدد وبنصيبه فى االيرادات والمصروفات طبقاً 

 على سبيل المثال ان الترتيب المشترك فى بعض الحاالت االخرى ربما يتفق اطراف -١٨أت
 التعاقدي ينشىء حقوق فالترتيبففي هذه الحالة . يشتركوا ويشغلوا االصل معاً

وااليرادات أ فى االصل الذى يدار مشاركه، وكيفية تقسيم المخرجات الترتيبألطراف 
 مشغل مشترك بالمعالجة ويقوم كل الترتيبف من االصل وتكاليف التشغيل على اطرا

االلتزامات ويعترف بنصيبه نصيبه المتفق عليه فى المحاسبية لنصيبه فى االصل المشترك و
  . التعاقدىللترتيبفى المخرجات وااليرادات والمصروفات طبقاً 

   من خالل كيان مستقلالتى تعمل  المشتركة الترتيبات
 فى كيان بالترتيبمرتبطة اللتزامات االصول وحتفظ فيه األي لذى االترتيب المشترك -١٩أت

  . او عملية مشتركةاً مشتركاًكون اما مشروعيمكن ان يمستقل 
 هو مشغل مشارك او صاحب حصة فى الترتيب يعتمد تحديد ما إذا كان طرف -٢٠أت

 فى االصول وتعهداته بااللتزامات الترتيبمشروع مشترك على حقوق طرف 
  . والمحتفظ بها فى كيان مستقلترتيببالالمرتبطة 
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 قد قاموا بتكوين الترتيب فعندما يكون اطراف " ١٥أت" كما هو مذكور فى الفقرة -٢١أت
 فى حاجة الى تقدير ما إذا كان الترتيب مشترك فى كيان مستقل، فاطراف ترتيب

 الئماً وعندما يكون ذلك م -  التعاقدىالترتيبالشكل القانونى للكيان المستقل وشروط 
   : حقائق او ظروف اخرى تعطيهم  أية-

 عملية فالترتيب (بالترتيب المرتبطةاالصول وتعهدات بااللتزامات على حقوق   ) أ(
 ).مشتركة

 .) مشروع مشتركفالترتيب (الترتيبحقوق على صافى اصول  ) ب( وأ
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األطراف الناشئة  حقوق وتعهدات تقييم:  المشتـركـةرتيباتـالتف ـتصني
  بعن الترتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل القانوني للكيان المستقل
 .الترتيب المشترك تحديد نوع فىمالئماً  الشكل القانوني للكيان المستقل يعتبر -٢٢أت

 فى االصول الترتيب القانوني فى عملية التقييم المبدئي لحقوق اطراف الشكليساعد و
 على سبيل المثال ما إذا كان. ى كيان مستقلوتعهداتهم بااللتزامات المحتفظ بها ف

وما إذا كان بها فى كيان مستقل  حصص فى اصول محتفظ الترتيبألطراف 
  .التزامات محتفظ بها فى كيان مستقلاألطراف مسئولون عن 

  

 هيكل الترتيب المشترك

  من خالل كيان مستقلينشألم   من خالل كيان مستقلانشئ

  على المنشأة ان تأخذ فى االعتبار
 الشكل القانونى للكيان المستقل )١(
  التعاقدىالترتيبشروط  )٢(
  الحقائق والظروف األخرى ذات الصلة )٣(

 عملية مشتركة مشروع مشترك
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 من خالل كيان ترتيب مشترك بتنفيذ على سبيل المثال الترتيب قد يقوم اطراف -٢٣أت
أن  ىبمعن (للترتيب المشترككون حقاً يوني سبباً فى ان  شكله القانيكونمستقل و

الكيان صول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى اصول والتزامات األ
يم يفى مثل هذه الحالة، فتق). الترتيب وليست اصول والتزامات اطراف المستقل

يشير  عن طريق الشكل القانوني للكيان المنفصل الترتيبالحقوق والتعهدات ألطراف 
ن الشروط المتفق عليها بين فإ على اى حال – مشروع مشترك هو الترتيبأن إلى 

كون وعندما ي) " ٢٨أت" الى "٢٥أت" الفقرات راجع( التعاقدي ترتيبهم فى األطراف
يمكن ) "٣٣أت"لى إ "٢٩أت" الفقرات راجع(صلة الظروف ذات ال وحقائقال ذلك مالئماً
 الشكل القانونى بموجب الترتيبالحقوق والتعهدات الممنوحة ألطراف تقييم ان تتجاوز 

  .للكيان المستقل
 عن طريق الشكل القانوني للكيان الترتيب تقييم الحقوق والتعهدات الممنوحة ألطراف -٢٤أت

ف  عملية مشتركة إذا كان اطراالترتيب هون ألى إاً للتوصل فيالمستقل يكون كا
بين  شكله القانونى  من خالل كيان مستقل ال يفصلترتيباً مشتركاًفقط  ينفذون الترتيب

صول وااللتزامات المحتفظ بها فى أن األبمعنى (اطراف التعاقد والكيان المستقل 
  .)الترتيبطراف أصول والتزامات أالكيان المستقل هى 

    التعاقدىالترتيبتقييم شروط 
 الترتيبطراف أالحقوق والتعهدات المتفق عليها بين تكون ت  فى كثير من الحاال-٢٥أت

الترتيب  ألطراف الممنوحةالتعهدات وو ال يوجد تعارض بينها وبين الحقوق أ متوافقة
  .الترتيبخالل من  كون الشكل القانوني للكيان المستقل الذى بموجب

و تعديل الحقوق أغاء ل التعاقدى إلالترتيب الترتيبأطراف خرى يستخدم أ فى حاالت -٢٦أت
من  قد كون الذى  الشكل القانونى للكيان المستقل  بموجب  ذات الصلةوالتعهدات 

  .خالله الترتيب
  مثال تطبيقى

  ) ٤مثال(
بإفتراض أن هناك طرفان كونا ترتيب مشترك فى شكل شركة وكل طرف لديه نسبة مساهمة 

ركة عن مالكها نتيجة لذلك فإن تستطيع الشركة فصل الش. من حصص الملكية بالشركة% ٥٠
  . االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى المنشأة هى اصول والتزامات الشركة

فى مثل هذه الحالة، فتقدير الحقوق والتعهدات ذات الصلة ألطراف الترتيب من خالل الشكل 
  .لترتيبالقانوني للكيان المستقل يشير الى أن أطراف الترتيب لديهم حقوق على صافى أصول ا

ومع هذا فعندما يعدل أطراف الترتيب خصائص الشركة من خالل ترتيبهم التعاقدي بحيث 
فإن هذه . يصبح لكل طرف حصة فى اصول الشركة ويتحمل التزاماتها طبقاً لنسب محددة

  .التعديالت التعاقدية فى خصائص الشركة يمكن ان تتسبب فى أن يصبح الترتيب عملية مشتركة
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 المشتركة للعمليات التعاقدية الترتيبات الشروط العامة فى  بينل التالي يقارنالجدو -٢٧أت
مثلة فى الشروط األو. ة المشتركللمشروعات التعاقدية الترتيبات فى العامةوالشروط 

  . الحصرعلى سبيل المثال وليستأتى التعاقدية الواردة فى الجدول التالي 
  تقييم شروط الترتيب التعاقدى

  المشروع المشترك  المشتركةالعملية   
 الترتيــبشــروط 

  التعاقدى
 التعاقدي يمنح اطـراف     الترتيب
 حقوق علـى االصـول      الترتيب

ــات  ــى االلتزام ــدات عل وتعه
  بالترتيب المرتبطة

 الترتيـب  التعاقدي يمنح اطراف     الترتيب
المشترك حقوق على صـافى اصـول       

وال يـان مـستقل      ك بمعنى أنه  (الترتيب
 على االصول او     حقوق يكون  ألطرافه  

  )بالترتيبمرتبطة التعهدات بالتزامات 
ــدد   الحقوق على االصول  ــبيح ــدي ان الترتي  التعاق

ــراف  ــباط ــشتركالترتي   الم
على (كل االنصبة   فى   ركونايتش

فى االصول ) سبيل المثال الملكية  
 بنسب محددة   بالترتيبالمرتبطة  

علي سبيل المثال نسبة ملكيـة      (
نـسبة   او   الترتيباالطراف فى   

االنشطة المـؤداة مـن خـالل       
 الترتيـب الـذى يعـزى إلـيهم     

  )بصورة مباشرة

 التعاقدي بأن االصـول     الترتيبيحدد  
 الحقـاً عـن     التى تقتنـى   او   المقتناه  
 هى اصـول    الترتيب المشترك طريق  
 الترتيب وال يوجد ألطراف     – الترتيب

بمعنـى انـه ال توجـد        (– حقوقايه  
  عليها) حقوق ملكية

ــب  اللتزاماتالتعهد با ــدد ان الترتي ــدى يح  التعاق
ــراف  ــباط ــشتركالترتي   الم

يشتركون فى كـل االلتزامـات      
والتعهــــدات والتكــــاليف 

علي (والمصروفات بنسب محددة 
ــة  ــسب ملكي ــال ن ســبيل المث

 او نـسبة    الترتيباالطراف فى   
االنشطة المـؤداة مـن خـالل       

 الـذى يعـزى إلـيهم    الترتيـب 
  )بصورة مباشرة

الترتيـب  عاقـدى ان     الت الترتيبيحدد  
 الديون والتعهدات مسئول عن المشترك
  .بالترتيبالخاصة 

الترتيب التعاقـدى ان اطـراف      يحدد  
الترتيب المشترك مسئولون من خالل     
الترتيب فى حدود اسـتثماراتهم فـى       
الترتيب أو تعهداتهم بأداء المساهمات     
غير المسددة او رأس المال اإلضافي      

   . االمرتبط بالترتيب أو كليهم

يحدد االتفاق التعاقدى ان اطراف   
 عـن   مسئولين الترتيب المشترك 

 الناشئة من اطـراف     المطالبات
  خارجية

 ا التعاقـدى ان دائنـو     الترتيـب يحدد  
 المشترك ليس لديهم الحق فى      الترتيب

 من أطـراف    الرجوع على اى طرف   
 فيما يتعلق بديون او تعهـدات    الترتيب
  الترتيب
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  ت يرادات والمصروفااإل
  رباح او الخسائر األو

 التعاقدى توزيع الترتيبيحدد 
على االيرادات والمصروفات 

 المرتبط بكل اساس األداء
 الترتيبطرف من اطراف 

علي سبيل المثال . المشترك
 التعاقدي قد يحدد فالترتيب

اساس توزيع االيرادات 
والمصروفات طبقاً لقدرة كل 
طرف على استخدام معداته فى 

مشتركة، والتى قد العملية ال
تختلف عن حصص ملكيتهم فى 

 وفى حاالت. الترتيب المشترك
 الترتيباخرى قد يتفق اطراف 

على اقتسام االرباح او الخسائر 
 على اساس بالترتيبالمرتبطة 

ملكيتهم فى كنسبة محددة 
وهذا ال يمنع من ان . الترتيب

 عملية مشتركة يكون الترتيب
 الترتيبإذا كان لدى اطراف 

لحق فى االصول والتعهد ا
  .بالترتيببااللتزامات المرتبطة 

 التعاقدي نصيب الترتيبيحدد 
كل طرف فى االرباح او 

 بأنشطة ةالخسائر المرتبط
  .الترتيب

 ان يقدموا ضمانات لمشترك االترتيبتطلب احياناً من اطراف ي  الضمانات
للترتيب استالم خدمات او تقديم تمويل عن ألطراف خارجية 

 هذه الضمانات او التعهدات المقدمة من فشروط.  مثالً شتركالم
 الترتيب المشترك هو ال تحدد بذاتها بأن لتوفيرها الترتيباطراف 

الترتيب  ن التى تحدد ما إذا كافالخصائص. عملية مشتركة
 عملية مشتركة او مشروع مشترك تتحدد على ما إذا هو المشترك

 بالترتيبااللتزامات المرتبطة  لديهم تعهدات بالترتيبكان اطراف 
  .) ضمانالترتيبو ال يقدم اطراف أ قد يقدم من أجل بعضها(
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 لديهم حقوق على االصول الترتيب التعاقدي ان اطراف الترتيب عندما يحدد -٢٨أت
 فهم يعتبروا اطراف فى عملية مشتركة بالترتيبوتعهدات متعلقة بااللتزامات المتعلقة 

الفقرات من (األخرى ظروف الحقائق والذوا فى االعتبار وال يحتاجون الن يأخ
  .الترتيب المشتركتصنيف بغرض ) " ٣٣أت"إلى  " ٢٩أت"

   الحقائق والظروف االخرىتقييم

 لديهم حقوق على الترتيب التعاقدي بأن اطراف الترتيب عندما ال تحدد شروط -٢٩أت
 ان يأخذوا الترتيب اطراف  فعلىبالترتيب االصول او تعهدات بااللتزامات المرتبطة 

و أ عملية مشتركة الترتيب الظروف االخرى لتقييم ما إذا كانفى االعتبار الحقائق و
  . مشتركمشروع

شكله القانوني فصل بين اطراف يمنح  فى كيان مستقل يؤسس الترتيب المشترك قد -٣٠أت
ها بان اطراف ال تحدد الشروط التعاقدية المتفق علي قدو. لستق والكيان المالترتيب

 الحقائق أخذالتعاقد لديهم حقوق على االصول وتعهدات بااللتزامات ولذا فإن 
 كعملية  يتم تصنيفههذا الترتيبؤدى الى ان يمكن ان يفى االعتبار والظروف االخرى 

مشتركة وستكون هذه هى الحالة عندما تعطى الحقائق والظروف االخرى ألطراف 
  . بذلك الترتيبالتعهد بااللتزامات المرتبطة  الحق فى االصول او الترتيب

 فهذا يشير الى ان الترتيب ألطراف أساساً لتقديم مخرجاته الترتيب عندما تصمم انشطة -٣١أت
 اصول فىفى جميع المنافع االقتصادية بصورة كبيرة فعلياً  لديهم الحق الترتيباطراف 
 الناتجة الوصول للمخرجات  حقهم فى علىالترتيبات ما يؤكد اطراف هذه غالباًو. الترتيب 

  .المخرجات ألطراف خارجيةهذه  من بيع الترتيب بمنع الترتيبمن 

 عن ينتج عن مثل هذا الترتيب جوهرياً أن يتم سداد كافة إلتزامات هذا الترتيب -٣٢أت
.  من خالل شراؤهم للمخرجاتالترتيبطريق التدفقات النقدية المستلمة من اطراف 

 هم فى الحقيقة المصدر الوحيد للتدفقات النقدية التى الترتيباطراف عندما يكون و
 لديهم تعهد الترتيبهذا يشير الى ان اطراف فإن ، الترتيبتساهم فى استمرار عمليات 

  .بالترتيببااللتزامات المرتبطة 
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  مثــال تطبيقــــى
  )٥(مثال 

والتى يمتلك فيها ) منشأة ج(ة  ترتيباً مشتركاً فى شركة مساهمبتكوينبافتراض قيام طرفين 
) مواد(من حصص الملكية ، والغرض من هذا الترتيب هو تصنيع مهمات % ٥٠كل طرف 

فالترتيب يؤكد ان االطراف يشغلون . ترتيب انفسهم لعملياتهم الصناعيةمطلوبة ألطراف ال
  .الوحدة التى تنتج مواد محددة الكمية والجودة ألطراف الترتيب

والذى تؤدى األنشطة أساساً من خالله الى أن االصول ) ج(نوني للمنشأة يشير الشكل القا
والترتيب ). ج(هى اصول والتزامات المنشأة ) ج(وااللتزامات المحتفظ بها فى المنشأة 

التعاقدي بين اطراف الترتيب ال ينص على حق االطراف فى االصول او تعهد بااللتزامات 
يشيران وشروط الترتيب التعاقدي ) ج(كل القانوني للمنشأة وبالتالي فان الش). ج(فى المنشأة 

  . الترتيب هو مشروع مشتركإلى أن
  :  في اعتبارهم األوجه التالية في الترتيبأن يأخذوا اطراف التعاقد ومع هذا فعلى 

 بنسبة ) ج(جة بواسطة المنشأة وافق االطراف علي شراء كل المخرجات المنت
تستطيع بيع اية مخرجات الي اطراف خارجية، مالم ال ) ج(والمنشأة  % ٥٠: %٥٠

وألن الغرض من الترتيب هو امداد طرفى . يوافق علي ذلك من طرفي الترتيبُ
الترتيب بالمخرجات التى يطلبونها، فالمبيعات لطرف ثالث تعتبر غير مألوفة وغير 

  ).مؤثرة(هامة 
 ترتيب فى المستوى سعر المخرجات المباعة لطرفى الترتيب وضع بواسطة طرفى ال

). ج(الذى صمم ليغطى تكاليف االنتاج والمصروفات االدارية التى تحملتها المنشأة 
هذا االساس من نموذج التشغيل يفيد ان الترتيب سوف يشغل على أساس تحقيق 

 .نقطة التعادل
  :من خالل الحقائق اعاله، فالحقائق والظروف التالية تعد مالئمة بـــ 

 يعكس ) ج(يب بشراء كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة تعهد طرفي الترت
علي طرفي الترتيب لتوليد تدفقات نقدية ولذلك، فطرفي ) ج(اعتماد تام للمنشأة 

 ).ج(الترتيب لديهم تعهد بتمويل سداد االلتزامات للمنشأة 
  ج(حقيقة أن طرفى الترتيب لديهم الحق فى كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة (

يعنى أن طرفى الترتيب مستهلكين  للمنافع اإلقتصادية ولذلك فهم لديهم الحق على 
 ).ج(جميع المنافع االقتصادية الصول المنشأة 

وال يتغير . تشير تلك الحقائق والظروف إلى ان الترتيب هو عملية مشتركة 
الً االستنتاج بتصنيف الترتيب المشترك فى تلك الظروف إذا قام طرفى الترتيب بد

من استخدام نصيبهم فى المخرجات فى عمليات التصنيع التالية، أن يقوما ببيع 
  .انصبتهم فى المخرجات الطراف خارجية
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للترتيب الحق فى بيع  إذا غير طرفى الترتيب شروط الترتيب التعاقدى ليكون
مخاطر الطلب ) ج(مخرجاته الطراف خارجية مما ينتج عنه أن تتحمل المنشأة 

فى ظل ذلك التصور فهذا التغير فى الحقائق والظروف قد . واإلئتمانوالمخزون 
  .يشير الى ان الترتيب  هو مشروع مشترك

 ينشئ عندما الترتيب لتصنيف الحقاً خريطة التدفق التالية تقييمات منشأة ما تعكس  -٣٣أت
  .  كيان مستقلالترتيب المشترك

   مستقل نشأ من خالل كياني الذى الترتيب المشتركتصنيف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال
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  ) "٢٢"الفقرة  ( شتركالم الترتيبألطراف القوائم المالية 
  المعالجة المحاسبية لمبيعات أو مساهمات األصول فى العملية المشتركة 

، مثل بيع  فيها معاملة مع عملية مشتركة هى مشغل مشتركفى تدخل منشأة  عندما – ٣٤أت
، فى مثل  أصول وتقوم بأداء المعاملة مع أطراف أخرى بالعملية المشتركة تقديمأو 

والخسائر الناشئة من تلك على المشغل المشترك أن يعترف باألرباح  هذه الحالة
  .  األخرى فى العملية المشتركةالترتيبالمعاملة فقط فى حدود أنصبة أطراف 

 صافى القيمة البيعية لألصول التى  انخفاضدليل على تلك المعامالت توفر عندما -٣٥أت
يتم تباع أو يساهم بها فى العملية المشتركة أو خسائر اضمحالل لتلك األصول، 

  . بواسطة المشغل المشترك بالكامل بهااالعتراف
  المعالجة المحاسبية لشراء أصول من عملية مشتركة

لمنشأة فيها مشغل  عندما تدخل منشأة فى معاملة مع عملية مشتركة والتى تكون ا–٣٦أت
هذه شراء باالعتراف بنصيبها فى األرباح أوالخسائر من فلن تقوم المنشأة . مشترك

  . األصول حتى يتم اعادة بيع تلك األصول لطرف خارجى
القيمة البيعية  انخفاض صافى على عندما تشير تلك المعامالت الى وجود دليل -٣٧أت

ل لتلك األصول فعلى المشغل المشترك لألصول التى سيتم شراؤها أو خسائر اضمحال
  . أن يعترف بنصيبه فى تلك الخسائر
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  ) ب (ملحق
 سحب معايير المحاسبة المصرية األخرى والفترة االنتقالية

  
وله نفس  ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه )٤٣( رقم هذا الملحق معيار المحاسبة المصرىيرافق 

    . أجزاء المعيارالقوة كباقى 
  المرحلة االنتقالية 

السياسات " ) ٥(قم المصرى ر من معيار المحاسبة "٢٨"شارة الى متطلبات الفقرة باإل  .١ب
، فعندما يطبق هذا المعيار ألول " واألخطاء فى التقديرات المحاسبية والتغييراتالمحاسبية 

 من معيار "و٢٨"فى الفقرة فقط الى عرض المعلومات الكمية المطلوبة المنشأة مرة تحتاج 
األولى لتطبيق مباشرة للفترة السنوية ة قفى الفترة السنوية الساب) ٥ (المصرى رقمالمحاسبة 

وقد تعرض المنشأة ).  مباشرةالمالية السابقةالفترة (  ))٤٣(معيار المحاسبة المصرى رقم (
الفترات السابقة ولكنها غير أرقام المقارنة ألقدم هذه المعلومات فى الفترة الحالية أو فى 

  .مطالبة بذلك
  لكية وطريقة حقوق المالنسبىالتجميع االنتقالية بين طريقة  المرحلة

عند التحول من التجميع النسبى إلى طريقة حقوق الملكية ، على المنشأة أن تعترف   .٢ب
سيتم قياس القيمة . باستثماراتها فى المشروع المشترك فى بداية الفترة السابقة على التغيير

القيم الدفترية الكلية لألصول وااللتزامات والتى قد سبق ) إجمالى(المبدئية طبقاً لمجموع 
 . شأة تجميعهم طبقاً لطريقة التجميع النسبى، بما فى ذلك أية شهرة ناشئة من اإلقتناءللمن

اذا كانت الشهرة سابقاً مرتبطة بوحدة مولدة للنقد أكبر من الشهرة أو مجموعة من الوحدات 
المولدة للنقد، فعلى المنشأة أن توزع الشهرة للمشروع المشترك على أساس القيم الدفترية 

 بالمشروع المشترك والوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التى المرتبطة
  . كانت مرتبطة بها

 على انه تكلفة االستثمار عند ٢بينظر للرصيد االفتتاحى لالستثمار المحدد طبقاً للفقرة  .٣ب
ة من معيار المحاسب" ٤٣"الى " ٤٠"على المنشأة أن تطبق الفقرات من . االعتراف األولى
للرصيد االفتتاحى لالستثمار لتقدير ما اذا كان هناك اضمحالل ) ١٨(المصرى رقم  

باالستثمار، لتعترف بأية خسارة اضمحالل كتسوية لألرباح المرحلة فى بداية الفترة السابقة 
من معيار " ٢٤ " و"١٥ "بالفقرتينإن االستثناء الخاص باالعتراف األولى الوارد .  مباشرة

ضرائب الدخل   ال تطبق عندما تعترف المنشأة باالستثمار ) ٢٤(مصرى رقم  المحاسبة ال
فى المشروع المشترك نتيجة تطبيق المتطلبات االنتقالية للمشروعات المشتركة التى قد سبق 

  . تجميعها بطريقة التجميع النسبى
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 تجميع النسبىالاذا نشأ عن القيمة االجمالية لألصول وااللتزامات التى سبق تجميعهم بطريقة  .٤ب
حكمية  اذا كان لديها التزامات قانونية أو فعلى المنشأة أن تقيم ماقيمة سالبة لصافى األصول 

مرتبطة بالقيمة السالبة لصافى األصول فاذا كان األمر كذلك فعلى المنشأة أن تعترف 
 فلن تعترف قانونية أو حكميةواذا توصلت المنشأة أنه ليس لديها التزامات . بااللتزام المقابل

وعلى المنشأة . بااللتزام المقابل بل ستعدل األرباح المرحلة فى بداية الفترة السابقة مباشرة
أن تفصح عن هذه الحقيقة مع اجمالى نصيبها فى الخسائر الغير معترف بها فى مشروعاتها 

  .فى بداية الفترة السابقة مباشرة وفى تاريخ أول تطبيق لهذا المعيارالمشتركة 
 عن تحليل األصول وااللتزامات التى قد جمعت فى رصيد استثمار  المنشأة أن تفصحعلى .٥ب

سيعد بصورة اجمالية لجميع هذا االفصاح . واحد فى بداية الفترة السابقة مباشرة
ليها فى إالمشروعات المشتركة عند تطبيق المنشأة متطلبات المرحلة االنتقالية المشار 

  . ٦ جـ الى ٢جـمن الفقرات 
أن تعالج محاسبياً االستثمار فى المشروع المشترك االعتراف األولى فعلى المنشأة د بع .٦ب

   ) .١٨(المصرى رقم لمعيار المحاسبة بطريقة حقوق الملكية طبقاً 
المرحلة االنتقالية للعمليات المشتركة من تطبيق المعالجة المحاسبية لطريقة حقوق الملكية 

  صول وااللتزاماتالى طريقة المعالجة المحاسبية لأل
عند التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن األصول واإللتزامات فيما يتعلق  .٧ب

 أنفى بداية الفترة الساابقة مباشرة على المنشأة  ف ، بحصة المنشأة فى العملية المشتركة
تمثل الملكية وأية بنود أخرى الذى تم معالجته محاسبياً بطريقة حقوق االستثمار تستبعد 

من معيار المحاسبة المصرى " ٣٨"طبقاً للفقرة  الترتيبصافى هذا االستثمار فى جزء من 
) حصتها(بنصيبها وتعترف بنصيبها فى كل من األصول وااللتزامات المتعلقة ) ١٨(رقم 

جزء من القيمة الدفترية لهذا  شكلتفى العملية المشتركة بما فى ذلك الشهرة التى قد تكون 
  . االستثمار

فى األصول وااللتزامات المرتبطة بالعملية ) حصتها(على المنشأة أن تحدد نصيبها  .٨ب
وتقيس المنشأة  التعاقدى للترتيبالمشتركة على أساس الحقوق والتعهدات بنسب محددة طبقاً 

من القيمة الدفترية ) فصلها (االدفترية األولية لألصول وااللتزامات عن طريقة تجزئتهالقيمة 
مستخدمة بواسطة المنشأة الت مافى بداية الفترة السابقة مباشرة على أساس المعلولالستثمار 

  . عند تطبيق طريقة حقوق الملكية
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 ناشئة عن االستثمار السابق معالجته محاسبياً باستخدام طريقة حقوق الملكية مع فروقأية  .٩ب
 طبقاً لما هو وارد الترتيب  فىالمنشآتفى استثمار أية بنود أخرى كونت جزء من صا

وصافى قيمة االصول وااللتزامات  ) ١٨(المصرى رقم من معيار المحاسبة ) ٣٨(بالفقرة 
   : يتممعترف بها أية شهرة لك ذبما فى 

أية شهرة مرتبطة باالستثمار بأية فروق متبقية تم تعديل األرباح المرحلة بين  المقاصة  ) أ(
قيمة األصول وااللتزامات بما فى شرة، اذا كان صافى  الفترة السابقة المبابها فى بداية

أية بنود أخرى ( المستبعد بما فى ذلك االستثمارأكبر من الشهرة المعترف بها ذلك 
 ).شكلت جزء من صافى استثمار المنشأة

ول فى بداية الفترة السابقة مباشرة اذا كان صافى قيمة األصرحلة الماألرباح تعديل   ) ب(
 بما فى ذلك وااللتزامات المعترف بها بما فى ذلك الشهرة أقل من االستثمار المستبعد

 ). أخرى شكلت جزء من صافى استثمار المنشأةأية بنود (

األصول  المحاسبة عن المحاسبية بطريقة حقوق الملكية الى تغير الشركة من المعالجة  .١٠ب
د واألصول وااللتزامات المعترف بهم مع وااللتزامات سيحدث تسوية بين االستثمار المستبع

  .الفترة السابقة مباشرةبداية فى  معدله فى مقابل األرباح المرحلة  متبقية أية فروق
من معيار المحاسبة  "٢٤" و "١٥" الفقرتينال يطبق االستثناء الخاص باالعتراف المبدئى فى  .١١ب

االلتزامات المرتبطة  باألصول وعندما تقوم المنشأة باالعتراف ) ٢٤(المصرى رقم 
  . بحصتها فى العملية المشتركة

  للمنشأة االنتقالية الخاصة بالقوائم المالية المستقلة األحكام
 فعلى المنشأة التى سبق أن ) ١٧(المصرى رقم المحاسبة  من معيار " ١٠" طبقاً للفقرة   .١٢ب

الية المستقلة قامت بالمعالجة المحاسبية لحصتها فى العملية المشتركة فى قوائمها الم
  :أن ) ٢٦(المحاسبة المصرى رقم بالتكلفة أو طبقاً لمعيار كأستثمار 

فى العملية المشتركة  أن تسبعد االستثمار وتعترف باألصول االلتزامات المتعلقة بحصتها  ) أ(
  ".٩ ب" الى "  ٧ ب"من بالقيم المحددة طبقاً للفقرات 

 معدلة لتزامات المعترف بها مع أية فروق  االستثمار المستبعد واألصول واالعمل تسوية بين ) ب(
 .فى بداية الفترة السابقة مباشرة باقية فى األرباح المرحلة 

 من معيار "٢٤" و "١٥"ال يطبق االستثناء الخاص باالعتراف المبدئى الوارد بالفقرات  .١٣ب
عندما تعترف المنشأة باألصول وااللتزامات المرتبطة ) ٢٤(المحاسبة المصرى رقم 

 فى العملية المشتركة بقوائمها المالية المستقلة نتيجة تطبيق المتطلبات االنتقالية بحصتها
  . "١٢ ب"بالعملية المشتركة المشار اليها فى الفقرة 
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  )شرةاالفترة السابقة مب(االشارة الى 
 الى " ٢ ب"من فى الفقرات ) الفترة السابقة مباشرة(هو وارد عن ما  باالشارة الى – أ ١٣ ب

 ألية فترات سابقة مقارنة معدلةقوم بعرض معلومات ت ، فالمنشأة قد "١٢ ب"
معلومات عداد إاذا قامت المنشأة ب. ير مطالبة بالقيام بذلكغ، ولكنها معروضة

فى ) الفترات السابقة مباشرة(مبكرة فكل االشارات الى ال للفترات لةمقارنة معد
سابقة للفترة ها تعديالت قرأتها على أن سيتم "١٢ ب"الى " ٢ ب"  منالفقرات

  . المقارنة المعروضة
ير معدلة ألية فترات سابقة، فعليها غ اذا قامت منشأة بعرض معلومات مقارنة – ب ١٣ ب

 لم يتم تعديلها وتقرر أنها قد أعدت على أساس المعلوماتأن تحدد بوضوح أن 
  . ختلف ويشرح هذا األساسم

  .ملغاة .١٤ب
  سحب معايير المحاسبة المصرية

حصص الملكية فى المشروعات ) "٢٧(المصرى رقم  المحاسبة معيار المعيار ألغى هذا .١٥ب
 " .المشتركة
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  ) ج (ملحق
  

  يضاحيةاألمثلة اإل
  

 ولكنها ال تمثل جزءاً منه وهى تشرحه )٤٣(معيار المحاسبة المصرى رقم  األمثلة هذه ترافق
  . توفير دليل تفسيرى للمعيارغير مقصود منها  ولكن 

عند تخدم سالشخصية التى قد تهى حاالت افتراضية توضح األحكام هذه األمثلة  .١جـ
قد تكون األمثلة  وعلى الرغم من أن بعض. واقف مختلفةتطبيق هذا المعيار فى م

واردة فى النماذج الواقعية الفعلية ، فإن كل الحقائق والظروف ذات الصلة بنموذج 
  .  قد تحتاج أن تقيم عند تطبيق هذا المعيارحقيقى معين 

   خدمات االنشاء– ١مثال 
أنواع خدمات العديد من  إمداد أو تقديما هى م شركتان أنشطتههما) األطراف(أ و ب  .٢جـ

 عقد انجاز ليعمال معاًَ بغرض ياًتعاقد اًترتيب وقد وضعا اإلثنان. العامة والخاصةاالنشاء 
يحدد نسبة مشاركة  التعاقدى والترتيب. ينينتمع الحكومة بتصميم وٍانشاء طريق بين مد

  .  الخاص بتسليم الطريقالترتيبوينشئ سيطرة مشتركة على ) أ و ب ( 
 . الترتيبالتى يتم من خاللها تنفيذ ) سالمنشأة (منفصل كيان الترتيب راف أطكون  .٣جـ

باٍالضافة ٍالى ذلك . )أ و ب ( نيابة عن  العقد مع الحكومة) س(وتدخل المنشأة 
الرئيسى والملمح ) س( فى المنشأة بالترتيبيحتفظ باألصول واٍاللتزامات المرتبطة 

هما اللذان ) س( وليس المنشأة الترتيباف أطرهو أن ) س(للشكل القانونى للمنشأة 
  . بالمنشأةباٍاللتزامات الخاصة لديهما الحق فى األصول والتعهد 

   -:أوجد ما يلى) أ و ب (  التعاقدى بين فالترتيبٍاضافة ٍالى ذلك  .٤جـ
طراف على األ بين الترتيب  مقسمةتنفيذ ل الالزمةالحقوق على األصول  جميع   ) أ(

  . الترتيبفى  امأساس نسبة مساهمته
لجميع تعهدات التشغيل )  تضامنية ( لديهم مسئولية متعددة ومشتركة  األطراف  ) ب(

 فى ام نسبة مساهمته على أساسالترتيبالمالية المرتبطة بأنشطة والتعهدات 
  .الترتيب
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على أساس ) أ و ب (  بين الترتيبيتم اقتسام األرباح والخسائر الناتجة عن أنشطة ) ج    (
  . الترتيب فى امنسبة مساهمته

بتعيين مشغل سيصبح ) أ و ب (  األنشطة، يقوم اإلشراف على وتنسيق البغرض  .٥جـ
 دورالزمن ينتقل  وبعد فترة محددة من الترتيبلدى طرف من طرفى موظف 
)  ب  وأ( أتفق . بـالترتيرفى ــ لدى الطرف اآلخر من طإلى موظفالمشغل 

  ).ال أرباح وال خسائر(على أساس ستنفذ بواسطة موظفى المشغل على أن األنشطة 
باصدار فواتير خدمات  ) س( مع الحكومة تقوم المنشأة طبقاً للشروط المحددة بالعقد  .٦جـ

  األطرافاٍالنشاء ٍالى الحكومة نيابة عن 
  التحليل

ال يمنح شكلها القانونى فصل بين  من خالل كيان مستقل المشترك الترتيبيتم تنفيذ  .٧جـ
فاألصول واٍاللتزامات المحتفظ بها فى الكيان (مستقل ال والكيان الترتيبأطراف 

من خالل شروط متفق  يسرى هذا –) الترتيبالمستقل هى أصول وٍالتزامات طرفى 
لديهم الحق فى األصول ) أ و ب ( الترتيب والذى ينص على أنعليها بين أطراف 

لذا ). س(  لمستقل التى تنفذ من خالل الكيان ابالترتيب والتعهد باٍاللتزامات المرتبطة
  . عملية مشتركة المشترك يعتبر الترتيب

مثل األصول ( فى قوائمه المالية بنصيبه فى األصول ) أ و ب (  من كليعترف  .٨جـ
الحسابات الدائنة (  مثل الترتيبونصيبه فى أية ٍالتزامات ناشئة عن )  والعمالءالثابتة

 ا منهموكذا يعترف كل. المتفق عليهاعلى أساس نسبة مساهمتهم ) طراف خارجيةأل
للحكومة بنصيبه فى اٍاليرادات والمصروفات الناشئة من خدمات اٍالنشاء المقدمة 

  ).ى ( خالل المنشأة 
    مشاركةتشغيلهيتم  مركز تسوق – ٢مثال 
بغرض  ) صالمنشأة (  مستقالً اً أسسا كيان)األطراف (شركتان لٍالستثمار العقارى .٩جـ

سيطرة  الترتيب التعاقدى بين أطراف الترتيبء ينشى. شراء وتشغيل مركز تسوق
والملمح الرئيسى للشكل ). ص(مشتركة على األنشطة التى تؤدى فى المنشأة 

الحق فى األصول أو التعهد باٍاللتزامات  أنها فقط التى لها) ص(القانونى للمنشأة 
وتتضمن تلك األنشطة . وليس ألى طرف من طرفى التعاقد  بالترتيب المرتبطة 

معداته مثل والمركز  ٍايجار متاجر التجزئة وٍادارة أماكن ٍانتظار السيارات وصيانة
 .  للمركز ككلللعمالء وقاعدة  ، باإلضافة إلى بناء سمعهالمصاعد 
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  :  يلىعلى ما  التعاقدى الترتيبشروط تشمل . ١٠جـ
 لترتيباأن أطراف  التعاقدى الترتيب وال يحدد –مركز التسوق ) ص(المنشأة تمتلك   ) أ(

 .  التسوقفى مركزلديهم حقوق 

) ص(و تعهدات المنشأة  بديون أو ٍالتزامات أملزمين بالوفاء غير الترتيبأطراف   ) ب(
غير قادرة على سداد ديونها أو أية ٍالتزامات أخرى أو ) ص(أصبحت المنشأة ٍاذا و

القيمة  كل طرف سيكون فى حدود فإن إلتزامخارجية، الوفاء بتعهداتها ألطراف 
 . فى رأس المالير المسددة من مساهمته غ

  ).ص( الحق فى بيع أورهن حصصهم فى المنشأة األطراف لدى ) ج    (
الذى يتمثل فى قيمة ( التسوق تشغيلكل طرف حصة فى الدخل الناشئ من   يستلم ) د  (   

  ).ص(طبقاً لنصيبه فى المنشأة )  تكاليف التشغيلاٍاليجار مخصوماً منه
  التحليل 

الكيان  من خالل كيان مستقل شكله القانونى يجعل الترتيب المشترك تنفيذ يتم .١١جـ
بمعنى أن األصول واٍاللتزامات المحتفظ بها فى  (الترتيبالمستقل صاحب الحق فى 

لتزامات طرفا وليست أصول واالكيان المستقل هى أصول وٍالتزامات هذا الكيان 
 التعاقدى ال تحدد أن أطراف تيبالترباٍالضافة ٍالى ذلك فٍان شروط ). الترتيب
 بدالً من .بالترتيبلديهم الحق فى األصول والتعهد باٍاللتزامات المرتبطة  الترتيب
 صافى فىلديهم حق  الترتيب التعاقدى تقرر أن أطراف الترتيب شروط ذلك فإن

 ).ص(أصول المنشأة 

 أطراف  فال يوجد حقائق أو ظروف أخرى تشير ٍالى أنعلى أساس الوصف أعاله .١٢جـ
 بالترتيبالمرتبطة  لديهم حقوق جوهرية على المنافع اٍالقتصادية لألصول الترتيب

يعتبر   لذا. بالترتيبأن األطراف عليهم تعهدات  بالوفاء باٍاللتزامات المرتبطة  وأ
 .  مشروع مشتركالترتيب المشترك

جته معالكاستثمار ويتم ) ص( فى صافى أصول المنشأة  بحقوقهماألطرافيعترف  .١٣جـ
  . ستخدام طريقة حقوق الملكيةبامحاسبياً 



١١١٨ ٢٠١٥ یولیو سنة ٩فى ) أ( تابع ١٥٨ العدد –الوقائع المصریة 

   مشترك لمنتج تصنيع وتوزيع – ٣مثال 
إتفاق إطار (  ياً وتشغيلياً استراتيجاً اتفاق- الطرفان –) أ و ب ( الشركتان وضعت  .١٤جـ

فى ) المنتج ط(وتوزيع منتج ن بتصنيع اسوف يقوم اوطبقاً لما اتفقا عليه فانهم) عام 
  .ومختلفةأسواق متنوعة 

يتصف  مشترك وضع ترتيب على تصنيع وتوزيع األنشطة عن طريق الطرفاناتفق  .١٥جـ
  :  يلىبما

 ترتيب مشترك على تنفيذ النشاط الصناعى من خالل الطرفانوافق : نشاط التصنيع   ) أ(
التى ) المنشأة م( كيان منفصل شكلالتصنيع  ترتيب وقد أخذ).  التصنيعترتيب(

تزامات لواٍالبمعنى أن األصول (بة الحق  شكلها القانونى تعتبر هى صاحبموجب
وليست أصول ) م(هى أصول وٍالتزامات المنشأة ) م(المحتفظ بها لدى المنشأة 

 األطراف أنفسهمالزم  فقد  اإلطار العاملترتيب، طبقاً )أطراف الترتيبوٍالتزامات 
التصنيع طبقاً لحصص ترتيب المصنع بموجب ) ط(بشراء جميع ٍانتاج المنتج 

يخضع  آخر لترتيب) ط( المنتج الترتيبوالحقاً سيبيع طرفا ) م(تهم فى المنشأة ملكي
اً لتوزيع المنتج صصيخ أنفسهم والتى قد كونت الترتيب طرفى من مشتركة لسيطرة

 الترتيبأو  إتفاقية اإلطار العامال يحدد أى من . كما هو مذكور فيما يلى) ط(
 لديهما الحق فى األطرافتصنيع أن الالمرتبط بنشاط ) أ و ب (بين التعاقدى 

 .األصول أو التعهد باٍاللتزامات المرتبطة بنشاط التصنيع

 ترتيب مشتركتنفيذ نشاط التوزيع من خالل  على الطرفانوافق : نشاط التوزيع  ) ب(
)  دالمنشأة( فى كيان منفصل وقد نظم األطراف ترتيب التوزيع).  التوزيعترتيب(

بمعنى أن األصول (تعتبر هى صاحبة الحق شكلها القانونى  والذى بموجب
وليست ) د(أصول وٍالتزامات للمنشأة هى ) د(واٍاللتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة 

 التوزيع يطلب فإن ترتيب، إلتفاقية اإلطار العامطبقاً ). األطرافأصول وٍالتزامات 
 المختلفة والتى اجات فى األسواقطبقا لٍالحتي األطرافمن ) ط( من المنتج ٍاحتياجاته

 او إتفاقية اإلطار العام أى من ال يتعامل.  التوزيع ببيع المنتجترتيبقوم فيها ي
الحق فى  الترتيب أن لطرفى بل نشاط التوزيع مع) أ و ب (  التعاقدى بين الترتيب

 األصول والتعهد باٍاللتزامات المرتبطة بنشاط التوزيع
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  :ما يلى وضعت عام فإتفاقية اإلطار الباٍالضافة ٍالى ذلك  .١٦جـ
حددها التى ي) ط(المنتج للوفاء بمتطلبات ) ط( التصنيع بٍانتاج المنتج سيقوم ترتيب   ) أ(

  .األطراف التوزيع على ترتيب
 لطرفى التصنيع ترتيبعن طريق ) ط(لمرتبطة ببيع المنتج االتجارية الشروط   ) ب(

   عليه بينر متفقعبس لألطراف) ط( التصنيع ببيع المنتج ترتيب سيقومو. الترتيب
 األطراف سيبيع وبالتالى. المتكبده طى كافة تكاليف اٍالنتاج سيغوالذى ) أ و ب (

  ). أ و ب  ( بينعليه  متفق بسعر التوزيع لترتيبالمنتج 
 طبقاً األطرافويله بواسطة  التصنيع سيتم تمترتيب يتحمله قد النقديةفى أى عجز   ) ج(

  ). م(لحصص ملكيتهم فى المنشأة 
  التحليل 

بتصنيع ) أ و ب(  الشروط التى من خاللها يقوم الطرفان إتفاقية اإلطار العام تضع .١٧جـ
 ٍاما خالل ترتيبات  مشتركة غرضهاوتلك األنشطة تؤدى من ). ط(وتوزيع المنتج 

  ).ط(تصنيع أو توزيع المنتج 
شكلها القانونى يمنح التى ) م( التصنيع من خالل المنشأة ترتيب األطرافينفذ  .١٨جـ

 اتفاقية اإلطار العامباٍالضافة ٍالى ذلك فال .  وبين المنشأةالترتيبفا الفصل بين طر
 حق ا لديهمالترتيبأظهرا أن طرفى  بنشاط التصنيع المرتبط التعاقدي الترتيباو 

أننا عندما ف  حال أيةعلى و. على أصول أو تعهد بٍالتزامات مرتبطة بنشاط التصنيع
 ترتيب ٍالى أن فقد توصل طرفى الترتيبان حسبالتالية فى النأخذ الحقائق والظروف 

    :  عملية مشتركةهوالتصنيع 
 ترتيبالمصنع بواسطة ) ط(من المنتج  اإلنتاج بشراء كل األطراف أنفسهمألزما   ) أ(

من أصول فى المنافع اٍالقتصادية الحقوق فعلياً ) أ وب (   فلدىوبالتالى. التصنيع
  .  التصنيعترتيب

الترتيب ى ف بٍاحتياجات الكمية والجودة لطرللوفاء) ط(ج  التصنيع المنتيصنع ترتيب ) ب(
  ترتيبلذا فإن.  التوزيع ترتيبفى ) ط(تج بالطلب على المن الوفاء  يستطيعانبحيث

بتقديم  الترتيب طرفى وإلتزامفى توليد تدفقات نقدية  األطرافعلى  يعتمد فقطالتصنيع 
 التعاقد  يشير ٍالى أن طرفىإنما التصنيع أية عجز نقدى يتحمل ترتيبويل عندما التم

التصنيع ألن تلك اٍاللتزامات ستسوى من خالل  بترتيب باٍاللتزمات الخاصة متعهدان
  . األطراف منأو عن طريق التمويل المباشر ) ط( للمنتج الترتيب  طرفىشراء

شكلها يمنح والتى ) د( التوزيع من خالل المنشأة ترتيب بتنفيذ األطرافيقوم  .١٩جـ
أى من باٍالضافة ٍالى ذلك فال يحدد . الترتيب بين المنشأة وطرفىالفصل القانونى 
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 لديهما األطرافالمرتبط بنشاط التوزيع أن  التعاقدى الترتيب أو إتفاقية اإلطار العام
  . والتعهد باٍاللتزامات المرتبطة بنشاط التوزيعالحق فى األصول 

 المنافع هما الحق فى لدياألطرافتوجد حقائق أوظروف أخرى تحدد أن   ال  .٢٠جـ
لذا يعتبر ترتيب . بالترتيب األصول أو تعهد باٍاللتزامات المرتبطة اإلقتصادية من 
  .  اً مشتركاًالتوزيع مشروع

على سبيل (قوائمه المالية بنصيبه فى األصول فى ) أ و ب (  من يعترف كل   .٢١جـ
بيل المثال على س(ونصيبه فى أية ٍالتزامات ) والنقديةالثابتة المثال األصول 

). م(طبقاً لنسب وحصص ملكيتهم فى المنشأة ) طراف خارجيةالحسابات الدائنة أل
) ط(الناشئة من تصنيع المنتج  بنصيبه من المصرفات كل من الطرفينويعترف 

) ط(المنتج وأنصبتهما فى اٍاليرادات المرتبطة ببيع  التصنيع ترتيبالمحملة بواسطة 
  .  التوزيعلترتيب

 بحقوقهم فى صافى أصول ترتيب التوزيع كاستثمار وتتم  من الطرفينكل يعترف   .٢٢جـ
  .المحاسبة عنه بإستخدام طريقة حقوق الملكية 

  فرض آخر
  مسئوالًليسأن ترتيب التصنيع المشار إليه أعاله  اتفقا على الطرفين قدبٍافتراض أن  .٢٣جـ

  .لعمالء خارجيينبل أيضاً عن توزيعه ) ط(فقط عن تصنيع المنتج 
 لتوزيع المنتج ذلك المذكور أعاله  توزيع مثل ترتيبعمل  أيضاً على الطرفيناتفق  .٢٤جـ

باٍالضافة ٍالى األسواق ) ط( مساحة التوزيع للمنتج توسيع حصرياً للمساعدة فى ) ط(
  . المحددة

 التوزيع وال توجد نسبة ترتيبمباشرة الى ) ط( المنتج ايضاً  التصنيعترتيب يتبع .٢٥جـ
  . التصنيع ترتيبمن  لتزم ترتيب التوزيع بشرائه أو حجزهي لإلنتاج معينة

  التحليل 
 تأثيراً على الشكل القانوني للكيان المنفصل الـذى مـن           االفتراض الجديد  لم يحدث    . ٢٦جـ

 التصنيع او على الشروط التعاقدية المرتبطة بحقـوق طرفـي   ترتيبخالله يتم تنفيذ  
  فـى حـين   . بطه بترتيب التصنيع     المرت تعهد بااللتزامات ال فى االصول او     الترتيب

  اًترتيب ممول  ذاتياً ألنـه اصـبح قـادر          التصنيع   ترتيبصبح  انها تسببت فى ان ي    
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وبالتـالى يتحمـل   لعمـالء خـارجين   ) ط( المنـتج     ويـوزع   يتاجر بذاته على ان   
 يبيع ترتيب حتى إذا كان من الممكن ايضاً ان        و. االئتمانالطلب والمخزون و  مخاطر

 يكون ترتيب التصنيع معتمدال   التوزيع ففى هذا التصور   لترتيب) ط(التصنيع المنتج   
ففى هذه الحالـة    .  القيام بأداء انشطته بصورة مستمرة     ليستطيع الترتيبعلى طرفي   

  .اً مشتركاً التصنيع مشروع ترتيب يعتبر
  مشروع مشتركك التوزيع ترتيب لم يحدث تأثيراً على تصنيف االفتراض الجديد .٢٧جـ
 التصنيع وحقوقهم فى صافى ترتيب فى صافى اصول حقوقهم تيبالتر  طرفىيسجل .٢٨جـ

 باستخدام طريقة حقوق  عنهم المحاسبةوتتمستثمارات إ التوزيع كترتيباصول 
  .الملكية

   بنك مدار بصورة مشتركة-٤مثال 
 البنكية وادارة ام واستثماراتهماعلى ضم مساهمته) الطرفين( اتفق البنكان  أ و ب  .٢٩جـ

يأمل كال ). البنك ج(دمات عن طريق تكوين كيان مستقل االصول وانشطة الخ
ان االتفاقية يمكن ان ) أ(يعتقد البنك .  بطرق مختلفةيفيدهم الترتيبالطرفان فى ان 

إلستغالل تمكنه من تحقيق خططه االستراتيجية  لزيادة حجمه وتقديم فرصة 
جات  من خالل التوسع فى عرض المنتطموحاته الكاملة فى النمو العادى 

المدخرات المالية  ستدعم عروضه فى الترتيبان ) ب (بينما يتوقع. والخدمات
  .ومنتجات السوق 

يصبح الكيان المستقل صاحب ) ج(الملمح الرئيسي للشكل القانوني للبنك بموجب  .٣٠جـ
بمعنى ان االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى اصول (الحق 

يمتلك كالً من ). الترتيب فى وليست اصول والتزامات طروالتزامات الكيان المستقل
الباقية مملوكة % ٢٠والـ ) ج(من حصص ملكية البنك % ٤٠) أ و ب(البنكين 

)  أ و ب (اتفاقية حقوق المساهمين بين البنكين تنشئ . ألطراف اخرى متعددة
  .)ج(سيطرة مشتركة على انشطة البنك 

حتى فى  -اتفاقية غير قابلة لإللغاء فى )  و بأ  (البنكين  دخل باإلضافة الى ذلك  .٣١جـ
 كال البنكان على تقديم تمويل متساوي القيمة عند بموجبهاأتفق  - حاالت النزاع

ة قملتزم بالتشريعات المطب) ج( للتأكد من ان البنك الحاجة بشكل تضامنى ومشترك
هدات المقدمة واللوائح البنكية ويضمن اية تعهدات قدمت للسلطات البنكية وهذه التع

 ملتزم) ج( للتأكد ان البنك ألية اموال مطلوبة% ٥٠من كل طرف بنسبة 
  . بالتشريعات واللوائح البنكية
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  التحليل 
على  القانوني ينص شكله والذى المشترك من خالل كيان مستقل الترتيبأ يتم تنفيذ  .٣٢جـ

عاقدي ان  التالترتيبوال تحدد شروط .  والكيان المستقلالترتيببين طرفي الفصل 
ولكنها ) ج(والتعهدات بااللتزامات للبنك   لديهما حقوق على االصولالترتيبطرفي 

وال تعد ). ج(ا حقوق على صافى االصول فى البنك م لديهالترتيب ان طرفي تحدد
غير قادر على االلتزام ) ج( الدعم إذا كان البنك الترتيب لتقديمالتعهدات من طرفى 

التعاقد بالتزامات  طرفى من اًدهتعوائح البنكية فى ذاتها بالتشريعات المطبقة والل
 لديهم الترتيب ئق او ظروف اخرى تشير الى ان طرفىوال توجد اية حقا). ج(البنك 
 تعهدات بالتزامات ااو لديهم) ج( المنافع االقتصادية ألصول البنك على فعلياًالحق 
  .اً مشتركاً مشروع المشتركالترتيبلذا يعبر) ج(البنك 

كاستثمارات ) ج(بحقوقهم فى صافى اصول البنك ) أ و ب(يعترف كال من البنكين  .٣٣جـ
  . باستخدام طريقة حقوق الملكيةالمحاسبة عنهاويتم 

   انشطة استكشاف وتطوير وانتاج البترول والغاز– ٥مثال 
) ع( مشترك تشغيلواتفاقية ) هـالمنشأة  ( منفصالًاًكيان) أ و ب(الشركتان كونت  .٣٤جـ

الملمح الرئيسي ). و(نشطة استكشاف وتطوير وانتاج البترول والغاز فى البلد لتنفيذ ا
 بمعنى أن  (الحقيجعل الكيان المنفصل هو صاحب ) هـ للمنشأة (للشكل القانوني 

االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المنفصل هى اصول والتزامات المنشأة 
 .)الترتيب ىوليست اصول والتزامات طرف

تصاريح بممارسة أنشطة استكشاف وتطوير وإنتاج ) هـ(المنشأة ) و(البلد نحت م .٣٥جـ
  .)حقول ( والغاز فى منطقة محددةلالبترو

اتفاقية المساهمين واتفاقية التشغيل المشترك المتفق عليها بواسطة طرفي  حددت .٣٦جـ
ة الشروط الرئيسييمكن تلخيص  و. التعاقد حقوقهم وتعهداتهم المرتبطة بتلك االنشطة

   :فيما يلىلتلك االتفاقيات 
  اتفاقية المساهمين

وكل .  من عضو مجلس ادارة من كل طرف)هـ(يتكون مجلس ادارة الشركة  .٣٧جـ
 لتمريرالموافقة الجماعية مطلوبة  ، ) هـ( فى المنشأة األسهممن % ٥٠طرف لديه 

  .اى قرار
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  ) ع( اتفاقية التشغيل المشترك 
تتكون اللجنة من شخص ممثل من كل . تشغيلتشكل اتفاقية التشغيل المشترك لجنة  .٣٨جـ

 .داخل لجنة التشغيل% ٥٠ لهكل طرف . طرف

تعتمد لجنة التشغيل الموازنات وبرامج العمل المرتبطة باألنشطة والتى تتطلب ايضاً  .٣٩جـ
طراف التعاقد كمشغل وهو أحد أوتم تعيين . موافقة جماعية من ممثلي كل طرف

  .المعتمدةداء برامج العمل أدارة وإمسئول عن 
نشطة أالحقوق والتعهدات الناشئة من أن ) ع(تحدد اتفاقية التشغيل المشترك  .٤٠جـ

 بنسبة الترتيبنتاج سوف يتم تقسيمها على اطراف االستكشاف والتطوير واإل
أن األطراف وتحديداً فاتفاقية التشغيل المشترك تحدد ). ـه(مساهمتهم فى المنشأة 

  : يقتسمون
التطوير تمنح للمنشأة تصاريح ئة من االستكشاف والحقوق والتعهدات الناش  ) أ(

 اية  تأهيل المواقعإعادةإلتزامات على سبيل المثال التصاريح ) (ـه(
 .)اتاوات وااللتزامات الضريبية

 .االنتاج  ) ب(

  .كل التكاليف المرتبطة ببرامج العمل  ) ج(
ة  نقديعن طريق طلبيتم تغطية التكاليف التى تم تحملها والمرتبطة ببرامج العمل  .٤١جـ

قد فى الوفاء بالتعهدات النقدية يطالب إذا اخفق احد اطراف التعاو. األطرافمن 
تعتبر القيمة و). هـ(الطرف االخر بالمساهمة بالمبلغ الذى لم يتم الوفاء به للمنشأة 

  .التى لم يتم الوفاء بها كدين على الطرف المقصر تجاه الطرف االخر
  التحليل

من خالل كيان مستقل والذى يحقق   المشتركرتيبالت بتنفيذ الترتيبطراف أيقوم  .٤٢جـ
ويكون لدى اطراف .  والكيان المستقلالترتيبالً بين اطراف صشكله القانونى ف

 القدرة على اعادة تقديراتهم لحقوقهم وتعهداتهم الناشئة من الشكل القانونى الترتيب
ذلك عن طريق بعمل قاموا  وقد.  من خاللهالترتيبللكيان المستقل الذى يتم تنفيذ 

االتفاق على شروط فى اتفاقية التشغيل المشترك والتى تمنحهم الحقوق في االصول 
علي سبيل المثال االستكشاف والتطوير والتصاريح واالنتاج واية اصول اخرى (
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على سبيل المثال جميع التكاليف (والتعهدات بااللتزامات ) ن االنشطةمناشئة 
لذا يعتبر الترتيب ) هـ( فى المنشأة والموجودة) عمل والتعهدات الناشئة من برامج ال

 . عملية مشتركةالمشترك

فى قوائمها المالية بأنصبتهم من االصول ) ب(والشركة ) أ( من الشركة تعترف كل .٤٣جـ
بنفس و. ساس نسب مشاركتهم المتفق عليهاأ على الترتيبن عناشئة  واية التزامات

نصبتهم من أمن بيع (ن االيراد هذا االساس يعترف كل طرف ايضاً بنصيبه م
  . فى المصروفاتونصيبه) المنتج

   اتفاقية تسييل الغاز الطبيعى– ٦مثال 
. حقل غاز غير مطور والذى يحتوى على مصادر غاز كبيرة) أ(تمتلك الشركة  .٤٤جـ

 فقط ان حقول الغاز ستكون ذات جدوى اقتصادية إذا تم بيع الغاز) أ( الشركة قدرت
سيل الغاز ممصنع وللقيام بذلك يجب بناء ). خارجية( البحار سواق عبرألعمالء فى 

 ).خارجية( اسواق عبر البحار إلى نقله بواسطة السفن بحيث يمكنلتسييل الغاز 
لكى تطور وتدير حقل الغاز ) ب( مشترك مع الشركة ترتيب) أ( الشركة دخلت .٤٥جـ

حقل ساهمة بالمعلى ) أ و ب ( الشركتان اتفقت هذا الترتيب فى ظل ، و هيليستو
  .) ج(الغاز والنقدية على التوالي فى الكيان المستقل 

من ملكية % ٥٠ الترتيبطرف من اطراف يأخذ كل  تلك المساهمات فى مقابل
) ج( والملمح الرئيسي للشكل القانوني للمنشأة .)ج(حصص الملكية فى المنشأة 

لتزامات المحتفظ بمعنى ان االصول واال(هى صاحبة حق الملكية ) ج(يجعل المنشأة 
صول أوليست هى هى أصول وإلتزامات الكيان المستقل بها فى الكيان المستقل 

  .)الترتيبطراف أوالتزامات 
  :مايلىبين األطراف   التعاقدييحدد الترتيب .٤٦جـ

.  )ج(دارة المنشأة إتعيين عضوين بمجلس ) ب(و ) أ(يجب على كل من الشركتين   ) أ(
االستثمارات   و)ج( المنشأة استراتيجيةاع على دارة باإلجمن يوافق مجلس اإلأيجب و

 .التى تقوم بها
نشطة أ الغاز بما فى ذلك ومصنع تسييلاالدارة اليومية لحقل الغاز يتم تنفيذ    ) ب(

 متفق لتوجيهات مشتركةطبقاً ) ب(عن طريق موظفي الشركة ) االنشاءات(التطوير 
عند ) ب(ليف التى تحملتها برد التكا) ج(المنشأة تقوم و. الترتيبطراف أ بينعليها 

 . الغازمصنع تسييلدارة حقل الغاز و إ
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 السائل مسئولة عن الضرائب واالتاوات على االنتاج ومبيعات الغاز) ج(المنشأة    ) ج(
 عادةإ النشاط الطبيعى مثل حساب الموردين وفى إطارة وكذلك االلتزامات المتكبد

 .نهاء االلتزاماتإتهيئة الموقع و

 الترتيبنشطة المنفذة فى انصبة متساوية فى الربح من األ) أ و ب( الشركتان لدى  ) د(
 .)ج( تستحق انصبة متساوية فى التوزيعات المؤداه بواسطة المنشأة وبالمثل

و تعهدات أ الى طرف حقوق على االصول أن التعاقدى الترتيبال يحدد  .٤٧جـ
  .)ج(بااللتزامات فى المنشأة 

ين اتفاقية تمويل مع مجموعة من المقرضخول فى دال) ج(قرر مجلس ادارة المنشأة  .٤٨جـ
للتطوير اجمالى التكلفة  ويقدر يل الغاز لتمويل تطوير حقل الغاز وأنشأ مصنع تسي

  .جنيه مليون ١٠٠٠  بمبلغ واإلنشاء
يحدد و. جنيه  مليون ٧٠٠قرض قيمته ) ج(مجموعة المقرضين للمنشأة قدمت  .٤٩جـ

فقط إذا ) أ و ب (لشركتينا الرجوع على الحق فى لهمرضين  بأن المقالترتيب
 مصنعفى الوفاء باتفاقية القرض اثناء تطوير حقل الغاز وإنشاء ) ج(اخفقت المنشأة 

لسداد القرض ) أ و ب( واتفق المقرضين انهم لن يرجعوا على الشركتين. الغاز
 قامت بتقدير ان النقدية على انهامسيل الغاز فى االنتاج مصنع بمجرد ان يكون 

لمقابلة  كافية من مبيعات الغاز السائل ستكون ستتولد  والتى)ج(المنشأة  إلىالداخلة 
على الرغم من ان المقرضين فى هذا التوقيت ليس لديهم الحق و. تسديدات القرض

 اخفاق فى مقابل بحماية فالمقرضين يحتفظون ) أ و ب( فى الرجوع على الشركتين 
  .غاز التسييل مصنع عن طريق الحجز على ) ج(المنشأة 

  التحليـل
شكله القانونى فصل يحدد  من خالل كيان منفصل والذى الترتيب المشتركيتم تنفيذ  .٥٠جـ

ان لطرفى   التعاقديةالترتيبوال تحدد شروط .  والكيان المستقلالترتيببين طرفى 
ن أ ولكنها تحدد) ج( بااللتزامات للمنشأة الترتيب الحق على االصول او التعهد

حق الرجوع  وال يمثل ). ج( صافى اصول المنشأة فىلحق  لديهم االترتيبطرفى 
بمعنى ان  (اثناء تطوير حقل الغاز وإنشاء مسيل الغاز الطبيعى لترتيبات التمويل 

 الزام على طرفى  بذاته)الشركتين أ و ب تقدم ضمانات منفصلة اثناء هذه المرحلة
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التزام على المنشأة بمعنى ان القرض هو ) ج(المنشأة الترتيب بالتعهد بإلتزامات 
التزامات مستقلة والتى تتمثل فى ضمانهم لتسديد ) أ و ب(الشركتان لدى ). ج(

  .التطوير واإلنشاءمرحلة فى سداد القرض اثناء ) ج(القرض إذا اخفقت المنشأة 
a.  لديهم الترتيبال توجد اية حقائق او ظروف اخرى تشير الى ان طرفى  

) ج(ية  صافى اصول المنشأة حق كامل على كل المنافع االقتصاد
  كاستثمار ويتم معالجته محاسبياً بطريقة حقوق الملكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


