
 

 

 2015( 43)عيار المحاسبة المصري رقم م

 الترتيبات المشتركة
  

 هدف المعيار
محكومة ترتيبات وضع مبادىء للتقرير المالى بواسطة المنشآت التى لديها حصة فى إلى  يهدف هذا المعيار -1

 .المشتركة( الترتيباتبسيطرة مشتركة )
 

 الوفاء بالهدف
وتطلب من المنشأة التى هى  ، السيطرة المشتركة هذا المعيار  عرف، " 1" للوفاء بالهدف المذكور فى الفقرة -2

عن طريق تقدير حقوقها وتعهداتها  دخل فيهت الذى مشتركالترتيب الان تحدد نوع  ترتيب مشتركطرف فى 
 هذا الترتيب.هدات )االلتزامات( طبقًا لنوع لك الحقوق والتعت)التزاماتها( والمحاسبة عن 

 
 نطاق المعيار

  .ترتيب مشتركفى  ا  طرف تكونعلى جميع المنشآت التى  المعيار يطبق هذا -3
 

 المشتركة  الترتيبات
 .طرفين او اكثر لديهم سيطرة مشتركة  الترتيب الذى به الترتيب المشترك هو -4

 
 :  بالخصائص اآلتيةالترتيب المشترك يتميز  -5

 .("4" إلى "أت 2من "أتالفقرات  راجعباتفاق تعاقدى ) ملزموناالطراف  (أ)

 .(" 13" إلى"7من "الفقرات  راجع) الترتيبفين او اكثر من ر سيطرة مشتركة لط يمنحاالتفاق التعاقدى   (ب)

 

 .كون اما عملية مشتركة او مشروع مشتركالترتيب المشترك ي -6
 

 السيطرة المشتركة 
ا تتطلب ما، والتى توجد فقط عندم على ترتيبالسيطرة المشتركة هى إتفاق تعاقدى باالشتراك فى السيطرة  -7

 .لالطراف المشتركة فى السيطرة  موافقة باإلجماعالقرارات المرتبطة باألنشطة 

 
التعاقدى يعطى جميع االطراف او  الترتيبان تقدر ما إذا كان  ترتيب ماعلى المنشأة التى تكون طرف فى  -8

  .هذا الترتيبعلى  مجتمعةالطراف سيطرة بصورة مجموعة من ا
 يتصرفوابصورة مجتمعة عندما يجب ان  ترتيبف او مجموعة من االطراف على جميع االطرا وتتحقق سيطرة

 .االنشطة ذات الصلة( بمعنى) من الترتيب العوائدفى بشكل هام معًا لتوجيه االنشطة التى تؤثر 
43-1 



 معيار المحاسبة المصرى رقم )43( 2015

2 43-  

 

 

 

 الإالسيطرة المشتركة توجد ، ال  الترتيبيسيطرون على   تحديد ان كل االطراف او مجموعة من االطراف يعد -9
 .موافقة باإلجماع من األطراف التى تسيطر على الترتيب عندما تتطلب القرارات المرتبطة باألنشطة 

 
سيطرة مشتركة ألن أى طرف فى ترتيب .  لصالحه الترتيب المشترك طرف يسيطر على  الترتيبال يوجد فى  -10

 .الترتيب يستطيع ان يمنع ايه اطراف اخرى او ايه مجموعة من االطراف من السيطرة على

 
. هذا الترتيبحتى إذا لم يكن لدى كل االطراف سيطرة مشتركة على  اً مشترك اً الترتيب ترتيبيكون يمكن أن  -11

و أمشتركين  مشغلين)على الترتيب المشترك هذا المعيار بين االطراف الذين لديهم سيطرة مشتركة ويميز 
فيه ولكن ليس لديهم سيطرة مشتركة فى ( واالطراف الذين يساهمون مشتركة  مشروعاتفى  صحاب حصص أ

 .ترتيب مشترك

 
لتطبيق الحكم الشخصى عند تقييم ما إذا كان كل االطراف او مجموعة من االطراف لديهم المنشأة  تحتاج  -12

  بعمل تقدير يأخذ فى االعتبار جميع الحقائق والظروف المحيطةالمنشأة تقوم و ، على الترتيب سيطرة مشتركة 
  .("11" إلى "أت5من "أتالفقرات  راجع)

 
 على الترتيبتقدير ما إذا كان سيستمر لديها سيطرة مشتركة  إعادةإذا تغيرت الحقائق والظروف، فعلى المنشأة  -13

 .أم ال 
 

 المشتركة الترتيبات انواع 
 كعملية الترتيب المشتركيعتمد تصنيف و دخل فيه. ت الترتيب المشترك الذىعلى المنشأة ان تحدد نوع   -14

 الترتيب.كة او مشروع مشترك على الحقوق وااللتزامات )التعهدات( الطراف مشتر 

 
 لاألصوعلى ن لدى اطرافه سيطرة مشتركة على الحقوق ومشترك عندما يك ترتيبتصبح العملية المشتركة   -15

 االطراف المشغلين المشتركين. ويطلق على هؤالء. بالترتيب والتعهدات بااللتزامات المرتبطة 

 
صافي على  مشترك عندما يكون لدى اطرافه سيطرة مشتركة على الحقوق  ترتيبمشروع المشترك يكون ال  -16

 . وهؤالء االطراف يطلق عليهم اصحاب الحصص فى المشروعات المشتركة. بالترتيباالصول المرتبطة 

 
 

على و مشترك.  عملية مشتركة او مشروع الترتيب المشتركالمنشأة الحكم الشخصي عند تقدير ما إذا كان تطبق  -17
الناتجة عن الترتيب  فى االعتبار حقوقها والتزاماتها آخذةتشترك فيه  الترتيب المشترك الذىالمنشأة تحديد نوع 
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لتزاماتهااة حقوقها وتقيم المنش والشروط المتفق عليها بواسطة  للترتيبوالشكل القانوني  فى ضوء الهيكل وا 
 "12من"أتالفقرات  راجعظروف االخرى عندما يكون ذلك مالئمًا )االطراف فى االتفاق التعاقدي والحقائق وال

 .("33إلى "أت

 
و أ نشاطب للقيام ضع الشروط العامة للتعاقد تعام التفاقية  طريق اطار عنمعًا  بعض األطرافأحيانًا يجتمع  -18

مع انشطة محددة  لتتعامل ترتيب مشتركاكثر من  بتكويناالطراف  قياماتفاقية االطار العام قد تذكر اكثر. 
مع نفس اتفاقية االطار العام،  ترتبط المشتركة  الترتيباتحتى إذا كانت تلك و من االتفاقية.  اً والتى تمثل جزء

اتفاقية  القيام بأنشطة مختلفة تتناولهافنوعها قد يكون مختلفًا إذا كانت حقوق والتزامات االطراف تختلف عند 
عندما يطبق اطراف االتفاقية معًا العملية المشتركة والمشروع المشترك  تواجديمكن  وبالتالىاالطار العام. 

 من نفس اتفاقية االطار العام. اً انشطة مختلفة والتى تشكل جزء

 
ترتبط به قد  الترتيب المشترك الذىإذا تغيرت الحقائق والظروف فعلى المنشأة ان تعيد تقييم ما إذا كان نوع  -19

 تغير.
 

 المشتركة الترتيباتف القوائم المالية الطرا
 

 المشتركة العمليات
 على المشغل المشترك ان يعترف فيما يتعلق بحصته فى العملية المشتركة بـ : -20

 .فى ذلك نصيبه فى االصول المشتركة بمااصوله   (أ)

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

 .ه فى ناتج العمليات المشتركة من بيع نصيبه أو حصتايراداته  و)ج( 

 .المشتركة  بيع ناتج العملياتااليرادات من  فىنصيبه و)د(  

 .فى ذلك نصيبه فى المصروفات التى تم تحملها بصورة مشتركة  بمامصروفاته و)هـ(     
 

صته فى على المشغل المشترك ان يعالج محاسبيًا االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات المرتبطة بح -21
االصول وااللتزامات وااليرادات  تلك المطبقة علىالمصرية العملية المشتركة طبقًا لمعايير المحاسبة 

 .والمصروفات
 

لمعامالت مثل البيع والمساهمات او الشراء لالمعالجة المحاسبية " 37" إلى "أت34تحدد الفقرات من "أت  -22
 ل مشترك فيها.مشغألصول بين المنشأة والعملية المشتركة التى هى 
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ان يقوم ايضًا بالمعالجة  عليها ، ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة المشتركة  العمليةعلى الطرف المساهم فى  -23
األصول  علىحقوق  لهذا الطرفإذا كان  " 22" إلى" 20" من طبقًا للفقرات لحصته فى الترتيبالمحاسبية 
ليس لديه سيطرة  الترتيبإذا كان الطرف المساهم فى إما . اللتزامات المرتبطة بالعملية المشتركةباوتعهدات 
المرتبطة بالعملية  وال تعهدات باإللتزاماتاألصول على ليس لديه حقوق و عملية مشتركة  علىمشتركة 

 لمعايير المحاسبة المصريةالمشتركة، فعليه ان يقوم بالمعالجة المحاسبية لحصصه فى العملية المشتركة طبقًا 
 الحصص. تلكى المطبقة عل

 
 المشروعات المشتركة

وع المشترك على انه فى المشر  تعترف بنصيبهافى المشروع المشترك ان  الحصة ةصاحبالمنشأة على  -24
قوم بالمعالجة المحاسبية لهذا االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية طبقا  لمعيار استثمار وان ت

معفاة من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما هى محددة فى ( ما لم تكن المنشأة 18المحاسبة المصرى رقم )
 .ذلك المعيار

 
بالمعالجة المحاسبية لحصته  عليه شترك ولكن ليس لديه سيطرة مشتركةالطرف المساهم فى المشروع الميقوم   -25

ففى ، مالم يكن لديه نفوذ مؤثر على المشروع المشترك ( 26المحاسبة المصرى رقم )طبقًا لمعيار  الترتيبفى 
 .( 18) المصرى رقممحاسبيًا طبقًا لمعيار المحاسبة المعالجة ال تتمهذه الحالة 

 
 القوائم المالية المستقلة

 
فى المشروع المشترك ان يعالج محاسبيًا فى قوائمه المالية المستقلة  صاحب الحصةعلى المشغل المشترك او  -26

 -حصته فى :
 ".22" " إلى20" نمالعملية المشتركة طبقا  للفقرات  (أ)

 ." المستقلةالقوائم المالية " (17) المصرى رقم من معيار المحاسبة " 10لمشروع المشترك طبقا  للفقرة "ا (ب)
 

أن يعالج محاسبيا  فى قوائمه المالية ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة  ترتيب مشتركعلى المساهم فى  -27
 فى :المستقلة حصته 

 ".23"المشتركة طبقا  للفقرة العملية  (أ)

نفوذ مؤثر على المشروع ما لم يكن لدى المنشأة  ( 26المحاسبة المصرى رقم )وع المشترك طبقا  لمعيار المشر  (ب)
 .( 17) المصرى رقممعيار المحاسبة  من " 10"الفقرة  يطبقالمشترك ففى تلك الحالة سوف 

 
 


