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 )أ(  ملحق
 ارشادات التطبيق 

 
هو يصف التطبيقات على و . ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه  ( 43معيار المحاسبة المصرى رقم )هذا الملحق يرافق 

 .بمعيار المحاسبة المصرىنفس القوة التى لألجزاء االخرى  وله ( " 27"الى  "1"الفقرات )من 
 
لة لمواقف افتراضية على الرغم من ان بعض اشكال تلك األمثلة قد االمثلة الواردة فى هذا المرفق هى امث -1أت

قد تحتاج  حددةالحقائق والظروف ألشكال الحقيقة الم لذا فإنفى الحقيقة بنفس النمط )الشكل(. تكون موجودة 
   (.43المحاسبة المصرى رقم )تقييمها عند تطبيق معيار  إلى إعادة

 
 المشتركة الترتيبات

 
 (" 5فقرة ")قدي التعا الترتيب 

االتفاقيات التعاقدية واجبة التنفيذ فى ما تكون وليس دائمًا  وغالبًا التعاقدية بعده طرق.  تالترتيبايمكن اثبات  – 2أت
التطبيق القانوني ان يستطيع و صيغة مكتوبة وعادة فى صورة عقد او نقاط تم مناقشتها بين اطراف التعاقد. 

 .ا بذاته او عن طريق ادراجه فى عقود بين اطراف التعاقديوجد اتفاقيات واجبة النفاذ ام
 
 يكون (،"33" إلى "أت19من "أتالفقرات  راجعمشتركة من خالل كيان مستقل ) ترتيباتعندما يتم تكوين  -3أت

فى النظام األساسي او الالئحة الداخلية للكيان  فى بعض الحاالت مدرجاالتفاق التعاقدي او بعض مظاهره 
 المستقل.

 
 للترتيب . نيكون االطراف المشاركين فى النشاط خاضعي هااالتفاق التعاقدي الشروط التى من خالليحدد  -4أت

  مثل : بأمورالتعاقدي مرتبط  الترتيبعادة ما يكون و 
  الترتيب المشترك.الغرض والنشاط وفترة  (أ)

 . الترتيب المشتركفى كيفية تعيين اعضاء مجلس االدارة والمديرين والكيانات الحاكمة المماثلة  (ب)

 الترتيبحقوق التصويت ألطراف و ، الترتيباتخاذ القرار : الموضوعات التى تتطلب قرارات بين اطراف  عملية (ج)
سيطرة الالتعاقدي  الترتيبفى  الواردةاتخاذ القرارات  عمليةوتنشئ والمستوى المطلوب لتدعيم تلك الموضوعات. 

 .(" 11إلى "أت " 5"أت من  الفقرات راجع ) للترتيبمشتركة ال

  الترتيب.رأس المال او ايه مساهمات اخرى مطلوبة من اطراف  (د)

 . بالترتيب المشتركفى االصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات المتعلقة  الترتيباطراف  مشاركةكيفية  )هـ( 

 
 1-(43ملحق أ  )
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 (" 13إلى " "7من "السيطرة المشتركة )الفقرات 

، فعلى المنشأة فى البداية ان تقدر ما اذا كان كل الترتيبما إذا كان للمنشأة سيطرة مشتركة على  عند تقدير -5أت
رقم  محاسبة المصرية المعيار ويعرف . هذا الترتيب على  لهم سيطرةطراف او مجموعة من االطراف اال
ة من االطراف ( السيطرة والتى يجب ان تستخدم عند تحديد ما إذا كان كل االطراف او مجموع42)

لديهم القدرة على التأثير فى كما أن  ، مشاركتهم فى الترتيباو لديهم حقوق فى عوائد متغيرة من  يتعرضون
عندما يتحدد بصورة مجمعة ان كل اطراف االتفاقية او و . هذا الترتيبتلك العوائد من خالل تحكمهم فى 

 الترتيبى تؤثر بصورة كبيرة على العوائد من على توجيه االنشطة الت لديهم القدرةمجموعة من االطراف 
 مجتمعين. عليهيسيطرون  الترتيباطراف  هذ أن بمعنىاالنشطة ذات الصلة(،  بمعنى)

 
بعد التوصل الى ان كل اطراف االتفاقية او مجموعة من االطراف يتحكمون فى االتفاقية مجتمعين، فعلى  -6أت

عندما  السيطرة المشتركة فقط توجد و شتركة على االتفاقية ام ال. المنشأة ان تقدر ما إذا كان لديها سيطرة م
ر ما ييتطلب تقدو  الترتيب ،من االطراف الذين يسيطرون على  باإلجماعتتطلب القرارات ذات الصلة موافقة 

سيطرة مشتركة من اطرافه او مجموعة من اطرافه او يسيطر عليه طرف من  عليه مسيطر الترتيبإذا كانت 
 .الحكم الشخصيممارسة بصورة منفردة اطرافه 

 
التعاقدي ضمنيًا الى سيطرة  الترتيباتخاذ القرار المتفق عليها بواسطة اطراف  عمليةفى بعض االحيان تؤدى  -7أت

بالمائة من حقوق  50منهما  ولدى كل اً ترتيب كوناافترض ان هناك طرفان بلمثال مشتركة. على سبيل ا
من حقوق التصويت التخاذ قرارات على األقل  %51 نسبة ااقدي الذى بينهمالتع الترتيبالتصويت ويحدد 

 تتعلق باألنشطة ذات الصلة.
ألن القرارات  الترتيبلديهم اتفاق ضمني بأن لهم سيطرة مشتركة على  الترتيبفى هذه الحالة فاطراف 

 التعاقد. ىالمرتبطة باألنشطة ذات الصلة ال يمكن ان تؤخذ بدون موافقة طرف
 

التعاقدي حد ادنى من نسب حقوق التصويت التخاذ قرار متعلق  الترتيبفى بعض الظروف االخرى يتطلب  -8تأ
يبه باألنشطة ذات الصلة. فعندما يمكن تحقيق الحد االدنى المطلوب من نسب حقوق التصويت بأكثر من ترك

التعاقدي االطراف )او  لترتيباما لم يحدد يكون هذا الترتيب ترتيب مشترك فال واحدة من اطراف التعاقد 
 .بالترتيبمجموعة االطراف( المطلوب موافقتهم بصورة مجمعة لقرارات متعلقة باألنشطة ذات الصلة 
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 أمثلـة تطبيقيـــــــة
 (1مثال )

من  %30من حقوق التصويت فى الترتيب و )ب( لديه  %50بافتراض ان هناك  ثالثة اطراف لترتيب : )أ( لديه 
من حقوق التصويت فى الترتيب. ويحدد الترتيب التعاقدي بين     )أ  %20التصويت فى الترتيب و )ج( لديه حقوق 

 من حقوق التصويت التخاذ قرار متعلق باألنشطة المرتبطة بالترتيب.  %75و ب و ج( انه مطلوب على االقل نسبة 
ع ان يسيطر)يتحكم( فى الترتيب  ألنه يحتاج الى حتى إذا كان )ا( يستطيع بمفرده ان يبطل أي قرار، فهو ال يستطي

من حقوق التصويت التخاذ قرار يتعلق باألنشطة  %75الترتيب التعاقدى تتطلب على االقل  ألن شروط موافقة )ب(.
 من أ و ب. يمكن القيام بها بدون موافقة كل ال وبالتالىذات الصلة 

 (2مثال )
من حقوق التصويت للترتيب و )ب( و )ج( لدى كل منهما  %50ديه أطراف للترتيب )أ( ل 3بافتراض ان هناك 

على األقل من حقوق التصويت التخاذ قرار عن  %75و الترتيب التعاقدي بين أ و ب و ج يحدد انه مطلوب  25%
 .االنشطة ذات الصلة للترتيب 

ب ألنه يحتاج موافقة اما )ب( او حتى إذا كان )أ( يستطيع ان يبطل اي قرار، فإنه ال يستطيع ان يسيطر على الترتي
)ج(. فى هذا المثال أ و ب و ج مجتمعين لهم سيطرة على االتفاقية. فى حين انه يوجد اكثر من مجموعة من 

 من حقوق التصــويت )إما أ وب أو أ وج(.  %75االطراف يستطيعوا ان يتفقوا ليصلوا  الى 
تشكيلة  من االطراف ال الترتيب التعاقدى إلى تحديد يحتاج اً كترتيب مشتر ال ومن أجل أن يصبحفى مثل هذا الموقف، 

 التى قد تكون مطلوبة للموافقة الجماعية للقرارات المرتبطة باألنشطة ذات الصلة بالترتيب.
 

 (3مثال )
 من حقوق التصويت فى الترتيب والجزء الباقي  %35بإفتراض أن الترتيب يضم أ و ب وكال منهما لديه 

القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة اغلبية حقوق التصويت. وتتطلب ى اطراف عدة. موزع عل 30%
فيصبح أ و ب لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب فقط فى حالة ما إذا كان الترتيب التعاقدي يحدد ان القرارات 

 المرتبطة باألنشطة ذات الصلة بالترتيب تتطلب موافقة كاًل من أ و ب.
 
 
يستطيع ان يمنع أي اطراف  الترتيب علىيعنى ان أي طرف لديه سيطرة مشتركة  باإلجماعمطلب الموافقة  -9أت

ذا و . األنشطة ذات الصلة( بدون موافقتهفردة )خاصة بناخرى او مجموعة من االطراف من اتخاذ قرارات م ا 
وليست مرتبطة بأنشطة  يةحمامتصلة فقط بقرارات تعطى الطرف حقوق  باإلجماعكانت متطلبات الموافقة 

 .الترتيب، فهذا الطرف ليس له سيطرة مشتركة فى الترتيبذات صلة فى 
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قد تسمح بأن تتخذ  البنودتتعلق بقرارات المنازعات مثل التحكيم. هذه بنود التعاقدى  الترتيبقد يتضمن  -10أت
 المواديطرة مشتركة. ووجود مثل هذه القرارات فى غياب الموافقة الجماعية من خالل االطراف الذين لديهم س

 .ترتيبًا مشتركًا كون من ان ي وبالتالىسيطرة مشتركة الترتيب خاضعًا ل كون يال يمنع ان 
 

 مشتركةالسيطرة ال تقييم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمنشأة بالمعالجة المحاسبية تقوم اف، ( 43المحاسبة المصرى رقم )خارج نطاق معيار  الترتيبكون يعندما  -11أت
( 42المحاسبة المصرى رقم )مثل معيار  المحاسبة المصرية ذات الصلة طبقًا لمعايير  الترتيبلحصتها فى 

 .( 46المحاسبة المصرى رقم )او معيار ( 18) المصرى رقم معيار المحاسبة  وأ
 

 

 (" 19" إلى "14من "المشتركة )الفقرات  الترتيباتنواع أ
 
فى التكاليف  الترتيبالمشتركة ألغراض متعددة )على سبيل المثال كطريقة الشتراك اطراف  الترتيباتنشأ ت -12أت

تكنولوجيا جديدة او اسواق جديدة( ويمكن ان تنشأ  للدخول فىوالمخاطر او كطريقة كي تمد االطراف 
 واشكال قانونية مختلفة. هياكلباستخدام 

 
 

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

 االتفاقية
خارج نطاق معيار 

المصرى  المحاسبة
 (43رقم )

تتطلب القرارات المتصلة باألنشطة المتعلقة هل 
موافقة جماعية لكل االطراف او  بالترتيب

مجموعة من االطراف الذين لديهم سيطرة 
  الترتيبجماعية على 

خارج نطاق معيار 
المصرى  ةالمحاسب

 (43رقم )

 سيطرة مشتركة يخضع لالترتيب 
 ترتيب مشترك هووبالتالى ف

 نعم

 نعم

 ال

 ال
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فى حين تتضمن بعض  ، كيان مستقل من خالل الترتيبن ينفذ النشاط موضوع ا الترتيباتال تتطلب بعض  -13أت

 إنشاء كيان مستقل. ضرورة الترتيبات
 
 الترتيبالمشتركة على حقوق والتزامات اطراف  للترتيباتالمطلوب من خالل هذا المعيار تصنيف اليعتمد  -14أت

عمليات مشتركة او  الترتيبات على إنها إمايصنف هذا المعيار و . فى سياق النشاط المعتاد  عنهالناشئة 
عندما يكون لدى المنشأة حقوق تتعلق باألصول وتعهدات تتعلق بااللتزامات المرتبطة  . مشروعات مشتركة

الترتيب فيكون عملية مشتركة. وعندما يكون لدى المنشأة حقوق تتعلق بصافي اصول  يكون الترتيبفبالترتيب 
التى تقوم بها المنشأة لتحديد ما  اسس التقييم "33"أتالى " 16"أتالفقرات من د وتحدمشروع مشترك.  الترتيب

 إذا كان لديها حصة فى عملية مشتركة او حصة فى مشروع مشترك.
 

 المشتركة الترتيباتتصنيف 
ر ان يقوموا بتقدي الترتيبالمشتركة من اطراف  الترتيباتتصنيف يتطلب  "14"أتفى الفقرة  موضحكما هو  -15أت

 التقديرعند قيامها بهذا  ، وعلى المنشأة ان تأخذ فى االعتبار ما يلى .الترتيب عنحقوقهم والتزاماتهم الناشئة 
: 

 .(" 22"أتالى  "16"أت من الفقرات راجع ) المشترك هيكل الترتيب (أ)

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

 .("24"أتالى  "22"ات من الفقرات راجعالشكل القانوني للكيان المستقل ) (1)

 .(" 28"أتالى  "25"أت من الفقرات راجع التعاقدي ) الترتيبشروط  (2)

 .("33"أتالى  "29"أت من الفقرات راجع خرى ذات صلة )االظروف الحقائق و ال (3)

 
 المشتركة الترتيباتمكونات 
 من خالل كيان مستقل التى ال تعملالمشتركة  الترتيبات

 .من خالل كيان مستقل عملية مشتركة التى ال تعمل المشتركة باتالترتيتكون  -16أت
 بالترتيبالتعاقدي حقوق ألطراف التعاقد مرتبطة باألصول المرتبطة  الترتيبينشئ وفى مثل هذه الحاالت 

وحقوق ألطراف التعاقد مرتبطة باإليرادات المقابلة لها وكذا  بالترتيبالمرتبطة  توتعهدات مرتبطة بااللتزاما
 .التعهدات المرتبطة بالمصروفات المقابلة لها
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تنفيذ تلك  الترتيبتوى اطراف نوكيف ي الترتيبالتعاقدي طبيعة االنشطة موضوع  الترتيبغالبًا ما يصف  -17أت

على تصنيع منتج معًا على ان يصبح كل  الترتيب المشتركنشطة معًا. فعلى سبيل المثال قد يتفق اطراف األ
التعاقدي ان  للترتيبالتزاماته. ويمكن ايضًا  ويتحملمهمة محددة مستخدمًا فيها اصوله  عن طرف مسئول

. وفى مثل هذه الحاالت الترتيباطراف  ( بينةالمشتركة )العاميحدد كيفية تقسيم االيرادات والمصروفات 
محدد وبنصيبه فى مشارك فى قوائمه المالية باألصول وااللتزامات المستخدمة للغرض الكل مشغل  يعترف

 .التعاقدي للترتيبااليرادات والمصروفات طبقًا 
 
على سبيل المثال ان يشتركوا ويشغلوا االصل  الترتيب المشتركفى بعض الحاالت االخرى ربما يتفق اطراف  -18أت

كيفية فى االصل الذى يدار مشاركه، و  الترتيبالتعاقدي ينشىء حقوق ألطراف  فالترتيبمعًا. ففي هذه الحالة 
مشغل مشترك  ويقوم كل الترتيبوااليرادات من االصل وتكاليف التشغيل على اطراف أتقسيم المخرجات 

االلتزامات ويعترف بنصيبه فى المخرجات نصيبه المتفق عليه فى بالمعالجة المحاسبية لنصيبه فى االصل المشترك و 
 التعاقدى. للترتيبوااليرادات والمصروفات طبقًا 

 
 من خالل كيان مستقل التى تعمل المشتركة  الترتيبات

كون اما يمكن ان يفى كيان مستقل  بالترتيبمرتبطة اللتزامات االصول و يحتفظ فيه األ لذىا الترتيب المشترك -19أت
 .او عملية مشتركة اً مشترك اً مشروع

 
ترك على حقوق هو مشغل مشارك او صاحب حصة فى مشروع مش الترتيبيعتمد تحديد ما إذا كان طرف  -20أت

 والمحتفظ بها فى كيان مستقل. بالترتيبفى االصول وتعهداته بااللتزامات المرتبطة  الترتيبطرف 
 
مشترك فى كيان  ترتيبقد قاموا بتكوين  الترتيبفعندما يكون اطراف  " 15"أتكما هو مذكور فى الفقرة  -21أت

 الترتيبكل القانونى للكيان المستقل وشروط فى حاجة الى تقدير ما إذا كان الش الترتيبمستقل، فاطراف 
  حقائق او ظروف اخرى تعطيهم : أية - وعندما يكون ذلك مالئمًا  - التعاقدى

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

 .مشروع مشترك( فالترتيب) الترتيبحقوق على صافى اصول  )ب(  وأ
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 األطراف الناشئة عن الترتيبحقوق وتعهدات  تقييمالمشتركة :  الترتيباتنيف تص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل القانوني للكيان المستقل
القانوني فى  الشكليساعد و  الترتيب المشترك.تحديد نوع  فىمالئمًا الشكل القانوني للكيان المستقل  يعتبر -22أت

فى االصول وتعهداتهم بااللتزامات المحتفظ بها فى كيان مستقل.  الترتيبالمبدئي لحقوق اطراف عملية التقييم 
وما إذا كان بها فى كيان مستقل حصص فى اصول محتفظ  الترتيبألطراف  على سبيل المثال ما إذا كان

 .التزامات محتفظ بها فى كيان مستقلاألطراف مسئولون عن 
 
 

 هيكل الترتيب المشترك

 من خالل كيان مستقل ينشألم  مستقل من خالل كيان انشئ

 على المنشأة ان تأخذ فى االعتبار
 الشكل القانونى للكيان المستقل (1)
 التعاقدى الترتيبشروط  (2)
  الحقائق والظروف األخرى ذات الصلة (3)

 عملية مشتركة مشروع مشترك
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شكله القانوني  يكونمن خالل كيان مستقل و  ترتيب مشتركبتنفيذ  على سبيل المثال تيبالتر قد يقوم اطراف  -23أت
صول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى أن األ ى)بمعن للترتيب المشترككون حقًا يسببًا فى ان 

يم يالحالة، فتق(. فى مثل هذه الترتيبوليست اصول والتزامات اطراف  الكيان المستقلاصول والتزامات 
 هو الترتيبأن يشير إلى عن طريق الشكل القانوني للكيان المنفصل  الترتيبالحقوق والتعهدات ألطراف 

الفقرات  راجعالتعاقدي ) ترتيبهمفى  األطرافن الشروط المتفق عليها بين فإ على اى حال –مشروع مشترك 
لى إ "29"أتالفقرات  راجعصلة )الظروف ذات الو  حقائقال ذلك مالئماً كون ( وعندما ي" 28"أتالى  "25"أت
الشكل القانونى للكيان  بموجب الترتيبالحقوق والتعهدات الممنوحة ألطراف تقييم ( يمكن ان تتجاوز "33"أت

 .المستقل
 
ًا فيعن طريق الشكل القانوني للكيان المستقل يكون كا الترتيبتقييم الحقوق والتعهدات الممنوحة ألطراف  -24أت

من خالل كيان  ترتيبًا مشتركاً فقط ينفذون  الترتيبعملية مشتركة إذا كان اطراف  الترتيب هون ألى إللتوصل 
صول وااللتزامات المحتفظ أن األبين اطراف التعاقد والكيان المستقل )بمعنى شكله القانونى  مستقل ال يفصل

 .(الترتيبطراف أصول والتزامات أبها فى الكيان المستقل هى 
 

  التعاقدى الترتيبتقييم شروط 
و ال يوجد تعارض أ متوافقة الترتيبطراف أالحقوق والتعهدات المتفق عليها بين تكون فى كثير من الحاالت  -25أت

من  كونالشكل القانوني للكيان المستقل الذى  الترتيب بموجبألطراف  الممنوحةالتعهدات و بينها وبين الحقوق 
 .الترتيبخالل 

 
  ذات الصلةو تعديل الحقوق والتعهدات ألغاء التعاقدى إل الترتيب الترتيبأطراف خرى يستخدم أفى حاالت  -26أت

 .من خالله الترتيبقد كون  الذى الشكل القانونى للكيان المستقل  بموجب 
 مثال تطبيقى

 
 ( 4)مثال

من حصص  %50مساهمة بإفتراض أن هناك طرفان كونا ترتيب مشترك فى شكل شركة وكل طرف لديه نسبة 
الملكية بالشركة. تستطيع الشركة فصل الشركة عن مالكها نتيجة لذلك فإن االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى 

 المنشأة هى اصول والتزامات الشركة. 
تقل فى مثل هذه الحالة، فتقدير الحقوق والتعهدات ذات الصلة ألطراف الترتيب من خالل الشكل القانوني للكيان المس

 يشير الى أن أطراف الترتيب لديهم حقوق على صافى أصول الترتيب.
ومع هذا فعندما يعدل أطراف الترتيب خصائص الشركة من خالل ترتيبهم التعاقدي بحيث يصبح لكل طرف حصة 

ن ان فى اصول الشركة ويتحمل التزاماتها طبقًا لنسب محددة. فإن هذه التعديالت التعاقدية فى خصائص الشركة يمك
 تتسبب فى أن يصبح الترتيب عملية مشتركة.
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فى  العامةالمشتركة والشروط  للعملياتالتعاقدية  الترتيباتالشروط العامة فى  بين الجدول التالي يقارن -27أت

على تأتى االمثلة فى الشروط التعاقدية الواردة فى الجدول التالي و . ة المشترك للمشروعاتالتعاقدية  الترتيبات
 .الحصر بيل المثال وليسس

 تقييم شروط الترتيب التعاقدى
 المشروع المشترك العملية المشتركة 

حقوق  الترتيبالتعاقدي يمنح اطراف  الترتيب التعاقدى الترتيبشروط 
على االصول وتعهدات على االلتزامات 

 بالترتيب المرتبطة

 الترتيبالتعاقدي يمنح اطراف  الترتيب
فى اصول المشترك حقوق على صا

يان مستقل     وال ك بمعنى أنه) الترتيب
حقوق على االصول او  يكون  ألطرافه

 (بالترتيبمرتبطة التعهدات بالتزامات 
 الترتيبالتعاقدي ان اطراف  الترتيبيحدد  الحقوق على االصول 

كل االنصبة )على فى  ركونايتش المشترك
سبيل المثال الملكية( فى االصول المرتبطة 

بنسب محددة )علي سبيل المثال  يببالترت
او نسبة  الترتيبنسبة ملكية االطراف فى 

الترتيب الذى االنشطة المؤداة من خالل 
 بصورة مباشرة( يعزى إليهم 

التعاقدي بأن االصول  الترتيبيحدد 
الحقًا عن طريق  التى تقتنىاو  المقتناه 

 – الترتيبهى اصول  الترتيب المشترك
 – حقوقايه  ترتيبالوال يوجد ألطراف 

 عليها)بمعنى انه ال توجد حقوق ملكية( 

 الترتيبالتعاقدى يحدد ان اطراف  الترتيب التعهد بااللتزامات
يشتركون فى كل االلتزامات  المشترك

والتعهدات والتكاليف والمصروفات بنسب 
محددة )علي سبيل المثال نسب ملكية 

او نسبة االنشطة  الترتيباالطراف فى 
 الذى يعزى إليهم الترتيبة من خالل المؤدا

 بصورة مباشرة(

الترتيب التعاقدى ان  الترتيبيحدد 
الديون والتعهدات  مسئول عن المشترك
 بالترتيب.الخاصة 
الترتيب التعاقدى ان اطراف يحدد 

الترتيب المشترك مسئولون من خالل 
الترتيب فى حدود استثماراتهم فى 

اهمات الترتيب أو تعهداتهم بأداء المس
غير المسددة او رأس المال اإلضافي 

  المرتبط بالترتيب أو كليهما. 

الترتيب يحدد االتفاق التعاقدى ان اطراف  
الناشئة من  عن المطالبات مسئولين المشترك

 اطراف خارجية

 الترتيب االتعاقدى ان دائنو  الترتيبيحدد 
المشترك ليس لديهم الحق فى الرجوع 

فيما  الترتيبمن أطراف  على اى طرف
 الترتيبيتعلق بديون او تعهدات 
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 االيرادات والمصروفات 
 االرباح او الخسائر و 

التعاقدى توزيع االيرادات  الترتيبيحدد 
المرتبط  على اساس األداءوالمصروفات 

المشترك.  الترتيببكل طرف من اطراف 
التعاقدي قد  فالترتيبعلي سبيل المثال 

ات يحدد اساس توزيع االيراد
والمصروفات طبقًا لقدرة كل طرف على 
استخدام معداته فى العملية المشتركة، 
والتى قد تختلف عن حصص ملكيتهم 

اخرى  الترتيب المشترك. وفى حاالتفى 
على اقتسام  الترتيبقد يتفق اطراف 

 بالترتيباالرباح او الخسائر المرتبطة 
ملكيتهم فى كعلى اساس نسبة محددة 

يكون يمنع من ان  . وهذا الالترتيب
عملية مشتركة إذا كان لدى  الترتيب

الحق فى االصول  الترتيباطراف 
 بالترتيب.والتعهد بااللتزامات المرتبطة 

التعاقدي نصيب كل طرف  الترتيبيحدد 
بأنشطة  ةفى االرباح او الخسائر المرتبط

 الترتيب.

عن ا ضمانات ألطراف خارجية ان يقدمو  لمشتركا الترتيبتطلب احيانًا من اطراف ي الضمانات
هذه الضمانات او  فشروط. مثاًل  للترتيب المشتركاستالم خدمات او تقديم تمويل 
الترتيب المشترك ال تحدد بذاتها بأن  لتوفيرها الترتيبالتعهدات المقدمة من اطراف 

عملية  هو الترتيب المشترك نالتى تحدد ما إذا كا فالخصائصعملية مشتركة.  هو
لديهم تعهدات  الترتيباو مشروع مشترك تتحدد على ما إذا كان اطراف  مشتركة

ال يقدم اطراف           و أقد يقدم  من أجل بعضها) بالترتيببااللتزامات المرتبطة 
 .ضمان( الترتيب

 
مات لديهم حقوق على االصول وتعهدات متعلقة بااللتزا الترتيبالتعاقدي ان اطراف  الترتيبعندما يحدد  -28أت

حقائق الفهم يعتبروا اطراف فى عملية مشتركة وال يحتاجون الن يأخذوا فى االعتبار  بالترتيبالمتعلقة 
 .الترتيب المشتركتصنيف ( بغرض " 33إلى "أت " 29"أت)الفقرات من األخرى ظروف الو 

 
 الحقائق والظروف االخرى تقييم

لديهم حقوق على االصول او تعهدات  الترتيب التعاقدي بأن اطراف الترتيبعندما ال تحدد شروط  -29أت
الظروف االخرى لتقييم ان يأخذوا فى االعتبار الحقائق و  الترتيبفعلى اطراف  بالترتيب بااللتزامات المرتبطة 

 .مشترك مشروعو أعملية مشتركة  الترتيب ما إذا كان
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ل. ستقوالكيان الم الترتيبفصل بين اطراف شكله القانوني يمنح فى كيان مستقل  يؤسس الترتيب المشتركقد  -30أت
ال تحدد الشروط التعاقدية المتفق عليها بان اطراف التعاقد لديهم حقوق على االصول وتعهدات  قدو 

يتم  هذا الترتيبؤدى الى ان يمكن ان يفى االعتبار الحقائق والظروف االخرى  أخذبااللتزامات ولذا فإن 
 الترتيبهى الحالة عندما تعطى الحقائق والظروف االخرى ألطراف  كعملية مشتركة وستكون هذه تصنيفه

 . بذلك الترتيبالحق فى االصول او التعهد بااللتزامات المرتبطة 
 
لديهم  الترتيبفهذا يشير الى ان اطراف  الترتيبألطراف  أساسًا لتقديم مخرجاته الترتيبعندما تصمم انشطة  -31أت

ما يؤكد اطراف هذه  غالباً و . الترتيب اصول  فىالقتصادية بصورة كبيرة فى جميع المنافع افعليًا الحق 
المخرجات هذه من بيع  الترتيببمنع  الترتيبمن  الناتجةالوصول للمخرجات  حقهم فى على الترتيبات

 ألطراف خارجية.
 
التدفقات النقدية عن طريق  ينتج عن مثل هذا الترتيب جوهريًا أن يتم سداد كافة إلتزامات هذا الترتيب -32أت

هم فى الحقيقة  الترتيبعندما يكون اطراف و من خالل شراؤهم للمخرجات.  الترتيبالمستلمة من اطراف 
هذا يشير الى ان اطراف فإن ، الترتيبالمصدر الوحيد للتدفقات النقدية التى تساهم فى استمرار عمليات 

 .بالترتيبلديهم تعهد بااللتزامات المرتبطة  الترتيب
 
 ــال تطبيقــــىمث

 (5مثال )
من  %50ترتيبًا مشتركًا فى شركة مساهمة )منشأة ج( والتى يمتلك فيها كل طرف  بتكوينبافتراض قيام طرفين 

حصص الملكية ، والغرض من هذا الترتيب هو تصنيع مهمات )مواد( مطلوبة ألطراف الترتيب انفسهم لعملياتهم 
 يشغلون الوحدة التى تنتج مواد محددة الكمية والجودة ألطراف الترتيب. الصناعية . فالترتيب يؤكد ان االطراف

يشير الشكل القانوني للمنشأة )ج( والذى تؤدى األنشطة أساسًا من خالله الى أن االصول وااللتزامات المحتفظ بها 
ينص على حق  فى المنشأة )ج( هى اصول والتزامات المنشأة )ج(. والترتيب التعاقدي بين اطراف الترتيب ال

االطراف فى االصول او تعهد بااللتزامات فى المنشأة )ج(. وبالتالي فان الشكل القانوني للمنشأة )ج( وشروط الترتيب 
 الترتيب هو مشروع مشترك. يشيران إلى أنالتعاقدي 

 في اعتبارهم األوجه التالية في الترتيب:  أن يأخذوااطراف التعاقد  ومع هذا فعلى 
 والمنشأة  )ج(  %50:  %50ف علي شراء كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة )ج( بنسبة وافق االطرا

يوافق علي ذلك من طرفي الترتيب. وألن الغرض ُال تستطيع بيع اية مخرجات الي اطراف خارجية، مالم 
ير مألوفة من الترتيب هو امداد طرفى الترتيب بالمخرجات التى يطلبونها، فالمبيعات لطرف ثالث تعتبر غ

 وغير هامة )مؤثرة(.
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  سعر المخرجات المباعة لطرفى الترتيب وضع بواسطة طرفى الترتيب فى المستوى الذى صمم
ليغطى تكاليف االنتاج والمصروفات االدارية التى تحملتها المنشأة )ج(. هذا االساس من نموذج 

 ادل.التشغيل يفيد ان الترتيب سوف يشغل على أساس تحقيق نقطة التع

 

 من خالل الحقائق اعاله، فالحقائق والظروف التالية تعد مالئمة بـــ :
  تعهد طرفي الترتيب بشراء كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة )ج( يعكس اعتماد تام للمنشأة

)ج( علي طرفي الترتيب لتوليد تدفقات نقدية ولذلك، فطرفي الترتيب لديهم تعهد بتمويل سداد 
 لمنشأة )ج(.االلتزامات ل

 

  حقيقة أن طرفى الترتيب لديهم الحق فى كل المخرجات المنتجة بواسطة المنشأة )ج( يعنى أن
طرفى الترتيب مستهلكين  للمنافع اإلقتصادية ولذلك فهم لديهم الحق على جميع المنافع 

 االقتصادية الصول المنشأة )ج(.

شتركة . وال يتغير االستنتاج بتصنيف تشير تلك الحقائق والظروف إلى ان الترتيب هو عملية م
الترتيب المشترك فى تلك الظروف إذا قام طرفى الترتيب بداًل من استخدام نصيبهم فى المخرجات 

 فى عمليات التصنيع التالية، أن يقوما ببيع انصبتهم فى المخرجات الطراف خارجية.
لحق فى بيع مخرجاته الطراف للترتيب ا إذا غير طرفى الترتيب شروط الترتيب التعاقدى ليكون

خارجية مما ينتج عنه أن تتحمل المنشأة )ج( مخاطر الطلب والمخزون واإلئتمان. فى ظل ذلك 
 التصور فهذا التغير فى الحقائق والظروف قد يشير الى ان الترتيب  هو مشروع مشترك.

 
 

كيان   الترتيب المشترك ينشئعندما  ترتيباللتصنيف  الحقًا خريطة التدفق التالية تقييمات منشأة ما تعكس  -33أت
 .مستقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشأ من خالل كيان مستقل ي الذى الترتيب المشتركتصنيف 
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 ( "22") الفقرة  شتركالم الترتيبألطراف القوائم المالية 
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لكيان مستقل لقانونى الشكل ال  

 

 

 

يعطى الشكل القانونى هل 

فى الحق  ترتيبالألطراف 

األصول والتعهد بااللتزامات 

بالترتيبالمرتبطة   

 

التعاقدى الترتيبشروط  التعاقدى أن أطراف  الترتيب طهل تحدد شرو 

ت لديهم الحقوق على األصول وتعهدا الترتيب

.بالترتيببااللتزامات المرتبطة   

بحيث: هبتصميم الترتيبأطراف هل قام   
قديم فى األساس الى ت أنشطتهتهدف )أ( 

أن  )بمعنى الترتيبالمخرجات الى أطراف 
رة لديهم الحق بصو  الترتيبكل أطراف 

ة كبيرة على جميع المنافع االقتصادي
تقل فى الكيان المسلألصول الحتفظ بها 

) 
لى بصورة مستمرة ع يعتمد الترتيب)ب( 

 هاتالتزام فى سداد الترتيبأطراف 
 مرتبطة باألنشطة المؤداة من خاللال

 الترتيب
 

 مشروع مشترك

 

 الحقائق والظروف األخرى



 ملحق )أ( معيار المحاسبة المصرى رقم )43(

14   -( 43) أ   ملحق

 

 المعالجة المحاسبية لمبيعات أو مساهمات األصول فى العملية المشتركة 
 
أصول وتقوم  تقديم، مثل بيع أو فيها  معاملة مع عملية مشتركة هى مشغل مشتركفى تدخل منشأة عندما  – 34أت

على المشغل المشترك أن يعترف  ، فى مثل هذه الحالةبأداء المعاملة مع أطراف أخرى بالعملية المشتركة 
األخرى فى العملية  ترتيبالوالخسائر الناشئة من تلك المعاملة فقط فى حدود أنصبة أطراف باألرباح 
 المشتركة. 

 
تباع أو يساهم بها فى انخفاض صافى القيمة البيعية لألصول التى  دليل علىتلك المعامالت  توفرعندما  -35أت

 بواسطة المشغل المشترك. بالكامل بها يتم االعترافالعملية المشتركة أو خسائر اضمحالل لتلك األصول، 
 

 أصول من عملية مشتركة المعالجة المحاسبية لشراء
 
عندما تدخل منشأة فى معاملة مع عملية مشتركة والتى تكون المنشأة فيها مشغل مشترك. فلن تقوم المنشأة  –36أت

األصول حتى يتم اعادة بيع تلك األصول لطرف هذه شراء باالعتراف بنصيبها فى األرباح أوالخسائر من 
 خارجى. 

 
القيمة البيعية لألصول التى سيتم شراؤها انخفاض صافى  علىالى وجود دليل  عندما تشير تلك المعامالت -37أت

 أو خسائر اضمحالل لتلك األصول فعلى المشغل المشترك أن يعترف بنصيبه فى تلك الخسائر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


