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 ( ج) ملحق
 

 يضاحيةاألمثلة اإل
 

 
 غير مقصود منها  ولكن ولكنها ال تمثل جزءًا منه وهى تشرحه  (43معيار المحاسبة المصرى رقم )األمثلة  هذه ترافق

 .توفير دليل تفسيرى للمعيار
 
 عند تطبيق هذا المعيار فىتخدم سالشخصية التى قد تهى حاالت افتراضية توضح األحكام هذه األمثلة  .1جـ

قد تكون واردة فى النماذج الواقعية الفعلية ، فإن كل األمثلة  مواقف مختلفة. وعلى الرغم من أن بعض
 قد تحتاج أن تقيم عند تطبيق هذا المعيار.  الحقائق والظروف ذات الصلة بنموذج حقيقى معين 

 
 خدمات االنشاء – 1مثال 

العامة أنواع خدمات االنشاء العديد من  يمإمداد أو تقدا هى مشركتان أنشطته هما( األطرافأ و ب ) .2جـ
َ  بغرض  ياً تعاقد اً ترتيب وقد وضعا اإلثنان. والخاصة عقد مع الحكومة بتصميم وٍانشاء  انجازليعمال معًا

 الترتيبوينشئ سيطرة مشتركة على يحدد نسبة مشاركة ) أ و ب ( التعاقدى  والترتيبين. ينتطريق بين مد
 الخاص بتسليم الطريق. 

 
( س. وتدخل المنشأة ) الترتيب( التى يتم من خاللها تنفيذ سمنفصل )المنشأة كيان الترتيب أطراف ن كو  .3جـ

 بالترتيب. بااٍلضافة ٍالى ذلك يحتفظ باألصول وااٍللتزامات المرتبطة نيابة عن ) أ و ب ( العقد مع الحكومة
( سوليس المنشأة ) الترتيبأطراف  ( هو أنسالرئيسى للشكل القانونى للمنشأة )( والملمح سفى المنشأة )

 بالمنشأة. بااٍللتزامات الخاصة هما اللذان لديهما الحق فى األصول والتعهد 
 
  -التعاقدى بين ) أ و ب ( أوجد ما يلى: فالترتيبٍاضافة ٍالى ذلك  .4جـ

فى  امأساس نسبة مساهمتهطراف على األبين  الترتيب  مقسمةتنفيذ ل الالزمةالحقوق على األصول جميع   (أ)
 . الترتيب

المالية المرتبطة لجميع تعهدات التشغيل والتعهدات ( تضامنية  )لديهم مسئولية متعددة ومشتركة  األطراف  (ب)
 .الترتيبفى  امنسبة مساهمته على أساس الترتيببأنشطة 

فى  امهمته) أ و ب ( على أساس نسبة مسابين  الترتيبيتم اقتسام األرباح والخسائر الناتجة عن أنشطة )ج(     
 . الترتيب
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لدى طرف من األنشطة، يقوم ) أ و ب ( بتعيين مشغل سيصبح موظف  اإلشراف على و تنسيق البغرض  .5جـ

رفى ــلدى الطرف اآلخر من ط إلى موظفالمشغل  دورالزمن ينتقل وبعد فترة محددة من  الترتيبطرفى 
ال أرباح وال فذ بواسطة موظفى المشغل على أساس )ستنب ( على أن األنشطة  و أ) أتفق . بـالترتي

 (.خسائر
 
( باصدار فواتير خدمات ااٍلنشاء ٍالى الحكومة  سمع الحكومة تقوم المنشأة ) طبقًا للشروط المحددة بالعقد  .6جـ

 األطرافنيابة عن 
 

 التحليل
 
والكيان  الترتيبن أطراف ال يمنح شكلها القانونى فصل بيمن خالل كيان مستقل  المشترك الترتيبيتم تنفيذ  .7جـ

 –( الترتيبالمستقل )فاألصول وااٍللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى أصول وٍالتزامات طرفى 
( لديهم الحق فى ) أ و ب الترتيب والذى ينص على أنمن خالل شروط متفق عليها بين أطراف  يسرى هذا

لذا يعتبر  (.  س)        التى تنفذ من خالل الكيان المستقل بالترتيب األصول والتعهد بااٍللتزامات المرتبطة
 عملية مشتركة. المشترك  الترتيب

 
والعمالء( ونصيبه  الثابتة) مثل األصول من ) أ و ب ( فى قوائمه المالية بنصيبه فى األصول  كليعترف  .8جـ

على أساس نسبة مساهمتهم طراف خارجية( الحسابات الدائنة ألمثل )  الترتيبفى أية ٍالتزامات ناشئة عن 
بنصيبه فى ااٍليرادات والمصروفات الناشئة من خدمات ااٍلنشاء  امنهم . وكذا يعترف كلالمتفق عليها

 للحكومة خالل المنشأة ) ى (.المقدمة 
 

  مشاركة تشغيلهيتم مركز تسوق  – 2مثال 
 
( بغرض شراء وتشغيل مركز  ص ) المنشأة مستقالً  اً أسسا كيان )األطراف( شركتان لاٍلستثمار العقارى .9جـ

سيطرة مشتركة على األنشطة التى تؤدى فى المنشأة  الترتيبالتعاقدى بين أطراف  الترتيبتسوق. ينشىء 
الحق فى األصول أو التعهد  أنها فقط التى لها( ص(. والملمح الرئيسى للشكل القانونى للمنشأة )ص)

ٍايجار متاجر وتتضمن تلك األنشطة . من طرفى التعاقد وليس ألى طرف  بالترتيب المرتبطة بااٍللتزامات 
 ، باإلضافة إلى بناء سمعهمعداته مثل المصاعد و المركز  التجزئة وٍادارة أماكن ٍانتظار السيارات وصيانة

 للمركز ككل.  للعمالء وقاعدة 
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 يلى:  على ما التعاقدى  الترتيبشروط تشمل  .10جـ
 فى مركزلديهم حقوق  الترتيبأن أطراف التعاقدى  الترتيبيحدد  وال –( مركز التسوق صالمنشأة )تمتلك  (أ)

 التسوق. 

أصبحت المنشأة ٍاذا  ص( وو تعهدات المنشأة )بديون أو ٍالتزامات أ ملزمين بالوفاءغير  الترتيبأطراف  (ب)
 تزامفإن إلخارجية، الوفاء بتعهداتها ألطراف ( غير قادرة على سداد ديونها أو أية ٍالتزامات أخرى أو ص)

 فى رأس المال. القيمة غير المسددة من مساهمته كل طرف سيكون فى حدود 

 (.صالحق فى بيع أورهن حصصهم فى المنشأة ) األطرافلدى  )ج(     
 التسوق )الذى يتمثل فى قيمة ااٍليجار مخصومًا منه  تشغيلكل طرف حصة فى الدخل الناشئ من يستلم   )د(      

 (.صطبقًا لنصيبه فى المنشأة )يل( تكاليف التشغ          
 

 التحليل 
الكيان المستقل صاحب الحق فى من خالل كيان مستقل شكله القانونى يجعل  الترتيب المشتركيتم تنفيذ  .11جـ

)بمعنى أن األصول وااٍللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى أصول وٍالتزامات هذا الكيان  الترتيب
التعاقدى ال تحدد أن أطراف  الترتيب(. بااٍلضافة ٍالى ذلك فٍان شروط الترتيبفا لتزامات طر وليست أصول وا

 الترتيبشروط  بداًل من ذلك فإن .بالترتيبلديهم الحق فى األصول والتعهد بااٍللتزامات المرتبطة  الترتيب
 (.صصافى أصول المنشأة ) فىلديهم حق  الترتيبالتعاقدى تقرر أن أطراف 

 
لديهم حقوق  الترتيبفال يوجد حقائق أو ظروف أخرى تشير ٍالى أن أطراف  أعاله على أساس الوصف .12جـ

أن األطراف عليهم تعهدات  بالوفاء  وأ بالترتيبالمرتبطة جوهرية على المنافع ااٍلقتصادية لألصول 
 مشروع مشترك.  يعتبر الترتيب المشترك  لذا. بالترتيببااٍللتزامات المرتبطة 

 
ستخدام طريقة بامعالجته محاسبيًا ( كاستثمار ويتم صفى صافى أصول المنشأة ) وقهمبحق األطرافيعترف  .13جـ

 حقوق الملكية. 
 

  مشترك لمنتجتصنيع وتوزيع  – 3مثال 
 
( وطبقًا لما اتفقا إتفاق إطار عام )  يًا وتشغيلياً استراتيج اً اتفاق -الطرفان –الشركتان ) أ و ب ( وضعت  .14جـ

 . ومختلفة)المنتج ط( فى أسواق متنوعة وتوزيع منتج يع ن بتصناسوف يقوم اعليه فانهم
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 يلى:  يتصف بمامشترك  وضع ترتيبعلى تصنيع وتوزيع األنشطة عن طريق  الطرفاناتفق  .15جـ

وقد التصنيع(.  ترتيب) ترتيب مشتركعلى تنفيذ النشاط الصناعى من خالل  الطرفانوافق نشاط التصنيع :  (أ)
شكلها القانونى تعتبر هى صاحبة الحق  التى بموجبل )المنشأة م( كيان منفص شكلالتصنيع  ترتيب أخذ

تزامات المحتفظ بها لدى المنشأة )م( هى أصول وٍالتزامات المنشأة )م( وليست لواالٍ )بمعنى أن األصول 
بشراء جميع ٍانتاج  األطراف أنفسهمالزم فقد  اإلطار العام لترتيب(، طبقًا أطراف الترتيبأصول وٍالتزامات 

ملكيتهم فى المنشأة )م( والحقًا سيبيع طرفا التصنيع طبقًا لحصص ترتيب لمنتج )ط( المصنع بموجب ا
أنفسهم والتى قد كونت  الترتيبطرفى  منمشتركة  يخضع لسيطرة آخر لترتيبالمنتج )ط(  الترتيب

 الترتيبأو  امإتفاقية اإلطار العًا لتوزيع المنتج )ط( كما هو مذكور فيما يلى. ال يحدد أى من صصيخ
لديهما الحق فى األصول أو التعهد  األطرافالتصنيع أن بين )أ و ب ( المرتبط بنشاط التعاقدى 

 بااٍللتزامات المرتبطة بنشاط التصنيع.

وقد نظم التوزيع(.  ترتيب) ترتيب مشتركتنفيذ نشاط التوزيع من خالل على  الطرفانوافق نشاط التوزيع:  (ب)
شكلها القانونى تعتبر هى صاحبة  والذى بموجب( د ى كيان منفصل )المنشأةف األطراف ترتيب التوزيع

أصول وٍالتزامات للمنشأة )د( )بمعنى أن األصول وااٍللتزامات المحتفظ بها لدى المنشأة )د( هى الحق 
من  التوزيع يطلب ٍاحتياجاته فإن ترتيب، إلتفاقية اإلطار العامطبقًا (. األطرافوليست أصول وٍالتزامات 

التوزيع ببيع المنتج.  ترتيبقوم فيها اجات فى األسواق المختلفة والتى يطبقا لاٍلحتي األطرافالمنتج )ط( من 
 أن لطرفىبل  نشاط التوزيع معالتعاقدى بين ) أ و ب (  الترتيباو  إتفاقية اإلطار العامأى من  ال يتعامل
 بنشاط التوزيع الحق فى األصول والتعهد بااٍللتزامات المرتبطة الترتيب

 
 ما يلى: وضعت فإتفاقية اإلطار العام بااٍلضافة ٍالى ذلك  .16جـ

التوزيع على  ترتيبحددها المنتج )ط( التى يالتصنيع بٍانتاج المنتج )ط( للوفاء بمتطلبات  سيقوم ترتيب  (أ)
 األطراف.

 ترتيب سيقومو . الترتيب لطرفىالتصنيع  ترتيبلمرتبطة ببيع المنتج )ط( عن طريق االتجارية الشروط  (ب)
طى كافة تكاليف ااٍلنتاج سيغعر متفق عليه بين ) أ و ب ( والذى بس لألطرافالتصنيع ببيع المنتج )ط( 

 ) أ و ب (.  بينعليه متفق  بسعرالتوزيع  لترتيبالمنتج  األطرافسيبيع  وبالتالى. المتكبده 
طبقًا لحصص ملكيتهم فى  طرافاألويله بواسطة التصنيع سيتم تم ترتيب يتحملهقد  النقديةفى أى عجز  (ج)

 المنشأة )م(. 
 

 التحليل 
بتصنيع وتوزيع المنتج )ط(. الشروط التى من خاللها يقوم الطرفان ) أ و ب(  إتفاقية اإلطار العام تضع .17جـ

 ٍاما تصنيع أو توزيع المنتج )ط(. خالل ترتيبات  مشتركة غرضهاوتلك األنشطة تؤدى من 
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 الترتيبشكلها القانونى الفصل بين طرفا يمنح )م( التى من خالل المنشأة  التصنيع ترتيب األطرافينفذ  .18جـ

بنشاط التصنيع  المرتبط التعاقدي الترتيباو  اتفاقية اإلطار العاموبين المنشأة. بااٍلضافة ٍالى ذلك فال 
 حال  أيةعلى و حق على أصول أو تعهد بٍالتزامات مرتبطة بنشاط التصنيع.  الديهم الترتيبأظهرا أن طرفى 

التصنيع  ترتيبٍالى أن  فقد توصل طرفى الترتيبحسبان التالية فى الأننا عندما نأخذ الحقائق والظروف ف
  :  عملية مشتركة هو
)       فلدى وبالتالىالتصنيع.  ترتيبمن المنتج )ط( المصنع بواسطة  اإلنتاجبشراء كل  األطراف أنفسهمألزما  (أ)

 التصنيع.  ترتيبمن أصول فع ااٍلقتصادية فى المناالحقوق فعليًا أ وب ( 
الوفاء  يستطيعان الترتيب بحيثى فبٍاحتياجات الكمية والجودة لطر  للوفاءالتصنيع المنتج )ط(  يصنع ترتيب (ب)

فى توليد تدفقات  األطرافعلى  يعتمد فقطالتصنيع  ترتيب لذا فإنالتوزيع .  ترتيبتج )ط( فى بالطلب على المن
لتزامنقدية   يشير ٍالى أن طرفى إنماالتصنيع أية عجز نقدى  يتحمل ترتيبويل عندما بتقديم التم الترتيب طرفى وا 
 الترتيب طرفى شراءالتصنيع ألن تلك ااٍللتزامات ستسوى من خالل  بترتيببااٍللتزمات الخاصة  متعهدانالتعاقد 

 . األطراف منللمنتج )ط( أو عن طريق التمويل المباشر 
 
بين المنشأة شكلها القانونى الفصل يمنح التوزيع من خالل المنشأة )د( والتى  ترتيب تنفيذب األطرافيقوم    .19جـ

المرتبط التعاقدى  الترتيبأو  أى من إتفاقية اإلطار العام. بااٍلضافة ٍالى ذلك فال يحدد الترتيب وطرفى
 طة بنشاط التوزيع. والتعهد بااٍللتزامات المرتبلديهما الحق فى األصول  األطرافبنشاط التوزيع أن 

 
األصول أو  المنافع اإلقتصادية من  لديهما الحق فى األطرافالتوجد حقائق أوظروف أخرى تحدد أن    .20جـ

 .  اً مشترك اً لذا يعتبر ترتيب التوزيع مشروع. بالترتيبتعهد بااٍللتزامات المرتبطة 
 
الثابتة سبيل المثال األصول  قوائمه المالية بنصيبه فى األصول ) علىفى من ) أ و ب (  يعترف كل   .21جـ

طراف خارجية( طبقًا لنسب الحسابات الدائنة أل( ونصيبه فى أية ٍالتزامات ) على سبيل المثال والنقدية
الناشئة من تصنيع بنصيبه من المصرفات  كل من الطرفينوحصص ملكيتهم فى المنشأة )م(. ويعترف 

 لترتيبالمنتج )ط( ما فى ااٍليرادات المرتبطة ببيع وأنصبتهالتصنيع  ترتيبالمنتج )ط( المحملة بواسطة 
 . التوزيع

 
بحقوقهم فى صافى أصول ترتيب التوزيع كاستثمار وتتم المحاسبة عنه بإستخدام  كل من الطرفينيعترف    .22جـ

 طريقة حقوق الملكية .
 

 فرض آخر
فقط عن تصنيع المنتج  سئوالً م ليسأن ترتيب التصنيع المشار إليه أعاله اتفقا على  الطرفين قدبٍافتراض أن  .23جـ

 لعمالء خارجيين.)ط( بل أيضًا عن توزيعه 
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لتوزيع المنتج )ط( حصريًا للمساعدة  ذلك المذكور أعاله توزيع مثل  ترتيبعمل أيضًا على  الطرفيناتفق  .24جـ
 مساحة التوزيع للمنتج )ط( بااٍلضافة ٍالى األسواق المحددة.  توسيع فى 

 
لتزم ترتيب يلإلنتاج  معينةالتوزيع وال توجد نسبة  ترتيبالمنتج )ط( مباشرة الى  ايضاً  التصنيع ترتيب يتبع .25جـ

 .التصنيع  ترتيبمن  التوزيع بشرائه أو حجزه
 

 التحليل 
 ترتيبتأثيرًا على الشكل القانوني للكيان المنفصل الذى من خالله يتم تنفيذ  االفتراض الجديدلم يحدث   .26جـ

 تعهد بااللتزاماتالفى االصول او  الترتيبة المرتبطة بحقوق طرفي التصنيع او على الشروط التعاقدي
ترتيب ممول  ذاتيًا ألنه التصنيع  ترتيبصبح المرتبطه بترتيب التصنيع . فى حين انها تسببت فى ان ي

الطلب وبالتالى يتحمل مخاطر المنتج )ط( لعمالء خارجين  ويوزع  يتاجر بذاتهعلى ان  اً اصبح قادر 
التوزيع  لترتيبالتصنيع المنتج )ط(  يبيع ترتيبحتى إذا كان من الممكن ايضًا ان و ئتمان. االوالمخزون و 

القيام بأداء انشطته بصورة  ليستطيع الترتيبعلى طرفي  يكون ترتيب التصنيع معتمدال  ففى هذا التصور
 .اً مشترك اً التصنيع مشروع ترتيب  يعتبرمستمرة. ففى هذه الحالة 

 
 مشروع مشترككالتوزيع  ترتيبلم يحدث تأثيرًا على تصنيف  االفتراض الجديد .27جـ
 
التوزيع  ترتيبالتصنيع وحقوقهم فى صافى اصول  ترتيبفى صافى اصول  حقوقهم الترتيب طرفى يسجل .28جـ

 باستخدام طريقة حقوق الملكية. عنهم  المحاسبة وتتمستثمارات إك
 

 بنك مدار بصورة مشتركة -4مثال 
البنكية وادارة االصول وانشطة  امواستثماراته ما( على ضم مساهمتهلطرفينا)اتفق البنكان  أ و ب   .29جـ

بطرق  يفيدهم الترتيبالخدمات عن طريق تكوين كيان مستقل )البنك ج(. يأمل كال الطرفان فى ان 
مختلفة. يعتقد البنك )أ( ان االتفاقية يمكن ان تمكنه من تحقيق خططه االستراتيجية  لزيادة حجمه وتقديم 

من خالل التوسع فى عرض المنتجات والخدمات.  إلستغالل طموحاته الكاملة فى النمو العادى ة فرص
 المدخرات المالية ومنتجات السوق .ستدعم عروضه فى  الترتيب)ب( ان  بينما يتوقع

 
الملمح الرئيسي للشكل القانوني للبنك )ج( يصبح الكيان المستقل صاحب الحق )بمعنى ان بموجب  .30جـ

اللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل هى اصول والتزامات الكيان المستقل وليست اصول االصول وا
 %20من حصص ملكية البنك )ج( والـ  %40(. يمتلك كاًل من البنكين )أ و ب( الترتيب فىوالتزامات طر 

( سيطرة  بأ و  اتفاقية حقوق المساهمين بين البنكين )تنشئ الباقية مملوكة ألطراف اخرى متعددة. 
 .مشتركة على انشطة البنك )ج(
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  - حتى فى حاالت النزاع -اتفاقية غير قابلة لإللغاء فى (  أ و ب البنكين )دخل  باإلضافة الى ذلك  .31جـ
للتأكد من  الحاجة بشكل تضامنى ومشترككال البنكان على تقديم تمويل متساوي القيمة عند  بموجبهاأتفق 

ة واللوائح البنكية ويضمن اية تعهدات قدمت للسلطات البنكية وهذه قت المطبان البنك )ج( ملتزم بالتشريعا
بالتشريعات  للتأكد ان البنك )ج( ملتزم ألية اموال مطلوبة %50التعهدات المقدمة من كل طرف بنسبة 

 واللوائح البنكية. 
 

 التحليل 
بين طرفي الفصل على انوني الق ينص شكله والذىالمشترك من خالل كيان مستقل  الترتيبأ يتم تنفيذ  .32جـ

 لديهما حقوق على االصول الترتيبالتعاقدي ان طرفي  الترتيبوالكيان المستقل. وال تحدد شروط  الترتيب

ا حقوق على صافى االصول فى ملديه الترتيبان طرفي  تحددوالتعهدات بااللتزامات للبنك )ج( ولكنها 
الدعم إذا كان البنك )ج( غير قادر على االلتزام  تقديمالترتيب لالتعهدات من طرفى وال تعد البنك )ج(. 

التعاقد بالتزامات البنك )ج(. وال توجد اية طرفى  من اً دهتعبالتشريعات المطبقة واللوائح البنكية فى ذاتها 
المنافع االقتصادية ألصول  على فعلياً لديهم الحق  الترتيب ئق او ظروف اخرى تشير الى ان طرفىحقا

 .اً مشترك اً مشروع المشترك الترتيبلذا يعبر تعهدات بالتزامات البنك )ج(  او لديهمالبنك )ج( ا
 
 المحاسبة عنهايعترف كال من البنكين )أ و ب( بحقوقهم فى صافى اصول البنك )ج( كاستثمارات ويتم  .33جـ

 باستخدام طريقة حقوق الملكية.
 

 انشطة استكشاف وتطوير وانتاج البترول والغاز – 5مثال 
( لتنفيذ انشطة استكشاف )عمشترك  تشغيل( واتفاقية هـ)المنشأة  منفصالً  اً لشركتان )أ و ب( كياناكونت  .34جـ

( يجعل الكيان هـ وتطوير وانتاج البترول والغاز فى البلد )و(. الملمح الرئيسي للشكل القانوني )للمنشأة 
لكيان المنفصل هى اصول االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى ابمعنى أن  ) الحقالمنفصل هو صاحب 

 .(الترتيب ىوالتزامات المنشأة وليست اصول والتزامات طرف

 
نتاج البترو ( والبلد )منحت  .35جـ والغاز فى منطقة  لالمنشأة )هـ( تصاريح بممارسة أنشطة استكشاف وتطوير وا 

 .)حقول( محددة
 

رفي التعاقد حقوقهم وتعهداتهم اتفاقية المساهمين واتفاقية التشغيل المشترك المتفق عليها بواسطة ط حددت .36جـ
 : فيما يلىالشروط الرئيسية لتلك االتفاقيات يمكن تلخيص و  . المرتبطة بتلك االنشطة

 
 
 

 اتفاقية المساهمين
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 األسهممن  %50من عضو مجلس ادارة من كل طرف. وكل طرف لديه  (هـيتكون مجلس ادارة الشركة ) .37جـ
 اى قرار. لتمريرة الموافقة الجماعية مطلوب،  ( هـفى المنشأة )

 
 ( عاتفاقية التشغيل المشترك ) 

 لهتشكل اتفاقية التشغيل المشترك لجنة تشغيل. تتكون اللجنة من شخص ممثل من كل طرف. كل طرف  .38جـ
 .داخل لجنة التشغيل 50%

 

تعتمد لجنة التشغيل الموازنات وبرامج العمل المرتبطة باألنشطة والتى تتطلب ايضًا موافقة جماعية من  .39جـ
 مثلي كل طرف. وتم تعيين احد اطراف التعاقد كمشغل وهو مسئول عن ادارة واداء برامج العمل المعتمدة.م

 
الحقوق والتعهدات الناشئة من انشطة االستكشاف والتطوير واالنتاج )ع(  أن تحدد اتفاقية التشغيل المشترك  .40جـ

(. وتحديدًا فاتفاقية التشغيل ـبنسبة مساهمتهم فى المنشأة )ه الترتيبسوف يتم تقسيمها على اطراف 
 : أن األطراف يقتسمونالمشترك تحدد 

( )على سبيل المثال ـالتطوير تمنح للمنشأة )هتصاريح الحقوق والتعهدات الناشئة من االستكشاف و  (أ)
 .اية اتاوات وااللتزامات الضريبية( تأهيل المواقع إعادةإلتزامات التصاريح 

 .االنتاج (ب)

 .برامج العملكل التكاليف المرتبطة ب (ج)

 

ذا اخفق و . األطرافنقدية من  عن طريق طلبيتم تغطية التكاليف التى تم تحملها والمرتبطة ببرامج العمل  .41جـ ا 
الطرف االخر بالمساهمة بالمبلغ الذى لم يتم الوفاء قد فى الوفاء بالتعهدات النقدية يطالب احد اطراف التعا

 لوفاء بها كدين على الطرف المقصر تجاه الطرف االخر.تعتبر القيمة التى لم يتم او (. هـبه للمنشأة )
 

 التحليل
اًل بين صمن خالل كيان مستقل والذى يحقق شكله القانونى ف المشترك الترتيببتنفيذ  الترتيبيقوم اطراف  .42جـ

القدرة على اعادة تقديراتهم لحقوقهم وتعهداتهم  الترتيبوالكيان المستقل. ويكون لدى اطراف  الترتيباطراف 
بعمل ذلك عن قاموا  وقدمن خالله.  الترتيبلناشئة من الشكل القانونى للكيان المستقل الذى يتم تنفيذ ا

طريق االتفاق على شروط فى اتفاقية التشغيل المشترك والتى تمنحهم الحقوق في االصول )علي سبيل 
نشطة( والتعهدات ن االمالمثال االستكشاف والتطوير والتصاريح واالنتاج واية اصول اخرى ناشئة 

فى المنشأة  والموجودةبااللتزامات )على سبيل المثال جميع التكاليف والتعهدات الناشئة من برامج العمل ( 
 عملية مشتركة. لذا يعتبر الترتيب المشترك( هـ)

 
 نعناشئة  من الشركة )أ( والشركة )ب( فى قوائمها المالية بأنصبتهم من االصول واية التزامات تعترف كل .43جـ

بنفس هذا االساس يعترف كل طرف ايضًا بنصيبه من و على اساس نسب مشاركتهم المتفق عليها.  الترتيب
 فى المصروفات. ( ونصيبهالمنتجااليراد )من بيع انصبتهم من 
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 اتفاقية تسييل الغاز الطبيعى – 6مثال 
 
الشركة )أ( ان حقول  رتقدتمتلك الشركة )أ( حقل غاز غير مطور والذى يحتوى على مصادر غاز كبيرة.  .44جـ

لعمالء فى اسواق عبر البحار )خارجية(. وللقيام  فقط الغاز ستكون ذات جدوى اقتصادية إذا تم بيع الغاز
اسواق عبر البحار  إلىنقله بواسطة السفن  بحيث يمكنسيل الغاز لتسييل الغاز ممصنع بذلك يجب بناء 

 )خارجية(.
 
هذا فى ظل  ، و هيليستركة )ب( لكى تطور وتدير حقل الغاز و مشترك مع الش ترتيبالشركة )أ(  دخلت  .45جـ

حقل الغاز والنقدية على التوالي فى الكيان المستقل )ج( المساهمة بعلى أ و ب(  الشركتان ) اتفقت الترتيب
. 

من ملكية حصص الملكية فى المنشأة  %50 الترتيبطرف من اطراف يأخذ كل تلك المساهمات  فى مقابل
الرئيسي للشكل القانوني للمنشأة )ج( يجعل المنشأة )ج( هى صاحبة حق الملكية )بمعنى  والملمح .)ج(

لتزامات الكيان المستقل ان االصول وااللتزامات المحتفظ بها فى الكيان المستقل  وليست هى هى أصول وا 
 .(الترتيباصول والتزامات اطراف 

 
 مايلى:بين األطراف  التعاقدي يحدد الترتيب .46جـ

يجب ان يوافق و .  ل من الشركتين )أ( و )ب( تعيين عضوين بمجلس ادارة المنشأة )ج(يجب على ك (أ)
 .و االستثمارات  التى تقوم بها المنشأة )ج( استراتيجيةمجلس االدارة باإلجماع على 

الغاز بما فى ذلك انشطة التطوير )االنشاءات( عن  ومصنع تسييلاالدارة اليومية لحقل الغاز يتم تنفيذ   (ب)
المنشأة )ج( برد تقوم و . الترتيباطراف  بينمتفق عليها  لتوجيهات مشتركةموظفي الشركة )ب( طبقًا طريق 

 الغاز. مصنع تسييلالتكاليف التى تحملتها )ب( عند ادارة حقل الغاز و 

 ةالسائل وكذلك االلتزامات المتكبد المنشأة )ج( مسئولة عن الضرائب واالتاوات على االنتاج ومبيعات الغاز  (ج)
 .تهيئة الموقع وانهاء االلتزامات اعادةالنشاط الطبيعى مثل حساب الموردين و  فى إطار

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

 
 .ى طرف حقوق على االصول او تعهدات بااللتزامات فى المنشأة )ج(ال أنالتعاقدى  الترتيبال يحدد  .47جـ
 
ين لتمويل تطوير حقل خول فى اتفاقية تمويل مع مجموعة من المقرضدقرر مجلس ادارة المنشأة )ج( ال .48جـ

 جنيه.مليون  1000 بمبلغ  للتطوير واإلنشاءاجمالى التكلفة ويقدر  يل الغاز الغاز وأنشأ مصنع تسي
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 لهمرضين بأن المق يحدد الترتيبو . جنيه مليون  700المقرضين للمنشأة )ج( قرض قيمته  مجموعةقدمت   .49جـ
)أ و ب( فقط إذا اخفقت المنشأة )ج( فى الوفاء باتفاقية القرض اثناء  الشركتين الرجوع على الحق فى 

نشاء  ب( لسداد  )أ و الغاز. واتفق المقرضين انهم لن يرجعوا على الشركتين مصنعتطوير حقل الغاز وا 
 إلىقامت بتقدير ان النقدية الداخلة  على انهامسيل الغاز فى االنتاج مصنع القرض بمجرد ان يكون 

على الرغم من و لمقابلة تسديدات القرض.  كافيةمن مبيعات الغاز السائل ستكون  ستتولد والتى المنشأة )ج(
)أ و ب( فالمقرضين يحتفظون  شركتين ان المقرضين فى هذا التوقيت ليس لديهم الحق فى الرجوع على ال

 الغاز. تسييلمصنع  المنشأة )ج( عن طريق الحجز على  اخفاقفى مقابل  بحماية 
 

 
 التحليــــل

 الترتيبشكله القانونى فصل بين طرفى يحدد من خالل كيان منفصل والذى  الترتيب المشتركيتم تنفيذ  .50جـ
 الترتيب الحق على االصول او التعهدان لطرفى  ديةالتعاق الترتيبوالكيان المستقل. وال تحدد شروط 

وال  صافى اصول المنشأة )ج(.  فىلديهم الحق  الترتيبان طرفى  ولكنها تحددبااللتزامات للمنشأة )ج( 
نشاء مسيل الغاز الطبيعى )حق الرجوع لترتيبات التمويل يمثل  بمعنى ان  اثناء تطوير حقل الغاز وا 

الترتيب بالتعهد بإلتزامات الزام على طرفى  بذاته (ات منفصلة اثناء هذه المرحلةالشركتين أ و ب تقدم ضمان
الشركتان )أ و ب( التزامات مستقلة والتى لدى المنشأة )ج( بمعنى ان القرض هو التزام على المنشأة )ج(. 

 ر واإلنشاء.التطويمرحلة تتمثل فى ضمانهم لتسديد القرض إذا اخفقت المنشأة )ج( فى سداد القرض اثناء 
 
لديهم حق كامل على كل المنافع  الترتيبال توجد اية حقائق او ظروف اخرى تشير الى ان طرفى   .51جـ

 لذا يعتبر الترتيباالقتصادية لالصول للمنشأة )ج( او ان االطراف لديهم تعهدات بااللتزامات للمنشأة )ج(. 
 .اً مشترك اً المشترك مشروع

 
صافى اصول المنشأة )ج( كاستثمار ويتم معالجته محاسبيًا بطريقة يعترف اطراف التعاقد بحقوقهم فى  .52جـ

 حقوق الملكية
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