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  نطاق المعيار    
يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن حصص الملكية فى المشروعات المـشتركة و التقريـر عـن                  -١

أصول و التزامات و إيرادات و مصروفات المشروع المشترك فـى القـوائم الماليـة ألصـحاب                 

مرين بغض النظر عن الهياكل التنظيمية أو األشكال التـى يعمـل فـى ظلهـا                الحصص و المستث  

طبق على الحصص فى المشروعات ذات السيطرة المشتركة         ال ي  فى حين أنه  . المشروع المشترك   

  :المملوكة من 

  . مؤسسات رأس مال المخاطر  ) أ(

االستثمارات المتـصلة    بما فى ذلك     المثيلةصناديق االستثمار و أمناء االستثمار و المنشآت         ) ب(أو

  .بصناديق التأمين  

 أو تبـوب    الخسائر أو   األرباحو التى تقيم عند االعتراف األولى على أساس القيمة العادلة من خالل             

) ٢٦( و التى تعالج محاسبياً طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم             المتاجرة ألغراضكمحتفظ بها   

يتم قياسها على أسـاس القيمـة   ذه االستثمارات   ه". لقياس االعتراف و ا   –باألدوات المالية   " الخاص  

    مع االعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة كربح       ،) ٢٦(العادلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم       

  .يريأو خسارة فى الفترة التى حدث فيها التغ

  

التجميـع   ( "٣٠"   المشتركة من تطبيق الفقرة    الخاضعة للسيطرة يعفى صاحب الحصة فى المنشآت       -٢

  : الشروط التالية  عليهنطبقيعندما ) حقوق الملكية( طريقة "٣٨"و ) النسبى

  ) ٣٢(غرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم         لإذا صنفت الحصة كمحتفظ بها        ) أ(

  ".األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة" 

 "          الخاص) ١٧(من معيار المحاسبة المصرى رقم      " ١٠"وارد بالفقرة    االستثناء ال   )ب(أو  

التى تسمح للشركة األم التى لها أيضاً حـصة فـى           " بالقوائم المالية المجمعة و المستقلة      

  . سيطرة مشتركة بأال تقدم قوائم مالية مجمعة ىمشروع ذ

  : كل ما هو آت توافر) ج(أو 

 تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً لمنشآت أخرى          شركة هومالك الحصة   إذا كان    )١(

 قـد تـم إعالنهـم و لـم          -  بما فى ذلك من ليس لهم حق التصويت        -  مالكها  كان و

طريقة التجميع النسبى أو طريقة حقـوق       ليعترضوا على عدم تطبيق صاحب الحصة       

  .الملكية 

بها فـى الـسوق       ال يتم التعامل   ملكيتهديون حامل الحصة أو أدوات حقوق         إذا كانت  )٢( و       

 المالية المحلية أو األجنبية أو خارج المقصورة بما فـى ذلـك             األوراقسوق  ( العامة  

  ).األسواق المحلية و اإلقليمية

 ١ - ٢٧  
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 مرحلة تسليم قوائم مالية لهيئـة سـوق         لم يسلم كما أنه ليس فى        صاحب الحصة     إذا كان  )٣(     و  

ع مـن األدوات فـى الـسوق        انوأ أية أخرى ألغراض إصدار     المال أو أية جهة رقابية    

  .العامة 

 الشركة األم األساسية أو أية شركة قابضة وسيطة لحامل الحصة قوائم مالية             إذا أصدرت ) ٤(     و  

  . تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية  ومجمعة تكون متاحة لالستخدام العام

  تعريفات    
  :التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها تستخدم المصطلحات  -٣

 منافع وذلك للحصول على     لمنشأة هى القدرة على التحكم فى السياسات المالية و التشغيلية           :السيطرة

  .من أنشطتها 

 هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها االعتراف بالحصة عند اقتنائها فى المنشأة             :طريقة حقوق الملكية  

ة للسيطرة المشتركة بتكلفة االقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغير يطـرأ علـى حـصة                 الخاضع

وتظهر قائمة الدخل نصيب صاحب الحصة فى نتائج أعمـال          . المشارك فى صافى أصول المنشأة      

  .المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة 

 ال يشارك فـى الـسيطرة        هو طرف فى المشروع المشترك ولكن      : فى المشروع المشترك   المستثمر

  .على المشروع المشترك 

و توجـد  لسيطرة على نـشاط اقتـصادى ،   هى مشاركة بموجب اتفاق تعاقدى ل   :السيطرة المشتركة 

 االستراتيجية  المرتبطة بالنشاط      و المالية و   يةقرارات التشغيل ال  عندما تتطلب  السيطرة المشتركة فقط  

  ٠ )الذين يشاركون فى السيطرةاألطراف (  الشركاء منباإلجماع موافقة 

 هو اتفاق تعاقدى يقوم بموجبه طرفان او أكثر بممارسة نشاط اقتصادى خاضع             :المشروع المشترك 

  .لرقابة مشتركة 

 مـن   نصيب صـاحب الحـصة     الذى من خالله يتم تجميع        و محاسبةلل هو أسلوب    :التجميع النسبى 

عة للسيطرة المشتركة مع البنود المتماثلـة  أصول و التزامات و إيرادات و مصروفات الوحدة الخاض 

  .الحصةلصاحب  أو يتم تسجيلها فى بنود منفصلة بالقوائم المالية لصاحب الحصةبالقوائم المالية 

 أى مستثمر فى    أوعرضها الشركة القابضة    ب موتق التى    المالية  هى تلك القوائم   :القوائم المالية المستقلة  

 على أساس    معالجة االستثمارات  ا فيه ع مشترك و التى يتم    شركة شقيقة أو صاحب حصة فى مشرو      

الحصة المباشرة فى الملكية و ليس على أساس نتائج األعمال و صافى أصول الشركات المـستثمر                

  .فيها

 القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانـات الماليـة و سياسـات    هو :النفوذ المؤثر 

دى و لكن ال تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على              التشغيل للنشاط االقتصا  

  .تلك السياسات 

  . هو طرف فى المشروع المشترك ولديه سيطرة مشتركة على المشروع المشترك :صاحب الحصة
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قلة، ى أو حقوق الملكية بمثابة قوائم مالية مست        التى تطبق طريقة التجميع النسب      المالية ال تعتبر القوائم   -٤

 القوائم المالية لوحدة ليس لها شركة تابعـة أو شـقيقة أو مـشروع                تلك كما ال تعتبر قوائم مستقلة      

 .مشترك

  

 التى تعرض باإلضافة إلى القوائم المالية المجمعة و القوائم الماليـة            المستقلة هى تلك  القوائم المالية    -٥

 للحـصص ق الملكية و القوائم المالية      فيها باستخدام طريقة حقو   التى تتم المحاسبة عن االستثمارات      

 و األمـر ال يـستلزم أن ترفـق          ،فى المشروع المشترك التى يتم تجميعها بطريقة التجميع النسبى          

 .القوائم المالية المستقلة بتلك القوائم 
 
الخاص بالقوائم المالية   ) " ١٧(من معيار المحاسبة المصرى رقم      " ١٠"المنشآت المعفاة طبقاً للفقرة        -٦

   )١٨(من معيار المحاسبة المصرى رقـم       " ج١٣"من تجميع القوائم و الفقرة        " لمجمعة و المستقلة    ا

من هذا  " ٢" من تطبيق طريقة حقوق الملكية أو الفقرة          " باالستثمارات فى الشركات الشقيقة    "الخاص

 المالية المـستقلة  المعيار من تطبيق طريقة التجميع النسبى أو طريقة حقوق الملكية قد يقدموا القوائم     

 . قوائمهم المالية باعتبارها

  

 أشكال المشروع المشترك

 –ويحدد هذا المعيار ثالثة أشـكال أساسـية         .  و هياكل متعددة     أشكاالًتأخذ المشروعات المشتركة     -٧

 والتى عـادة    –الرقابة المشتركة للتشغيل و الرقابة المشتركة لألصول و الرقابة المشتركة للمنشآت            

 للمشروعات وفيما يلى أهم الصفات الشائعة       ،و تتفق مع تعريف المشروعات المشتركة       ما توصف   

  :المشتركة 

  . تعاقدى اتفاق أو أكثر أصحاب حصص ملتزمين بموجب اثنين  ) أ(

 .هذا االتفاق التعاقدى سيطرة مشتركة ينشئ )  ب(و 

  

  السيطرة المشتركة 

 المنشأة المستثمر فيها خاضعة إلعادة تنظـيم        السيطرة المشتركة قد ال تمارس فى حالة ما إذا كانت          -٨

قانونية أو إفالس أو تعمل فى ظل قيود قاسية طويلة المدى تحد من قدرتها علـى تحويـل أمـوال                    

 إذا استمرت السيطرة المشتركة فإن تلك األحداث ال تكون كافية بذاتها لتبـرر               و لصاحب الحصة   

 .لمشترك طبقاً لهذا المعيارللمشروع ا) المعالجة المحاسبية( عدم المحاسبة 

  

 االتفاق التعاقدى 

يفرق وجود اتفاق تعاقدى بين الحقوق التى تـضمنها الـسيطرة المـشتركة و االسـتثمارات فـى                   -٩

يار المحاسبة المـصرى رقـم       مع راجع. (  فيها نفوذ مؤثر  التى تكون للمساهم      الشقيقة المشروعات

 تعاقدى لتكوين مشروع مشترك مشروعاً مشتركاً       التفاق تعتبر األنشطة التى ال تخضع       و ال ) ) ١٨(

 .ألغراض هذا المعيار 
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 أصـحاب   متعددة ، على سبيل المثال وجود عقد بين        بطرق التعاقدى   ق االتفا يقام الدليل على وجود    - ١٠

يتم االتفاق فى بعض الحاالت على تضمين   و   ، الحصص   أصحابالحصص أو محضر اجتماع بين      

كان شكل االتفـاق    ما   و أيا    ،الداخلية للمشروع المشترك لهذه االتفاقات      النظام األساسى أو الالئحة     

 : من الحاالت اآلتية أىالتعاقدى فهو عادة يكتب و يتفق عليه فى 

  .النشاط و المدة و التزامات التقارير للمشروع المشترك  ) أ(

 . الحصصألصحابتعيين مجلس إدارة أو هيئة اإلدارة للمشروع المشترك و حق التصويت  ) ب(

  . الحصص ألصحابأنصبة رأس المال ) ج(

و نتـائج المـشروع     أ الحصص فى المخرجات و اإليرادات و المـصروفات          أصحابأنصبة  )  د(

   .المشترك
  

 يؤكد هذا المطلب    ، و  التعاقدى تحقيق سيطرة مشتركة على المشروع المشترك         االتفاق يترتب على  - ١١

 .ط  حصة أن ينفرد بالسيطرة على النشاصاحبعدم استطاعة 
 

 و ال يكـون     ، حصة واحد لتشغيل أو إدارة المشروع المـشترك          صاحبقد يحدد االتفاق التعاقدى      - ١٢

 يتعرف مـن خـالل     و لكنه     ، القائم على التشغيل أو اإلدارة مسئوالً عن مراقبة المشروع المشترك         

 التعاقـدى    الحصص طبقاً لالتفاق   أصحابالسياسات المالية  و التشغيلية التى قد اتفق عليها من قبل            

 وفى حالة وجود سلطة للمسئول عن التشغيل على القرارات المالية و التـشغيلية              ،و تم تفويضها له     

فإن المشروع فى هذه الحالـة يعتبـر        ،  لمشروع  اللنشاط االقتصادى ، ويكون مسئوالً عن مراقبة        

 .شركة تابعة للمسئول عن التشغيل و ليس مشروعاً مشتركاً

  

 شتركةعمليات السيطرة الم
يتطلب تشغيل بعض المشروعات المشتركة استخدام األصـول و المـوارد األخـرى ألصـحاب                - ١٣

هيكـل مـالى   أو   وحدة أخـرى  أيةالحصص بدالً من تأسيس شركة مساهمة أو شركة تضامن أو          

 كل صاحب حصة أصوله الثابتة الخاصة وكذا المخـزن          و يستخدم  ،مستقل عن أصحاب الحصص     

هو أيضاً مصروفاته و التزاماته و يدبر تمويله الخـاص ، و الـذى يمثـل                 و يتحمل    ،المملوك له   

ع المشترك بواسطة موظفى صاحب الحـصة كمـا         ووقد تمارس أنشطة المشر   . التزاماته الخاصة   

ادات الناتجـة   عادة ما ينص عقد المشاركة أن اإلير      و. يمارسون األنشطة المشابهة لصاحب الحصة      

 .وفات يتم تحملها تقسم بين حاملى الحصص و أية مصرعن بيع منتج مشترك 
 

ن من أصحاب الحصص أو أكثـر بتجميـع         ا من أمثلة السيطرة المشتركة للعمليات عندما يقوم أثن        - ١٤

عملياتهم و مواردهم و خبرتهم بغرض تصنيع و تسويق و توزيع منتجهم المشترك المتميز ، مثـل                 

    . نيع بمعرفة كل من أصحاب الحـصص        يتم تصنيع أجزاء مختلفة من عمليات التص      و. الطائرات  

ك تكلفته الخاصة و يحصل على نصيب من إيرادات بيع الطائرة ، ويتم تحديـد               يتحمل كل مشار  و  

 .األنصبة طبقاً لالتفاق التعاقدى 
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 : المشتركة فى قوائمه المالية بما يلى السيطرةيعترف كل صاحب حصة فى عمليات  - ١٥

  .و االلتزامات التى يتحملها ) بتهتحت رقا( األصول التى فى حوزته   ) أ(

المصروفات التى يتحملها و نصيبه من إيرادات مبيعات السلع و الخدمات عـن طريـق               )  ب( و  

  .المشروع المشترك 

  
ألن األصول و االلتزامات و اإليرادات و المصروفات يتم االعتراف بها فى القوائم المالية لصاحب                - ١٦

ت أو إجراءات تجميع أخرى لتلك البنود عندما يقوم صـاحب           الحصة ، فال يتطلب األمر أية تسويا      

 .الحصة بعرض القوائم المالية المجمعة 
 

قد ال يكـون مطلـوب      و  قد ال تكون السجالت المحاسبية المنفصلة مطلوبة للمشروع المشترك ذاته            - ١٧

م أداء  إعداد قوائم مالية له ومع ذلك ، قد يقوم أصحاب الحصص بإعداد حسابات إدارية بغرض تقيي               

 .المشروع المشترك 

  

 األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة
بعض المشروعات المشتركة تستلزم سيطرة مشتركة وفى بعض األحيان ملكية مـشتركة بواسـطة     - ١٨

أصحاب الحصص ألصل واحد أو أكثر تم تملكها أو شراؤها لهذا الغرض و يخصص ألغـراض                

 وقـد   ،ل على منافع ألصحاب الحـصص        تستخدم األصول بغرض الحصو    و،  المشروع المشترك   

ل على أن يتحمل نصيبه المتفق عليه مـن         و من مخرجات تلك األص    اًيأخذ كل صاحب حصة نصيب    

 .المصروفات المحملة 
 

مثل تلك المشروعات المشتركة إنشاء شركة أموال أو شركة تضامن أو أى كيان آخـر ،            ال تستلزم    - ١٩

 ويكون لكل مشارك رقابة على      ،اب الحصص أنفسهم     أصح على بذاته   اًأو هيكل تمويلى يكون قائم    

 .نصيبه فى المنافع االقتصادية المتوقعة من خالل مشاركته فى الرقابة على األصول 
 

سيطرة مشتركة علـى األصـول     تستلزم العديد من أنشطة البترول و الغاز و الصناعات المعدنية         - ٢٠

مشتركة على خط أنابيب البتـرول يقومـون        فمثالً قد يكون لعدد من شركات إنتاج البترول سيطرة          

 ويستخدم كل حامل حصة خط األنابيب لتوصيل إنتاجه الخاص و فى المقابل يتحمل نسبة               ،بتشغيله  

ومثال آخر على السيطرة على األصول المشتركة عندما        . متفق عليها من مصروفات تشغيل الخط       

 منهما يحصل على نصيبه من اإليجار       يكون هناك منشئتان لديهم سيطرة مشتركة على عقار ، فكل         

 .المستلم وكذا يتحمل بنصيبه فى المصروفات 
 

فيما يتعلق بالحقوق فى السيطرة على األصول المشتركة ، يجب أن يعترف صاحب الحـصة فـى                  - ٢١

 :قوائمه المالية بما يلى 

  . المشتركة مبوبة طبقاً لطبيعة تلك األصول للسيطرةنصيبه فى األصول الخاضعة   ) أ(

  .أية التزامات قد يتحملها) ب(و 
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 حصص آخرين فيما يتعلق بالمشروع      أصحابنصيبه فى أية التزامات يتحملها بالمشاركة مع        ) ج ( و

  .المشترك

يراد من مبيعات أو استخدام لحصته فى مخرجات المشروع المشترك مع نصيبه فى أية               إ أى  ) د ( و 

  .مصروفات يتحملها من المشروع المشترك 

  ٠ مصروفات يتم تحملها تتعلق بحصته فى المشروع المشترك أية) هـ(و 
  

 حـصة فـى     صـاحب لمشتركة ، يدرج كل     افيما يتعلق بحصتهم فى األصول الخاضعة للسيطرة         - ٢٢

 :سجالته المحاسبية و يعترف فى قوائمه المالية  بـ 

 مـن   نصيبه من األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة و تبويبها طبقاً لطبيعة تلك األصول بدالً              ) أ(

على سبيل المثال ، حصة فى سيطرة مشتركة على خط أنابيب بترول تبـوب              . كونها استثمار   

  .على أنها أصول ثابتة

 . تمويل نصيبه فى األصول لما يتحمله فى سبي ، أية التزامات قد يتحملها ، على سبيل المثال  ) ب(

  .المشروع المشترك  عالقة بذىنصيبه فى أية التزامات يتحملها مشاركة مع أى مشارك ) ج(

أى ايراد من بيع أو استخدام حصته فى مخرجات المـشروع المـشترك مـع نـصيبه فـى                   )  د(

  . عن طريق المشروع المشترك المحملةالمصروفات 

 المتعلقـة    ، أية مصروفات قد يتحملها تتعلق بحصته فى المشروع المشترك على سبيل المثال           ) هـ(

  .يع حصته من المخرجات بتمويل حصص المشاركة فى األصول و ب

 قد تم االعتراف بها بالفعل فـى القـوائم          تو ألن األصول و االلتزامات و اإليرادات و المصروفا        

 الحصة فإن األمر ال يتطلب أية تسويات أو إجراءات تجميع أخرى تتعلق بهذه البنود               لصاحبالمالية  

  . الحصة القوائم المالية المجمعة صاحبعندما يعرض 

  

      . المشتركة جـوهر الحقيقـة االقتـصادية        للسيطرة  ية السيطرة على األصول الخاضعة      تعكس عمل  - ٢٣

قد تكون السجالت المحاسـبية المنفـردة للمـشروع         ، و عادةً الشكل القانونى للمشروع المشترك      و

 الحصص و التى فـى      أصحاباالقتصادى محدودة لتلك المصروفات العامة التى تتحمل عن طريق          

قد ال تعد القـوائم الماليـة   ، و الحصص طبقاً ألنصبتهم المتفق عليها      أصحابالنهاية تحمل بواسطة    

للمشروع المشترك على الرغم من أن المشاركين قد يعدوا حـسابات إداريـة بغـرض تقيـيم أداء          

  .المشروع المشترك 

  

 المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة 
ستلزم تأسيس شركة أموال أو     ة هى تلك المنشأة المشتركة التى ت       للسيطرة المشترك   المنشأة الخاضعة  - ٢٤

وتعمل المنشأة بنفس األسلوب فـى      .  كيان آخر يكون لكل مشارك فيه حصة         ركة تضامن أو أى   ش

 الحـصص المنـشئين لـسيطرة       أصـحاب المشروعات األخرى ، فيما عدا االتفاقات التعاقدية بين         

 .قتصادية للمنشأة مشتركة على األنشطة اال
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   المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة تراقب األصول للمشروع المشترك ، و تتحمـل االلتزامـات               - ٢٥

 تمويل ألغـراض    توفيرقد تدخل فى عقود باسمها الخاص و        و . اإليرادات    و تحقق  و المصروفات 

ج الخاصـة    الحق فى المشاركة فـى النتـائ       صاحب حصة و يكون لكل    .نشاط المشروع المشترك    

 بعض المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة تـستلزم        ومع هذا فإن  بأرباح المشروعات المشتركة ،     

 .أيضاً المساهمة فى مخرجات المشروع المشترك 

  
 

و المثال الشائع للمنشآت ذات السيطرة المشتركة أنه عندما يجمع مشروعان أنشطتهما فـى نـوع                 - ٢٦

بهـا إلـى المنـشأة الخاضـعة        ل و االلتزامات المتعلقة     معين من النشاط عن طريق تحويل األصو      

نـشاط فـى دولـة أجنبيـة        ر يظهر عندما تبدأ منشأة ممارسـة         والمثال اآلخ  ،للسيطرة المشتركة   

 وكيل آخر فى هذه البلد بإنشاء منشأة مستقلة و التى تراقب بالمشاركة             أىباالشتراك مع الحكومة أو     

  .اآلخرل عن طريق المشروع و الحكومة أو الوكي
 

تتماثل عديد من المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة فى جوهرها مـع المـشروعات المـشتركة                - ٢٧

علـى سـبيل    . يطرة المـشتركة     المشتركة أو األصول الخاضعة للس     السيطرةالمشار إليها بعمليات    

فصاحب الحصة ربما يحول سيطرة األصول المشتركة مثل خط أنابيب البتـرول لرقابـة              : المثال

يـساهم  وبالمثل فإن صاحب الحصة قد      .  الوحدات المشتركة ألية أسباب ضريبية أو أسباب أخرى       

 بعض العمليات الخاضـعة     .فى أصول خاضعة للسيطرة المشتركة و التى سيتم تشغيلها بالمشاركة         

للسيطرة المشتركة تستلزم إنشاء منشآت سيطرة مشتركة للتماشى مع مظهر النـشاط علـى سـبيل       

 .التصميم ، التسويق ، التوزيع أو خدمة ما بعد البيع للمنتج : المثال 

  
 

تمسك المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة سجالتها المحاسبية الخاصة و تعد وتعـرض القـوائم               - ٢٨

 .ر المحاسبة المصرية يالمالية بنفس أسلوب المشروعات األخرى بما يتماشى مع متطلبات معاي
 

 ،قدية أو أى مورد آخر للمنشآت الخاضعة للسيطرة المـشتركة            يساهم كل صاحب حصة عادة بالن      - ٢٩

وتدرج تلك المساهمات فى السجالت المحاسبية للمشارك و يعترف بها بقوائمه المالية كاستثمار فى              

 .المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة 

  

 القوائم المالية لصاحب الحصة 
 التجميع النسبى

ع الخاضع للسيطرة المشتركة باستخدام طريقة التجميـع   فى المشروبحصتهيعترف صاحب الحصة   - ٣٠

 وعندما يتم استخدام طريقـة التجميـع النـسبى           ، ٣٨"النسبى أو الطريقة البديلة الموضحة بالفقرة       

 .يستخدم أحد شكلى التقارير المشار إليهما أدناه 
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لين للتجميع   شك أحديدرج صاحب الحصة حصته فى المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة بإستخدام            - ٣١

النسبى بغض النظر عن كونها أيضاَ لها استثمارات فى الشركات التابعة أو أنها تـصف قوائمهـا                 

 .المالية بأنها قوائم مالية مجمعة 
 

عند االعتراف بالحصة فى المنشأة ذات السيطرة المشتركة يكون من الضرورى أن يعكس صاحب               - ٣٢

،      أو شكل المـشروع المـشترك         هيكل ليس مجرد الحصة الحقيقة االقتصادية و جوهر الترتيبات و      

 فى المنشآت المدارة بالمشاركة فإن صاحب الحصة لديه سـيطرة علـى نـصيبه فـى المنـافع                   و

 ينعكس   و ،للمشروع  االقتصادية  المستقبلية المتوقعة من خالل مساهمته فى األصول و االلتزامات            

لمجمعة للمشارك عندما يدرج صاحب الحصة حصته       و الحقيقة االقتصادية بالقوائم المالية ا      الجوهر

فى األصول و االلتزامات و اإليرادات و المصروفات للمنشأة ذات السيطرة المشتركة عن طريـق               

 ".٣٤"واحد من شكلى التجميع النسبى المذكورين بالفقرة 

  
 

صـول  يعنى تطبيق التجميع النسبى أن الميزانية المجمعة لصاحب الحصص تتضمن نصيبه فى األ             - ٣٣

و إن قائمة   . التى تخضع لسيطرته المشتركة و كذا نصيبه فى االلتزامات المسئول عنها بالمشاركة             

و المـصروفات فـى المنـشآت        تتضمن نصيبه فى اإليرادات      –الدخل المجمعة لصاحب الحصة     

راءات تشابه عدد من اإلجراءات المناسبة عند تطبيق التجميع النسبى مع إج          و ي . مراقبة بالمشاركة   ال

تجميع االستثمارات فى الشركات التابعة و المنصوص عليها فى معيار المحاسبة المـصرى رقـم               

)١٧. ( 
 

 قد يجمـع صـاحب      ،التجميع النسبى   يمكن أن تستخدم أشكال مختلفة من التقارير لتشير إلى تأثير            - ٣٤

الخاضـعة  نصيبه فى كل من األصول و االلتزامات و اإليرادات و المصروفات بالمنشآت             الحصة  

 يمكـن تجميـع      ، فمثالً. للسيطرة المشتركة مع البنود المتماثلة بقوائمه المالية على أساس تفصيلى           

نصيبه من المخزون فى المنشأة المدارة بالمشاركة مع المخزون الخاص به و نصيبه فى المنـشآت                

فإن صاحب الحصة قد     ،وبديالً عن ذلك    . المدارة بالمشاركة فى األصول الثابتة مع أصوله الثابتة         

يدرج فى بند منفصل نصيبه من األصول و االلتزامات و اإليرادات و المصروفات فـى المنـشآت                  

على سبيل المثال قد يعرض صاحب الحصة نـصيبه         . المسيطر عليها بالمشاركة فى قوائمه المالية       

المجمعة و قد    لمتداولةفى األصول المتداولة للمنشآت المدارة بالمشاركة منفرداً كجزء من األصول ا          

يعرض نصيبه فى األصول الثابتة للمنشآت المدارة بالمشاركة منفرداً كجزء من مجموعة األصـول          

 من هذين الشكلين يستخلص فى تقرير مماثل لقيمة صافى الدخل و التبويبات الهامـة               وكل. الثابتة  

عتبر مقبوالً ألغراض هـذا      من الشكلين ي   كللألصول و االلتزامات و اإليرادات و المصروفات و         

 .المعيار
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و بغض النظر عن الشكل المستخدم لتوضيح تأثير التجميع النسبى ، فإنه من غير المناسب أن تـتم                   - ٣٥

أو المقاصة بين أية أصول أو التزامات بتخفيضها من أية التزامات أو أصول ، أو أيـة إيـرادات                   

 لم يوجد حقوق قانونية تسمح بوجود تلـك         مصروفات بتخفيضها من أية مصروفات أو إيرادات إذا       

 . االلتزاماتته منالمقاصة و إن تلك المقاصة تشير إلى المتوقع تحققه من األصول أو تسوي
 

 يستمر صاحب الحصة فى استخدام التجميع النسبى من تاريخ توقف الـسيطرة المـشتركة               أاليجب   - ٣٦

 .على الوحدات ذات السيطرة المشتركة 

  
عن استخدام التجميع النسبى من تاريخ توقفه عن المـشاركة فـى رقابـة              يتوقف صاحب الحصة     - ٣٧

يحدث هذا على سبيل المثال عندما يقـوم حامـل الحـصة            . المشروعات ذات السيطرة المشتركة     

 .بالتخلص من حصته أو عند وجود قيود خارجية 

  

 طريقة حقوق الملكية 

ب الحصة أن يعترف بالحصة فى المشروع       صاحليمكن  " ٣٠"كبديل للتجميع النسبى المذكور بالفقرة       - ٣٨

 . الرقابة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية ىذ
 

 السيطرة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية       ذىيعترف صاحب الحصة بحصته فى المشروع        - ٣٩

و ما إذا كان يصف قوائمه المالية       أبغض النظر عما إذا كان لديه استثمار فى شركات تابعة أخرى            

 .بأنها قوائم مالية مجمعة 
 

يعترف بعض أصحاب الحصص بحصصهم فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة باستخدام  طريقة              - ٤٠

و الخـاص بالمحاسـبة عـن       ) ١٨(حقوق الملكية ، كما ذكرت بمعيار المحاسبة المصرى رقـم           

ائل أنه من غيـر   يدعم استخدام طريقة حقوق الملكية الرأى الق    و . الشقيقة االستثمارات فى الشركات  

المناسب أن نقوم بتجميع بنود خاضعة للسيطرة مع بنود ذات سيطرة مشتركة ، و الرأى الذى يرى                 

أن صاحب الحصة له تأثير ملموس بدالً من السيطرة المشتركة ، فى الوحدات الخاضعة للـسيطرة                

التجميـع النـسبى    ال يوصى هذا المعيار باستخدام طريقة حقوق الملكية ألن طريقة           و . المشتركة  

تعكس بصورة أفضل جوهر و حقيقة اقتصاديات نصيب صاحب الحصة فى المنشآت ذات السيطرة              

 وعلى الرغم مـن     ،المشتركة و سيطرة حامل الحصة على نصيبه من المنافع االقتصادية المتوقعة            

 المسموح بهـا    ذلك فإن هذا المعيار يسمح باستخدام طريقة حقوق الملكية على أنها المعالجة البديلة            

 .الحصص فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة ب لالعتراف

  
 

 برقابـة    الحصة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ توقف تمتعه          صاحبيجب أن يتوقف      - ٤١

  .أو سيطرة مؤثرة على المنشأة ذات الرقابة المشتركة 
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 االستثناء من التجميع النسبى و طريقة حقوق الملكية 

الحصص فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة المبوبة كمحتفظ بها         لج محاسبياً طبقاً لهذا المعيار       تعا - ٤٢

 ) .٣٢(غرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ل
 

 مسبقاً كمحتفظ بها للبيع و التى لـم         بوبتعندما تكون الحصة بالمنشآت ذات السيطرة المشتركة قد          - ٤٣

 فإنها يجب أن تعالج محاسبياً طبقاً لطريقـة التجميـع النـسبى أو              ،ب  بمتطلبات هذا التبوي  تعد تفى   

وتعدل القوائم المالية لهذه الفترات منـذ       . طريقة حقوق الملكية من تاريخ تبويبها كمحتفظ بها للبيع          

  . بالتبعيةالتبويب كمحتفظ بها لغرض البيع
 

 .ملغاة - ٤٤
 

شـركة تابعـة    السيطرة المـشتركة أصـبحت       من التاريخ الذى يتضح فيه أن المنشأة ذات          اًاعتبار - ٤٥

 الحصة تتم طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى        صاحبة عن نصيب    يللمشارك فإن المعالجة المحاسب   

و إعتباراً من التاريخ الذى يتضح فيه أن المنشآت ذات الـسيطرة المـشتركة أصـبحت                ) ١٧(رقم  

اسـبياً طبقـاً لمعيـار      شركة شقيقة لصاحب الحصة ، على صاحب الحصة أن يعالج حـصته مح            

 ) .١٨(المحاسبة المصرى رقم 

  
 القوائم المالية المستقلة لصاحب الحصة

 
تعالج الحصة فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة محاسبياً فى القوائم المالية لصاحب الحصة طبقاً               - ٤٦

 ) .١٧(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ٤٢"إلى " ٣٧"للفقرات من 
 

 .ر الشركات التى تقدم قوائم مالية مستقلة تكون متاحة لالستخدام العام ال يحدد هذا المعيا - ٤٧

  

 المعامالت بين صاحب الحصة و المشروع المشترك
 للمشروع المشترك ، فإن االعتراف بأى جزء من الربح          عندما يساهم صاحب الحصة أو يبيع أصالً       - ٤٨

 و عنـدما تكـون األصـول        ،أو الخسارة من هذه المعاملة يجب أن يعكس جوهر طبيعة المعاملة            

مخاطر و عوائد    بها لدى المشروع المشترك و هناك أدلة على أن صاحب الحصة قد حول               اًمحتفظ

بأنصبة الخاص  الملكية ، فيتعين على صاحب الحصة أن يعترف فقط بالجزء من الربح أو الخسارة               

رة عنـدما    على صاحب الحصة أن يعترف بكامل قيمة أية خـسا          ، و أصحاب الحصص اآلخرين    

على نقص فى صافى القيمة المستحقة ألية أصل متداول أو حـدوث            تعطى المشاركة أو البيع دليالً      

 .خسائر اضمحالل القيمة 
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 الحصة أال يعترف  ، فعلى صاحب  عندما يقوم صاحب الحصة بشراء أصول من المشروع المشترك         - ٤٩

 األصـل لطـرف   بيعترك حتى يعاد  بنصيبه من األرباح الناتجة عن هذا التعامل مع المشروع المش         

 وعلى صاحب الحصة أن يعترف بنصيبه فى الخسائر الناتجة عـن            ،خارجى مستقل عن المشروع     

التعامالت بنفس أسلوب معالجة األرباح فيما عدا الخسائر التى يجب أن يعترف بها فى الحال عندما                

 .دوث خسائر اضمحالل القيمة يحدث تخفيض فى صافى القيمة االستردادية لألصول المتداولة أو ح
 
لتقييم أية معامالت بين صاحب الحصة و المشروع المشترك تعطى دليالً بإنخفاض أى أصل ، فإن                 - ٥٠

  ،     )٣١(صاحب الحصة سيحدد القيمة االستردادية لألصول طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم              

 التدفقات النقديـة المتوقعـة مـن        على صاحب الحصة تقدير    ،  لألصل   االستخداميةو لتحديد القيمة    

 .األصل على أساس استمرارية استخدام األصل و قيمة التخلص منه بمعرفة المشروع المشترك 

  

 التقرير عن حصص الملكية فى المشروعات المشتركة بالقوائم المالية للمستثمر
لمـشروع   سيطرة مشتركة أن يدرج حصته فى ا       لهعلى المستثمر فى مشروع مشترك و الذى ليس          - ٥١

و الخاص          ) ٢٦(المشترك ضمن قوائمه المالية المجمعة طبقاًُ لمعيار المحاسبة المصرى رقم           

 على المشروع المـشترك فيـدرج       نفوذ مؤثر  أما إذا كان لديه       ، باالعتراف و قياس األدوات المالية    

 .)١٨(حصته طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  

 تشغيل المشروعات المشتركة
 أن يعالج محاسبياً أية أتعاب على أنهـا إيـرادات طبقـاً           المشترك لى المشغل أو المدير للمشروع    ع - ٥٢

 ).١١(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
 
 وعادة ما يدفع لهؤالء أتعاب      ،عادة ما يشارك صاحب حصة أو أكثر فى إدارة أو تشغيل المشترك              - ٥٣

 .لج فى المشروع المشترك على أنها مصروفاتمثل هذه األتعاب تعا. أدارة عن قيامهم بهذه المهام 

  

 اإلفصاح
 عن القيمة الكلية لاللتزامات     – منفصالً عن أية التزامات أخرى       – الحصة أن يفصح     صاحب على   - ٥٤

 : احتمال وجود خسائرمن المستبعدالمحتملة التالية ما لم يكن 

نـصيبه فـى   أية التزامات محتملة و التى يكون صاحب الحصة قد تحملهـا فـى عالقتـه ب      ) أ(

المشروعات المشتركة و نصيبه فى أية التزامات محتملة و التى قد يتحملها بالمشاركة مـع               

 .أصحاب الحصص اآلخرين 

  .يكون تحملها محتمالًنصيبه فى االلتزامات المحتملة للمشروعات المشتركة نفسها و التى قد )   ب(و               

حتملة التى تنشأ بسبب أن صاحب الحـصة عرضـة لاللتزامـات المحتملـة              االلتزامات الم    ) ج(و                

   .الخاصة بأصحاب الحصص اآلخرين بالمشروع المشترك
 الحصة أن يفصح عن القيمة اإلجمالية لالرتباطات المتعلقة بحصصه فـى المـشروع              صاحبعلى   - ٥٥

 :المشترك بعيداً عن االرتباطات األخرى 
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صة متعلقة بحصته فى المشروعات المشتركة و نصيبه فى         أية ارتباطات رأسمالية لصاحب الح      ) أ(

 .االرتباط الرأسمالى و التى تم تحملها بالمشاركة مع أصحاب الحصص اآلخرين 

  .نصيبه فى االرتباطات الرأسمالية للمشروعات المشتركة نفسها  )ب (  و

  

ـ                 - ٥٦ سية على صاحب الحصة أن يفصح عن بيان ووصف حصته فى المـشروعات المـشتركة الرئي

 صاحب الحصص الـذى      وعلى .ونسبته فى ملكية الحصص فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة          

يدرج حصته فى منشآت السيطرة بالمشاركة و يستخدم الشكل التفصيلى للتجميع الجزئى أو طريقة              

 و     حقوق الملكية أن يفصح عن القيمة اإلجمالية لألصول المتداولة و األصـول طويلـة األجـل               

امات المتداولة و االلتزامات طويلة األجل و اإليرادات و المصروفات المتعلقة بحـصته فـى               االلتز

 .المشروعات المشتركة 
 

على صاحب الحصة أن يفصح عن الطريقة المستخدمة لالعتراف بالحصص فى المشروعات ذات              - ٥٧

 .السيطرة المشتركة 
 
  

   


