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  الحادي و الثالثون الدولًيالمعٌار المحاسب

( 1998 عام المعدل فً)

  عن الحصص فً المشروعات المشتركةيالتقرٌر المال

اعتمد المعٌار المحاسبً الدولً الحادي و الثالثون من قبل المجلس فً شهر تشرٌن ثانً 
. 1990 (نوفمبر)

 لتتفق مع النموذج الذي 1994(نوفمبر)أعٌد صٌاغة المعٌارالحادي و الثالثون فً تشرٌن ثانً 
والذي )، إن المعٌار الحادي و الثالثون 1991تم أخذه ضمن المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً عام 

بعض –لم تحدث تغٌٌرات جوهرٌة على النص األصلً  (1994تم إعادة صٌاغته فً عام 
. المصطلحات تم تغٌٌرها بما ٌتماشى مع ما جرى علٌه العمل باللجنة فً المرحلة الحالٌة

 أصبح ساري المفعول عندما كان 1998إن محتوٌات المعٌار الحادي و الثالثون المعدل عام 
المعٌار السادس و الثالثون موضع التطبٌق على البٌانات المالٌة للفترات الحالٌة التً تبدأ فً 

 وما بعدها إال إذا كان المعٌار السادس و الثالثون قد بوشر فً تطبٌقه على 1999 (ٌولٌو)تموز
. فترات أبكر

 من المعٌار المحاسبً الدولً 40، 39 تم إعادة صٌاغة الفقرات 1998فً تموز من العام 
 لٌتماشى مع المعٌار 41وإضافة الفقرة  (1994المعاد صٌاغته عام )الحادي و الثالثون 

لقد أصبح النص المعدل من .  انخفاض قٌمة الموجودات–المحاسبً الدولً السادس و الثالثون 
موضع التطبٌق على  (1998المعدل فً عام )المعٌار المحاسبً الدولً الحادي و الثالثون 

.  وما بعدها1999 (ٌولٌو) تموز1البٌانات المالٌة للفترات التً تبدأ فً 

 من المعٌار المحاسبً الدولً الحادي و الثالثون 42، 35 تم تعدٌل الفقرات 1998فً عام 
لٌحل محل المعٌار المحاسبً الدولً الخامس و العشرون محاسبة االستثمار بموجب المعٌار 

. االعتراف والقٌاس: المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون األدوات المالٌة

 األحداث الالحقة –( 1999المعدل فً عام ) المعٌار المحاسبً الدولً العاشر 1999فً العام 
 لتتماشى مع المصطلحات فً المعٌار المحاسبً 45عدلت الفقرة ، لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
. المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة،  المخصصات–الدولً السابع و الثالثون 

.  ٌتعلق بالمعٌار المحاسبً الدولً الحادي و الثالثون13إن التفسٌر 

  المساهمات غٌر النقدٌة –، الوحدات تحت السٌطرة المشتركة 13 –التفسٌر 
. ألصحاب العمل
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 تالمحتوٌا

 ( 1998ام  عالمعدل فً )الحادي و الثالثون الدولً يالمعٌار المحاسب

المشروعات المشتركة ي التقرٌر المالً عن الحصص ف

 

نطاق المعٌار                                                 

           تعرٌف المصطلحات                                             

                                              شكال المشروعات المشتركةأ

                                                      الترتٌبات التعاقدٌة

   ة للرقابة المشتركة                                  عالعملٌات الخاض

                                       لمشتركةالخاضعة للرقابة الموجودات ا

              الوحدات الخاضعة للرقابة المشتركة                        

                                  المشروع بللقابم المالٌة الموحدة لبٌاناتا

                                     التجمٌع الجزبً – ضلةفلمعالجة الما

                          وق الملكٌةقطرٌقة ح-عالجة بدٌلة مسموح بهام

       إستثناءات من تطبٌق المعالجة المفضلة والمعالجة

                                                       لبدٌلة المسموح بهاا

        البٌانات المالٌة المنفصلة للقابم بالمشروع            

                 لمشتركالمعامالت بٌن القابم بالمشروع والمشروع ا

 البٌانات لمشتركة فً المشروعات اي  الحقوق فنالتقرٌر ع

                                                     المستثمرالخاصة بلمالٌة ا

       :                 قابمون على إدارة المشروعات المشتركة لا

                                                                 اإلفصاح

                                                     لتطبٌقتارٌخ بدء ا
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 الحادي و الثالثون الدولً يالمعٌار المحاسب
 (1998 المعدل فً عام)

المشروعات المشتركة ي التقرٌر المالً عن الحصص ف

ما ٌجب أن ٌقرأ فً إطار المكونة بؤحرف مابلة وبلون داكن ولفقرات  انهذا المعٌار مٌتكون 
بالمعاٌٌر المقدمة الخاصة ي ضوء ما جاء فً وكذلك فواد وإٌضاحات بباقً الفقرات، جاء من م
 الدولٌة على البنود قلٌلة ةالمعاٌٌر المحاسبًمالحظة عدم ضرورة تطبٌق ع  الدولٌة، مةالمحاسبً

 .( المقدمة فً 12رقم راجع الفقرة )ألهمٌة نسبٌا ا

: لمعٌارنطاق ا

الحقوق فً المشروعات المشتركة ن  المحاسبة عذا المعٌار عندٌجب تطبٌق ه .1
ت فً البٌانات المالٌة ادواإلٌرات  المصروفا عن الموجودات والمطلوبات وواإلفصاح

وجبها ملتً بالهٌاكل واألشكال ان  عالنظر بغض والمستثمرٌنلمشاركٌن االخاصة ب
. تمت أنشطة المشروع المشترك

 :المصطلحات عرٌف ت

 :لمعٌار بالمعانً المحددة ي هذا ااستخدمت المصطلحات التالٌة ف .2

قتصادي  اشاطلمباشرة ن رأو اكث طرفٌن تعاقدي  بٌن بهو ترتً :       المشروع المشترك

.  اضع للرقابة المشتركة     خ   

االقتصادٌة  لألنشطة السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌةي  فمهً القدرة على التحك :الرقابة
 . نهاللحصول على منافع م كذلو

االقتصادي   لى النشاط عةباق للرهالً علمتفقالمشاركة التعاقدٌة اهً : الرقابة المشتركة  
. 

التشغٌلٌة    وقرارات السٌاسة المالٌة ي على المساهمة فلقدرة هً ا: التؤثٌر الجوهري 
 . على تلك السٌاساتلمشتركة اةأو الرقابالرقابة ستوى دون مي ولكن لنشاط اقتصاد

 ذلك ىمشتركة علوله رقابة شترك مشروع مي  ففهو طر:القابم بالمشروع 
 .لمشروعا

 .ذلك المشروع لى رقابة مشتركة ع هل ٌسشترك ولمشروع  مي  فف هو طر:المستثمر

حصة القابم دمج  والتً بموجبها ت ح و اإلفصاةطرٌقة للمحاسبهً : مٌع جزبً جت
لوحدة لوالمطلوبات واإلٌرادات والمصروفات لموجودات من ا لكل بند بالمشروع

أو روع بالمشفً البٌانات المالٌة للقابم لبنود المشابهة  ا تلكخاضعة للرقابة المشتركة مع
.  المالٌة للقابم بالمشروعلبٌاناتا  فً منفصلةود بن ي إظهارها فأن ٌتم

بٌا دببموجبها ٌسجل مللمحاسبة و اإلفصاح التً  ي طرٌقةه: طرٌقة حقوق الملكٌة
الحٌازة عد  بٌما فالتً تعدل مشتركة بالتكلفة ولرقابةخاضعة حدة  وياالستثمار ف
. الوحدة الخاضعة للرقابةي صافً موجودات حصة القابم بالمشروع في بالتغٌرات ف

.  نتابج عملٌات الوحدة الخاضعة للرقابة يالمغامر فوتعكس قابمة الدخل حصة 

 :لمشتركة المشروعات اشكال أ
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 ٌار ثالثة أنواع عامةعٌحدد هذا الم .تؤخذ المشروعات المشتركة أشكال وهٌاكل مختلفة .3
األنشطة الخاضعة للرقابة المشتركة، والموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة،  -

والوحدات الخاضعة للرقابة المشتركة، والتً ٌشار إلٌها بصفة عامة وتعرف 
: وتتصف كافة المشروعات المشتركة بالخصابص التالٌة. بالمشروعات المشتركة

 .اثنان أو أكثر من القابمٌن على المشروع ٌرتبطان بموجب ترتٌب تعاقدي .أ 

 .ٌنشؤ عن الترتٌب التعاقدي رقابة مشتركة .ب 

: عداد الترتٌبات التعاقدٌة إ

ق الخاضعة للرقابة المشتركة عن االستثمارات ووجود الترتٌب التعاقدي الذي ٌمٌز الحق .4
انظر المعٌار المحاسبً )ستثمر سٌطرة فعالة للمن فٌها وفً شركات زمٌلة التً ٌك

 (الدولً الثامن و العشرون والخاص بالمحاسبة عن االستثمارات فً الشركات الزمٌلة
قابة مشتركة ال تعتبر  رتً لٌس لها ترتٌب تعاقدي لتؤسٌسلٌراعى أن األنشطة ا

 .مشروعات مشتركة ألغراض هذا المعٌار

عقد د لمثال بوجوسبٌل ان الوسابل، على بالعدٌد ملى وجود الترتٌب التعاقدي ٌدلل ع .5
فً بعض الحاالت ٌدخل  .ألطراف المشاركة أو محاضر النقاش فٌما بٌنهمبٌن افٌما 

الترتٌب ضمن بند عقود التؤسٌس أو النظم األساسٌة للمشروع المشترك أٌا كان الشكل 
: فإن الترتٌب التعاقدي ٌكون عادة مكتوب وٌتناول أمور مثل 

 .ن المشروع المشتركالتقارٌر عالنشاط، الفترة الزمنٌة والتزامات إعداد  .أ 

جلس إدارة أو هٌبة مسٌطرة مماثلة للمشروع المشترك وحقوق التصوٌت تعٌٌن م .ب 
 . المشروعللقابمٌن ب

 . بالمشروع فً رأس المال نمساهمات كل من القابمً .ج 

بج احصة القابمٌن بالمشروع فً المخرجات، اإلٌرادات والمصروفات أومن نت .د 
 .المشروع المشترك

ٌنشا الترتٌب التعاقدي رقابة مشتركة على المشروع المشترك، وهذا المتطلب ٌإكد  .6
وٌحدد  .على أال ٌكون ألحد القابمٌن على المشروع بمفرده رقابة منفردة على النشاط

الترتٌب تلك القرارات المهمة ألهداف المشروع المشترك والتً تتطلب موافقة جمٌع 
 .المشروع وتلك القرارات التً ٌمكن أن تتطلب قبول أغلبٌة محددة منهمالقابمٌن ب

ٌمكن أن ٌحدد الترتٌب التعاقدي أحد القابمٌن بالمشروع كمشغل أو مدٌر للمشروع  .7
 المشغل على المشروع المشترك وإنما ٌعمل من خالل السٌاسات روال ٌسٌط .المشترك

لى المشروع حسب الترتٌب التعاقدي القابمٌن عالمالٌة والتشغٌلٌة المتفق علٌها من قبل 
وإذا كان للمشغل القدرة على السٌطرة على السٌاسات المالٌة  .له ضوالتً تفو
ي فإن هذه القدرة هً التً تكون مسٌطرة على المشروع  للنشاط االقتصادوالتشغٌلٌة

. وٌكون المشروع تابع للمشغل ولٌس مشروعا مشتركا

 :المشتركة لرقابة العملٌات الخاضعة ل
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تستلزم عملٌات المشروعات المشتركة استخدام موجودات و موارد أخرى  تابعة  .8
 ا من ــن غٌره م أوصلى المشروع بدال من تؤسٌس منشؤة أموال أو أشخاللقابمٌن ع

وٌستخدم  .المشروع أنفسهمالقابمٌن باألشكال أو بدال من تؤسٌس كٌان مالً منفصل عن 
وٌتحمل كل منهم مصارٌفه . كل طرف ممتلكاته وإنشاءاته ومعداته كما ٌحتفظ بمخزونه

وٌمكن أن ٌقوم موظفً كل . تعهداته الخاصة ثلمي والتزاماته وٌدبر تموٌله الخاص الذي
وتنص . المشروع بؤنشطة المشروع المشترك إلى جانب أعماله المشابهةالقابمٌن بمن 

اتفاقٌة المشروع المشترك عادة على األسالٌب التً ٌوزع بموجبها اإلٌراد الناتج من بٌع 
 . سلع المشروع المشترك والمصروفات العامة

كثر عملٌاتهم طرفٌن أو أوكمثال على العملٌات الخاضعة لرقابة مشتركة عندما ٌدمج  .9
ومواردهم وخبرتهم من أجل تصنٌع وتسوٌق وتوزٌع سلعة معٌنة مشتركة مثل 

ن عملٌات التصنٌع  فكل مشارك فً  مالطابرات، حٌث ٌقوم كل طرف بجزء مختلف
المشروع ٌتحمل تكالٌفه وٌؤخذ حصته من إٌراد بٌع الطابرة، وٌحدد هذا الحصة بموجب 

 . لتعاقدي ااالتفاق

من القابمٌن لى كل ة ٌجب عركلمشت اقابةلر الخاضعة لالعملٌات يٌما ٌتعلق بالحقوق فف .10
 بماالمنفصلة وبالتالً البٌانات المالٌة المجمعة لمالٌة بٌاناته االعتراف فً لمشروع  ابا

 :ي ٌل

 المستحقة علٌهم، و لمطلوباتبتهم  واقاي تقع تحت رلتالموجودات ا .أ 

 بٌع السلع أون  مٌتحققاد الذي ريإلان المصروفات التً ٌتحملونها وحصتهم م .ب 
. روع المشتركلمش افًالخدمات 

نظرا لالعتراف بالموجودات والمطلوبات والمصروفات واإلٌرادات فً البٌانات المالٌة  .11
دة، فال حلمالٌة المو ابم على المشروع أو الحقا فً البٌاناتاالمنفصلة الخاصة بالق

بم اهذه البنود عندما ٌعد الق بءات تجمٌع فٌما ٌتعلقاتشترط أٌة تعدٌالت أو إجر
 .بالمشروع بٌانات مالٌة موحدة

 هال ٌشترط أن ٌكون للمشروع المشترك سجالت محاسبٌة منفصلة، وٌمكن أال ٌعدل .12
 محاسبٌة إدارٌة حتى  بٌاناتالمشروع إعدادللقابمٌن بولكن ٌمكن  .بٌانات مالٌة

 .ٌستطٌعوا تقٌٌم أداء المشروع المشترك

: لمشتركة الخاضعة للرقابة الموجودات ا

ن مترك ــالك مشــــتركة وامتـــتلزم الرقابة المشــتركة تســـروعات المشــبعض المش .13
حٌازتها   من الموجودات المقدمة أو التً تمر لواحد أو أكث المشروعالقابمٌن بقبل 

وتستخدم  .المشترك وع المشترك، وتم تخصٌصه ألغراض المشروع رلغرض المش
ذ ٌحصل كل منهم على حصته  إ بالمشروع،مٌننافع للقائتحقٌق مالموجودات من أجل 

 . المصارٌفالمتفق علٌه من  من مخرجات الموجودات وٌتحمل حصته

 

 بؤي ةتلك المشروعات المشتركة ال تستلزم تؤسٌس منشؤة أموال أو أشخاص أو منشؤ .14
إذ  .شكل أخر، أو تستدعً تؤسٌس هٌكل مالً منفصل عن القابمٌن بالمشروع أنفسهم



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

  

 

ٌمارس كل طرف الرقابة على المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة من خالل حصته من 
. الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة

تستلزم الكثٌر من أنشطة صناعات استخراج النفط والغاز والمعادن توافر موجودات  .15
خاضعة لرقابة مشتركة، فمثال ٌمكن لعدة شركات إنتاج النفط رقابة وتشغٌل خط أنابٌب 

إذ ٌقوم كل طرف باستخدام خط األنابٌب لنقل منتجاته فً مقابل تحمل جزء متفق  .النفط
ة لرقابة مشتركة هو عآخر لموجودات خاض مثال .لخطتشغٌل اعلٌه من مصارٌف 

عندما ٌخضع عقار لرقابة مشتركة من منشؤتٌن ،حٌث تحصل كل منهما حصتها من 
 .المصارٌفاإلٌجارات وتتحمل حصتها من 

طرف لى كل الخاضعة للرقابة المشتركة فٌجب علموجودات اي فٌما ٌتعلق بالحقوق ف .16
فٌما بعد  أولمالٌة المنفصلة بٌاناته االعتراف فً روع من المشمن األطراف القابمة با

: فً البٌانات المالٌة المجمعة بما ٌلً 

 لموجودات حسب طبٌعة اةوبمبالمشتركة لرقابة الخاضعة للموجودات ان  محصته .أ 
 .

.  استحقت علٌهأي التزاما ت .ب 

 مع األطراف األخرى القابمة   ك بشكل مشتر استحقت علٌهأي مطلوبات .ج 
. لمشروع المشترك ابالمشروع فٌما ٌتعلق ب

روع المشترك إلى جانب المشمخرجات حصته من  مأو استخدابٌع أي إٌراد من  .د 
مصروفات تحملها المشروع  المشترك ، ن أي حصته م

  .كالمشروع المشتري ي مصروفات تحملها فٌما ٌتعلق بحقوقه فأ .ه 

رف  طتركة ٌدرج كلــــة المشــة للرقابــي الموجودات الخاضعــق فـــوبخصوص الحق .17
 المالٌة  بٌاناته بالمشروع فً سجالته المحاسبٌة كما ٌعترف فًالقابمةمن األطراف 

:  المالٌة المجمعة بما ٌلً البٌاناتالمنفصلة والحقا فً 

حصته فً الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة مبوبة حسب طبٌعة الموجودات  .أ 
فمثال حصته فً خط أنابٌب النفط الخاضع للرقابة . كاستثماربدال من تصنٌفها 

. المشتركة ٌبوب كمنشآت وممتلكات ومعدات 

 فمثال تلك التً تحملها من تموٌل حصته فً، أي مطلوبات مستحقة علٌه .ب 
 لموجودات،ا

ٌما  فحصته فً أي مطلوبات تعرض لها بشكل مشترك مع األطراف األخرى .ج 
. ٌتعلق بالمشروع المشترك 

انب  جأي إٌراد من بٌع أو استخدام حصته من مخرجات المشروع المشترك إلى .د 
. حصته من أي مصروفات تحملها المشروع المشترك 

لك  تأي مصروفات تحملها فٌما ٌتعلق بحقوقه فً المشروع المشترك ، فمثال .ه 
. قوقه فً الموجودات وبٌع حصته من المخرجات وٌل حمبتالمتعلقة 
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 نظرا لالعتراف بالموجودات والمطلوبات والمصروفات واإلٌرادات فً البٌانات    و
ال  فلمالٌة المنفصلة الخاصة بالقابم بالمشروع أو الحقا فً البٌانات المالٌة المجمعةا

قوم بإعداد بٌانات  ي تجمٌع فٌما ٌتعلق بهذه البنود عندماأو إجراءاتٌشترط أي تعدٌالت 
 . مالٌة موحدة

إن معالجة الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة تعكس الجوهر والواقع االقتصادي  .18
قد تقتصر السجالت  و.وفً نفس الوقت الشكل القانونً للمشروع المشترك عادة

المحاسبٌة للمشروع المشترك ذاته على المصروفات المشتركة التً تحملها عامة 
وٌمكن أال ٌعد بٌانات مالٌة  .لمتفق علٌه ااألطراف المشاركة حسب حصة كل منهم

المشروع من إعداد بٌانات المحاسبة القابمٌن بللمشروع المشترك، رغم أنه ٌمكن 
 .قٌٌم أداء المشروع المشترك  تاإلدارٌة حتى ٌتمكنوا من

 : الوحدات الخاضعة للرقابة المشتركة 

وال أو ـــأم  لوحدة الخاضعة للرقابة المشتركة هً مشروع مشترك ٌتضمن تؤسٌسا .19
 القابمةألطراف  ال طرف منـن لكوكــوي، كالــرها من األشـــاص أو غًـــأشخ

وتعمل الوحدة بنفس طرٌقة المنشات األخرى فٌما عدا أن . بالمشروع حقوقا فٌها 
ط االقتصادي النشا الترتٌب التعاقدي بٌن األطراف ٌرتب السٌطرة المشتركة على

 . للوحدة

تسٌطر الوحدة الخاضعة للرقابة المشتركة على موجودات المشروع المشترك وتتحمل  .20
ل فً عقود باسمها الخاص و وٌمكنها الدخاإلٌرادات،المطلوبات والمصارٌف وتكتسب 

 نتابجٌستحق كل طرف حصة فً و. غراض نشاط المشروع المشتركالتموٌل ألوتجمع 
ن بعض هذه الوحدات تستلزم المشاركة فً  أالوحدة الخاضعة للرقابة المشتركة، رغم

 . مخرجات المشروع المشترك

نشطتهما عن طرٌق منشؤتٌن أمثال عام لوحدة خاضعة لسٌطرة مشتركة هو عندما تدمج  .21
 . تحوٌل ما ٌلزمها من الموجودات والمطلوبات إلى وحدة خاضعة لسٌطرة مشتركة

مثال آخر ٌتضح عندما تبدأ منشؤة وحدة مستقلة تخضع لسٌطرة الحكومة المعنٌة أو 
 .المإسسة والمنشؤة 

تتشابه الكثٌر من الوحدات الخاضعة للسٌطرة المشتركة من حٌث الجوهر مع  .22
المشروعات المشتركة المشار إلٌها بؤنها عملٌات خاضعة لسٌطرة مشتركة أو 

تحوٌل فمثال ٌمكن للقابمٌن بالمشروع من  .موجودات خاضعة لسٌطرة مشتركة
 خاضعة لسٌطرة مشتركة مثل خط أنابٌب النفط إلى الوحدة الخاضعة موجودات

بنفس الحال ٌمكن لهم المساهمة و.  أخرىللسٌطرة المشتركة ألسباب ضرٌبٌة أو أسباب
 . المشتركة التً ٌتم تشغٌلها بشكل مشتركرقابةبموجودات فً الوحدة الخاضعة لل

تستلزم بعض العملٌات الخاضعة للسٌطرة المشتركة أٌضا تؤسٌس وحدة خاضعة 
لسٌطرة مشتركة لكً تتعامل مع بعض أوجه النشاط مثل تصمٌم وتسوٌق وتوزٌع منتج 

 .أو فً الخدمة الالحقة لعملٌة البٌع 

 سجالت محاسبٌة كما تعد وتعرض بإمساكتقوم الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة  .23
بٌاناتها المالٌة بنفس طرٌقة المنشات األخرى حسب االشتراطات المحلٌة ومعاٌٌر 

 .المحاسبة الدولٌة
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ٌساهم كل طرف مشارك عادة بمبالغ نقدٌة أو بموارد أخرى للوحدة الخاضعة للسٌطرة   .24
المشتركة، وتدرج هذه المساهمات فً السجالت المحاسبٌة الخاصة بكل منهم وٌعترف 

 . المالٌة المنفصلة كاستثمار فً الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركةالبٌاناتبها فً 

:  البٌانات المالٌة الموحدة للقابم بالمشروع 

التجمٌع الجزبً  –المعالجة المفضلة 

ٌجب على القابم بالمشروع بٌان حقوقه فً الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة فً  .25
. بٌاناته المالٌة الموحدة باستخدام إحدى طرٌقتً التجمٌع الجزبً

من الضروري أن ٌعكس بٌان الحقوق فً الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة فً  .26
البٌانات المالٌة الموحدة الجوهر والحقٌقة االقتصادٌة للترتٌبات بدال من شكل وهٌكل 

ففً الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة ٌكون للقابم بالمشروع .  المشروع المشترك
السٌطرة على حصته فً المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة من خالل حصته فً موجودات 

وتعكس البٌانات المالٌة الموحدة للقابم بالمشروع هذا . ومطلوبات المشروع المشترك
الجوهر وتلك الحقٌقة االقتصادٌة عندما ٌقرر عن حقوقه فً الموجودات والمطلوبات 

واإلٌرادات والمصروفات الخاصة بالوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة باستخدام إحدى 
. 28طرٌقتً التجمٌع الجزبً الوارد وصفها فً الفقرة 

ٌتمثل تطبٌق التجمٌع التناسبً فً أن المٌزانٌة المجمعة للقابم بالمشروع تحتوي على  .27
حصته فً الموجودات التً ٌسٌطر علٌها بشكل مشترك والمطلوبات التً هو مسإول 

وتتضمن قابمة الدخل المجمعة للمغامر حصته فً إٌرادات .  عنها بشكل مشترك
وتتشابه الكثٌر من اإلجراءات .  ومصروفات الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة

المناسبة لتطبٌق التجمٌع التناسبً مع إجراءات تجمٌع االستثمارات فً الشركات التابعة 
الواردة فً المعٌار المحاسبً الدولً السابع و العشرون والخاص بالبٌانات المالٌة 

. الموحدة والمحاسبة عن االستثمارات فً الشركات التابعة

إذ ٌمكن .  ٌمكن استخدام أشكال مختلفة من التقارٌر تطبٌقا لطرٌقة التجمٌع التناسبً .28
للمغامر من دمج حصته فً كل من الموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصروفات 

الخاصة بالوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة مع البنود المشابهة فً البٌانات المالٌة 
فمثال ٌمكن دمج حصته فً مخزون الوحدة الخاضعة للسٌطرة . الموحدة بندا بندا

المشتركة مع المخزون للمجموعة الموحدة وحصته فً ممتلكات ومنشآت ومعدات 
وكبدٌل . الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة مع نفس البنود فً المجموعة الموحدة

لذلك ٌمكن للقابم بالمشروع أن ٌدرج حصته فً موجودات ومطلوبات وإٌرادات 
مصروفات الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة فً بنود منفصلة فً البٌانات المالٌة و

فمثال ٌمكنه أن ٌظهر حصته من الموجودات المتداولة للوحدة الخاضعة . الموحدة 
للسٌطرة المشتركة بشكل منفصل كجزء من الممتلكات والمنشات والمعدات فً 

وٌإدي كال من هذٌن الشكلٌن من التقارٌر إلى بٌان قٌم متطابقة . المجموعة الموحدة 
لصافً الربح ولكل تبوٌب ربٌسً للموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصروفات ، 

 . وكال الشكلٌن مقبولٌن ألغراض هذا المعٌار 

أٌا كان الشكل المستخدم للتقرٌر عن التجمٌع التناسبً فإنه من غٌر المناسب   .29
االستعاضة عن بند من بنود الموجودات أو المطلوبات عن طرٌق طرح موجودات أو 
مطلوبات أخرى أو عن أي إٌراد أو مصروف عن طرٌق طرح مصروفات وإٌرادات 
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أخرى إال إذا وجد حق قانونً للخصم وأن ذلك ٌمثل توقع لتحصٌل أصل أو تسوٌة 
 .  خصم

انقطاع  خي م التجمٌع التناسبً من  تارماستخدالمشروع عن اٌجب أن ٌتوقف القابم ب .30
. السٌطرة على الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة

ٌتوقف القابم بالمشروع عن استخدام التجمٌع التناسبً من تارٌخ انقطاع المساهمة فً  .31
رة المشتركة، وٌحدث ذلك مثال عندما ٌتخلص القابم بالمشروع طالوحدة الخاضعة للسً
رض قٌود خارجٌة على الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة فمن حقوقه أو عندما ت

 .بحٌث لم ٌعد ممكنا تحقٌق أهدافها

 : قوق الملكٌة طرٌقة ح-معالجة بدٌلة مسموح بها

ي الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة في روع حقوقه فلمش بامٌظهر القائٌجب أن  .32
. لملكٌةقوق اباستخدام طرٌقة حلموحدة البٌانات المالٌة ا

ٌظهر بعض األطراف القابم بالمشروع عن حقوقهم فً الوحدات الخاضعة للسٌطرة   .33
ق الملكٌة طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً الثامن و والمشتركة باستخدام طرٌقة حق

وٌإٌد مستخدمو . العشرون والخاص بالمحاسبة عن االستثمارات فً الشركات الزمٌلة
 دمج بنود خاضعة للسٌطرة  ق الملكٌة على أساس إنه من غٌر المناسبوطرٌقة حق

بل ـــن قـــد أٌضا مـــــى التؤًٌــــتلق الكاملة مع بنود خاضعة لسٌطرة مشتركة، وكما
ثٌر كبٌر بدال من سٌطرة أالمشروع لدٌهم تبمٌن ـــئـان أن القودـــــــعتقالذٌـــــن يك ــأولا

ذا المعٌار استخدام طرٌقة ٌوصً هوال  . مشتركة فً وحدة خاضعة للسٌطرة المشتركة
ٌة لحقوق القابم دن التجمٌع التناسبً ٌعكس الجوهر والحقٌقة االقتصا ألق الملكٌةوحق

وهو سٌطرته على حصته فً  بالمشروع فً الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة،
ورغم ذلك فإن هذا المعٌار ٌسمح باستخدام طرٌقة حقوق  . المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة

الملكٌة كمعالجة بدٌلة مسموح بها فً التقرٌر عن الحقوق فً الوحدات الخاضعة 
 . للسٌطرة المشتركة 

 انقطاع ختارين استخدام  طرٌقة حقوق الملكٌة من شروع عم بالالقابمٌجب أن ٌتوقف  .34
. الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركةي  فهأو مساهمتسٌطرته 

 

 

 

 

 

 

 ها المسموح بلبدٌلة المعالجة المفضلة والمعالجة استثناءات من تطبٌق ا
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 إما حسب استثماراتت الحقوق التالٌة كما لو كانن روع علمش ٌحاسب القابم بانٌجب أ .35
: تكلفتها أو بما ٌتماشى مع المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون، األدوات المالٌة

:  االعتراف والقٌاس

تم حٌازتها أو تملكها التً الوحدات الخاضعة للسٌطرة المشتركة وي الحقوق ف .أ 
. المستقبل القرٌبي بالكامل وذلك بهدف التخلً عنها الحقا ف

طرة المشتركة والتً تعمل تحت قٌود قاسٌة للسًالوحدة الخاضعة ي الحقوق ف .ب 
القابم  لىألموال إتحوٌل الى  عاكبٌر قدرتهبحٌث تضعف بشكل ألجل طوٌلة ا

 .بالمشروع 

ق الملكٌة غٌر مناسب عند حٌازة وٌعتبر استخدام أي من التجمٌع التناسبً أو طرٌقة حق .36
نٌة التخلً عنها الحقا فً  بق فً وحدة خاضعة للسٌطرة المشتركةوأو تملك حق

عمل الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة  تالمستقبل القرٌب كما أنها غٌر مناسبة عندما
ألموال تحوٌل احٌث تضعف بشكل كبٌر قدرتها على  باسٌة طوٌلة األجلقٌود قتحت 

 . إلى المغامر

الوحدة الخاضعة للسٌطرة المشتركة حسب ي ٌحاسب القابم بالمشروع عن حقوقه ف .37
 بالبٌانات المالٌة  الموحدة ص والخا السابع و العشرون الدولًيالمعٌار المحاسب

الشركات التابعة من التارٌخ الذي تصبح فٌه الوحدة ت فً والمحاسبة عن االستثمارا
. الخاضعة للسٌطرة المشتركة شركة تابعة له

 : بالمشروع بم المنفصلة للقالبٌانات المالٌة ا

 بالمشروع من أجل استٌفاء الشروط للقابم مالٌة منفصلة بٌاناتفً كثٌر من البلدان تعد  .38
جل استٌفاء حاجات متنوعة ن أ المالٌة مالبٌاناتتعد تلك  .خرىالقانونٌة والشروط األ

ٌشٌر وعلٌه فإن هذا المعٌار ال . لبلدان المختلفة اوالتً تإدي إلى ممارسات مختلفة فً
. عٌنةإلى تفضٌل لمعالجة م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لمشتركبالمشروع والمشروع المعامالت بٌن القابم ا

بؤي جزء ف االعترروع مشترك فإن اٌبٌع أصل لمشو أعندما ٌساهم القابم بالمشروع  .39
ظ نما ٌحتفوبً. ٌعكس جوهر العملٌة أنجب من المكاسب أو الخسابر من العملٌة ي
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ٌنقل القابم بالمشروع مخاطر ومنافع ن وبشرط أالموجودات المشروع المشترك ب
 بذلك الجزء من المكاسب الذي ٌمكن قطن ٌعترف فألمشروع االقابم بلى الملكٌة، ٌجب ع

روع لمش بامعلى القائ وٌجب . 1ن ٌنسب إلى حقوق األطراف األخرى المشاركةآ
 فً نقص  علىٌلل دعأو البً عن المساهمة ٌنتج عندما  خسارةأيقٌمة االعتراف بكامل 

 خسارة ناتجة عن انخفاض وأ المتداولة للموجوداتل ي القابلة للتحصالقٌمةصافً 
  .القٌمة

مشروع مشترك فٌجب علٌه أال ٌعترف ن عندما ٌشتري القابم بالمشروع  موجودات م .40
 ٌتم إعادة بٌع تىتلك العملٌة حن تنتج علتً  أرباح المشروع المشترك انبحصته م

ن بحصته مف االعتر وٌجب على القابم بالمشروع ا.إلى طرف مستقللموجودات ا
بالنسبة لألرباح فٌما عدا أنه ٌجب لحال ا العملٌات كما هولك  من تةالخسابر الناتج

صافً قٌمة الموجودات المتداولة ي  عندما تمثل انخفاضا فاف بالخسابر فوراالعترا
.  خسارة ناتجة عن انخفاض القٌمةابلة للتحصٌل أولقا

 

لتحدٌد فٌما إذا كانت المعاملة المالٌة بٌن القابم بالمشروع والمشروع المشترك ٌترتب  .41
علٌها خسارة فً أحد موجودات المشروع  ٌحدد القابم بالمشروع المبلغ الممكن 

- استعادته من األصل وفق أحكام المعٌار المحاسبً الدولً السادس و الثالثون 
و لتحدٌد قٌمة االستخدام ٌتم تقدٌر التدفق النقدي المستقبلً ". انخفاض قٌمة الموجودات"

الممكن الحصول علٌه من ذلك األصل اعتمادا على استمرارٌة استخدام األصل و عمرة 
.  اإلنتاجً

 

 

 

 

 

 

 

:          البٌانات المالٌة الخاصة بالمستثمرلمشتركة فً المشروعات اي الحقوق فلتقرٌر عن ا

روع مشترك عن حقوقه ش مي لٌس لدٌه سٌطرة مشتركة في المستثمر الذ ٌقررأنٌجب  .42
ك فً بٌاناته المالٌة الموحدة وفقا لمتطلبات المعٌار المحاسبً فً  المشروع المشتر

فً   ثٌر إذا كان لدٌه تؤاالعتراف والقٌاس:  األدوات المالٌة–الدولً التاسع و الثالثون 
 ص الخا الثامن و العشرون حسب المعٌار المحاسبً الدولًوع المشترك ٌتمرالمش

                                                 
1
 . المساهمات غير النقدية للقائمين بالمشروع–الوحدات الخاضؼة للرقابة المشتركة , 13 – انظر أيضا التفسير  
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 فً البٌانات المالٌة العابدة لذلك المستثمر  الشركات الزمٌلة،ياالستثمار فبالمحاسبة عن 
. فً بٌاناته المالٌة الموحدة و من الممكن أٌضا إظهار تلك االستثمارات بالتكلفة

 : لمشتركة على إدارة المشروعات ا القابمون

أتعاب المشروعات المشتركة عن أٌة ي ٌجب أن ٌحاسب المشغلٌن أو المدٌرٌن ف .43
 .  والخاص باإلٌرادات  الثامن عشر الدولًيالمعٌار المحاسبحسب ٌتقاضونها 

لى مشروع مشترك كمشغل أو كمدٌر للمشروع، القابمٌن ع نقد ٌعمل واحد أو أكثر م .44
وٌتم المحاسبة عن هذه األتعاب . وٌتلقى المشغلون عادة أتعاب اإلدارة نظٌر هذه المهمة 

 . فً المشروع المشترك كمصروف

: إلفصاح ا

  عن االحتماالت الطاربة األخرىمنفصلشكل روع اإلفصاح بلمشٌجب على القابم با .45
الخسارة دوث  إال إذا كان احتمال ح،المبلغ اإلجمالً لالحتماالت الطاربة التالٌةن ع

 :ضبٌل

المشروع ي بالمشروع فٌما ٌتعلق بحقوقه ف القابمعرض لها ي احتماالت طاربة تأ .أ 
األطراف القابمة بالمشروع ها  احتماالت طاربة تعرض لي أيالمشترك وحصته ف

.  بصفة مشتركة

لمشروعات المشتركة ذاتها بحٌث ٌحتمل اطاربة الخاصة بالحتماالت ي االحصته ف .ب 
. بهالتزما أن ٌصبح  م

لمشروع ملتزما بمطلوبات اقابم بون الطاربة التً ٌحتمل أن ٌكالحتماالت االتلك  .ج 
  .2لمشتركا روعلمش ا فًاألطراف األخرى

 

 

 

 

 علقٌت مايالقٌمة اإلجمالٌة للتعهدات التالٌة فن ٌفصح ع أن روعلمشالقابم با ٌجب على .46
سب عن التعهدات األخرى وذلك حنفصل المشروعات المشتركة بشكل مي بحقوقه ف

إلفصاح عنها فً  والخاص بالمعلومات التً ٌجب االخامسالمعٌار المحاسبً الدولً 
 :البٌانات المالٌة 

 ةكلمشترالمشروعات اي بالمشروع فٌما ٌتعلق بحقوقه ف ابملقأي تعهدات رأسمالٌة ل .أ 
التعهدات الرأسمالٌة التً تعرض لها القابمٌن بالمشروع  بصفة ي وكذلك حصته ف

. مشتركة

                                                 
2
 (1999المؼدل في ػام ) ػدلث لتتالءم مغ المؼيار المحاسبي الدولي الؼاشر  
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. حصته فً التعهدات الرأسمالٌة الخاصة بالمشروعات المشتركة نفسها  .ب 

المشروعات المشتركة ي  حقوقه فهشروع عن كشف ٌوضح ببالمٌفصح القابم ن  ٌجب أ .47
القابم لى وٌجب ع. الوحدات الخاضعة للسٌطرة المشتركةي الهامة وكذلك نسبة الملكٌة ف

الوحدات الخاضعة للسٌطرة المشتركة باستخدام ي عن حقوقه ف ٌفصح بالمشروع الذي
 بوأسلبنود البٌانات الموحدة حسب ن مع ما ٌماثلها ملبنود  إضافة حصته من اأسلوب

كل من  لاإلجمالٌةالقٌم ن  حقوق الملكٌة أن ٌفصح عةأو طرٌقالتجمٌع التناسبً 
ولة، المطلوبات لمتداالمطلوبات األجل، طوٌلة الموجودات ا  المتداولة،الموجودات

 .شروعات المشتركة ملي االمصروفات المتعلقة بحقوقه ف  و،اإلٌراداتل، جألطوٌلة ا

وجود دم ٌصدر بٌانات مالٌة موحدة بسبب علذي ال شروع امالقابم باللى ٌجب ع .48
.  46، 45 ،44اتلفقراي المعلومات المطلوبة فلى شركات تابعة أن ٌفصح ع

من المناسب أن ٌقدم القابم بالمشروع الذي ال ٌعد بٌانات مالٌة موحدة بسبب أنه لٌس  .49
لدٌه شركات تابعة، نفس المعلومات عن حقوقه فً المشروعات المشتركة مثل أولبك 

. بٌانات مالٌة موحدة رون صدالذٌن ي

 

 

 

 

 

 

: التطبٌق دء تارٌخ ب

 ٌطبق هذا المعٌار المحاسبً الدولً على البٌانات 41، 40، 39باستثناء الفقرات  .50
 أو بعد ذلك 1992 (ٌناٌر) كانون ثانً 1المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ فً 

. التارٌخ

 عندما ٌصبح المعٌار المحاسبً الدولً السادس و 41، 40، 39ٌسري مفعول الفقرات  .51
 1الثالثون نافذ المفعول على البٌانات المالٌة التً تعود للفترات التً تبدأ من 

.  وما بعدها إال إذا كان قد بوشر فً تطبٌقه1999 (ٌولٌو)تموز
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 لتلغً الفقرات 1998 (ٌولٌو) من هذا المعٌار تم اعتمادها فً تموز40، 39الفقرات  .52
التقرٌر المالً عن الحصص فً " من المعٌار الحادي و الثالثون وموضوعه 40، 39

 من هذا 41وقد تم إضافة الفقرة . 1994المعاد صٌاغته سنة " المشارٌع المشتركة
 من المعٌار الحادي و 41، 40 فٌما بٌن الفقرات 1998 (ٌولٌو)المعٌار فً تموز

. 1994الثالثون المعاد صٌاغته فً سنة 

 
 


