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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام
 )2000مايو (

 اإلقرار المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة
 

اإليضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و        المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات             
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على          ".  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " كذلك في ضوء    

 .البنود قليلة األهمية النسبية

 نطاق المعيار

يجب على المؤسسات التي تعد قوائمها المالية على أساس االستحقاق تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الحقوق في                       .1
المشروعات المشتركة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات والمصروفات واإليرادات في القوائم المالية الخاصة بالمشاركين              

 .كال التي بموجبها تحدث أنشطة المشروع المشتركمن المستثمرين بغض النظر عن الهياكل واألش

 .يضع هذا المعيار األساس للمحاسبة عن الحصص في المشروعات المشتركة .2

 .يطبق هذا المعيار على مؤسسات القطاع العام بخالف مؤسسات األعمال الحكومية .3

 لجنة معايير المحاسبة الدولية، وحسب      يجب أن تتسق مؤسسات األعمال الحكومية مع المعايير الدولية للمحاسبة الصادرة عن             .4
عن مالحظات التقرير المالي لمؤسسات األعمال الحكومية، نجد أن معايير            ) 1(الدليل الذي أصدرته لجنة القطاع العام رقم         

) 1(رقم لذلك فإن الدليل .  المحاسبة الدولية صالحة للتطبيق على جميع مشاريع األعمال، بغض النظر ما إذا كانت خاصة أو عامة
 .يوصي بأن معايير المؤسسات الحكومية يجب أن تقدم التقارير المالية حسب معايير المحاسبة الدولية

 التعريفات

 : المعيار بالمعاني المحددة1استخدمت المصطلحات اآلتية في هذ .5

د استالم أو دفع النقد أو ما وليس عن(يتم االعتراف بآثار العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها  أساس االستحقاق المحاسبي 
العناصر . ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية واإلبالغ عنها في القوائم المالية الخاصة بالفترات المتعلقة بها) يعادل النقد

حقوق الملكية و / التي يتم االعتراف بها في ظل أساس االستحقاق هي الموجودات و المطلوبات و صافي الموجودات 
 .ت و المصروفاتاإليرادا

 موارد تسيطر عليه المؤسسة نتيجة ألحداث سابقة يتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية أو احتمالية                )  األصول(الموجودات  
 .خدمة مستقبلية للمؤسسة
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 . مؤسسة للمستثمر فيها نفوذ قوي، وهي ليست مؤسسة مسيطر عليها أو مشروع مشترك للمستثمرمؤسسة زميلة 

 .النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب النقدية 

 . التدفقات الداخلة و الخارجة للنقد ومعادالت النقدالتدفقات النقدية 

 . القوائم المالية لمؤسسة اقتصادية معروضة كقوائم مالية لمؤسسة واحدةالقوائم المالية الموحدة 

لية الخدمة للمؤسسة التي ساهم بها أطراف من خارج            المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتما      المساهمات من المالكين    
حقوق الملكية  / المؤسسة غير تلك التي ينتج عنها التزامات للمؤسسة و التي تنشئ مصلحة مالية في صافي الموجودات                   

 : للمؤسسة و التي

أو احتمالية الخدمة المستقبلية بواسطة المؤسسة      نقل حقوق لكل من التوزيعات للمنافع االقتصادية            - أ
خالل حياتها، و هذه التوزيعات هي حسب رغبة المالك أو ممثليهم، و التوزيعات ألي زيادات للموجودات عن المطلوبات                   

 أو / في حالة تصفية المؤسسة،و

 .يمكن بيعها أو تحويلها أو تبادلها أو استرجاعها - ب

 .لسياسات المالية و التشغيلية لمؤسسة اخرى لالستفادة من أنشطتها القدرة للهيمنة علي االسيطرة 

 ). تعرف بالمؤسسة المسيطرة( المؤسسة التي تسيطر عليها مؤسسة أخرى المؤسسة المسيطر عليها 

 .  المؤسسة التي تسيطر على مؤسسة أو أكثرالمؤسسة المسيطرة 

احتمالية خدمات موزعة بواسطة المؤسسة لكل أو لبعض مالكيها إما  منافع اقتصادية مستقبلية أو التوزيعات على المالكين 
 . كعائد على االستثمار أو كعائد من االستثمار

 .مجموعة مؤسسات تشمل مؤسسة مسيطرة و مؤسسة مسيطر عليها أو أآثر المؤسسة االقتصادية 

تكلفة ويعدل بعد ذلك للتغير الذي يتم بعد االمتالك  أسلوب محاسبي يتم بموجبه تسجيل االستثمار مبدئياً بالطريقة حقوق الملكية 
تعكس قائمة األداء المالي حصة المستثمر في نتائج  . حقوق الملكية المستثمر فيها   / فـي حصة المستثمر في صافي موجودات        

 .عمليات المستثمر به

ترة اإلقرار المالي على شكل تدفقات  االنخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة خالل فالمصروفات 
حقوق الملكية /  خارجة أو استهالكات للموجودات أو زيادة في المطلوبات و التي ينتج عنها انخفاض في صافي الموجودات 

 .غير المتعلقة بالتوزيعات على المالكين

 : هي المؤسسة ذات الصفات التاليةمؤسسات األعمال الحكومية 

 .ل تعاقدات باسمها الخاص مؤسسة قادرة على عم ) أ
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 .منحت السلطة المالية والتشغيلية للعمل ) ب

 .تقوم ببيع سلع وخدمات في بيئة عمل طبيعية لمؤسسات أخرى بربح أو بتغطية كامل التكلفة ) ت

 )عدا عن شراء اإلنتاج في عملية إيجاب وقبول(ال تعتمد على تمويل الحكومة المستمر لتستمر في العمل  ) ث

 .من قبل مؤسسة قطاع عاميتم السيطرة عليها  ) ج

 . هو طرف مشارك في مشروع مشترك و ال يملك سيطرة مشتركة على هذا المشروعالمستثمر 

 .  هي مشاركة متفق عليها للسيطرة علي نشاط معين بواسطة عقد ملزمالسيطرة المشتركة 

 . لمشتركة ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بنشاط يخضع للسيطرة االمشروع المشترك 

 تمثل التزامات المؤسسة الحالية الناشئة عن أحداث ماضية و المتوقع أن ينتج عن تسديدها تدفق نقدي خارج من المطلوبات 
 . المؤسسة من مصادرها المتضمنة منافع اقتصادية أو احتمالية خدمات

 . المطلوبات الحصة المتبقاة في موجودات المؤسسة بعد طرححقوق الملكية / صافي الموجودات 

 طريقة في المحاسبة وتقديم التقارير يتم بموجبها تجميع حصة المشارك في كل من موجودات ومطلوبات التوحيد النسبي 
وإيراد ومصاريف مؤسسة تحت السيطرة المشتركة على أساس إفرادي مع البنود المشابهة في القوائم المالية للمشارك أو يتم 

 .ي القوائم المالية للمشاركاإلقرار عنها كبنود منفصلة ف

 إجمالي التدفق الداخل للمنافع االقتصادية أو احتمالية الخدمة خالل فترة اإلقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن هذه التدفقات اإليراد 
 . حقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات الناشئة من مساهمات المالكين/ الداخلة زيادات في صافي الموجودات 

 هي صالحية المشاركة في صنع قرارات السياسة المالية والتشغيلية للمستثمر به  ولكنها ليست سيطرة على هذه              الهام  التأثير  
 .السياسات

 .  طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك المشروع) في مشروع مشترك(المشارك 

 الترتيبات التعاقدية الملزمة

ين الحقوق الخاضعة للسيطرة المشتركة عن االستثمارات في شركات زميله التي يكون فيها              وجود الترتيب التعاقدي الذي يميز ب      .6
انظر المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع والخاص بالمحاسبة عن االستثمارات في المؤسسات              (للمستثمر سيطرة فعالة    

سيطرة مشتركة ال تعتبر مشروعات مشتركة ألغراض هذا        ويراعي أن األنشطة التي ليس لها ترتيب تعاقدي لتأسيس          ).  الزميلة
فعلى سبيل المثال قد يتفق قسمان حكوميان على الدخول في ترتيبات رسمية لتأسيس مشروع مشترك ولكن الترتيبات قد                  .  المعيار

. ة مستقلة تؤهلها للتعاقد   ال تأخذ بشكل العقد القانوني، وفي هذا الموقف القانوني فإن األقسام الفرعية ال تمثل مؤسسات قانوني                 
 .والنشاطات التي ال تمثل ترتيبات تعاقدية لتأسيس سيطرة مشتركة ليست مشروعات مشتركة كما ينص هذا المعيار
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يدلل على وجد الترتيب التعاقدي بالعديد من الوسائل، على سبيل المثال بوجود عقد فيما بين األطراف المشاركة أو محاضر النقاش  .7
في بعض الحاالت يدخل الترتيب ضمن بند عقود التأسيس أو النظم األساسية للمشروع المشترك أياً كان الشكل فإن                   .  فيما بينهم 

 :الترتيب التعاقدي يكون عادة مكتوب يتناول أمور مثل

 .النشاط، الفترة الزمنية والتزامات إعداد التقارير عن المشروع المشترك -أ 

 .مجلس إدارة أو هيئة مسيطرة مماثلة للمشروع المشترك وحقوق التصويت للقائمين بالمشروعتعيين  -ب 

 .مساهمات كل من القائمين بالمشروع في المخرجات اإلدارية والمصروفات أو من نتائج المشروع المشترك -ج 

يكون ألحد القائمين على المشروع     ينشئ الترتيب التعاقدي سيطرة مشتركة مع المشروع المشترك، وهذا المتطلب يؤكد على أال                .8
بمفرده سيطرة منفردة النشاط، ويحدد الترتيب تلك القرارات المهمة ألهداف المشروع المشترك والتي تتطلب موافقة جميع القائمين               

 .بالمشروع وتلك القرارات التي يمكن أن تتطلب قبول أغلبية محددة منهم

ن بالمشروع كمشغل أو مدير للمشروع المشترك وال يسيطر الشغل على المشروع             يمكن أن يحدد الترتيب التعاقدي أحد القائمي       .9
المشترك وإنما يعمل من خالل السياسات المالية و التشغيلية المتفق عليها من قبل القائمين على المشروع حسب الترتيب التعاقدي                    

ة والتشغيلية للنشاط االقتصادي فإن هذه القدرة هي        والتي تقوض له، وإذا كان للمشغل القدرة على السيطرة على السياسات المالي            
 .التي تكون مسيطرة على المشروع ويكون المشروع تابع للمشغل وليس مشروعاً مشتركاً

 المؤسسة االقتصادية

مصطلح المؤسسة االقتصادية يستخدم في هذا المعيار ليعرف ألغراض اإلقرار المالي مجموعة من المؤسسات تخص المؤسسة                  .10
 .رة وأي مؤسسات خاضعة لسيطرتهاالمسيط

بعض المصطلحات تستخدم لتشير للمؤسسة االقتصادية وتشمل المؤسسة اإلدارية، والمؤسسة المالية، والمؤسسة الموحدة                   .11
 .والمجموعة

ثال، والمؤسسة االقتصادية ممكن أن تشمل المؤسسات التي تجمع كالً من السياسة االجتماعية واألهداف التجارية، على سبيل الم                  .12
مثل المؤسسات  .  قسم اإلسكان الحكومي يمكن أن يكون مؤسسة اقتصادية والذي يشمل مؤسسات تقدم اإلسكان مقابل مبالغ محددة               

 .التي تقدم الضيافة على أسس تجارية

 أشكال المشروعات المشتركة

ه النشاطات تحدد في التعهدات     وطبيعة هذ .  العديد من مؤسسات القطاع العام تؤسس مشروعات مشتركة لتقديم نشاط متنوعة            .13
ومصطلحات المشروعات المشتركة تتضح وتتحدد في العقد أو الترتيب التعاقدي          .  التجارية وتقديم الخدمات اإلضافية بدون مقابل     

والمصروفات لكل  ) إن وجدت (ومن المعتاد أن تخصص المساهمة األولية من كل المشغل وحصة اإليرادات أو الفوائد األخرى                
 . مشتركمشروع
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 األنشطة الخاضعة للسيطرة المشتركة     –تأخذ المشروعات المشتركة أشكال وهياكل مختلفة يحدد هذا المعيار ثالثة أنواع عامة               .14
والموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة والمؤسسات الخاضعة للسيطرة المشتركة، والتي يشار إليها بصفة عامة وتعرف                  

 -:ة المشروعات المشتركة بالخصائص التاليةبالمشروعات المشتركة، وتتصف كاف

 .اثنان أو أكثر من القائمين على المشروع يرتبطان بموجب ترتيب تعاقدي -أ 

 .ينشأ عن الترتيب التعاقدي سيطرة مشتركة -ب 

 المنافع االقتصادية المستقبلية أواحتمالية الخدمات 

ودات في تسليم البضائع والخدمات طبقاً ألهداف المؤسسة        وتستخدم الموج .  الموجودات تزود المؤسسات بوسائل لتحقيق أهدافها      .15
والموجودات التي  .  والتي ال تخلق مباشرة صافي التدفقات النقدية للداخل والتي توصف في الغالب بمقدرتها على تقديم الخدمات                

اض من الموجودات فإن المعيار     ولتحديد األغر .  تستخدم صافي التدفقات النقدية للداخل توصف بأن لها منافع اقتصادية مستقبلية          
 .يستخدم مصطلح المنافع االقتصادية والخدمات المستقبلية ليصف الخصائص األساسية للموجودات

 مؤسسات األعمال الحكومية

مثل المؤسسات المالية وتشمل    مؤسسات األعمال الحكومية تشمل كالً من المشروعات التجارية مثل المنافع والمشروعات المالية               .16
بمؤسسات األعمال الحكومية   . المؤسسات األعمال الحكومية خدمات مثل المؤسسات التي تقدم بنفس النشاطات في القطاع الخاص            

تشغيل لتحقق الفائض على الرغم من التزامها بتقديم خدمات للمجتمع بناء على ما هو مطلوب منها لتزيد المنشآت الفردية                       
القوائم "معايير المحاسبة الحكومية الدولية السادس      .  ات في المجتمع بالبضائع والخدمات بدون مقابل أو بمبالغ مخفضة          والمنظم

إلى توفر دليل على تحديد ما إذا كانت السيطرة موجودة على             " المالية الموجودة والمحاسبة في المؤسسات الخاضعة للسيطرة       
 .ر لتحديد ما إذا كانت المعايير خاصة للسيطرة بواسطة مؤسسة قطاع عام أخرىألغراض التقارير المالية ويجب أن تشي

 حقوق الملكية/ صافي الموجودات

وقد يكون  ).  الموجودات ناقص المطلوبات  (وهو مصطلح يستخدم في هذا المعيار لإلشارة إلى المتبقي في قائمة المركز المالي                .17
 .استخدام مصطلح آخر بدالً من مصطلح صافي الموجودات شريطة وضوحهويمكن .  المبلغ الصافي إما موجباً أو سالباً

 العمليات الخاضعة لسيطرة مشتركة 

تستلزم عمليات المشروع المشتركة استخدام موجودات وموارد أخرى تابعة للقائمين على المشروع بدالً من تأسيس مؤسسة أموال                  .18
كيان مالي منفصل عن القائمين بالمشروع أنفسهم ويستخدم كل طرف          أو أشخاص أو من غيرها من األشكال أو بدالً من تأسيس            

ممتلكاته وإنشاءاته ومعداته كما يحتفظ بمخزونه منه ويتحمل كل منهم مصاريف ومطلوبات ويدبر تمويله الخاص الذي يمثل                    
.  جانب أعماله المشابهة  ويمكن أن يقوم موظفي كل من القائمين بالمشروع بأنشطة المشروع المشترك إلى               .  تعهداته الخاصة 

وتنص اتفاقية المشروع المشترك عادةً على األساليب التي يوزع بموجبها اإليراد الناتج من بيع سلع المشروع المشترك                      
 .والمصروفات العام
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وخبرتهم من أجل تصنيع    وكمثال على العمليات الخاضعة لسيطرة مشتركة عندما يدمج طرفين أو أكثر عملياتهم ومواردهم                  .19
وتسويق وتوزيع سلعة معينة مشتركة مثل الطائرات، حيث يقوم كل طرف بجزء مختلف عن عمليات التصنيع فكل مشارك في                    

ومثال آخر عندما ترابط .  المشروع يتحمل تكاليفه ويأخذ حصته من إيراد بيع الطائرة ويحدد هذه الحصة بموجب االتفاق التعاقدي           
م، ومواردهم وخبرتهم بهدف تقديم خدمة مشتركة مثل العناية بكبار السن بناء على اتفاقية فإن الحكومة المحلية                   وحدتان عملياته 

وكل مشغل يحمل تكاليفه الخاصة ويحصل على حصة من         .  تعرض خدمات محلية ويعرض المستشفى المحلي الرعاية الصحية       
 .مية وتحدد الحصة بناء على االتفاقيةاإليرادات، مثل المستحقات على المستخدم والمنح الحكو

فيما يتعلق بالحقوق في العمليات الخاضعة للسيطرة المشتركة يجب على كل من القائمين بالمشروع االعتراف بها في قوائمه                    .20
 -:المالية المنفصلة وبالتالي القوائم المالية الموحدة بما يلي

 قة عليهم، والموجودات التي تقع تحت رقابتهم والمطلوبات المستح -أ 

 .المصروفات التي تحملونها وحصتهم من اإليراد الذي يتحقق من بيع السلع أو الخدمات في المشروع المشترك -ب 

نظراً لالعتراف بالموجودات والمطلوبات والمصروفات واإليرادات في القوائم المالية المنفصلة الخاصة بالمشارك على المشروع               .21
وحدة، فال تشترط أية تعديالت أو إجراءات تجميع فيما بتعلق بهذه البنود عندما يعد المشارك                  أو الحقاً في القوائم المالية الم      
 .بالمشروع قوائم مالية موحدة

ال يشترط أن يكون للمشروع المشترك سجالت محاسبية منفصلة، ويمكن أال يعد له قوائم مالية، ولكن يمكن للقائمين بالمشروع                     .22
 .ى يستطيعوا تقييم أداء المشروع المشتركإعداد قوائم محاسبية إدارية حت

 الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة

بعض المشروعات المشتركة تستلزم السيطرة المشتركة وامتالك مشترك من قبل القائمين بالمشروع لوحد أو أكثر من الموجودات                  .23
شروع المشترك، وتستخدم الموجودات من أجل المقدمة أو التي تم حيازتها لغرض المشروع المشترك، وتم تخصيصه ألغراض الم

إذ يحصل كل منهم على حصته من مخرجات الموجودات ويتحمل حصته المتفق عليه من                .  تحقيق منافع للقائمين بالمشروع   
 . المصاريف

 مالي تلك المشروعات المشتركة ال تستلزم تأسيس مؤسسة أموال أو أشخاص أو مؤسسة بأي شكل آخر، أو تستدعي تأسيس هيكل                   .24
منفصل عن القائمين بالمشروع أنفسهم إذ يمارس كل طرف السيطرة على المنافع االقتصادية المستقبلية من خالل حصته من                     

 .الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة

مة على سبيل المثال يجب أن تبرم الحكو       .  بعض النشاطات في القطاع العام ترتبط بالموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة           .25
وتزود الطريق المواطنين باتصال محسن بين المؤسسات الصناعية        .  المحلية ارتباطات مع شركات القطاع الخاص إلنشاء الطرق       

. ويزود هذا الطريق أيضاً شركات القطاع الخاص االتصال المباشرين مصانعها والميناء          .  للحكم المحلي والتسهيالت في الموانئ    
لية وشركة القطاع الخاص تحدد نصيب كل طرف في اإليرادات والمصروفات المرتبطة بإنشاء                واالتفاقية بين السلطة المح   

وبناء على ذلك يجني كل من المشغل منافع اقتصادية وخدمات من الموجودات الخاضعة لسيطرة مشتركة  وتحمل اتفاقاً                  .  الطريق
نشطة في صناعة النفط والغاز والمعادن تستخدم توافر        وبنفس الشكل العديد من األ    .  على تحمل حصة من تكاليف تشغيل الطريق      
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موجودات خاصة لسيطرة مشتركة، فمثالً يمكن لعدة شركات إنتاج النفط سيطرة وتشغيل خط أنابيب النفط إذ يقوم كل طرف                      
ات خاضعة  مثال آخر لموجود  .  باستخدام خط األنابيب لنقل منتجاته في مقابل تحمل جزء متفق عليه من مصاريف تشغيل اخط               

لسيطرة مشتركة هو عندما يخضع عقار لسيطرة مشتركة من مؤسستين، حيث تحصل كل منهما حصتهما من اإليجارات وتتحمل                  
 .حصتها من المصاريف

فيما يتعلق بالحقوق في الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة فيجب على كل طرف من األطراف القائمة بالمشروع من                     .26
 :لمالية المنفصلة أو فيما بعد في القوائم المالية الموحدة بما يلياالعتراف في قوائمه ا

 .حصة من الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة مبوبة حسب طبيعة الموجودات -أ 

 .أي التزامات استحقت عليه -ب 

 .أي مطلوبات استحق عليه بشكل مشترك مع األطراف األخرى القائمة بالمشروع فيما يتعلق بالمشروع المشترك -ج 

أي إيراد من بيع أو استخدام حصته من مخرجات المشروع المشترك إلى جانب حصته من أي مصروفات يتحملها                       -د 
 .المشروع المشترك

 .أي مصروفات تحملها فيما يتعلق بحقوقه في المشروع المشترك -ه 

ع في سجالته   بخصوص الحقوق في الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة يدرج كل طرف من األطراف القائمة بالمشرو                .27
  :المحاسبية كما يعترف في قوائمه المالية المنفصلة و بناء عليه في القوائم المالية

فمثالً حصته .  حصة من الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة مبوبة حسب طبيعة الموجودات بدالً من تصنيفها كاستثمار       -أ 
 .ممتلكات ومعداتفي خط أنابيب النفط الخاضع للسيطرة المشتركة يبوب كمؤسسة و

 أي مطلوبات مستحقة عليه، فمثالُ تلك التي تحملها من تحويل حصته في الموجودات،  -ب 

 .حصته في أي مطلوبات تعرض لها بشكل مشترك مع األطراف األخرى فيما يتعلق بالمشروع المشترك -ج 

مصروفات تحملها المشروع   أي إيراد من بيع أو استخدام حصته من مخرجات المشروع المشترك إلى جانب حصته من أي                  -د 
 .المشترك

أي مصروفات تحملها فيما يتعلق بحقوقه في المشروع المشترك، فمثالً تلك المتعلقة بتمويل حقوقه في الموجودات وبيع                    -ه 
 .حصته من المخرجات

ارك بالمشروع أو   وبسبب االعتراف بالموجودات والمطلوبات والمصروفات واإليرادات في القوائم المالية المنفصلة الخاصة بالمش            .28
الحقاً في القوائم المالية الموحدة فال يشترط أي تعديالت أو إجراءات تجميع فيما يتعلق بهذه البنود عندما يقوم بإعداد قوائم مالية                      

 .موحدة

روع إن معالجة الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة تعكس الجوهر والواقع االقتصادي وفي نفس الوقت الشكل القانوني للمش                .29
وقد تقتصر السجالت المحاسبية للمشروع المشترك ذاته على المصروفات المشتركة التي تحملها عامة األطراف              .  المشترك عادةً 
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ويمكن أال يعد قوائم مالية للمشروع المشترك، رغم أنه يمكن القائمين بالمشروع            .  المشاركة حسب حصة كل منهم المتفق عليها      
 .إلدارية حتى يتمكنوا من تقييم أداء المشروع المشتركمن إعداد قوائم المحاسبة ا

 المؤسسات الخاضعة لسيطرة مشتركة

المؤسسة الخاضعة للسيطرة المشتركة هي مشروع مشترك يتضمن تأسيس أموال أو أشخاص أو غيرها من األشكال، ويكون لكل                   .30
 المؤسسات األخرى فيما عدا أن الترتيب التعاقدي        طرف من األطراف القائمة بالمشروع حقوقاً فيها وتعمل المؤسسة بنفس طريقة          

 .بين األطراف يرتب السيطرة المشتركة على النشاط االقتصادي للمؤسسة

تسيطر المؤسسة الخاضعة للسيطرة المشتركة على موجودات المشروع المشترك وتتحمل المطلوبات والمصاريف وتكتسب                 .31
ص وتجمع التمويل ألغراض نشاط المشروع المشتركة، ورغم أن بعض هذه            اإليرادات، ويمكنها الدخول في عقود باسمها الخا      

 .المؤسسات تستلزم المشاركة في مخرجات المشروع المشترك

مثال عام لمؤسسة خاضعة لسيطرة مشتركة هو عندما تدمج مؤسستين أنشطتهما عن طريق تحويل ما يلزمها من الموجودات                     .32
مثال آخر يتضح عندما تبدأ مؤسسة العمل في دولة أجنبية باالرتباط مع             .  كةوالمطلوبات إلى مؤسسة خاضعة لسيطرة مشتر     

الحكومة أو وكالة أخرى في تلك الدولية بتأسيس مؤسسة مستقلة الخاضعة للسيطرة المشتركة بواسطة المؤسسة والحكومة أو                    
 .الوكالة في البلد األجنبي

 حيث الجوهر مع المشروعات المشتركة المشار إليها بأنها عمليات           تتشابه الكثير من المؤسسات المسيطر عليها المشتركة من         .33
فمثالً يمكن للقائمين بالمشروع من تحويل موجودات خاضعة        .  خاضعة لسيطرة مشتركة أو موجودات خاضعة لسيطرة مشتركة       

 يمكن لهم المساهمة    وبنفس المال .  لسيطرة مشتركة كطريق للوحدة الخاضعة لسيطرة مشتركة ألسباب ضريبية أو أسباب أخرى           
بموجودات في المؤسسة الخاضعة للسيطرة المشتركة التي يتم تشغيلها بشكل مشترك، تستلزم بعض العمليات المسيطر عليها                   
المشتركة أيضاً تأسيس مؤسسة خاضعة لسيطرة مشتركة لكي تتعامل مع بعض أوجه النشاط مثل تصميم وتسويق وتوزيع منتج أو                   

 .ملية البيعفي الخدمة الالحقة لع

تقوم المؤسسة المسيطر عليها المشتركة بإمساك سجالت محاسبية كما تعد وتعرض قوائمها الحالية بنفس طريقة المؤسسات                    .34
 .األخرى حسب االشتراطات المحلية ومعايير المحاسبة الدولية

كل طرف مشارك عادة بمبالغ نقدية أو بموارد أخرى للمؤسسة المسيطر عليها المشتركة، وتدرج هذه المساهمات في                    يساهم   .35
 .السجالت المحاسبية الخاصة بكل منهم ويعترف بها في القوائم المالية المنفصلة كاستثمار في المؤسسة المسيطر عليها المشتركة

 وعالقوائم المالية الموحدة للمشارك بالمشر

  التوحيد النسبي–المعالجة المفضلة 

يجب على المشارك بالمشروع بيان حقوقه في المؤسسة المسيطر عليها المشتركة في قوائمه المالية الموحدة باستخدام إحدى                  .36
 .طريقتي التوحيد النسبي وذلك في قوائمه المالية الموحدة
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الضروري أن يعكس المشارك في المؤسسة المسيطر عليها المشتركة في القوائم المالية الموحدة الجوهر والحقيقة االقتصادية                من   .37
للترتيبات بدالً من شكل وهيئة المشروع المشترك ففي المؤسسة المسيطر عليها المشتركة يكون للمشارك بالمشروع السيطرة على                 

.  ستقبلية أو احتمالية الخدمات من خالل حصته في موجودات ومطلوبات المشروع المشترك             حصته في المنافع االقتصادية الم    
وتعكس القوائم المالية الموحدة للقائم بالمشروع هذا الجوهر وتلك الحقيقة االقتصادية عندما يقرر عن حقوقه في الموجودات                    

المشتركة باستخدام إحدى طريقتي التوحيد النسبي الوارد       والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بالمؤسسة المسيطر عليها        
 .39، 38في الفقرات 

يتمثل تطبيق التوحيد التناسبي في أن الميزانية المجمعة للقائم بالمشروع تحتوي على حصته في الموجودات التي يسيطر عليها                     .38
 المالي الموحدة للمشارك حصته في       بشكل مشترك والمطلوبات التي هو مسؤول عنها بشكل مشترك وتتضمن قائمة المركز             

وتتشابه الكثير من اإلجراءات المناسبة لتطبيق التوحيد النسبي مع          .  إيرادات ومصروفات المؤسسة المسيطر عليها المشتركة      
 إجراءات تجميع االستثمارات في المؤسسات المسيطر عليها الواردة في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس والخاص                 

 .بالقوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن االستثمار في المؤسسات المسيطر عليها

يمكن استخدام أشكال مختلفة من اإلقرار المالي تطبيقاً لطريقة التوحيد التناسبي إذ يمكن لمشارك من دمج حصته في كل من                        .39
ليها المشتركة مع البنود المشابهة في القوائم        الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بالمؤسسة المسيطر ع        

فمثالً يمكن دمج حصته في مخزون المؤسسة المسيطر عليها المشتركة مع المخزون للمجموعة الموحدة              .  المالية الموحدة بنداً بنداً   
وكبديل لذلك  .  وحدةوحصته في ممتلكات وتجهيزات ومعدات المؤسسة المسيطر عليها المشتركة مع نفس البنود في المجموعة الم              

يمكن المشارك بالمشروع أن يدرج حصته في موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات المؤسسة المسيطر عليها المشتركة في                
فمثالً يمكن أن يظهر حصته من الموجودات المتداولة للمؤسسة المسيطر عليها المشتركة            .  بنود منفصلة في القوائم المالية الموحدة     

ويؤدي كالً من هذين الشكلين من التقارير إلى        .   كجزء من الممتلكات والتجهيزات والمعدات في المجموعة الموحدة        بشكل منفصل 
بيان قيم متطابقة لصافي الفائض ولكل تبويب رئيسي للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات، وكال الشكلين معقولين                

 .ألغراض هذا المعيار

خدم التقرير عن التوحيد التناسبي فإنه من غير المناسب االستعاضة عن بند من بنود الموجودات أو المطلوبات        أياً كان الشكل المست    .40
عن طريق طرح موجودات أو مطلوبات أخرى أو عن أي إيراد أو مصروف عن طريق طرح مصروفات وإيرادات أخرى إال إذا        

 .وية مطلوبوجد حق قانوني للخصم وأن ذلك يمثل توقع لتحصيل أصل أو تس

يجب أن يتوقف المشارك بالمشروع عن استخدام التوحيد النسبي من تاريخ انقطاع السيطرة على المؤسسة المسيطر عليها                    .41
 .المشتركة

يتوقف المشارك بالمشروع عن استخدام التوحيد التناسبي من تاريخ انقطاع المساهمة في المؤسسة المسيطر عليها المشتركة،                    .42
دما يتخلص المشارك بالمشروع من حقوقه أو عندما تفرض قيود خارجية على المؤسسة المسيطر عليها                 ويحدث ذلك مثالً عن   

 .المشتركة بحيث لم يعد ممكناً تحقيق أهدافها
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  طريقة حقوق الملكية–معالجة بديلة مسموح بها 

 المالية الموحدة باستخدام طريقة     يجب أن يظهر المشارك بالمشروع حقوقه في المؤسسة المسيطر عليها المشتركة في القوائم             .43
 .حقوق الملكية

يظهر بعض األطراف المشاركة بالمشروع عن حقوقهم في المؤسسات المسيطر عليها المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية                  .44
و طريقة حقوق   ويؤيد مستخدم .  طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي السابع والخاص بالمحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة           

الملكية على أساس  أنه من غير المناسب دمج بنود خاضعة للسيطرة الكاملة مع بنود خاضعة لسيطرة مشتركة، وكما تلقي التأييد                     
أيضاً من قبل أولئك الذين يعتقدون أن القائمين بالمشروع لديهم تأثير كبير بدالً من سيطرة مشتركة في مؤسسة خاضعة للسيطرة                     

ال يوصي هذا المعيار استخدام طريقة حقوق الملكية ألن التوحيد التناسبي يعكس الجوهر والحقيقة االقتصادية لحقوق                و.  المشتركة
المشارك بالمشروع في المؤسسة المسيطر عليها المشتركة، وهو سيطرته على حصته في المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية         

ر يسمح باستخدام طريقة حقوق الملكية كمعالجة بديلة مسموح بها في التقرير عن الحقوق في               ورغم ذلك فإن هذا المعيا    .  الخدمات
 .المؤسسات المسيطر عليها المشتركة

يجب أن يتوقف المشارك بالمشروع عن استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ انقطاع سيطرته أو مساهمته في المؤسسة                    .45
 .المسيطر عليها المشتركة

 ن تطبيق المعالجة المفضلة والمعالجة البديلة المسموح بهااستثناءات م

 :الحصص التالية يجب أن يحاسب عنها كما لو كانت استثمارات .46

الحصص في المؤسسات المسيطر عليها المشتركة التي تم حيازتها أو تملكها بالكامل وذلك بهدف التخلي عنها الحقاً في                    -أ 
 .المستقبل القريب

طر عليها المشتركة والتي تعمل تحت قيود صعبة طويلة األجل بحيث تضعف بشكل كبير                الحصص في المؤسسة المسي    -ب 
 .قدرتها على تحويل األموال إلى المشارك بالمشروع

 .إرشاد محاسبي حول االستثمارات يمكن أن توجد في معايير المحاسبة الدولية والوطنية .47

كية غير مناسب حيازته أو تملك حصص في مؤسسة خاضعة للسيطرة يعتبر استخدام أي من التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق المل  .48
المشتركة بغية التخلي عنها إلضافتها في المستقبل القريب كما أنها غير مناسبة عندما تعمل المؤسسة المسيطر عليها المشتركة                    

 .تحت قيود صعبة طويلة األجل بحيث تضعف بشكل كبير قدرتها على تحويل األموال إلى المشارك

يحاسب المشارك بالمشروع عن حصصه في المؤسسة المسيطر عليها المشتركة من التاريخ الذي تصبح فيه المؤسسة                     .49
 .المسيطر عليها المشتركة مسيطر عليها له حسب المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس
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 القوائم المالية المنفصلة للقائم بالمشروع

تعد تلك  .  مالية منفصلة للمشارك بالمشروع من أجل استخدام الشروط القانونية والشروط األخرى          في كثير من البلدان تعد قوائم        .50
وعليه فإن هذا ال يشير إلى      .  القوائم المالية من أجل استيفاءات متنوعة والتي تؤدي إلى ممارسات مختلفة في البلدان المختلفة              

 .تفضيل لمعالجة معينة

  والمشروع المشتركالمعامالت بين المشارك بالمشروع

عندما يساهم المشارك بالمشروع أو يبيع أصل لمشروع مشترك فإن االعتراف بأي جزء من المكاسب أو الخسائر من العملية                     .51
وبينما يحتفظ المشروع المشترك بالموجودات وبشرط أن ينقل المشارك بالمشروع في طرد             .  يجب أن يعكس جوهر العملية    
مشارك بالمشروع أن يعترف فقط بذلك الجزء من المكاسب الذي يمكن أن ينسب إلى حصص                  منافع الملكية، يجب على ال    

ويجب على المشارك بالمشروع االعتراف بكامل قيمة أي عجز عندما ينتج عن مساهمة أو البيع                . األطراف األخرى المشاركة  
 .اتجة عن انخفاض القيمةدليل على نقص في صافي القيمة القابلة للتحصيل للموجودات المتداولة أو عجز ن

عندما يشتري المشارك بالمشروع موجودات من مشروع مشترك فيجب عليه أال يعترف بحصته من أرباح المشروع المشترك                    .52
التي تنتج عن تلك العملية حتى يتم إعادة بيع الموجودات إلى طرف مستقل ويجب على المشارك بالمشروع االعتراف بحصته من                    

تلك العمليات كما هو الحال بالنسبة لألرباح فيما عدا أنه يجب االعتراف بالخسائر فوراً عندما تمثل انخفاضاً                 الخسائر الناتجة من    
 .في صافي قيمة الموجودات المتداولة القابلة للتحقيق أو عجز ناتجة عن انخفاض القيمة

فيما إذا كانت المعاملة المالية بين المشارك بالمشروع والمشروع المشترك يترتب عليها عجز في أحد موجودات المشروع                 لتحديد   .53
يحدد المشارك بالمشروع المبلغ الممكن استعادته من األصل ولتحديد قيمة االستخدام يتم تقدير التدفق النقدي المستقبلي الممكن                   

 .داً على استمرارية استخدام األصل وعمره اإلنتاجيالحصول عليه من ذلك األصل اعتما

 اإلقرار عن الحصص في المشروعات المشتركة في القوائم المالية الخاصة بالمستثمر

يجب أن يقرر المستثمر الذي ليس لديه سيطرة مشتركة في مشروع مشترك عن حقوقه في المشروع المشترك في قوائمه                      .54
ثير يجب أن يظهر حقوقه في المشروع المشترك طبقاً للمعيار الدولي للمحاسبة القطاع العام               المالية الموحدة وإذا كان لديه تأ     

 .السابع

االعتراف والقياس توفر دليال على المحاسبة عن الحقوق في          :  األدوات المالية  –المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثالثون        .55
 .ة مشتركة أو نفوذ كبيرالمشروعات المشتركة والذي ال يوجد فيه للمستثمر سيطر

 القائمون على إدارة المشروعات المشتركة

يجب أن يحاسب المشغلين أو المديرين في المشروعات المشتركة عن أية أتعاب يتقاضونها حسب المعايير المناسبة لإليرادات                  .56
 .من العمليات المتبادلة
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ير مشروع، ويتلقى المشغلون عادة أتعاب اإلدارة نظير        قد يعمل واحد أو أكثر من القائمين على مشروع مشترك كمشغل أو كمد              .57
 اإلفصاح.ويتم المحاسبة عن هذه األتعاب في المشروع المشترك كمصروف.  هذه المهمة

طبقاً للمعايير المناسبة التي تتناول المخصصات والمطلوبات االحتياطية والموجودات االحتياطية فإن المشارك بالمشروع يجب                .58
 :أن يفصح عن

مة المتجمعة للمطلوبات االحتياطية، إال في حالة احتمال أي تدفقات نقدية للخارج عن التسوية ومنفصلة عن مبلغ                   القي -أ 
 :المطلوبات االحتياطية

أي مطلوبات احتياطية ضمنها المشارك بالمشروع ولها عالقة بحقوقه في المشروع المشترك وحصته في كل من                  .1
 .شتراك مع المشارك بالمشروع األصليالمطلوبات االحتياطية والتي ترتبط باال

 و.  حصته في المطلوبات االحتياطية للمشروعات المشتركة نفسها والتي تطلب احتياطياً .2

تلك المطلوبات االحتياطية والتي تظهر بسبب أن المشارك بالمشروع مطلوب احتياطية للمطلوبات للقائم بالمشروع               .3
 اآلخرين للمشروع المشترك، و

وصف مختصر لألصول االحتياطية اآلتية، والتي عملياً يتم تقدير أثرها المالي، وأينما أحتمل وجود تدفق نقدي للداخل من                   -ب 
 .المنافع االقتصادي أو احتمالية الخدمات

أي أصول احتياطية للقائم بالمشروع فيما يتعلق بحقوقه في المشروعات المشتركة وكذلك حصته في التعهدات                  .1
 . التي تعرض لها القائمين بالمشروع بصفة مشتركةالرأسمالية

 .حصته في الموجودات االحتياطية الخاصة بالمشروعات المشتركة نفسها .2

يجب على المشارك بالمشروع أن يفصح عن القيمة اإلجمالية للتعهدات التالية فيما يتعلق بحقوقه في المشروعات المشتركة                    .59
 :بشكل منفصل عن التعهدات األخرى

دات رأسمالية للقائم بالمشروع فيما يتعلق بحصصه في المشروعات المشتركة وكذلك حصته في التعهدات                  أي تعه -أ 
 .الرأسمالية التي تفرض لها القائمين بالمشروع بصفة مشتركة

 .حصته في التعهدات الرأسمالية الخاصة بالمشروعات المشتركة نفسها -ب 

قه في المشروعات المشتركة العام وكذلك نسبة الملكية في          يجب أن يفصح المشارك بالمشروع عن كشف يوضح به حقو            .60
ويجب على المشارك بالمشروع الذي يفصح عن حصصه في المؤسسات المسيطر عليها .  المؤسسات المسيطر عليها المشتركة   

د النسبي أو   المشتركة باستخدام أسلوب إضافة حصته من البنود مع ما يماثلها من بنود القوائم الموحدة حسب أسلوب التوحي                 
طريقة حقوق الملكية أن يفصح عن القيم اإلجمالية لكل من الموجودات المتداولة، الموجودات طويلة األجل، المطلوبات                    

 .المتداولة، المطلوبات طويلة األجل، اإليرادات، والمصروفات المتعلقة بحقوقه في المشروعات المشتركة
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م مالية موحدة بسبب عدم وجود مؤسسات مسيطر عليها أن يفصح عن             يجب على المشارك بالمشروع الذي ال يصدر قوائ         .61
 ).كلما أمكن.  (60،59،58المعلومات المطلوبة في الفقرات 

من المناسب أن يقدم المشارك بالمشروع الذي ال يعد قوائم مالية موحدة بسبب أنه ليس لديه مؤسسة مسيطر عليها نفس المعلومات              .62
 .ة مثل أولئك الذين يصدرون قوائم مالية موحدةعن حصصه في المشروعات المشترك

 األحكام االنتقالية

عندما وضعت المعاملة التفصيلية في هذا المعيار فإن المؤسسات ليست مطالبة بتبادل األرصدة والوصف بينها، وتلك                      .63
سيطرة مشتركة لفترة إقرار مالي تبدأ في تاريخ ثالث سنوات الحقة            المشروعات تحت السيطرة وتلك المؤسسات التي لها         

 .لتاريخ اإلصدار األول لهذا المعيار

المشروعات التي تطبق هذا المعيار يمكن أن يكون لها مؤسسات تحت السيطرة أو تحت السيطرة المشتركة، مع عدد كبير للقيود                      .64
الصعب تعريف جميع القيود واألرصدة التي تتطلب التوضيح بغرض إعداد          وطبقاً لذلك سيكون مبدئياً من      .  بين تلك المؤسسات  

 تزود مساعدة مؤقتاً باإلعفاء من توضيح األرصدة بالكامل والقيود بين المؤسسات              63ولهذا السبب، الفقرة    .  القوائم المالية 
 .والمؤسسات التي تقع تحت سيطرتها

، الشخصية المعنوية يجب أن تفصح عن حقيقة أنه ليس جميع           63قرة  أينما تطبق المشروعات المخصصات التحويلية في الف       .65
 .األرصدة الداخلية للمؤسسة والقيود قد تم حذفها

 تاريخ بدء التطبيق

يصبح نافذ المفعول على القوائم المالية السنوية والتي تغطي فترة تبدأ من أو بعد                هذا المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام      .66
 .  يشجع التطبيق األبكر2001األول من يوليو 

عندما تطبق المؤسسة أساس االستحقاق في المحاسبة، كما تم تعريفه في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام، ألغراض اإلقرار                    .67
أت مع أو   المالي، والحقاً لتاريخ النفاذ فإن هذا المعيار قابل للتطبيق على المؤسسات التي تغطي قوائمها المالية السنوية فترات بد                  

 .بعد تاريخ التطبيق
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 مقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثالثون

 

يتسق المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام الثامن، اإلقرار المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة، بشكل أولي مع المعيار                   
اإلقرار المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة و الفروق األساسية بين المعيار المحاسبي الدولي               الدولي الحادي و الثالثون،     

 :للقطاع العام الثامن وبين المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثالثون فيم يلي

اسبي الدولي الحادي و الثالثون  تفسيرات إضافية يتضمنها المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام الثامن زيادة عن المعيار المح             •
 .لتوضيح إمكانية تطبيق المعايير على المحاسبة بواسطة مؤسسات القطاع العام

يستخدم المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام الثامن مصطلحات مختلفة في حاالت معينة عن المعيار المحاسبي الدولي                    •
صافي الموجودات  "،  "قائمة األداء المالي  " ،  "اإليراد"،    "مؤسسة"م المصطلحات   ومعظم و أهم األمثلة استخدا    .  الحادي  و الثالثون   

، في المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام الثامن و المصطلحات المعادلة لها في المعيار المحاسبي الدولي                  "حقوق الملكية / 
 ".حقوق الملكية"، "العموميةالميزانية "، "قائمة الدخل", "الدخل"، "المنشأة"الحادي و الثالثون هي 

يحتوي المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام الثامن على مجموعة متنوعة من التعريفات للمصطلحات الفنية من المعيار                   •
 ).5(المحاسبي الدولي الحادي و الثالثون الفقرة 

المشترك من المعيار المحاسبي الدولي     المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام الثامن يستخدم مصطلحات متنوعة للمشروع             •
 ".الترتيب الملزم"تم استبداله بـ " الترتيب التعاقدي"الحادي و الثالثون، المصطلح 

يتضمن المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام الثامن على المخصص التحويلي الذي يسمح للمؤسسات التي ستتبنى المعالجة                  •
دة و العمليات بين المؤسسات من خالل المؤسسات االقتصادية للمؤسسات تشملها فترات             المفضلة لكي ال تستبعد جميع األرص     

 .اإلقرار و التي ستبدأ في تاريخ خالل ثالث سنوات تلي تاريخ أول تطبيق لهذا المعيار

 

 


