املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 15االستثمارات في املشروعات املشتركة"

القسم رقم 15
"االستثمارات في املشروعات املشتركة"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 15االستثمارات في املشروعات
املشتركة" من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس
املعاييرالدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 15

االستثمارات في املشروعات املشتركة
نطاق هذا القسم
1.15

ينطبق هذا القسم على املحاسبة عن املشروعات املشتركة في القوائم املالية املوحدة وفي القوائم املالية للمنشأة
ً ُ ً
املستثمرة التي ال تعد منشأة أ ّما ،ولكن لديها حصة مشارك في واحد أو أكثر من املشروعات املشتركة .وتضع الفقرة
 26.9متطلبات للمحاسبة عن حصة املشارك في مشروع مشترك في القوائم املالية املنفصلة.

تعريف املشروعات املشتركة
2.15

3.15

ً
السيطرة املشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة على نشاط اقتصادي ،وال تتحقق تلك السيطرة املشتركة
إال عندما يتطلب اتخاذ القرارات املالية والتشغيلية االستراتيجية املتعلقة بالنشاط املوافقة باإلجماع من جانب
األطراف املتقاسمة للسيطرة (املشاركون).
املشروع املشترك هو ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بمباشرة نشاط اقتصادي يخضع لسيطرة مشتركة.
ويمكن أن تأخذ املشروعات املشتركة شكل عمليات خاضعة لسيطرة مشتركة ،أو أصول خاضعة لسيطرة مشتركة،
أو منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة.

العمليات الخاضعة لسيطرة مشتركة
4.15

5.15

ً
ينطوي تشغيل بعض املشروعات املشتركة على استخدام األصول واملوارد األخرى الخاصة باملشاركين بدال من
ً
ً
تأسيس شركة مساهمة أو شركة تضامن أو منشأة أخرى ،أو بدال من تأسيس هيكل مالي يكون منفصال عن
ً
املشاركين أنفسهم .ويستخدم كل مشارك عقاراته وآالته ومعداته ،ويملك املخزون الخاص به .ويتحمل أيضا
املصروفات وااللتزامات الخاصة به ويدبر التمويل الخاص به ،الذي يمثل الواجبات التي عليه .وقد يقوم بمباشرة
ً
أنشطة املشروع املشترك موظفو املشارك جنبا إلى جنب مع أنشطة املشارك املشابهة .وينص اتفاق املشروع املشترك
ً
عادة على وسيلة يتقاسم بها املشاركون اإليراد من بيع املنتج املشترك وأي مصروفات يتم تحملها.
يجب على املشارك ،فيما يتعلق بحصصه في العمليات الخاضعة لسيطرة مشتركة ،أن يثبت في قوائمه املالية:
(أ)

األصول التي يسيطر عليها وااللتزامات التي يتحملها،

(ب)

املصروفات التي يتحملها ونصيبه من الدخل الذي يكتسبه من السلع أو الخدمات التي يبيعها املشروع
املشترك.
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األصول الخاضعة لسيطرة مشتركة
6.15

7.15

ً
تنطوي بعض املشروعات املشتركة على السيطرة املشتركة من قبل املشاركين ،وغالبا على ملكيتهم املشتركة لواحد أو
ُ
ُ
أكثر من األصول املساهم بها في املشروع املشترك ،أو األصول املقتناة لغرض املشروع املشترك ،واملكرسة ألغراض
املشروع.
يجب على املشارك ،فيما يتعلق بحصته في أصل خاضع لسيطرة مشتركة ،أن يثبت في قوائمه املالية:
ً
نصيبه من األصول الخاضعة للسيطرة املشتركة مصنفة وفقا لطبيعة األصول؛
(أ)
(ب)

أي التزامات يكون قد تحملها؛

(ج)

نصيبه من أي التزامات تم تحملها بشكل مشترك مع املشاركين اآلخرين فيما يتعلق باملشروع املشترك؛
ً
أي دخل من بيع أو استخدام نصيبه من مخرجات املشروع املشترك ،جنبا إلى جنب مع نصيبه من أي
مصروفات تم تحملها من قبل املشروع املشترك؛

(هـ)

أي مصروفات يكون قد تحملها فيما يتعلق بحصته في املشروع املشترك.

(د)

املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة
8.15

املنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة هي مشروع مشترك ينطوي على تأسيس شركة مساهمة أو شركة تضامن أو منشأة
أخرى يكون لكل مشارك حصة فيها .وتعمل املنشأة بنفس الطريقة التي تعمل بها املنشآت األخرى ،باستثناء وجود
ترتيب تعاقدي بين املشاركين ينص على خضوع النشاط االقتصادي للمنشأة للسيطرة املشتركة.

القياس – اختيارالسياسة املحاسبية
9.15

يجب على املشارك أن يحاسب عن جميع حصصه في املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة باستخدام أحد ما يلي:
(أ)

نموذج التكلفة الوارد في الفقرة 10.15؛ أو

(ب)

طريقة حقوق امللكية الواردة في الفقرة 13.15؛ أو

(ج)

نموذج القيمة العادلة الوارد في الفقرة .14.15

نموذج التكلفة
10.15

يجب على املشارك أن يقيس استثماراته في املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة ،بخالف تلك التي يوجد لها سعر
ً
ً
معلن منشور (انظر الفقرة  )12.15بالتكلفة مطروحا منها أي خسائر للهبوط املتراكمُ ،مثبتة وفقا للقسم 27
"الهبوط في قيمة األصول".
يجب على املشارك أن يثبت التوزيعات املُستلمة من االستثمار على أنها دخل بغض النظر ّ
عما إذا كانت التوزيعات هي
من األرباح املتراكمة للمنشأة الخاضعة للسيطرة املشتركة ،الناشئة قبل تاريخ االستحواذ أو بعده.

12.15

يجب على املشارك أن يقيس استثماراته في املنشآت الخاضعة للسيطرة املشتركة ،والتي يوجد لها سعر معلن منشور،
باستخدام نموذج القيمة العادلة (انظر الفقرة .)14.15

11.15
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طريقة حقوق امللكية
13.15

ً
يجب على املشارك أن يقيس استثماراته في املنشآت الخاضعة للسيطرة املشتركة بطريقة حقوق امللكية مستخدما
ً
اإلجراءات الواردة في الفقرة ( 8.14مع إضافة لفظ "السيطرة املشتركة" بدال من "التأثير املهم" في املواضع التي تشير
فيها تلك الفقرة إلى ذلك اللفظ األخير).

نموذج القيمة العادلة
14.15

عند اإلثبات األولي الستثمار في منشأة خاضعة للسيطرة املشتركة ،يجب على املشارك أن يقيس االستثمار بسعر
املعاملة .وال يتضمن سعر املعاملة تكاليف املعاملة.

15.15

في كل تاريخ تقرير ،يجب على املشارك أن يقيس استثماراته في املنشآت الخاضعة للسيطرة املشتركة بالقيمة العادلة،
مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة ،باستخدام إرشادات قياس القيمة العادلة الواردة في
الفقرات  .32.11 – 27.11ويجب على املشارك الذي يستخدم نموذج القيمة العادلة أن يستخدم نموذج التكلفة ألي
استثمار في منشأة خاضعة للسيطرة املشتركة ال يمكن قياس القيمة العادلة له بطريقة يمكن االعتماد عليها بدون
تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.

املعامالت بين املشارك ومشروعه املشترك
16.15

17.15

ً
عندما يساهم مشارك بأصول في مشروع مشترك ،أو يبيع أصوال له ،فإن إثبات أي جزء من مكسب أو خسارة
متحققة من املعاملة يجب أن يعكس جوهر املعاملة .وعندما يحتفظ املشروع املشترك باألصول ،وشريطة أن يكون
املشارك قد نقل املخاطر واملنافع الجوهرية املتعلقة بامللكية ،فإن املشارك يجب عليه أن يثبت فقط ذلك الجزء من
املكسب أو الخسارة الذي يمكن عزوه إلى حصص املشاركين اآلخرين .ويجب على املشارك أن يثبت مبلغ أية خسارة
ً
بالكامل عندما تقدم املساهمة أو البيع دليال على حدوث خسارة هبوط في القيمة.
ً
عندما يشتري املشارك أصوال من مشروع مشترك ،فال يجوز له أن يثبت نصيبه من األرباح التي يحصل عليها املشروع
املشترك من املعاملة حتى يعيد بيع األصل لطرف مستقل .ويجب على املشارك أن يثبت نصيبه من الخسائر الناتجة
ً
من هذه املعامالت بنفس طريقة إثبات األرباح باستثناء أن الخسائر يجب إثباتها مباشرة عندما تعبر عن خسارة
هبوط في القيمة.

عدم امتالك املنشأة املستثمرة لسيطرة مشتركة
18.15

ً
يجب على املنشأة املستثمرة في مشروع مشترك ،والتي ال تمتلك سيطرة مشتركة ،أن تحاسب عن ذلك االستثمار وفقا
للقسم " 11األدوات املالية األساسية" أو القسم " 12موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية"ّ ،أما إذا كان لها تأثير
ً
مهم في املشروع املشترك ،فإنها تحاسب عن ذلك االستثمار وفقا للقسم "14االستثمارات في املنشآت الزميلة".

اإلفصاحات
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19.15

20.15

21.15

يجب على املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي:
(أ)

السياسة املحاسبية التي تستخدمها إلثبات حصصها في املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة.

(ب)

املبلغ الدفتري لالستثمارات في املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة (انظر الفقرة (2.4ك)).

املبلغ الدفتري لالستثمارات في املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة التي تمت املحاسبة عنها باستخدام
(ج)
طريقة حقوق امللكية والتي توجد لها أسعار معلنة منشورة.
ُ
املبلغ املجمع لتعهداتها املتعلقة باملشروعات املشتركة ،بما في ذلك نصيبها من التعهدات الرأسمالية التي
(د)
تم تحملها بشكل مشترك مع املشاركين اآلخرين ،إضافة إلى نصيبها من التعهدات الرأسمالية للمشروعات
املشتركة ذاتها.
ً
فيما يخص املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة التي تمت املحاسبة عنها وفقا لطريقة حقوق امللكية ،يجب على
ً
املشارك أيضا أن يقدم اإلفصاحات املطلوبة بموجب الفقرة  14.14لالستثمارات املحاسب عنها بطريقة حقوق
امللكية.
ً
فيما يخص املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة والتي تمت املحاسبة عنها وفقا لنموذج القيمة العادلة ،يجب على
ً
املشارك أيضا أن يقدم اإلفصاحات املطلوبة بموجب الفقرات  .44.11 - 41.11وإذا كان املشارك يطبق إعفاء
"التكلفة أو الجهد اللذين ال مبرر لهما" الوارد في الفقرة  15.15ألية منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة ،فيجب عليه أن
ً
يفصح عن تلك الحقيقة ،وعن األسباب التي ستجعل قياس القيمة العادلة منطويا على تكلفة أو جهد ال مبرر لهما،
وعن املبلغ الدفتري لالستثمارات في املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة املحاسب عنها بموجب نموذج التكلفة.
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