
 

 

 جامعة حممد بوضياف املسيلة 
  التسيريكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 2019/2020السنة اجلامعية  قسم علوم املالية واحملاسبة
 احملاسبة الدوليةاملقياس: املعايري                                                                              األوىل ماسرت: حماسبة وتدقيقالسنة 

 
 

 (IFRS 3) املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية: الثانيةالسلسلة 
 "اندماج  األعمال"

 : اجلانب النظري
  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةدف هما هو (3IFRS" )؟ "إندماج األعمال 
  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةما هو النطاق الذي يغطيه (3IFRS" )؟ "إندماج األعمال 
 واالحتاد والسيطرة؟ )االستحواذ( ما هو الفرق بني االندماج 
  :طريقة الشراء، السيطرة، القيمة ، احلقوق غري املسيطر عليه )حقوق األقلية(، إندماج األعمالما املقصود باملصطلحات والعبارات التالية

  ؟العادلة
 معيار الدويل إلعداد التقارير املاليةلل ماهي املتطلبات الرئيسية (3IFRS" )؟ "اندماج األعمال 
 ؟يف حالة االندماج ًاملقصود بالشهرة السالبة وبني كيفية معاجلتها حماسبيا ما 
 .وضح كيفية معاجلة املصاريف املباشرة وغري املباشرة الناجتة عن إندماج األعمال 
 الدويل إلعداد التقارير املالية ذا املعيارمتطلبات االفصاح هل ما هي أهم (3IFRS" )واليت يتوجب على الشركات االلتزام هبا "إندماج األعمال  

  :اجلانب التطبيقي
 5000000( مقابل Bمن  أسهم )حصص حقوق امللكية(  يف الشركة ) 65 ( A)اشترت شركة  1/1/2016 بتاريخ  :التمرين األول  

دج )أسهم للمتاجرة( واليت  1200000( واليت مت شرائها مببلغ Bمن األسهم يف الشركة )   15 ًسابقا( متتلك Aأن الشركة ) ً، علمادج
يف  1/1/2016سيطر عليها بتاريخ املدج، يف حني بلغت القيمة العادلة للحصص غري  1500000مبلغ  1/1/2016تبلغ قيمتها العادلة بتاريخ 

 دج والقيمة الدفترية لصايف األصول 7400000( ما جمموعه Bدج، أما القيمة العادلة لصايف األصول للشركة ) 2100000)البورصة( ما قيمته 
      .دج 6000000

 املطلوب: 
 ؟أحسب الشهرة باستخدام القيمة العادلة حلقوق امللكية للحصة غري املسيطر عليها 

 ً( بتسديد قيمة األسهم جزء نقداA(، وقد قامت الشركة )Bأسهم الشركة )( كامل Aاشترت شركة ) 2/1/2015 بتاريخ  : الثاني التمرين
دج /للسهم،  5دج/ للسهم  والسوقية  1سهم من أسهمها ذات القيمة االمسية  20000دج واجلزء اآلخر عن طريق اصدار  110000ما قيمته 

دج مصاريف طباعة وإصدار األسهم املستخدمة  5000بلغ دج نقدا عموالت مسسرة إلمتام الصفقة، وم 12000( مبلغ  Aكما دفعت الشركة )
(. وإليك ميزانييت الشركتني قبل االندماج )الشراء( كما A( يف شركة )Bيف متويل عملية الشراء. إن عملية الشراء نتج عنها اندماج الشركة )

 يلي:
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (A)الشركة  انـالبي
 (Bالشركة )

القيمة 
 الدفرتية

القيمة العادلة 
 )السوقية(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:ـــاألصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أراضي -
 معدات وأدوات -
 بضاعة -
 زبائن -
 البنك  -

 
60000 
100000 
180000 
130000 
190000 

 
10000 
40000 
60000 
45000 
25000 

 
30000 
45000 
62000 
40000 
25000 

 202000 180000 660000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــجمموع األصـــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم:ــاخلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأس املال -
 االصدار )رأس املال اإلضايف( عالوة -
 ترحيل من جديد )أرباح حمتجزة( -
 املوردون -

 
350000 
75000 
25000 
210000 

 
120000 
20000 
10000 
30000 

 
 
 
 

20000 
  180000 660000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــجمموع اخلصـــــــــــــــــــــــــــــ

 :املطلوب
 ( أحسب تكلفة شراء أسهم الشركةB .) 
 ماهي املعاجلة احملاسبية للعملية ( يف دفاتر الشركةA واخلاصة بعملية )االستحواذ على ( الشركةB.) 
 ( إعداد امليزانية االفتتاحية للشركةA)  مباشرة.االستحواذ بعد إمتام عملية 

   :الثالثالتمرين 
ودفعت مبلغ  ًدج نقدا 170000( بقيمة Bمن أسهم الشركة )  85( اشترت Aأن الشركة )افترض بالتمرين السابق )الثاين(        

 ( من خالل ادارة وقرارات الشركة.B( على الشركة )Aدج نقدا مصاريف وعموالت إمتام الصفقة وقد نشأت سيطرت الشركة ) 15000
 املطلوب: 

  أحسب تكلفة شراء أسهم( الشركةB؟ ) 
 ماهي املعاجلة احملاسبية للعملية ( يف دفاتر الشركةA.) 

 الرابع: التمرين 
دج /للسهم علما أن  5سهم من أسهمها وبقيمة إمسية  100000( وذلك مقابل اصدار Bكامل أسهم الشركة ) (A)اشترت شركة        

دج  10000دج نقدا نفقات املدققني واملستشارين، ومبلغ  25000( Aدج / للسهم، كما دفعت الشركة ) 10القيمة السوقية هلا بلغت 
 دج يف تاريخ الشراء. 800000( بلغت Bنفقات اصدار وتسجيل األسهم، فإذا علمت أن صايف أصول الشركة )

 املطلوب: 
 ( أحسب تكلفة االستثمار اليت ستثبت يف دفاتر الشركةA؟ ) 

 

 

 

 رزيقاتبوبكر د/ : أ س تاذ املقياس      


