
  

    : ا��معاتا�ية م

، شر�ات تا�عةع�� ش�ل ر�ات �� شر�ات اخرى ع�� املستوى ا���� او الدو�� سواء ا��مع �عت�� نتاج عملية �س�ثمار ا��ار�� للش 

  .ا��سابات ا��معةإلعداد  مجال التطبيق ا��مع  و�عت�� سا�مات ماو ، كيانات مشاركة

  ا��معاتمف�وم 

 املدخل، �قتصادي و�و املدخل�ذه الظا�رة  وال�� فسرةللمداخل ا��تلفة  قودنا بالضرورة بالتطرق دراسة مف�وم ا��معات ت

  :فيعرف ا��مع ع�� انھ، ا��اس��املدخل ، ا��با�ي املدخل، القانو�ي

 " فسر بضمان ي الشركةمع �ذا �رتباط ، مرتبط من الناحية املالية و�قتصادية الشركةا��مع �و ال�ل املش�ل من طرف

  ؛"ال�سي�� واملراقبة 

 أو، باالش��اك من طرف الشركة أوبصورة رقابة حصر�ة  ،�ل مش�ل من مجموعة من الشر�ات تخضع للرقابة "ا��مع �و 

  ؛"تمارس ع�� �ذه الشركة  رقابة يطلق عل��ا النفوذ البارز 

 "ولك��ا مرتبطة ع�� أساس  �خرى ة املستقلة عن مجمع الشر�ات �و �شكيل ��موعة من الشر�ات ل�ل م��ا ��صي��ا املعنو�

لرقابة الشركة �م عن طر�ق حق الرقابة واملمنوح للشركة �م عن طر�ق السلطة ام عن  و�خضعون ، املش��كةاملص��ة او الفائدة 

 ."ال�� تخول ل�ا حق الرقابة وتضمن ل�ا وحدة القرار �حداث أوطر�ق حقوق�ا 

  "ع�� انھ ال�ل املش�ل من الشركة �م والشر�ات التا�عة "فقد عرفت ا��مع  27م الدولية وفق املعيار رقاملعاي�� ا��اس�ية  أما

  املدخل �قتصادي : �ول الفرع 

  . مت�نة او اقل متانة ت��جم �عالقات وترابطاتالوسائل وال�� ع�� حسب املدخل �قتصادي  ا��مع يتج�� مثل مجموع  

  :ق تؤسس عن طر� أنيمكن 

  ؛« Succursales»انتماء ك�� مثل الوحدات  -

 ؛« Filiales »استقاللية �� ا��قوق مثل الفروع  -

 « Participations »ارتباطات قانونية مثل املسا�مات  -

 . )املقاولة من الباطن(�عاقدية  اوارتباطات اقتصادية  -

 بمف�ومواملرتبطة  �حادية وحدة القرارسلطة  لھ خاصية ا��مع ، �� �ذه ا��الة من �رتباطات تؤكد التبعية �قتصادية      

  . السلطة املطبقة ع�� الشر�ات التا�عة

  ."فعالية للموارد بأحسن استخدام أو تأج��البحث الدائم ع�� أفضل "ال�دف �خ�� للمجمع �و إن

كيان مستقل ، تأس�س فرع  ن أ"س�ب و�ذا �ملتطلبات �قتصاد ا��ديث  أجو�ةنظام التفر�ع وكذا املسا�مات تحمل عدة  إن

التجاري واملا�� وتؤسس ، وامل��لة ضمنيا �� منطق التنو�ع الصنا��، �خطار �قتصاديةوتقلل  بفضل الالمركز�ة ال�� �ش�ت، قانونا

 ". أداة من أدوات تطو�ر وتنمية ا��معات

 

  املدخل القانو�ي  :الثا�يالفرع 

ا��مع غ�� مع��ف بھ نظرا  أنخاصة �� القانون التجاري فيما يتعلق بالشر�ات التجار�ة نجد ا��زائري ل�شر�ع ا لنصوص املت�بع

ة ذات �املش��كة ا��اصة بالشر�ات التجار  باألح�املكن نص عليھ �� الفصل الرا�ع املتعلق ، لعدم امتالكھ لل��صية املعنو�ة
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د�سم��  09ؤرخ �� امل 27-96رقم  �مر( "والشر�ات املراقبة املسا�مات ،التا�عةالشر�ات  "ال��صية املعنو�ة �� القسم الثا�ي �عنوان

  : حيث حدد �ح�ام املتعلقة بــ )1996

  ؛مف�وم مجمع الشر�ات -

  ؛والقابضةالشر�ات التا�عة ، �عر�ف الشركة �م -

  ؛القواعد املنظمة للمسا�مات املتبادلة -

  .املراقبةتحديد شروط الشركة  -

  .لألو���عد الثانية تا�عة  أخرى شركة  رأسمال من %50من  أك��شركة �انت ل إذا :729 املادة

  .�ساو��ا آو %�50خ��ة يقل عن الذي تملكھ �� �ذه  رأسمال�ان جزء  إذا، أخرى �عت�� شركة مسا�مة �� شركة 

رة جزءا من رأسمال�ا يز�د يمكن لشركة املسا�مة أن تمتلك أس�ما �� شركة أخرى إذا �انت �ذه �خ��ة تملك مباش ال :730 املادة

  . %10عن 

  .�ذا القسم أح�امقصد تطبيق  أخرى �عد شركة ما مراقبة لشركة  :731 املادة

  ؛�� ا��معيات العامة ل�ذه الشركة غ�� مباشرة جزاء من رأسمال�ا يخول أغلبية �صوات أوبصفة مباشرة عندما تملك  

 ال يخالف �ذا  أنع�� ، املسا�م�ن أوموجب اتفاق مع با�� الشر�اء �خر�ن عندما تملك وحد�ا أغلبية �صوات �� �ذه الشركة ب

 ؛ �تفاق مصا�� الشركة

 ؛�� قرارات ا��معيات العامة ل�ذه الشركة، بموجب حقوق التصو�ت ال�� تملك�ا عندما تتحكم �� الواقع  

  أيوز حي وال، من حقوق التصو�ت %40دى �� مباشرة جزءا يتعغ أو�عت�� ممارسة ل�ذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة 

  .من جز��ا أك��غ�� مباشرة جزءا  أوبصفة مباشرة  أخرمسا�م  أوشر�ك 

  .القابضة الشركة، القسمقصد تطبيق �ذا ، السابقةشركة أو عدة شر�ات وفقا للفقرات �س�� الشركة ال�� تراقب 

   .تراق��امراقبة بصفة غ�� مباشرة من طرف الشركة ال�� ، شركةوز�ا تح %�10عت�� أي مسا�مة ح�� ولو �انت اقل من  : 732 املادة 

من  %50يجوز ل�ذه �خ��ة امتالك أك�� من  ال، عندما تراقب شركة مسا�مة شركة أخرى بصفة غ�� مباشرة: مكرر 732 املادة

  .�و��رأسمال الشركة 

من نصف  أك��تحصلت ع��  أو، شركة يوجد مركز�ا با��زائر مسا�مة �� خالل سنة مالية شركة تأخذعندما  :  01مكرر  732املادة 

وعند ، خالل السنة املالية إجراؤ�ايذكر ذلك �� التقر�ر الذي يقدم للشر�اء واملتعلق بالعمليات ال�� تم ، �ذه الشركة رأسمال

  . �قتضاء �� تقر�ر محافظي ا��سابات

�شاط الشر�ات التا�عة حسب مجال ال�شاط كما يظ�ر النتائج  إ��ر�ره املس�� �� تق أومجلس املدير�ن  أو �دارة�ش�� مجلس 

 .عل��اا��صل 

  ا��با�ي املدخل  :الفرع الثالث

��  ت�و�ن ا��معات قوان�ن جبائية تتما��� مع �ذه الظا�رة ففي فر�سا ع�� س�يل املثال تب�تمختلف ال�شر�عات ال��  س�ت

   :أنظمةاستعمال ثالث شرع ا��با�ي امل  أجازالشر�ات  أر�احمجال الضر�بة ع�� 

لشر�ات ال�� ل�ا ع�� ا من القانون العام للضرائب ��209 املادة رقم  1965نظام الر�ح العال�� والذي سمح باستخدامھ منذ سنة  -1

  ؛ قة خارج فر�ساوع�� النتائج ا��ق �ر�اح�ساب الوعاء الضر��� املعد ع�� توز�عات �و�ذا  رخصة من طرف وزارة �قتصاد واملالية
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نظام الر�ح ا��مع طبق �ذا النظام من طرف ا��معات الصناعية الك��ى �� فر�سا و�ذا برخصة من طرف وزارة �قتصاد  -2

غ�� مباشرة وال�� تخضع للرقابة من طرف  أوواملالية و��ون بتجميع �ر�اح ا��معة ا��اضعة للضرائب لل�شاط سواء �انت مباشرة 

سواء بطر�قة مباشرة او غ��   %50 ألتقل �سبة املسا�مة عن أنمع شرط ) الشر�ات خارج حدود فر�سا يضاأو�شمل (الشركة 

  ؛التجميعا����ي ��مل النتائج ا��ققة للشر�ات الداخلة �� عملية  عي�ون الر�ح ا��مع �و ا��مو ، مباشرة

انون العام للضرائب قابل للتطبيق ابتداء من سنة من الق �223و نظام منصوص عليھ وفق املادة : ينظام �ندماج ا��با� -3

بالنظر لألر�اح ذات امتيازات خاصة تقرر العمل ع�� تقديم "  sur option"ل�ل الشر�ات امل�ونة للمجمع ع�� س�يل �ختيار  1988

  ".�مالشركة "لضر�بة ع�� أر�اح الشر�ات باسم الشركة ال�� تمثل رأس ا��مع لباسم ا��مع تصر�ح مش��ك  

تملك ع��  �مو�سمح تطبيق �ذا النظام باملقاصة ل�ل �ر�اح وا��سائر ل�ل الشر�ات امل�ونة للمجمع مع شرط ان الشركة 

  .من حقوق التصو�ت  %95 �قل

ت�ن او م�ون من شرك ا��مع كيان اقتصادي"�عر�ف ا��مع  إ�� 14تطرق �� املادة  1997ن قانون املالية لسنة إ�� ا��زائر ف أما

 % 90تحت تبعي��ا بامتالك�ا املباشر لـ �عضاءاملسماة  �خرى تحكم " �مالشركة "تد�� الواحدة م��ا ، مستقلة قانونا أس�مذات  أك��

من طرف  أك�� أو % 90ممتلك �ليا او جزئيا من طرف �ذه الشر�ات او �سبة  املال رأس ي�ون  والذي ال، املال �جتما�� رأسمن  أك�� أو

  . �ميمك��ا اخذ طا�ع الشركة  أخرى شركة 

خفيض تع�� الرسم ع�� ال�شاط امل�� فيما يخص العمليات ال�� تقع ب�ن الشر�ات �� نفس ا��مع وذلك ب 24كما تطرق �� املادة 

  .ا��قق ب�ن الشر�ات �عمالرقم  نم  %50قدره 

يما يخص الرسم ع�� القيمة املضافة للعمليات ال�� تتم ب�ن ف من �متيازات ةبمجموع  2007كما جاء قانون املالية لسنة 

  . الشر�ات �� نفس ا��مع وذلك باإلعفاء الك�� من �ذا الرسم

الشر�ات  أر�احفيما يخص املعدل املطبق ع�� الضر�بة ع��  03جاء �� قانون املالية التكمي�� حسب نص املادة  2009و�� سنة 

�� حال خضوع فروع ا��مع ا�� معدالت مختلفة بال�سبة للضر�بة ع�� أر�اح "لنفس ا��مع  ى خر �� حالة �عدد�ا ب�ن شركة وشركة أ

حالة العكس يتم ترجيح املعدل حسب  و��، حصةو�ذا �� حالة �ون �ذا املعدل �و الذي يمثل اك��  %19الشر�ات يتم تطبيق معدل 

  .ا��ققحصة رقم �عمال 

  املدخل ا��اس��  :الفرع الرا�ع

�ان موضوع  ��1904 سنة  حيث، عشر�� ��اية القرن التاسع  �مر�كيةواليات املتحدة لقائمة مالية مجمعة �انت �� ا ل أو 

  .�مر�كيةلواليات املتحدة با 1918سنة  �طار�شره ��  مع، ا��اسبةمؤتمر دو�� ��  ألول ا��سابات ا��معة 

واملتعلق بالقوائم املالية ا��معة والذي اوجب تطبيقھ ابتداء  من  IASCطرف  من 03املعيار ا��اس�� الدو�� رقم  إصدارتم كما 

  :املعاي�� محاس�ية دولية و�م بثالث معاي��و�عو�ض  إلغاء�ان موضوع  �خ���ذا  1977جانفي  01

  ؛املتعلق بالقوائم املالية ا��معة واملنفصلة  IAS 27املعيار  -

  ؛لكيانات املشاركة ا �� حالة املسا�مات ��   ئم املاليةاملتعلق بالقوا  IAS 28املعيار  -

  .�� حالة املسا�مات �� الكيانات الزميلة او الصديقة   بالقوائم املاليةاملتعلق   IAS 31املعيار  -

  .1989ابتداء من سنة  إن سر�ان تطبيق �ذه املعاي�� السالفة الذكر

التطبيق ��  إم�انيةمع  2012من سنة  و�عديل ابتداء أيضا موضوع إلغاء و�عو�ض IAS27-IAS28 -31IASاملعاي�� ا��اس�ية الدولية 

  :التا��ع�� النحو    2013جانفي 01

   ؛القوائم املالية ا��معة IFRS 10تحت اسم ا��سابات املنفصلة و IAS 27وأصبح  عدل  IAS 27املعيار  -
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  ؛ات املشاركة والزميلة او الصديقةاملسا�مات �� الكيان عدل وأصبح تحت اسم  IAS 28املعيار  -

  .الشرا�ات IFRS 11ال�� ��ائيا  وحول إ�� معيار �بالغ املا�� رقم   IAS 31املعيار  -

��ائيا رغم تطرق املشرع  إعداد�ا�سابات ا��معة وعن كيفية ل� 1975 أما �� ا��زائر لم يتطرق ا��طط ا��اس�� الوط�� لسنة 

تلزم الشر�ات القابضة ال�� ت��ا "3مكرر  732املادة  ��) 1996د�سم��  09املؤرخ ��  27-�96مر رقم (اري ا��زائري �� القانون التج

 ."4-732و�شر�ا كما �و محدد �� املادة  ا��سابات املدعمة بإعداد، البورصةاو املسعرة �� /علنيا لالدخار و

 ".�ش�ل نفس الوحدة  �أ��ااملالية ونتائج مجموعة الشر�ات  الوضعية تقديم، املدعمةيقصد با��سابات " :4مكرر  732املادة 

وتطرق ا�� ، وتجميع ا��سابات املدمجة إعدادقرار يحدد كيفية  29/10/1999الصادرة بتار�خ  87جاء �� ا��ر�دة الرسمية رقم 

رار يتضمن توافق ا��طط ق 22/12/1999املؤرخة ��  91رقم جاء �� ا��ر�دة الرسمية  كما، التطبيقالتجميع ومجال  أساليب

ط�� للمحاسبة مع �شاط الشر�ات القابضة وتجميع حسابات ا��مع وتم فتح ا��سابات ا��اصة با��سابات ا��معة كما قدم و ال

  .ا��معةجميع ا��داول ا��اصة بالبيانات 

 تطرق ، 2010العمل بھ ابتداء من جانفي أ والذي بد، )25/11/2007املؤرخ ��  07/11قانون رقم ( SCFكما نص النظام ا��اس�� واملا�� 

لقواعد التقييم  2008جو�لية  �26عنوان ا��سابات ا��معة وا��سابات املدمجة والقرار املؤرخ �� )  36ا��  31( �� املواد من

 . ا��سابات املدمجة-تجميع الكيانات-واملتعلقة باإلدماج) 21-132إ��  1- 132(وا��اسبة �� املواد من 

  ا��معات  تأس�س تقنيات

يتمتع بال��صية املعنو�ة  ا��مع ال أن أنفاللشر�ات الن كما ذكرناه  �ساسيةي�ون بتغي�� �� القوان�ن  ا��معات ال تأس�س

 �س�امات أو�نفصال  أوعن طر�ق �ندماج  �صدارسوق  أو �و��السوق  �داخل الشر�ات ي�ون � اس��اتي��و�التا�� �و نتاج قرار 

أي شراء جزء من رأسمال شركة من طرف  )la prise de participation( والسوق الثانوي عن طر�ق �خذ باملسا�مات لألصول ��زئية ا

  .شركة أخرى 

  مف�وم �ندماج 

ور يقصد باالندماج بصفة عامة اتحاد مصا�� ب�ن شركت�ن أو أك�� وقد يتم �ذا �تحاد من خالل املزج ال�امل ب�ن الشركت�ن لظ�

  . كيان جديد ي�ون عادة �ذا الكيان أقوى من الشركت�ن قبل �ندماج

 والشر�ات الفردية ووضع الشر�ات، القوى �قتصادية والرغبة إلتحادو�عتمد تحقيق �ندماج ب�ن الشر�ات ع�� توفر �رادة 

من �دارة السابقة للمشروعات  وأك�� مقدرة أن �دارة الناتجة عن عملية �ندماج �� أك�� كفاءة وال شكتحت ظل إدارة موحدة 

ة من مسا�م�ن وعمال الفردية قبل �ندماج ن�يجة استفاد��ا من الكفاءات �دار�ة و�ذا الشك �� صا�� �طراف �� املشار�ع �قتصادي

  .و حملة أس�م

   :ي��وقد عرضت �يئة معاي�� ا��اسبة الدولية عملية �ندماج كما 

 ع�� صا���و جمع شر�ات منفصلة �� وحدة اقتصادية كن�يجة لقيام إحدى الشر�ات بالتوحد مع أو السيطرة  :عمال� اندماج : أوال

  . �صول و عمليات شركة أخرى 

( ف�و اندماج أعمال تقوم فيھ إحدى الشر�ات املتملكة بالتحكم بصا�� أصول و عمليات شركة أخرى الشركة املتملكة : التملك  :ثانيا

  .مقابل تحول أصول أو تكبد ال��ام أو إصدار أس�م) جة املدمو 

اندماج أعمال يقوم بموجبھ حملة أس�م الشر�ات املندمجة بضم سيطر��م ع�� �امل صا�� : "توحيد املصا�� فقد عرف ع�� أنھ :ثالثا

تعلقة بالشركة املندمجة بحيث ال أصول�م وعمليا��م لتحقيق مشاركة مستمرة و متبادلة �� تحمل �خطار و�ستفادة من املنافع امل

 . يمكن تحديد أي طرف بأنھ ا���ة املتملكة
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C حل الشركة 

C 
B سيس� 

A 

 رفع رأس املال

  والعمليات املشا��ة لھالتفرقة ب�ن �ندماج : 

واملسا�مة بحصة جزئية من أصول )  Scission des Sociétés(الشر�ات  انفصال-باالندماجومن النظم ال�� ت�شابھ �� أح�ام�ا 

وأيضا التجمعات ذات الغاية  )Apport Partiel D'actif(، � شركة أخرى �� س�يل ��شاء أو قائمة فعالشركة قائمة كفرع أو و�الة إ�

  .�GIEقتصادية 

  الشر�اتانفصال  :اوال

ول�ل من �ندماج و�نفصال مجالھ ، شر�ات��ذا �خ�� تقسيم شركة قائمة إ�� عدة  و�قصد، �نفصال�ندماج عكس 

وأك�� من ذلك يق��بان من الوج�ة  بل، م��مااقع يق��بان كث��ا من حيث القواعد الفنية ال�� يقوم عل��ا �ل وأسبابھ ولكن �� الو 

��دف إ�� إعادة تقسيم وتوز�ع  وال��، الشر�ات �ي�لة إعادة ألن �ل من �ندماج و�نفصال �عت��ان من عمليات ذلك، �قتصادية

  .متم��ةم أك�� فاعلية �� ظل إدارة و��دف إ�� تنظي، وسائل �نتاج وتداول�ا

ذم��ا  تقسيم، شركةتجزئة  و�ع��، أفضلطر�ق من طرق ترشيد اس�ثمار الشر�ات ع�� وجھ ، الشر�ات نفصالر�ما ي�ون ا 

بال�سبة ع�� النحو الذي يتم ، تجزئ��اال��صية املعنو�ة للشركة ال�� تم  وتف��، أك��املالية الشاملة أصول�ا وخصوم�ا إ�� شركت�ن أو 

  .للشركة املندمجة �� حالة �ندماج

فان �نفصال ي�ون بتجزئة الشركة  ي�ون بالتحو�ل ال�امل لشركة قائمة إذا �ان تحو�ل ا��صص �� �ندماج�ع�� ذلك إنھ 

  .�ستقاللالقائمة إ�� حصص ت�ون �ل حصة م��ا شركة ع�� وجھ 

  :لالنفصالو�ناك حالتان 

�ل م��ا شركة جديدة ل�ا ��صي��ا  و�ونت، �نفصال�و عبارة عن انفصال حصص الشركة ال�� ��ق�ا حالة �نفصال ال�سيط و  -

  ؛املستقلةاملعنو�ة 

وال�� بمقتضا�ا تقدم شركة ما ذم��ا املالية لعدة )  (Fusion- Scissionحالة �نفصال ال�� يصاح��ا اندماج وال�� يطلق عل��ا  -

فيجتمع �� �ذه العملية ، أو �شارك مع�ا �� ت�و�ن شركة أو شر�ات جديدة، يحدد�ا �تفاق بي��اشر�ات قائمة بال�ساوي أو ب�سب 

  .الصفت�ن �نفصالية بتجزئة إحدى الشر�ات أو اندماج�ا �� شركة أو عدة شر�ات قائمة أو ت���� مستقبال

 :و�مكن أن تتم �ذه العملية بإحدى الصورت�ن  

 -و�طلق ع�� �ذا النوع من العمليات عملية اندماج ، جزء من الشركة ال�� قررت �نفصال اصبامتصتقوم شركة قائمة :  �و��

  )(fusion scission par absorptionانفصال بطر�ق �بتالع 

، وال�� �سا�م ف��ا لي�ونا معا شركة جديدة، ومقتضا�ا أن شركة قائمة تتحد مع جانب من الشركة ال�� حدث ل�ا �نفصال:  الثانية

و�مكن إتباع أك�� من ، بالضم  �ندماج، انفصال–طر�قة اندماج ، وا��انب �خر ينضم إ�� شركة قائمة و�طلق ع�� �ذه الطر�قة

   .ا��تلفةطر�قة حسب ��داف �قتصادية لل��ك�� أو الت�امل أفقيا أو رأسيا وا��مع ب�ن �ذه �ساليب والطرق 

  

  

  

  

-عملية اندماج): 01(الش�ل رقم   انفصال
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 رفع أو �سيس

املال رأس  ختفيض رأس املال 

B 

A 

A 

B 

  

  

  

 

 

  :الفرق ب�ن �ندماج و�نفصال :  والأ

�نفصال يكفي وجود شركة قائمة واحدة ليمك��ا  ففي، و�نفصاليت�� مما سبق وجود مسألة جو�ر�ة تفرق ب�ن �ندماج 

 قد) انفصال- اندماج(املركبة و�� العملية ، �قل�نفصال حيث تتجزأ إ�� شركت�ن أو أك�� أما �ندماج فيلزم لتحقيقھ شركتان ع�� 

   :شر�اتيتطلب �مر وجود ثالث 

  ؛ا��زأة الشركة: �و�� -

  ؛)باالمتصاصانفصال -�� حالة اندماج(الدامجة  الشركة: الثانية -

  .)انفصال بالضم-اندماج(تنظم مع جزء منفصل من �و�� لي�ونا شركة جديدة  شركة: الثالثة -

�نفصال و�� �� حالة شركت�ن قائمت�ن فعال ترغبان �� تحقيق أ�داف اقتصادية عن -وتوجد أيضا حالة من حاالت �ندماج

من كال الشركت�ن  نجزئي�و�نظم �ل ، تفتقر إليھ كال�ما فتنقسم �ل م��ا إ�� جزئ�ن طر�ق إ�شاء شر�ات متم��ة ل�ا من خصائص ما

و�ذه العملية يطلق عل��ا اندماج بالفرقعة أو ، ر من الثانيةشركة جديدة م�ونة من جزء من �ول و�خ �ل، جديدت�نلي�ونا شركت�ن 

  .�نفجار

 .انفصال بطر�ق الضم-و�مكن تحليل �ذه العملية أيضا أ��ا عملية مزدوجة الندماج

  Apport Partiel d'Actif :لألصول ا��صة ا��زئية 

أو بمع�� ، ا��صةأو ت�شأ خصيصا لتلقي �ذه ومعنا�ا قيام شركة بتقديم حصة تمثل جانب من أصول�ا إ�� شركة أخرى قائمة 

وتقوم الشر�ات ��ذه ، �ستقاللو�ستمر �ل م��ما �� ممارسة �شاط�ا ع�� وجھ ، أخرى آخر مسا�مة شركة بجزء من أصول�ا �� شركة 

كما ال ي�ون ، ال ي�ون إال �ليا بمعناه القانو�ي  �نفصالألن  انفصاال�ذه العملية  وال �س��، وترشيدهالعملية ��دف تنظيم �نتاج بي��ا 

  : بتقديم حصة نقدية إنما ي�ون حصص �� الشركة املقدم إل��ا �ذه ا��صة و�مكن تمثيلھ ع�� الش�ل التا��

  ا��زئية �� رأس املال �س�اماتعن طر�ق  �ندماج: )02(الش�ل رقم 

    

  

  

  

  

  

  

  ائري �ندماج و�نفصال وفق القانون التجاري ا��ز :  فرع الرا�ع

  :التاليةعملية �ندماج �� املواد  ا��زائري عننص القانون التجاري  

  .�� شركة أخرى أو أن �سا�م �� تأس�س شركة بطر�قة الدمج تدمج أن.للشركة ولو �� حالة تصفي��ا :744املادة      
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  �ندماج و�نفصالكما ل�ا أن تقدم مالي��ا لشر�ات موجودة أو �سا�م مع�ا �� إ�شاء شر�ات جديدة بطر�قة 

  .كما ل�ا أخ��ا أن تقدم رأسمال�ا لشر�ات جديدة بطر�قة �نفصال

و�جب أن تقرر�ا �ل واحدة من ، �سوغ تحقيق العمليات املشار إل��ا �� املادة املتقدمة ب�ن شر�ات ذات ش�ل مختلف :745 املادة     

  . ساسيةالشر�ات املعنية حسب الشروط املطلو�ة �� �عديل قواني��ا � 

الشركة  ش�ل منتأس�س �ل واحدة منھ حسب القواعد ا��اصة ب�ل  يتع�ن، جديدةإذا �انت العملية تتضمن إحداث شر�ات 

  .عل��ااملوافق 

أو للشركة املقرر  �ندماجأو �نفصال سواء ل�ل واحدة من الشر�ات املسا�مة ��  �ندماجيحدد مجلس �دارة  :747 املادة

  .إدماج�ا

  :التاليةب أن يتضمن البيانات و�ج

 ؛وشروطھأسباب �ندماج أو �نفصال وأ�دافھ  .1

 ؛العمليةلتحديد شروط  املستعملة، املعنيةتوار�خ قفل حسابات الشر�ات  .2

 ؛ا��ديدة�عي�ن وتقديم �موال والديون املقرر نقل�ا للشر�ات املدمجة أو  .3

 ؛تقر�ر روابط مبادلة ا��صص .4

 .�نفصال أو ندماج� املبلغ ا��دد لقسط  .5

  . يب�ن املشروع أو أي بيان م��ق بھ طرق التقو�م املستعملة وأسباب خيار روابط مبادلة ا��صص

  .واملستوعبةيوضع مشروع العقد بأحد م�اتب التوثيق للمحل املوجود بھ مقر الشر�ات املدمجة :748 املادة   

  .ت القانونيةو��ون محل �شر بأحد ال��ف املعتمدة لتلقي �عالنا   

  �ي�ل ا��معات 

مختلف �رتباطات وا��سدة  أنجا�ز�ة حيث  أك��وجعلھ غ�� منظم و معقد يجب فكھ ع�� انھ �شابك  اعتبار ا��معيمكن 

ل�يا�ل ا إنوالشر�ات التا�عة او ب�ن الشر�ات التا�عة فيما بي��ا واملالحظ  �مبواسطة املسا�مات املباشرة وغ�� املباشرة ب�ن الشركة 

 .دائري  أواو ع�� ش�ل نجوم ا��مع ش�ل �رمي  يأخذ أناملستعملة �� متعددة ومتنوعة فيمكن 

 مجمع الشر�ات تركيبة �ي�ل

حيث ل�ل م��ا ��صي��ا املعنو�ة املستقلة عن با�� الشر�ات ) الفروع(يمثل مجمع الشر�ات من الشركة �م والشر�ات التا�عة 

ق روابط ممثلة بمسا�مات حيث ان الشركة �م تمارس الرقابة ع�� مجموعة الشر�ات و�التا�� ولكن موحدة اقتصاديا عن طر�

 .و�س�ثمار�ةالسيطرة ع�� مختلف القرارات العملياتية 

  :�التا��مختلف م�ونات ا��مع و�و  إ��سبق يمكن التطرق  من خالل ما

  :   La Société Mère �مشركة ال: أوال

  . وال�� �س�� بالشر�ات التا�عة �خرى ة ال�رم داخل ا��مع و�� الرك��ة ال�� تمارس الرقابة ع�� الشر�ات �� قم �مالشركة  

 .ف�� تبعث ال�شاط وتضمن املراقبة داخل ا��مع، �س��اتجيةال�ي�ل القانو�ي ال�� تجمع القدرة  أ��اع��  �مفتعرف الشركة 

  :   Le Holdingالشركة القابضة : ثانيا

�شاط صنا�� او  أيتمارس  بالشركة القابضة و�� ال �م�س�� الشركة ، ع�� الدور املا�� فقط �محالة اقتصار الشركة  ��

شر�ات ال "الشركة القابضة ع�� أ��ا  تجاري و�قتصر دور�ا ع�� �سي�� املسا�مات املالية ال�� تملك�ا �� مختلف الشر�ات و�التا�� �عرف

حيث �عمل �ذه الشر�ات ع�� ، أخرى شر�ات  أس�ممن  أصول�امن  �ك��او يت�ون ا��زء  ، أخرى شر�ات  مأس� إال أصول�ا��  تملك
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العمليات املالية ال�� �عد م�مة بال�سبة للشر�ات ال�� تراق��ا و�� نفس الوقت تقوم بتوجيھ ومراقبة �شاطا��ا الصناعية والتجار�ة  إتمام

"  

  : Filialeالفرع  -ثالثا

نصف  ق تفو  أنيجب  أي  50%تفوق  أنالشركة التا�عة ع�� أساس �سبة املسا�مة �� رأس املال وال�� يجب  أو�عرف الفرع 

  .رأسمال الشركة املسا�م ف��ا وال�� تخول ل�ا أغلبية حقوق التصو�ت

   :Participations ملسا�ماتا: را�عا

ت واملنصوص ءاامسا�مات عدا �عض �ست�ن أماملة ن�ون �� �ذه ا��ا  %50إ��  %10  �� حالة وجود مسا�مة ت��اوح ماب�ن

وال يوجد  % 40نص انھ �� حالة وجود مسا�مة �� حدود  ا��معة واملنفصلة حيث ا��سابات 27عل��ا وفق املعيار ا��اس�� الدو�� رقم 

شركة �� �ذه ا��الة �س�� بالفرع ول�س أي مسا�مة تفوق �ذه ال�سبة وكذا املشاركة �� مجلس �دارة باألغلبية و�طار التق�� املس�� لل

  . املسا�مة

ـــــا��سابات ا��مع   ة ــ

شركة قامت  أول " National Lead"مباحثات بخصوص ا��سابات ا��معة و�انت شركة  أول �� الواليات املتحدة  ��1904 سنة 

 . 1892ا��سابات ا��معة سنة  بإعداد

واقع  إ��الوسط امل�� من اجل جل��م  إخطارحسابات مجمعة �عد  أول  صدارإل  1922انتظرت ح�� سنة �� اململكة املتحدة 

 إلزامية أصبحت و  « Companies Act »ا��سابات ا��معة لشركة  بإعدادشركة تقوم  أول �انت  1948ا��سابات ا��معة و�� سنة 

  . ا��سابات ا��معة إعداد

ولكن املرسوم املؤرخ  1954سبة ا�تم بموضوع ا��سابات ا��معة �� سنة مؤتمر للشركة الوطنية ����اء ا��ا أول �� فر�سا �ان 

  .الفرديةترفق ا��سابات ا��معة ل��سابات  أنع�� الشر�ات التجار�ة  1967مارس  ��23 

من  ع�� أن ي�ون ساري املفعول ابتداء 1985جانفي  03املؤرخ ��  11- �85ان بصدور القانون ا��سابات ا��معة  إعداد و�لزامية

  .1990جانفي  01

 إلزامية إعداد ا��سابات ا��معة 

  ��ة تار�خية عن ا��سابات ا��معة : �ول الفرع 

ا��اجة والقصور �� ا��سابات الفردية للشر�ات  بل، الصدفةوليد  ا��ا�� ل�سإن إعداد ا��سابات ا��معة ووصول�ا إ�� ش�ل�ا 

  :ي�� �ذه التطورات كما إبرازيمكن  أخرى دولة  إ�� ومن دولة أخرى  إ��جعل�ا تتطور من ف��ة زمنية 

  :املتحدة�� الواليات   . أ

 ؛�National Leadشر ل��سابات ا��معة  أول  1892

  ؛املؤتمر الدو�� ل��سابات ا��معة1905 

  ؛ا��معة ت�ون ضمن التقار�ر السنو�ة ا��سابات 1910

  ؛للتقار�ر السنو�ة  ا��سابات ا��معة إلزامية إرفاق 1934

 ؛ARB 51ق بالقوائم املالية ا��معة لاملعيار املتع إصدار 1959

  .APBاملعيار املتعلق بالوضع باملعادلة  إصدار 1971

  :�� اململكة املتحدة   . ب

  ؛�شر أول حسابات مجمعة   1922



  

- 17 - 
 

 ؛SSAP14إصدار أول معيار بخصوص ا��سابات ا��معة  1944

  .Companie  act1إلزامية إعداد ا��سابات ا��معة من طرف  1948

  :أملانيا�� . ج

  ؛�موالا��سابات ا��معة لشر�ات  إعداد إلزامية 1965

 . ا��دودة املسؤوليةا��سابات ا��معة للشر�ات ذات  إعداد إلزامية 1969

  :�� فر�سا. د

  ؛إصدار أول حسابات مجمعة 1966

  ؛توصيات للمجلس الوط�� للمحاسبة :معيارإصدار أول  1969

  ؛وط�� للمحاسبة بخصوص ا��سابات ا��معةمشروع تقر�ر للمجلس ال 1978

      للمجمعات الغ�� م��لة �� إلزامية إصدار ا��سابات ا��معة - �شر القانون املتعلق بتجميع ا��سابات  1985

  ؛البورصة

  ؛املتعلق با��سابات ا��معة 10-98رقم  1998د�سم��  17رقم  �شعار 1998

  .1999افر�ل  29املؤرخ ��  02.99القانون رقم  1999

 :��CEE ا��موعة �قتصادية �ورو�ية . ه

  ؛إصدار أول حسابات مجمعة 1966

  .إصدار أول معيار توصيات للمجلس الوط�� للمحاسبة  1969

 :املتعلقة با��سابات ا��معة   IAS/IFRSا��اس�ية الدولية  املعاي�� . و

01 IAS   ؛01/01/2013مراجعة ��  أخر ، القوائم املالية بإعداد املتعلق املعيار  

21 IAS    ؛01/07/2009مراجعة ��  أخر، �جن�يةبالعملة  املتعلقاملعيار  

27 IAS   ؛01/01/2013مراجعة ��  أخر، الفردية املعيار املتعلق بالقوائم املالية ا��معة و  

28   IAS ؛ .01/01/2013أخر مراجعة �� ، ب���يل املسا�مات �� الشر�ات املشاركة املتعلقاملعيار  

31 IAS  ال�� وعوض بـ  باملسا�مات �� الشر�ات الصديقة املتعلقاملعيارIFRS11    ؛01/01/2013ابتداء من  

03 IAS    ؛�01/07/2010عديل ��  أخربمجمع الشر�ات  املتعلقاملعيار  

IFRS 10    ؛01/01/2013سر�انھ ابتداء من ، بإعداد القوائم املالية ا��معة املتعلقاملعيار  

IFRS 11   ؛ 01/01/2013سر�انھ ابتداء من ، بال��ت�بات املش��كة املتعلقاملعيار  

IFRS12 01/01/2013سر�انھ ابتداء من ، �خرى  امل�شآت��  باإلفصاح عن املسا�مات املتعلق  املعيار.  

  

  عةـابات ا��مــا��س �عر�ف :الفرع الثا�ي

 ا��سابات ا��معة�عد «   ��امة بإعداد ا��سابات ا��معة واملقصود ما بي��ا و�� ملز يا��مع يقدم مجموع الشر�ات مرتبطة ف

الداخلة �� محيط �دماج �أ��ا  الدامجة والشر�اتوالوضعية املالية والنتائج للمجمع املش�ل من طرف الشركة ، من اجل تقديم امللكية

 .» وحدة واحدة
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  :من �ذا التعر�ف ن��ص ��داف

  ؛وفق القواعد املتبعة �� التقييم للمجمعات توحيد ا��سابات ل�ل الشر�ات -

  ؛تجميع املعطيات أي ا��سابات املتعلقة بامل��انية وجدول حسابات النتائج  -

 مزدوج داخل ا��مع كعمليات الشراء او البيع داخل الشر�ات ال�� ت�ت��  تأث�� أحدثتالعمليات ال��  إقصاء -

  ؛ ا��معلنفس    

 . ا��اصة �موالداخل ا��مع وتوز�ع  حة�س�م املمنو ا��صص أو  إقصاء -

وجدول حسابات ، وال�� تحوي عموما ع�� امل��انيةع�� ا��قيقة املالية ��مع الشر�ات  بإعطاء صورةا��سابات ا��معة �سمح 

شركة  �أ��االفروع و  �مو املالحق املكملة ��موع الوضعية للشركة ، ا��اصة �موالجدول �غ��ات ، جدول تدفقات ا��ز�نة، النتائج

  . واحدة

  عة ـابات ا��مـعة من ا��ســاملنف : اوال

قيمة سندات املسا�مة ال�� تظ�ر ��  وحد�ا، أخرى �� ا��سابات الفردية للشركة الدامجة ال�� تملك مسا�مات �� شر�ات 

  .ا��معاملالية والنتائج �� ع�� مسؤولية  الوضعية، املالية�صول 

، �رث أو امللكية: ميدانمن  ألك��شركة �عطي تقديم أك�� اكتماال ووضوحا من ا��سابات الفردية بالنظر ا��سابات ا��معة لل

  .ال�شاط ونتائج املالية الوضعية

، و�سي���اا��مع بالتحكم ف��ا  بممتل�ات ال�� يقوم�ل املعلومات املتعلقة ا��سابات ا��معة �عطي  إن : �رث امللــكية أو  . أ

أو أصول مالية فنجد سندات املسا�مة الظا�رة �� ، معدات، عقار�ة ممتل�ات، مصا�عون �ذه املمتل�ات ع�� ش�ل أن ت� و�مكن

فنجد أن تحو�ل أألصول الغ�� جار�ة للشركة الدامجة إضافة إ�� أن قيمة �ذه �صول م��لة بت�لفة الدخول �� محيط التجميع 

  .��اقيم�ذه السندات من شركة إ�� أخرى ال �غ�� �� 

املتعلقة بالشر�ات و ، ا��مع من خارجالذين غ�� ال تجاه ا��سابات ا��معة تب�ن �ل الديون وا��قوق  :ة ــــعية املاليــالوض  . ب

  .لتجميعالداخلة �� محيط ا

بات إعداد ا��سا عند، الفروعللشركة �م او الدامجة �ش�� لإلقراض او القروض للشر�ات التا�عة او ا��سابات الفردية  �� 

تق��� عدا الديون وا��قوق �خرى للغ�� ال�� تظ�ر ��  أنالديون الداخلية ب�ن شر�ات ا��مع يجب  أوا��معة �ذه ا��قوق 

  .ا��معةا��سابات 

�عطي ملستخدمي القوائم املالية من  أ��اا��سابات الفردية حيث  ووضوحا من�ذه الطر�قة من العرض �� �ك�� إفصاحا  إن

  .للمجمعواقعية ع�� الوضعية املالية  أك��مقرض�ن و�� �عطي  أومس�ثمر�ن 

ا��قق من طرف ا��مع ونفس ال���ء للنتائج  �عمالمقياس لرقم  أفضلا��سابات ا��معة ��  أن  : شاطاتـ�ــائج الــنت   . ج

ئج املوزعة او ا��ولة ا�� سواء النتا، الن ا��سابات ا��معة تركز ع�� حصة �ل شركة من شر�ات ا��مع من النتائج، ا��ققة

  .�حتياطات

  :ع��املالية الفردية للشركة تف�� إال  الدامجة القوائم�� الشركة 

  ؛ب�شاط�االن�يجة الصافية ال�� ل�ا عالقة  -

 ؛)النتائج املتعلقة �سنوات سابقة (�ر�اح املوزعة للشر�ات التا�عة   -

  .)املتعلقة بخسائر السنة (ال�� ل�ا نتائج خسائر  املؤونات للنقص �� قيمة املسا�مات للشر�ات التا�عة -
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�ان  إذايحوز ع�� سندات شركة أخرى ل�ي يحصل ع�� الرقابة باألغلبية وت�ون �ذه ا��يازة عن الناتج  أنباملقابل يمكن للمجمع 

سمح بمالحظة �س�ثمارات �ذه ا��الة ا��سابات ا��معة � ��، املوافقة ل�اسعر ا��يازة جد مرتفع و�فوق حصة �موال ا��اصة 

  .ا��معاملرتبطة با��يازة ل�ذه السندات تتوافق مع �م�انيات املالية ونتائج 

النتائج  �ذه، النتائجقيم تدخل �� ت�و�ن  فوائضأن تحقق  ا��مع يمكنوأخ��ا التنازل عن �صول ب�ن الشر�ات الداخلة �� نفس 

  . ن �� ا��مع يتحكمون �� الصفقات الداخليةل�و الن املسؤ ، الغ�� إ��غ�� م��رة بالنظر 

للمجمع  �داء�ن قياس تحس إم�انية�ل �ذه العناصر تدخل �� ا��سابات ا��معة و�عطي معلومات محاس�ية ومالية وتفتح 

  .التجميعالداخلة �� محيط  ال�سي�� للشر�اتعناصر  نظرة ��موعا��سابات ا��معة تضمن  وأخ��ا، ومستقبلھ

ا��يد ل�ل شركة من شر�ات ا��مع و�عطي مؤشرات للمسؤول�ن ع�� ا��معات  �داءيفضل التحليل  أن�سابات يجب تجميع ا�

 .للمجمعا��سابات ا��معة �عمل ع�� إعادة تقو�م �داء املا�� ا��قيقي  و�التا��، ا��مع�� نصوص ع�� قيمة الشر�ات 

عن طر�ق ا��يازة لسندات تضمن تطو�ر �ام  أنيمكن  �مالشركة  آولدامجة من �مور السلبية الشركة ا :ار��ا��ــــالنمو   . د

�سمح ب�سديد  أنللتمو�ل الذا�ي للمجمع يجب  �جما�� ال�امش، جدا�ان سعر ا��يازة ل�ذه السندات مرتفع  إذا، جديدةشر�ات 

ع غ�� �افية لتغطية �ذا �حتياج من التمو�ل �انت نتائج ا��م إذا خاصة، ا��يازاتالقروض ال�� �ع�دت ��ا من اجل تمو�ل �ذه 

  .مسبقامما يجعل من الغ�� ممكن الوفاء بالتع�دات حسب الرزنامة ا��ددة 

لشر�ات �عا�ي من صعو�ات �� قطاع �شاط�ا املعروف جيدا من �ان ا��مع قام �شراء السندات �سعر منخفض  إذا–ومن �يجا�ي 

ا��مع أن يخلق و�حسن �� النتائج و�التا�� املر دودية عن طر�ق النمو  �ستطيع، لفعالةافرضية إعادة ال�ي�لة  تحت، ا��مع

  .ا��ار��

 أو�� الشركة الدامجة  واملمثلة، التجميعمن املالحظ ع�� �داء املا�� للشر�ات التا�عة والداخلة �� محيط :النمو الداخــــــــــ��   . ه

إن �ذا املدخل ، داخليةمن طرف ا��مع وال�� تخلق نتائج �ق �ل العمليات ا��ققة ي�ون محسوب عن طر  �داء�ذا ، �مالشركة 

  .ا��مع�� �ع�� عن �ر�اح ا��قيقية �قتصادية لشر�ات لا��تصر والذي يجعل من الشركة �م أن تحصل توز�عات �ر�اح وا

  من إعداد ا��سابات ا��معة ��داف:  ثانيا

  :م��ا ا��سابات ا��معة و�� متعددة إعدادمكن تحقيق�ا من امل ��دافيمكن �عداد 

، يقصد با��سابات ا��معة »مكرر من القانون التجاري  732املالية للمجمع بحسب املادة الصورة ا��قيقية للوضعية  إعطاء -

  : »�ش�ل نفس الوحدة  �أ��اتقديم الوضعية املالية ونتائج مجموع الشر�ات 

  ؛ ل�� �عتمد عل��ا �� اتخاذ القراروا ملعلومات القانونية�ستجابة الحتياجات ا -

وفق  ��شر�عد و  أنال�دف املنتظر من تجميع ا��سابات القانو�ي والذي يجب  و�ول��سابات �قتصادية املمتازة النظرة  -

  .القوان�ن املعمول ��ا

 . �معمجردة من �ل التمو�الت ماب�ن الشر�ات داخل نفس ا�، �عطي نظرة مالية للمجمع -

 تجميع ا��سابات  قواعد: الفرع الثالث

 الشر�ات امللزمة بإعداد ا��سابات ا��معة  : والأ

، 27IAS ، IAS 28 املعاي�� املباشرة ا��مسة و�� خاصة IAS/IFRSإن معاي�� ا��اس�ية الدولية ومعاي�� �بالغ املا�� الدولية 

IFRS10 ، IFRS11 ، IFRS 12 وم��ا ا��زائر فحسب النظام ا��اس�� املا��  . نة ا��اسبة �� مختلف الدول والقوان�ن املنظمة مل�SCF 

�� ش�ل مشار�ع  أوالشركة ال�� تملك مسا�مات �� شر�ات شقيقة  أو أم�ل شركة  » ��25/11/20017  املؤرخ 07/11القانون رقم 

من الشركة �م  لمدمجة تضم �  أوالية موحدة ترت�بات مش��كة �� ملزمة بإعداد وعرض قوائم م أوعقود مش��كة  أومش��كة 
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 IAS 1وتخضع عملية �عداد ل�ذه القوائم إ�� نفس قواعد إعداد وعرض القوائم املالية ا��ددة �� ، والشر�ات التا�عة واملسا�مات

  . ا��اص بتقديم وعرض القوائم املالية

ملالية ف�ان من �فضل �سمية القوائم املالية املدمجة باسم مصط�� القوائم املالية �و جزء من التقار�ر ا أن �شارةووجب 

التقار�ر املالية ا��معة أل��ا مف�وم أوسع واشمل من القوائم املالية فالتقار�ر املالية �شمل �ل من القوائم املالية باإلضافة إ�� 

  . املالحظات والتعليقات ال�امشية

، جدول التدفقات النقدية، جدول حسابات النتائج، ية �ساسية واملتمثلة �� امل��انيةوتت�ون القوائم املالية �ل من القوائم املال

 .لتفس�� للقوائم املالية �ساسيةواملالحق ال�� تلعب دور ا، جدول التغ��ات �� �موال ا��اصة

 املصط��ات �ك�� تداوال �� إعداد ا��سابات ا��معة : ثانيا

السياسات املالية الرقابة �� القدرة ع�� التحكم ��  04 « ة �� الفقر  ��27اس�� الدو�� رقم حسب املعيار ا :السيطرةمف�وم  .1

  ؛»والعملياتية لشركة ما و�� �خ�� ا��صول ع�� منافع من أ�شط��ا 

العالقة ب�ن و�� تب�ن   و�ستخدم مف�وم الرقابة أثناء إعداد ا��سابات ا��معة �� تحديد نوع الطر�قة املطبقة �� عملية التجميع .2

  ؛ال�ام أوالبارز  الرقابة املش��كة والنفوذ ، فنجد �نواع الثالث للرقابة و�� الرقابة ا��صر�ة، والشر�ات التا�عة �مالشركة 

  .الرقابةكما إن �سبة الرقابة أو السيطرة تقودنا إ�� مصط�� حقوق التصو�ت وال�� ترتبط ارتباطا قو�ا مع �سبة  .3

املص��ة ي��جم الفائدة ال�� تملك�ا الشركة �م �� �موال ا��اصة  أومعدل الفائدة  ):املص��ة (معدل الفائدة  مف�وم .4

و�� مفتاح التوز�ع الذي �عتمد عليھ �� توز�ع �موال ا��اصة والن�يجة ب�ن الشركة �م الفرع  أووالن�يجة �� الشركة التا�عة 

  ؛وحصص �قلية 

املسا�مات او ا��قوق دون �خذ �ع�ن �عتبار  �مك القوائم ال�� يتم عرض�ا بواسطة الشركة �� تل :القوائم املالية الفردية .5

السندات واملقيمة بت�لفة �قتناء  صول املالية بمختلف أنواع�ا إال لدى الشر�ات التا�عة أي إظ�ار �� جانب �صول �� حساب � 

  ؛س حقوق امللكية �� تار�خ إعداد�اول�س ع�� أسا

ول�س �عدد �س�م اململوكة �� تار�خ إقفال ، تقيم السلطة أو الرقابة ب�سبة حقوق التصو�ت اململوكة  :التصو�تق حقو  .6

ا��سابات ا��معة فاألساس �و أن ا��ق �� ممارسة السلطة بواسطة التصو�ت و�التا�� ا��ق �� التصو�ت صفة من صفات 

واس�م ذات ، ول�س ل�ا حقوق تصو�ت �ر�اح��  �ولو�ةاس�م ممتازة ل�ا و ، عادية ل�ا ا��ق �� التصو�ت أس�مفتوجد ، الس�م

  ؛بقرار من ا��معية العامة غ�� العادية أوعقد  أوحقوق تصو�ت مزدوجة بمقت��� نص 

ن التصل العملياتية للشركة املس�ثمر ف��ا ولك �و القدرة ع�� املشاركة �� القرارات املتعلقة بالسياسة املالية و :التأث�� الفعال .7

 ؛الرقابة املش��كة أودرجة السيطرة  إ��تلك القدرة 

صا�� �صول �� امل�شاة التا�عة املتعلقة بحقوق امللكية ال�� لم يتم امتالك�ا  أو�� ال�سبة من الر�ح وا��سارة  :حقوق �قلية .8

 ؛من قبل امل�شاة �م

 ؛كة عليھأك�� سيطرة مش��  أوترت�ب ي�ون ���ة معينة  : ال��ت�ب املش��ك .9

متعاقد سيطرة  ألي�� املشاركة التعاقدية املتفق عل��ا للسيطرة ع�� ال�شاط �قتصادي وال�� ال ي�ون   :السيطرة املش��كة .10

 ؛منفردعليھ �ش�ل 

�ل��امات ��  وا �صول مش��كة ع�� ال��ت�ب ا��قوق ��  ل�ا سيطرةال��  لألطرافترت�ب مش��ك ي�ون  :املش��كةالعملية  .11

  ؛و�طلق ع�� �ذه �طراف املش��كة �� العملية املشغل�ن املش��ك�ن و�ات املتعلقة بال��ت�ب املطل

  ؛مش��كةأك�� ب�شاط اقتصادي مع�ن يخضع لسيطرة  أو�و ترت�ب �عاقدي يقوم بموجبھ طرفان  : العقد املش��ك .12
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  . ش��كولھ سيطرة مش��كة ع�� العقد امل�و طرف �� العقد املش��ك  :املتعاقد املش��ك .13

  تنظيم أعمال إعداد ا��سابات ا��معة:  الثا�ياملطلب 

بنوع  و�ذا، جيداما لم يتم التحض�� ل�ا  إذا�� الواقع املمارسة ا��اس�ية للتحض�� لتجميع ا��سابات عملية صعبة للغاية 

 وما الذي يجب معا��تھ ؟ و امل�لف باملعا��ة ؟من � املعتادة ما �� امل�ام ؟ �سئلة�جابة عن  إ��التنظيم املعمول بھ والذي يقودونا 

  .وم�� يجب القيام باملعا��ة ؟

 .اح��ام التنظيم املتعلق بإعداد ا��سابات ا��معة من طرف الشر�ات التا�عة أي ال�� تدخل �� محيط التجميع يجب بالتا�� و

ن طر�ق ـــالتجميع ع ا��مع أمابق من طرف ـراء الذي سوف يطرار �شان �جــبق لإلجراءات واتخاذ القـــديد املســـالتحو�التا�� يجب 

ـــمع يحـ�ل ا��ـــات و�ذا �ان �يـدفقـدة أو التجميع عن طر�ق التـــ�رص و�التا�� القرار �شان   Sous- groupsو�ة ـعة ثانـات تا�ـــتوي ع�� شركـ

  . و املدرجاتاختيار نوع التجميع إما بالتجميع املباشر أو التجميع باملراحل أ

  

  

  

  س��ورة التجميع املركزي ): 01(الش�ل رقم 

  

                                                                                                           

  

  

  

 

 

   

 

  

   

  

  

 

  الالمركزي ع التجمي س��ورة: ثانيا

مص��ة  أن كما، للمجمعات خاضعة إلعادة املعا��ة وموافقة لقواعد العرض والتقييم شركة �عد حساب �ل، املساروفق �ذا   

                                   .التجميععملية التجميع ��موع الشر�ات الداخلة �� محيط  املعطيات و�تمامالتجميع �عد املراقبة �س��جع 

�ذه ، الشركة الدامجة آومص��ة التجميع �� الشركة �م  إ��ترسل  عطياتامل، املسار�� �ذا   :شركة�عمال ال�� تقوم ��ا �ل  .1

  . �خ��ة تحضر وفق لقواعد التقييم املتبعة من طرف ا��مع وال�� بالضرورة ت�بع الشركة �م

  الالمركزي التجميع  : )02 (الش�ل رقم

  

�دماجال�ي�ل التنظي�� ومحيط   

 تجميع املعطيات

�جن�يةتحو�ل حسابات الشر�ات   

لإلدماجال���يالت ا��اس�ية   

 الضرائب املؤجلة

)ا��اصة �موال(�غ��ات محددات التجميع   

القوائم املالية املدمجة  و�عدادتجميع   

ب امل
ضــــــــــــــــــــــــــــــــرائ

ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤجــــــــــــــــــــــــــــلة
 

  املال رأس ،�قفالسعر  

 بالسعر التار��� �حتياطات

 ادة املعا��ةاع 

 التعديالت 

 قصاءات� 

 ينقل من جديد خسائر ما 

 ا��يازة 

  التنازل 

 ي�� راس املال�غ 

 إقفال ا��سابات الفردية
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  إلغاء العمليات الداخليةالتجا�س �� طرق التقييم                      ء �ستخدام املزدوج     إقصا    

        

  

  

، او القابضة �مھ ا�� معا��ة �ل عمليات التجميع �� مص��ة التجميع للشركة �� �ذا املسار يوج : �� الشر�ات املندمجة �عمال .2

�ذا التنظيم ي�ون عندما ، التجميع أعمال�سمح بتقليص  معت��  عندما ي�ون عدد الشر�ات ا��اضعة للتجميع ف�� تطبق  �� ا��مع 

  :ـ التجميع بـت�ون فعالية ، �مت�ون الشر�ات ع�� علم بقواعد التقييم والسياسات املطبقة من طرف الشركة 

  ملتقيات  راءإجم��و�ة بضرورة ، التجميع إجراءاتا��اس�ية للمجمع وكذا  لإلجراءاتتقسيم وتوز�ع من طرف شر�ات ا��مع

 ؛" CLIMAT GROUPE" من اجل ت�و�ن جو للمجمع تحس�سية  وأياموت�و�ن 

 ؛ )خاصة اعادة املعا��ة من اجل التجا�س(الناتجة عمليات بال واملتعلقةلتوكيل السيطرة للفروع  �عر�ف 

  وثائق التجميعل�ل فرع ) غالبا ��اية السنة(تحو�ل" Liasse de Consolidation " عملية التجميع إلتماموحة مسبقا �� اجال ممن ،

 .و�� �خ�� اعطاء معلومات مجمعة دقيقةكما ان العالقات مع الفروع يمكن تق�س 

  

  

  

  

  

  التجميع ع�� مستوى الشركة املندمجة أعمال): 03(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

)�م(الدامجة الشركة   الشر�ات التا�عة 

�جن�يةتحو�ل حسابات الشر�ات بالعملة   

  س ا��ساباتتجا�

 اعادة املعا��ة 

 اعادة التص�يف 

 التعديالت 

  �قصاءات

 تقسيمات �ر�اح 

 تجميع املعطيات

 اقصاءات

 ا��سابات التبادلية 

 

 ت��يحات إعادة املعا��ة �قصاء 

املعا��ة �عدقفل ا��سابات الفردية   

 ال���يالت ا��اس�ية لتجا�س ا��سابات
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 محددات التجميع

ة للتجميع فيما يخص الطر�قة املستعملة لتجميع ا��سابات فمعدل �عت�� معدل الفائدة ومعدل الرقابة من ا��ددات الرئ�سي

أما �سبة املص��ة أو الفائدة املباشرة والغ�� مباشرة �� ال�� يحسب ، التجميع الرقابة املباشرة والغ�� مباشرة من أ�م ا��ددات لطرق 

 .حقوق امللكية وحساب حقوق �قليةالشركة �م من حصة ع�� أساس�ا 

 ئدة  ومعدل الرقابةمعدل الفا

يحسب عن طر�ق  والذي، للتطبيقمعدل الرقابة �سمح بتحديد الشر�ات ال�� تدخل محيط التجميع وطرق التجميع القابلة  إن

  . ت�ون �� موضع تحت السيطرة ا��صر�ة للشركة الدامجة أنغ�� مباشرة وال�� يمكن  أوحقوق التصو�ت املك�سبة بطر�قة مباشرة 

حقوق التصو�ت  ، )الفروع (والشر�ات ال�� تخضع للرقابة ا��صر�ة ، للشركة �مجمع حقوق التصو�ت  يجب، و�مع�� أخر

معدل  أو�سبة ، و�� ا��الة املعاكسة، ع�� جميع �س�م ال�� ل�ا نفس ا��قوق  )املسا�مة % (ا��قوق �� رأس املال  إ���ذه �ساوي 

  :ي�ون  أنالف يمكن الرقابة سيختلف ع�� �سبة املص��ة ونجد �ذا �خت

  ر�اح؛أس�م ل�ا �ولو�ة �� تقسيمات�  

  ؛ا��اصة �س�ماقتطاعات  

 ؛ع�� مسا�م�ن مفلس�ن تحوي  أس�م 

 ل�ا حقوق تصو�ت مزدوجة او مضاعفة أس�م. 

  الرقابة  أنواع:  �ول الفرع 

  :ع�� فروع�ا  �ميوجد نوعان من الرقابة ع�� مستوى الشركة الدامجة او الشركة 

  ؛قابة ا��صر�ةالر  .1

  .بال�شاركالرقابة  .2



  

- 24 - 
 

  السلطة ع�� �ل القرارات     الرقابة ا��صر�ة

 156-08املرسوم التنفيذي رقم  (من النظام ا��اس�� املا��  40حسب املادة للرقابة  أنواعالرقابة ا��صر�ة ناتجة عن ثالث 

 :و��  )2008مايو سنة  26املؤرخ �� 

                      Contrôle de droitالرقابة ع�� ا��قوق  : أوال

     . من   حقوق التصو�ت %50الغ�� مباشرة ع�� غالبية حقوق    التصو�ت أي ا��صول ع�� اك�� من  أواملسا�مة املباشرة 

                                 Contrôle de Faitالرقابة املمارسة بالفعل : انيا

�� �ذه املدة  �م تمتلك كما ان الشركة ، راقبةامل، املدير�ن، أعضاء مجلس �دارة أغلبية�� التعي�ن خالل مدة س�ت�ن متتاليت�ن 

  .  �ذه ال�سبة من   وال يوجد أي مسا�م يملك اك��  من حقوق التصو�ت %40 �سبة  ع�� �قلع�� 

� الشركة و �ذا وفقا لعقد او لشروط نظامية ��ق �� ممارسة نفوذ بالسيطرة ع�ا:  Contrôle Contractuel الرقابة التعاقدية: ثالثا   

   .التجميع  �� محيط  تؤخذ با��سبان  املسا�مات للشركة املسيطرة  سواء �انت  مشاركة  او مسا�مة  ال �سبة ل بالضرورة   لذا ال يؤخذ

  معدل املنح املباشر :الثا�يالفرع 

ف ا��مع و�و �ساوي معدل الدمج �� حالة التجميع بطر�قة يمثل �� ا��صة من رأس املال للشركة ال�� تمنح مباشرة من طر 

  .التناسب

    :املص��ةمعدل : أوال

�سمح ، ا��معإن �سبة الفائدة أو املص��ة تمثل �� ا��صة املباشرة أو الغ�� املباشرة لألموال ا��اصة لشركة من شر�ات 

  .ا��اصةموال ساب حقوق ا��مع �� � بح�ذه ال�سبة للشر�ات ال�� تخضع للتجميع 

    :الدمجمعدل : ثانيا 

املعطيات للشركة الدامجة ، للمعطيات ا��اس�ية للشر�ات ال�� تخضع للدمج �تناس�ال �و املعدل  ما معدل الدمج يحدد نإ

ـــالدمج الشامل وال�� تجعن طر�ق  ـــ ـــ  باألخذباملعادلة و�ذا الوضع  أوواملعطيات للشركة املدمجة عن طر�ق الدمج بالتناسب ، %100مع بــــــ

   . �� ا��سبان التناسب ملعدل املسا�مة املباشرة

 ؛  %100معدل الدمج ، اذا �انت الشركة تخضع لطر�قة الدمج الك�� 

 ؛ معدل الدمج ي�ون مساوي ملعدل املنح املباشر اذا �انت الشركة تخضع لطر�قة الدمج بالتناسب 

 تخضع للدمج الن الشركة ال، %0معدل الدمج  ، ةاذا �انت الشركة تخضع لطر�قة الدمج باملعادل . 

  

  )املص��ة(الفائدة معدالت و  )السيطرة( الرقابةعدالت مطر�ق حساب 

   :كما ي��يحسب معدل الرقابة و�ذا بقسمة املسا�مة ع�� رأس املال 

     

  كيفية حساب حقوق التصو�ت :�ول الفرع 

  :ــــ مجموع ل إجراءو�ت كما للشر�ات املدمجة عل��ا حقوق تص تملك، ا��صر�ةل�ل شركة تخضع للرقابة 

  ؛العادية املك�سبة باألس�محقوق التصو�ت م��قة  .1

 ؛ش�ادة �س�ثمار إصدارعند  املك�سبةش�ادة ��قوق التصو�ت  .2

 ؛حقوق التصو�ت املزدوجة م��قة ببعض السندات .3

رأس املال /املسا�مة =معدل الرقابة   
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60% 

 .قابلة للتحو�ل نافذة اووجود حقوق تصو�ت م�مة  .4

  ية ��ساب معدالت الرقابة والفائدة أمثلة تطبيق: والأ

 حساب حقوق التصو�ت تحدد مختلف ال��ابطات وفق طبيعة ال��ابطات املالية ب�ن الشر�ات املدمجة والشركة الدامجة إن 

  :تحدد أنوال�� يمكن 

  ؛ال��ابطات املباشرة -

  ؛�ابطات الغ�� مباشرة عن طر�ق سلسلة واحدة�ال -

  ؛وعة من القنوات او السالسلجمطر�ق م غ�� مباشرة عن ترابطات مباشرة او -

  ؛شر�ات تحت النفوذ ال�ام أوب�ن شر�ات تخضع للرقابة ا��صر�ة  أو �مترابطات تبادلية مع الشركة  -

  .ال��ابطات الدائر�ة -

  ال��ابطات غ�� مباشرة عن طر�ق سلسلة واحدة.  أ

 الة �و��ا��  

                              

      

  ؛Aرقابة حصر�ة ممارسة ع��    %60تقدر بـ   M  ��Aة �سبة الرقاب-

 .Aعن طر�ق وساطة      %40تقدر بـ   M   ��B  �سبة الرقابة -

 �خرى ة  ألنھ يوجد تكرار للرقابة و�التا�� الشروط �� �ذه ا��الة �ل الشر�ات املوجودة �� السلسلة ت�ون خاضعة للرقابة ا��صر�

الدامجة  أو �مدرجة �ستقاللية ب�ن الشركة  إعداد�� ا��سبان عند  تأخذ أنالرقابة ال�� يف��ض  عتمد عل��ا �� حساب �سبة� ال

  . �خرى والشر�ات 

   ا��الة الثانية                                                        

          

 ؛Aع��  غياب الرقابة ا��صر�ة املمارسة    %49تقدر    �M  ��Aسبة الرقابة -

  .Aضياع وتبع�� الرقابة �� املستوى       %0تقدر بـ   �M  ��Bسبة الرقابة -

  

  

 غ�� مباشرة عن طر�ق مجموعة من القنوات او السالسل ترابطات مباشرة او . ب

                                                           

 

    

  

    

    

                                                         

40%                                                     60%                                                   

M A B 

60%                                                                    40%                                                                    

 M A B 

%60 

M 

A 

B 

%20 
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60% 

20% 

  :فالرقابة �انت   % 20 تقدر بــــ  M   ��Bمسا�مة  أنرغم    Bا��صر�ة ع��  الرقابة  

 . %60تقدر بــ  A  ��Bكما ان  مسا�مة   Aأي رقابة حصر�ة ع��    %60تقدر بــ  M  ��Aمسا�مة  -  

     فرضت الرقابة ا��صر�ة Bغ�� املباشرة ��  Mو�التا�� مسا�مة 

                                                           

  

  

  

  

                    

  

  :فالرقابة �انت   % 40ـ تقدر بـــ  M   ��Bرغم أن مسا�مة    Bالرقابة ا��صر�ة ع�� 

 .%60بـ   تقدر  A  ��Bكما ان  مسا�مة   Aأي رقابة حصر�ة ع��  %  60تقدر بــ  M   ��A مسا�مة  -

 .B ع�� فرضت الرقابة ا��صر�ة B  غ�� املباشرة ��  Mو�التا�� مسا�مة 

                                                           

  

 

                                                                                                               

 

 

  

ـــ  M   ��Bرغم أن مسا�مة    Bا��صر�ة ع��  الرقابة  -     :فالرقابة �انت   % 40تقدر بـ

ـــتقدر   A  ��Bكما ان  مسا�مة   Aأي رقابة حصر�ة ع��    %60تقدر بــ  M  ��A مسا�مة  ــ  Aاملباشرة ��  Mو�التا�� مسا�مة  % 30بــ

  .B  فرضت الرقابة ا��صر�ة

  

 

  

  

  

  

       

  

  . %20املقدرة بــ و  �M   ��B البارز او الفعال يتج�� من خالل املسا�مة املباشرة لــ التأث�   -     

  .Mمن طرف   Aرغم الرقابة ا��صر�ة املمارسة ع��   %20واملقدرة بــ  A    ��Bواملسا�مة املباشرة لــ     

M 

A 

B 

20% 

60% 

60% 
40% 

M   

A   

B   

B   

60% 

30% 

40% 

M   

A   
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   Bاملمارسة ع��  البارز او ال�ام �و نوع الرقابة فالتأث��  %30باشرة لم تتعدىاملغ�� �ل املسا�مات املباشرة و  إنبما  -

 �مترابطات غ�� مباشرة مع الشركة  . ج

  

   

  

  

من الشركة  املك�سبة باألس�م�� انھ ال يوجد حقوق تصو�ت م��قة مما يدل ع %43قدر بـ ي Bع�� الشركة  Mمعدل الرقابة للشركة 

B  رأسمال الشركة �م ��M.  

 البارز  التأث�� او ب�ن الشر�ات تحت الرقابة ا��صر�ة و للشر�ات تحت  �مترابطات متبادلة للشركة  -1-4

  

                          

  

 

 

 

  03الوضعية                                                02الوضعية                                                   01ةالوضعي                  

 للشركة  معدل الرقابة M   ع�� الفرعA 

  3الوضعية   2الوضعية   1الوضعية   

  %65  %6  %65  مباشرة

  B 35%  8%  8%عن طر�ق وساطة 

  %73  %7  %100  ا��موع

 ة للشرك معدل الرقابة M   ع�� الفرعB  

  3الوضعية   2الوضعية   1الوضعية   

  %43  %40  %75  مباشرة

  A 25%  12%  8%عن طر�ق وساطة 

  %51  %52  %100  ا��موع

  املعدالتالصعو�ات املتعلقة بحساب 

75% 
65% 

 

M 

A B 

M 

A B 

M 

A B 

65% 

 

65
% 

40% 
43% 

35% 

25% 

08% 

12% 

08% 

08% 

M 

B 

8% 
43% 

30% 

30% 

30% 

M 

A 

B 
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عو�ات من الص �و��فا السلسلة ، املمنوحة �س�م�سب الرقابة مثل �سب الفائدة او املص��ة تحسب انطالقا من �سب  إن

ل�ا حقوق تصو�ت  أس�م، ل�ست ل�ا حقوق التصو�ت أس�مب�ن الشر�ات حيث نجد   م�ساو�ة اولست ��ائية  �س�متمسك من ان 

  . تخضع لنفس الرقابة املفروضة مما يجعل�ا ال، ل�ا حقوق تصو�ت مضاعفة أس�م، �سيطة

 ��C  أس�مال�� بدور�ا تملك   ��B  أس�متملك   Aث ان حياملسا�مة الدائر�ة  بإم�انيةالسلسلة الثانية من الصعو�ات ترتبط 

  .A)��  أس�متملك   (Aذاتية الرقابة  أس�مأي    ��A  أس�متملك  أيضاوال�� �� بدور�ا 

  )السيطرة(معدالت الرقابة : �ول الفرع 

    les action à droit de vote doubleحقوق تصو�ت مضاعفة ل�ا أس�م : أوال

 يأخذ أن�ذا التقسيم يجب ، �خرى  باألس�ممن صوت مقارنة  أك��ان تتحصل �� ا��معية العامة ع��  �س�ميمكن لبعض 

  . حساب معدل او �سبة الرقابة أثناء�� ا��سبان 

ل�ا   Bالشركة اذا ، النصف ل�ا حقوق تصو�ت مضاعفة �س�م�ذه  ��B  �س�ممن  %60تملك  Aع�� س�يل املثال الشركة 

  . ل�ا حقوق تصو�ت مضاعفة أس�مم�ون من  ارأسمال�من  60%

  .%56.25= ) %60  + %100 (/ ) %30+ %60 (�ساوي ا��  Bللشركة   Aاملراقبة للشركة  �سبةاذا 

  les action sans droits de voteتصو�ت  ل�ا حقوق  ل�ست أس�م  :ثانيا

  . و�� بطبيع��ا مقصاة من حساب معدل الرقابة�عطي ا��ق لصاح��ا �� حقوق التصو�ت �� ا��معيات العامة  ال �س�م�ذه 

النصف ل�ست ل�ا حقوق  �س�م�ذه من رأس املال   % 40ل�ا   Bاذا   ��B  �س�ممن  %60تملك  Aع�� س�يل املثال الشركة 

  .ل�ست ل�ا حقوق تصو�ت  أس�مم�ون من  رأسمال�امن  %60ل�ا   Bالشركة اذا ، تصو�ت

  .  %50= ) %40 - %100 (/ ) %30- %60 (�ساوي ا��  Bللشركة   Aاذا �سية املراقبة للشركة 

 les participations réciproquesاملسا�مات املتبادلة  : ثالثا

�� حالة مسا�مات  �ن نحن، الشركةل�ا مسا�مات ��  أيضا �خ��ةو�ذه  أخرى �انت الشركة تملك مسا�مات �� شركة  إذا

  .الدائر�ةمن املسا�مة �ساطة  �ك��تبادلية و�� ا��الة 

  .التا�عةالشركت�ن  أوتمس الفرع والشركة �م  أن�ذه املسا�مات املتبادلة يمكن 

 

  

 %70مباشرة    M  ��A �سبة الرقابة للشركة                                                                               

 ؛C   30%عن طر�ق                                                                                   

 ؛A  % 60عن طر�ق     M  ��B �سبة الرقابة للشركة                                                                               

 .% B60   عن طر�ق    M  ��C �سبة الرقابة للشركة                                                                               

  

  

 

 ؛%70مباشرة        M  ��A �سبة الرقابة للشركة                                                                              

 ؛) Bضياع الرقابة �� (    C   %  00عن طر�ق                                                                               

 ؛40 %  مباشرة Aعن طر�ق     M  ��B �سبة الرقابة للشركة                                                                           

M 

A 

B C 

70% 

60% 30% 

60% 

M 

A 

B C 

40% 

70% 

30% 

60% 
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  .B)�� الرقابة         ضياع (  B 00 % عن طر�ق   M ��C �سبة الرقابة للشركة                                                                                

 

                                             

  : )املص��ة( الصعو�ات املتعلقة بحساب معدل الفائدة  :الثا�يالفرع 

بطر�قة مباشرة او غ�� مباشرة �� ر ف��ا ا��اصة للشركة املس�ثم �موالمعدل الفائدة �ستخدم ��ساب حصة الشركة �� 

  . �دماجالشر�ات الواقعة داخل محيط 

 �مجم �رتباط ب�ن الشركة ي��  فاألخ��) معدل الرقابة(كما يمكن ان يختلف معدل الفائدة عن معدل حقوق التصو�ت 

   .�دماجومن ثم طرق  دماج� تحديد محيط  �قلواملمنوحة بصفة مباشرة او غ�� مباشرة ع��  �خرى والشر�ات 

  :عدل الفائدة مطرق حساب :  أوال

معدل ، مباشرة ووحيدة بال�سبة للشركة املندمجة�انت الشركة الدامجة مستقلة  إذا�� حالة ما  :العالقة او �رتباط املباشر   .أ 

 ؛ذا معناه �سب��ا �� املسا�مةمجة املمنوح من طرف الشركة املندمجة و�ااملال الشركة الد رأستماما �سبة الفائدة يوافق 

تقوم الزميلة  او الشركة املشاركة او) �م(معدل الفائدة �� الشركة الدامجة  :وحيدة سلسلةارتباط غ�� مباشر عن طر�ق   .ب 

  .ل�ل فرع او مسا�مة املش�لة للسلسلة بضرب �سب املسا�مة �� راس املال

 

 

 �M  ��F2 ) :60% ×40% =(24%سبة الفائدة للشركة   %

الدامجة �� الشر�ات املندمجة تحسب �سبة الفائدة للشركة : السالسلعن طر�ق مجموعة من ات غ�� مباشرة ارتباط  . ج

 :بالطر�قة �تية

�� ��اية غياب فرع  �س�بانقطاع  حالة ما عدا، للسلسلةل�ل قناة نحسب و�ذا بضرب �سبة املسا�مة ل�ل شركة امل�ونة  -

 ؛السلسلة

 . ل�ل سلسلةاملتحصل عل��ا ثم القيام بجمع ال�سب  -

  

  

  

 

ــــ �M  ��Dعت��ان فرعان �سبة الفائدة للشركة  Cو A ,B: 01ا��الة     تقدر بــ

     )70% ×30%)+(80% ×40% ×%10 (  =24.20% . 

ـــــ �M  ��Dسبة الفائدة للشركة  �عت�� كيان مشارك   Cاما الشركة   �عت��ان فرعان A ,B: 02ا��الة   21) = %30× %70(         تقدر بـ

% .  

  :يمكن تمثيل�ا وفق الش�ل املوا��:  ارتباطات تبادلية  . د

  

  

  

M F1 F2 

M 

D 

A 

70% 

30% 

B 

C 

80% 

40% 

10% 

M 

M 

M 

60% 

40% 25% 
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  سبة مسا�مة�M ��A    =60% ×)1)/1-40% ×25% = ( (66.67%؛ 

  سبة مسا�مة�M ��B    =60% ×)40%)/1-40% ×25% = ( (26.67%.  

  وال�� يمكن تمثيل�ا بيانيا وفق الش�ل املوا��: ارتباطات دائر�ة   . ه

  

  

  

  

  

  

  

  : �Mسبة الفائدة للمسا�م�ن �� 

 الشركة �� M )=1-10% )/(1-60%×80% ×10% =  (94.54%؛  

  الشركة ��F1 ))=1-10% )(60%)/((1-60%×80% ×10% =  (56.72%؛  

  الشركة ��F2 ))=1-10% )(60%×80%)/((1-60%×80% ×10% =  (45.38%. 

 "LES TITRES D’ AUTOCONTROLE "الرقابة  سندات ذاتية   . و

املندمجة املمنوحة سندات الشركة  بأ��ا�س�� السندات ذاتية الرقابة  ما إ��والذي تطرق  02-99من القانون  271جاء �� الفقرة 

  . أخرباملشاركة مع مجمع  أوحصر�ا  إمابواسطة شركة مراقبة  أولنفس�ا 

  .ندات ذاتية الرقابةس أ��اتصنف ع��  للنفوذ ال�ام الان السندات املدمجة واملمنوحة لشركة تخضع 

  .الكيانات املشاركة –تق��� كذلك من �ذا التص�يف السندات املمنوحة للشر�ات ا��اضعة للرقابة املش��كة  IASووفق للمعاي�� 

  .لكن من املمكن ان يؤثر ع�� معدل الفائدةاي اثر ع�� معدل الرقابة  �ا�ذا النوع من السندات ل�س ل

  �ذه السندات  %100املندمجة بنفس�ا او عن طر�ق فرع مراقب شركة الاملمنوحة من طرف �� حالة سندات ذاتية الرقابة و 

  .ع�� معدل الفائدة تأث�� أيل�س ل�ا 

  

 

 :�01الةا�

 أن باف��اض X الفائدة �� ا��مع   %   يمثلA ؛ 

  أنباف��اض Y    الفائدة �� ا��مع   %يمثلA  . 

                                                                       

  

      X=(100-7)%+7Y=93%+7%Y         و         Y=100X      وي و�سا   X=100%   و     Y=100%  

100% 7% 

A 
 

B 
 

M 

F2 

F1 

60% 

80% 

10% 
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�� الشركة  %100من طرف فرع و�ذا الفرع �سبة املسا�مة ال�ساوي ع�� العكس السندات ذاتية الرقابة واملمنوحة  :02ا��الة 

 .الشر�ات التا�عةمعدل الفائدة للمجمع �� الشركة املندمجة و�� ا�� ان املسا�مة متبادلة او دائر�ة ف�نا نقلل  �نا تقودوناالتا�عة 

 

 

  

  أنباف��اض  X    الفائدة �� ا��مع   %يمثلA؛                             

  أنباف��اض Y    الفائدة �� ا��مع   %يمثلA.                                                                    

             X=92%+8%Y         و         Y=60%X       و�ساوي   X=96.64%   و     Y=57.98% 

  مو��ة �� الش�ل املوا��  :الوقتارتباطات متبادلة ودائر�ة �� نفس   . ز

  

  

  

  

    

 

  :�سبة الفائدة �� ا��مع 

  الشركة ��B )=50+% )20% ×30%)/((1-60%×70% ×30% =  (64.07%؛  

  الشركة ��C ))=50%×60%)+ (20% ×30% ×60%)/((1-70% ×30%  ×60% =  (64.07%؛  

  الشركة ��D ))=20 % )+ (50% ×60% ×70%)/((1-30% ×60%  ×70% =  (46.91%. 

وتطبيق منطق  أسفلھ��ة باستعمال معطيات املثال السابق بال�سبة للمسا�مة الدائر�ة واملطبقة ع�� الشركة املندمجة املعا

  :وفق الش�ل املوا�� %10تملك مسا�مة بـ F2الن الشركة  %90بمعدل مسا�مة  Hمملوكة من طرف شركة و�مية  Mباعتبار ان الشركة 

 

 

  

  

  

 

 

  

  الشركةM )=90% )/(1 -60%×80% ×10% =  (94.54%؛  

  الشركة ��F1 ))=90% ×60%)/((1-80 % ×%10×60 % =  (56.72%؛  

 ة �� الشركF2 )=90 %  ×60 % × 80  %)/((1 -10%×60% ×80% =  (45.38%. 

M 

F2 

F1 

60% 

80% 

10% 

H 
90% 
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              70%                         70%                30%          
  
 

                                     30%                           50% 
 
                                                                     %  50                         

   

 :املعادالت الر�اضية �سمح لنا بحل حساب 

  : Xا��مع  

 %   الفائدة ا��مع �� الشركةA )=1 -03)/(1-)0.7×0.5×0.3((   =0.70/0.895 =78.21% 

 %   الفائدة ا��مع �� الشركةB )=1-03)/(1-)0.7×0.5×0.3= ((0.70×0.7821 =54.75% 

 %   الفائدة ا��مع �� الشركةC =                                                =0.50×0.5475 =27.37% 

  :Zا��مع 

  الفائدة ا��مع �� الشركة                            C    =     =         0.895/  0.50     55.87%  

  الفائدة ا��مع �� الشركة  =                              A   55.87×0.30           =16.76 % 

  الفائدة ا��مع �� الشركة                             B   = 16.76×0.70             =11.73% 

  :Yالبا�� �عا�� �� ا��مع 

  الفائدة ا��مع �� الشركة                            B    ==         0.895/  0.30     33.52% 

  الفائدة ا��مع �� الشركة  =                            C     33.52×0.50          =  16.76 % 

  الفائدة ا��مع �� الشركة                              A  = 16.76×0.30             =  05.03 % 

  

  

 

اقبة ��ة ا��سابات                                        السابقة ا��دول املوا�� �سمح لنا بمر

C B A  

27.37% 54.75% 78.21% X 

16.76% 33.52% 5.03% Y 

55.87% 11.73% 16.76% Z 

  ا��موع 100% 100% 100%

  

  

  

  

X A B Y 

C Z 
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  طرق ومبادئ التجميع: �ول املبحث

ا��اس�� �� إحالل قيمة سندات املسا�مة �� حسابات املؤسسة املوحدة بقيمة �ل  �دماجتتمثل عملية 

  :أن تتم عملية �حالل املوحدة و�مكنالعناصر املتعلقة ��ا، من حسابات املؤسسة 

نطاق القوائم املالية ا��معة، إدماجا �ليا أو  الشر�ات�ل عناصر حسابات  الشركةإما إدماج �� حسابات  -

 ؛شركة�س�يا وذلك وفق �سبة املص��ة �� �ل 

وال�� تحسب من الوضعية الصافية شركةعادلة لقيمة سندات املسا�مة �� �ل ملع�� القيمة ا اعتماداأو 

.للشركة الزميلة او املشاركة  

 :2013و طر�قت�ن فقط �عد  2013قبل ثالث طرق للتوحيد ا��اس�� اكو�ناءع�� ذلك فإن �ن

 ؛ (Intégration globale)طر�قة الت�امل الشامل )1

 .(Mise en équivalence)الوضع باملعادلة طر�قة )2

أن نب�ن أصناف مؤسسات نطاق القوائم املالية ا��معة والطرق املتبعة �� عملية التجميع ا��اس��،  و�مكن

  :ةول التاليامعاي�� ا��اس�ية الدولية والنظام ا��اس�� املا�� من خالل ا��دللوفقا 

  

 2013ب�ن  النظام ا��اس�� املا�� ومعاي�� ا��اسبة الدولية �عد  طرق تجميع  ا��سابات):01(ا��دول رقم 

  الرقابة

  املرجع ا��اس��

  الشر�ات التا�عة

  )الرقابة ا��صر�ة(

 املسا�مات

  )الرقابة املش��كة(

  املؤسسة املش��كة

  )التأث�� ال�ام(

او ا��صة ��  IAS28طر�قةالوضع باملعادلة  IFRS10الت�امل الشامل  املعاي�� ا��اس�ية الدولية

واملصار�ف وفق  تراداي� ، وا��صوم�صول

IFRS11 

  IAS28طر�قةالوضع باملعادلة

  طر�قةالوضع باملعادلة  طر�قةالوضع باملعادلة  الت�امل الشامل  النظام ا��اس�� املا��

  طريقة التكامل الشامل: املطلب األول

املعاي�� ا��اس�ية الدولية النظام ا��اس�� املا�� بإستعمال طر�قة الت�امل الشامل واملستمدة من مسح 

  .IFRS 10و ال�� أقر�ا أيضا  قبل التعديل IAS27و�التحديد املعيار

  (Intégration globale)مف�وم طر�قة الت�امل الشامل: الفرع �ول 

ال�� تمارس عل��ا الشركة �م رقابة مطلقة، مما سمح ل�ذه طر�قة الت�امل الشامل تطبق ع�� الشر�ات 

  .�خ��ة �ستحواذ ع�� �ل امللكية من الناحية املالية، ون�يجة مجموعة الشر�ات و�أ��ا تمثل كيانا واحدا

الشركة ( و��دف �ذه الطر�قة إ�� تجميع حسابات امل��انية وحسابات النتائج �� حسابات الشركة ا��معة 

  .ف�� بذلك تمثل جميع ال�يئات ال�� ل�ا ��صيات معنو�ة �� ��صيات إقتصادية موحدة ،)�م
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  :1999سنة  87من ا��ر�دة الرسمية رقم ) 02(وحسب املادة 

املسا�مة للشركة القابضة، محل  �عتمد طر�قة الت�امل الشامل ع�� �حالل الك�� ��سابات سندات" 

  ".حسابات امل��انية ونتائج الشر�ات ا��معة املعنية، إلعداد م��انية واحدة، وجدول حسابات نتائج واحد

  :مبدأ الت�امل الشامل: الفرع الثا�ي

�� حالة ما إذا �انت الشركة �م تطبق رقابة مطلقة ع�� شر�ات أخرى تا�عة، ت��أ �� �ذه ا��الة إ�� 

تطبيق أسلوب الت�امل الشامل الذي �عتمد ع�� تجميع عناصر امل��انية وجدول حسابات النتائج للشر�ات 

التا�عة، و�تم ذلك وفق املرور بخطوات من��ية البد الوقوف عل��ا إ�� أن  نصل إ�� إعداد امل��انية ا��معة 

  .وجدول حسابات نتائج مجمع

  :�قة الت�امل الشامل �� النقاط التاليةو�مكن حصر ا��طوات ال�� �عتمد عل��ا طر 

 :ا��مع .1

و�� أول خطوة تتم ضمن �ذه الطر�قة وف��ا يتم وضع حسابات الشركة ا��معة وحسابات الشر�ات 

جعل ف��ا ا��س)ةالشر�ات التا�ع(ا��معة
ُ
 ابات ال�� �� قيد، ف�ذه ا��طوة �عد أساسية و�سيطة �� حد ذا��ا، ت

 تجميع ا��سابات؛ عملية

 :�قصاء .2

الداخلية املتبادلة، مثل  حسابات العملياتطر�قة ا��مع، بحيث يتم إقصاء ت�� و�� ا��طوة الثانية ال�� 

طرق تقييم عن الفروقات الناتجة  ، ب�ن الشركة �م والشر�ات التا�عة ��تال�اتباختالف طرق تلك املتعلقة 

�خرى  وا��سابات ، )الت�اليف، �يرادات( والشر�ات التا�عةعمليات الشراء والبيع ب�ن الشركة �م ا��زونات،

حيث يمكن تقسيم  العمليات ا�� عمليات تؤثر ع�� الن�يجة  �ر�اح؛تقسيمات ، �الديون وا��قوق �خرى 

  .ع�� الن�يجة ا��معة رال تؤثاملدمجة وعمليات 

بحيث ان الضرائب ، الضرائب املؤجلة املتعلقة بالنتائج الداخلية ال�� تم إقصاؤ�ا ل���ي :ال���يل .3

دج  100واملبلغ امل��ل سواء ايراد او ت�لفة   IBS 19%فمثال معدل ، املؤجلة �عدل �� الن�يجة ز�ادة او نقصان

ع�� ار�اح الشر�ات  اما الضر�بة دج  81) =19-100(ا��سارة حسب ا��الة ت�ون بمقدار /فنجد ان الر�ح

 .�دماجفتؤخذ من امل��انية الفردية ل�ل شركة من الشر�ات ال�� ت�ت�� ��يط 

  

  

  

 :توز�ع �موال ا��اصة والن�يجة ا��معة .4
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الشر�ات ( والشر�ات ا��معة)�م(وف��ا يتم الفصل أو التجزئة ب�ن �موال ا��اصة للشركة ا��معة 

 وفوائد الشر�ات التا�عة أو ما�عرف بحقوق �قلية) فوائد �غلبية( ��مع، بمع�� تحديد فوائد ا)التا�عة

  .ل رق التجميع �و ا، وتحديد ف)ا��قوق غ�� املسيطر عل��ا(

 .تحديد �حتياطات ا��معة والنتائج ا��معة .5

 :إعداد ا��سابات ا��معة .6

ا��مع، والقوائم �خرى كجدول وذلك عن طر�ق إعداد امل��انية ا��معة وجدول حسابات النتائج 

  .��اصةتدفقات ا��ز�نة وجدول �غ��ات رؤوس �مو�

�عد تحديد امل��انية ا��معة وجدول حسابات النتائج ا��مع وتحديد �حتياطات ا��معة والن�يجة 

  .ا��معة، تتم �عد�ا عملية ال���يل ا��اس�� �� جدول اليومية

  دراسة حول طر�قة الت�امل الشامل: الثالث الفرع

وال�� قدمت لنا م��انية الشركة الفردية Bétaو الشركة  Alphaالشركة ، ع�� اف��اض ان شركت�ن

 :أد�هوامل��صة �� ا��داول 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ    �صول 

  التث�يتات املعنو�ة

  التث�يتات املادية

 Bétaسندات املسا�مة 

  أخرى تث�يتات مالية 

  ا��ار�ة �صول 

80.000 

850.000 

450.000 

180.000 

1.400.000 

  محرر مدفوع–مكت�ب  رأسمال

  �حتياطات

  الن�يجة

  الديون 

1.000.000 

600.000 

160.000 

1.200.000 

 2.960.000  ا��موع 2.960.000  ا��موع

 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  التث�يتات املادية

  �صول ا��ار�ة

800.000 

1000.000 

 

  محرر مدفوع–مكت�ب  رأسمال

  �حتياطات

  الن�يجة

  الديون 

600.000 

300.000 

100.000 

800.000 

 1.800.000  ا��موع 1.800.000  ا��موع

يجب ان   Alphaالشركة ، الشركة تأس�سأثناءتمت ا��يازة  Bétaالشركة  رأسمالمن %75تملك  Alphaالشركة

  .ال��ا تخضع للرقابة ا��صر�ةBétaللشركة الت�امل الشامل  طر�قة  وال�� �عد بواسطة، ا��سابات املدمجةتقدم 

نقوم مجة  دا��سابات املإعداد من اجل ) كذلك توجد طر�قة ا��داول (استعمال ال���يالت ا��اس�ية و�مكن 

  :بماي��
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  اس��جاع حسابات امل��انية للشركةAlpha  ; 

  اس��جاع حسابات امل��انية للشركةBéta  ; 

 وترصيد سندات املسا�مة للشركة  إلغاءBéta   . 

 

20 

21 

261  

26 -27  

4-5 

  

101  

106  

120  

4-5  

  التث�يتات املعنو�ة

  التث�يتات املادية

  Bétaسندات املسا�مة 

  أخرى تث�يتات مالية 

  ا��ار�ة �صول 

  

  Alpha محرر مدفوع-مكت�ب رأسمال

  Alphaاحتياطات 

  Alphaالن�يجة 

  الديون 

  Alphaم��انية  اس��جاع

80.000 

850.000 

450.000 

180.000 

1.400.000  

 

 

 

  

 

 

1.000.000 

600.000 

160.000 

1.200.000  

21  

4-5  

101  

106  

120  

4-5  

  التث�يتات املادية

  ا��ار�ة �صول 

  Béta محرر مدفوع-مكت�ب رأسمال

  Bétaاحتياطات 

  Bétaالن�يجة 

  الديون 

  Bétaاس��جاع م��انية 

800.000 

1.000.000  

  

  

600.000 

300.000 

100.000 

800.000  

101  

106  

120  

261  

106  

120  

108  

128  

  Béta محرر مدفوع-مكت�ب رأسمال

  Bétaاحتياطات 

  Bétaالن�يجة 

 Bétaسندات املسا�مة 

  Alphaاحتياطات 

  Alphaالن�يجة 

  )غ�� املسيطر عل��م( �قليةفوائد 

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�يجة �قلي

  Bétaحسابات الشركة  إدماج

600.000 

300.000 

100.000  

 

 

 

450.000 

225.000 

75.000 

225.000 

25.000  
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  فيحالة عدم توفر برمجيات لل���يل ا��اس�� لعملية التجميع يمكن �عتماد ع��:طر�قة ا��داول 

  :كماي��القوائم املالية ا��معة  إعدادا��داول �� 

  ا��موع املدمج  )-(الدائن  (+)املدين  ا��موع  Alpha  Béta  �صول 

  التث�يتات املعنو�ة

  التث�يتات املادية

 Bétaسنداتاملسا�مة 

  تث�يتات مالية أخرى 

  �صول ا��ار�ة

80.000  

850.000  

450.000  

180.000  

1.400.000  

/ 

800.000 

/ 

/ 

1000.000 

80.000  

1.650.000  

450.000  

180.000  

2.400.000  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

450.000  

/  

80.000  

1.650.000  

/  

180.000  

2.400.000  

  4.310.000  450.000  /  4.760.000 1.800.000  2.960.000  األصول مجموع

 

  ا��موع املدمج  )+(الدائن  )- (املدين  ا��موع  Alpha  Béta    ا��صوم

  محرر مدفوع–مكت�ب  رأسمال

  �حتياطات

  الن�يجة

  )ح غ م عل��ا( �قليةفوائد 

  �قليةن�يجة 

  الديون 

1.000.000 

600.000 

160.000 

/ 

/ 

1.200.000 

600.000 

300.000 

100.000 

/ 

/ 

800.000 

1.600.000  

900.000  

260.000  

/  

/  

2.000.000  

600.000  

75.000  

25.000  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

225.000  

25.000  

/  

1.000.000  

825.000  

235.000  

225.000  

25.000  

2.000.000  

  4.310.000  250.000  700.000  4.760.000 1.800.000 2.960.000  مجموع ا��صوم

  

  ال���يالت ا��اس�ية املتعلقة بالتجميعامل��انية املدمجة �عد 
  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  التث�يتات املعنو�ة

  التث�يتات املادية

  أخرى تث�يتات مالية 

  ا��ار�ة �صول 

80.000 

1.650.000 

180.000 

2.400.000 

  محرر مدفوع–مكت�ب  رأسمال

  �حتياطات

  الن�يجة

  �قليةفوائد 

  �قليةن�يجة 

  الديون 

1.000.000 

825.000 

235.000 

225.000 

25.000 

2000.000 

 4.310.000  ا��موع 4.310.000  ا��موع

  

  

  

  

  

  

  Alphaجدول الن�يجة للشركة 
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  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  مصار�ف عملياتية

  مصار�ف مالية

  الضرائب ع�� �ر�اح

  الن�يجة

1.780.000 

140.000 

120.000 

160.000 

  إيرادات عملياتية

  إيرادات مالية

  

2.100.000 

100.000 

 

 

 2.200.000  ا��موع 2.200.000  ا��موع

 

  Bétaجدول الن�يجة للشركة 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  مصار�ف عملياتية

  مصار�ف مالية

  الضرائب ع�� �ر�اح

  الن�يجة

1.560.000 

60.000 

80.000 

100.000 

  إيرادات عملياتية

  إيرادات مالية

  

1.720.000 

80.000 

 

 

 1.800.000  ا��موع 1.800.000  ا��موع

  

عن طر�ق (و�ذا بتجميع ا��سابات الن�يجة  ل املطبقة ع�� امل��انية تطبق ع�� تجميع جدو  �جراءاتنفس 

  . Bétaوالشركة  Alphaالشركة بإدماجحسابات الن�يجة للشر�ات ) ا��دول ال���يالت ا��اس�ية او باستعمال 

  ا��موع  Alpha  Béta  جدول التجميع

    مصار�ف عملياتية

  مصار�ف مالية

  �ر�احالضرائب ع�� 

  الن�يجة

1.780.000  

140.000  

120.000  

160.000  

1.580.000  

60.000  

80.000  

100.000  

3.340.000  

200.000  

200.000  

260.000  

  2.200.00  1.800.000  4.000.0000  

  إيرادات عملياتية

  إيرادات مالية

2.100.000  

100.000  

1.720.000  

80.000  

3.820.000  

180.000  

  2.200.000  1.800.000  4.000.000  

  

  

  

  

  :جدول الن�يجة وفق ا��دول التا�� يقدم 

  3.820.000  إيرادات عملياتية
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  3.340.000  عملياتيةمصار�ف 

  480.000  الن�يجة العملياتية

  املالية �يرادات

  املصار�ف املالية

180.000  

200.000  

  -  20.000  الن�يجة املالية

  460.000  الن�يجة ا��ار�ة للشر�ات املدمجة

  200.000  الشر�ات أر�احالضرائب ع�� 

  260.000  الن�يجة للشر�ات املدمجة

  25.000  )ا��قوق غ�� املسيطر عل��م( �قليةفوائد 

  235.000  )حصة ا��مع(الن�يجة الصافية 

 

  (Mise en équivalence)الوضع باملعادلة     طر�قة: الثا�ي املطلب 

 �Sociétés associéesذا �سلوب يتعلق بالفروع ال�� يمارس عل��ا تأث�� أونفوذ

  مف�وم طر�قة املعادلة: الفرع �ول 

تأث��ا م��وظا،  �مطر�قة املعادلة أو الوضع �� الت�افؤ، تطبق ع�� الشر�ات ال�� تمارس عل��ا الشركة 

ف�� تقوم بإعادة تقييم سندات املسا�مة ال�� تملك�ا الشركة �م وال�� تظ�ر �� م��اني��ا وال�� �� عبارة سندات 

 وال�� ال بد أن ت�ون مقيمة بالقيمة ا��قيقية وذلك باس�بدال قيم��ا الشرائية )عو الفر (التا�عة مسا�مة للشر�ات

  .�� تار�خ إعداد امل��انية املوحدة  �� ت�ا�� ا��الة الصافية ل�ذا الفرعبقيمة ا��صة ال ) قيمة ا��يازة(

�عرف من خالل  �ةيطبق �ذا �سلوب ع�� الشر�ات ال�� يمارس عل��ا نوعا من السيطرة و�ذه �خ�

 .وال�شغيليةاملالية  اتالتدخل املباشر أو غ�� املباشر �� السياس

قبة أو باألحرى ا��ال الذي تؤول إليھ الشر�ات ال�� ار امل�ذت �سلوب يمكن تحديد �سبة من خالل  -

��وظ، سيما أن �ذا �سلوب املتمثل �� طر�قة املعادلة يتحدد �� حالة ما إذا �انت �سبة امللتأث�� لتخضع 

 .من حقوق التصو�ت %50ال تتعدى و  %20من الرقابة 

  

 

  :الفرع الثا�ي

اس�بدالية للقيمة ا��اس�ية لسندات املسا�مة ال�� تملك�ا الشركة �م مع إن طر�قة املعادلة ما�� إال عملية 

  .ما ت�افؤ�ا �� الوضعية الصافية للشركة ال�� تخضع للتجميع
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ومن خالل �ذا �سلوب يتم إحالل القيمة ا��اس�ية الصافية لسندات املسا�مة ال�� تملك�ا الشركة �م 

  :جة الدورة، و�مكن �شارة إ�� ماي��محل رأس املال ا��اص مضافا إليھ ن�ي

 باألموال  اس�بدال�ا�افئة لألصل ال�� تم يجب إظ�ار سندات املسا�مة امل :بال�سبة إ�� امل��انية ا��معة

 ا��اصة املضاف ال��ا ن�يجة الدورة ا��ددة حسب قواعد التجميع؛

 موال امل�افئة لتلك السندات؛يجب إعادة إظ�ار حصة � : بال�سبة إ�� جدول حسابات النتائج ا��مع 

  العمليات التبادلية والديون يخص  واملشاركة فيماالزميلة  بالشركة والشر�اتمتعلق  �ل ماإ�مال

 .وا��قوق 

  املعادلةالوضع بدراسة حالة حول طر�قة : الفرع الثالث

تم ا��يازة ع�� �ذه Gammaشركة  رأسمالمن  %25تملك  Alphaان الشركة نفس املثال السابق ع�� اف��اض 

�� بال�سبة لشركة  Gammaسندات الشركة  )حساب التث�يتات املالية(دج  50000بمبلغ  التأس�سيوم  �س�م

Alpha   ال�ام بالتأث���عت��influence notable  تقييم إجراءإعادةو�ذا معناه  ���ل بطر�قة  تا�� لو�ا  

  :الش�ل التا���عطى ع��  Gammaة للشركة ن�يجلم��انية وجدول ا

 Gamma م��انية الشركة 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  التث�يتات املعنو�ة

  التث�يتات املادية

  

400.000 

460.000 

 

  محرر مدفوع–رأسمال مكت�ب 

  �حتياطات

  الن�يجة

  الديون 

200.000 

180.000 

60.000 

420.000 

 860.000  ا��موع 860.000  ا��موع

  Gammaجدول الن�يجة للشركة 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  مصار�ف عملياتية

  مصار�ف مالية

  الضرائب ع�� �ر�اح

  الن�يجة

410.000 

40.000 

40.000 

60.000 

  إيرادات عملياتية

  إيرادات مالية

  

520.000 

30.000 

 

 

 550.000  ا��موع 550.000  ا��موع

  :بـــــــــــيمكن ان تحسب  Alphaاململوكة من طرف الشركة   Gamma لسندات الشركة) امل�افئة(القيمة املعدلة

  الصافية للشركة  �صولGamma  

  200.000....................            املال رأس

  180.000......................    �حتياطات 
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  60.000........................     .الن�يجة

ـــــوع   440.000................           ا��مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دج  ��Gamma    440.000x  25%     =110.000 الشركة   Alphaنص�ب الشركة 

 مةـــــــــــــــــــادة القيــــــــــــــــــــــــــــــــز�  PLUS-VALUE     :110.000-  50000  =60.000 دج. 

 :���ل وفقما ي��  أنال���يالت ا��اس�ية لعملية التجميع يمكن 

  :امل��انية

265  

261  

106  

120  

 سندات املسا�مة املقومة بواسطة املعادلة

  Gammaسندات الفروع املن�سبة

  Gamma اطاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتيـــــ

  Gamma ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجـــــــــــالنت

  حسب املعاي�� ا��اس�ية الدولية

110.000    

50.000  

45.000  

15.000  

265  

261  

107  

120  

 سندات املسا�مة املقومة بواسطة املعادلة

 Gammaسندات الفروع املن�سبة 

  ةـــــــــــــــــــــــــــادلــــــــــــــــــــــــارق املعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Alphaالن�يجة 

  حسب النظام ا��اس�� املا��

110.000   

50.000  

45.000  

15.000  

  

  :جدول الن�يجة 

120  

755  

 Alphaالن�يجة 

  ن�يجة الشر�ات املقومة بواسطة

  Gammaن�يجة 

15.000    

15.000 

  

  

  

  

 

  ال���يالت ا��اس�ية املتعلقة بالتجميعاملدمجة �عد امليزانية 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  التث�يتات املعنو�ة

  سندات املسا�مة املقومة بواسطة ملعادلة

80.000 

110.000 

  محرر مدفوع–رأسمال مكت�ب 

  �حتياطات

1.000.000 

875.000 



 طرق تجميع ا��سابات:                                                                                       02ا��اضرة  رقم   

 

10 
 

  التث�يتات املادية

  تث�يتات مالية أخرى 

  �صول ا��ار�ة

1.650.000 

180.000 

2.400.000 

  فارق املعادلة

  الن�يجة

  فوائد �قلية

  ن�يجة �قلية

  الديون 

45.000 

250.000 

225.000 

25.000 

2000.000 

 4.370.000  ا��موع 4.420.000  ا��موع

 

  :جدول الن�يجة وفق ا��دول التا�� 

  إيرادات عملياتية

  مصار�ف عملياتية

3.820.000  

3.340.000  

  480.000  العملياتيةالن�يجة 

  �يرادات املالية

  املصار�ف املالية

180.000  

200.000  

  -  20.000  الن�يجة املالية

  460.000  الن�يجة ا��ار�ة للشر�ات املدمجة

  200.000  الضرائب ع�� أر�اح الشر�ات

  260.000  الن�يجة للشر�ات املدمجة

  25.000  )ا��قوق غ�� املسيطر عل��م(فوائد �قلية 

  15.000  املعادلةن�يجة الشر�ات املقومة بواسطة  

  250.000  )حصة ا��مع(الن�يجة الصافية 

  :الشرا�ات و املسا�مات �� الشر�ات الزميلة:املطلب الر�ع 

،املعيار ا��اس�� �2011شرت �� ماي  IASB، �مر�كية�ختالفات مع املرجعية ا��اس�ية  إزالةمن اجل 

" املسا�مات �� الشر�ات الزميلة"IAS31املوجھ ليحل محل املعيار " الشرا�ات"IFRS11للتقار�ر املالية الدولي

  .01/01/2013ابتداء من 

و تقديم املعا��ة  الزميلة والرقابة املش��كة الشرا�ات نوعالشرا�ات والشر�اتبمف�وم IFRS11و�تعلق 

 .ا��اس�ية املوافقة

  

ومسا�ما��م ال�� يجب ان يطبق ع�� مجموع الكيانات  IFRS11املعيار : ات والرقابة املش��كةالشراك

  .وال�� تتطلب املعا��ات ا��اس�ية لل�شاطات املش��كة والزميلة ، تصنف كشرا�ات

يجب ان ���ل UN PARTENAIREالشر�ك، فيما يخص املسا�مات �� املشار�ع املش��كة:املشروع املش��ك 

  .املطبق  IFRSمحاس�يا وفق 
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 ; بال�شاركاملمنوحة  �صول حصتھ من جميع  أصول�مشتملة -

 ; املتحملة بصفة �شاركيةمشتملة حصتھ من جميع ا��صوم خصومھ  -

 ; الناتجة من ال�شاطات املش��كة �نتاجبحصتھ من بما ف��ا املبيعات إيراداتھ -

 ; ناتجة عن التنازالت الناتجة عن املشار�ع املش��كةلمن املنتوجات احصتھ  -

 .مصار�فھ مشتملة حصتھ من املصار�ف املتحملة بصورة مش��كة -

، و�� ل�ست �شركة زميلة��Lampada الشركة Omicronمش��ك مع مجمع  مشروع Kappaشركة لل:مثال

والتدفقات Lampadaوخصوم الشركة تراقب �ل م��ما اصول Kappa والشركة Omicron حيث ان مجمع

غ��  �صول من  %40والذي نص ع�� وال�� �انت كماي�� حسب العقد امل��م فيما بي��ما عن العمليات املتولدة 

و�يرادات بما ف��ا الضرائب ماعدا ع�� املصار�ف %50ع�� الديون، %45، ا��ار�ة �صول ع�� %50، ا��ار�ة

  . Kappaوجدول الن�يجة للمجمع امل��انية ا��معة إعدادواملطلوب  %40تقتطع بــــ ��تال�ات ع�� التث�يتات 

  .بمليون وحدة نقدية �Kappa،Lampada ��31/12/Nعطى لك امل��انية وجدول الن�يجة للشر�ات

 Kappa م��انية الشركة 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  التث�يتات املادية

 Bétaسندات املسا�مة 

  �صول ا��ار�ة

21.500 

4.000 

25.500 

  محرر مدفوع–مكت�ب  رأسمال

  �حتياطات

  الدورة ن�يجة

  الديون 

20.000 

9.600 

1.200 

20.200 

 51.000  ا��موع 51.000  ا��موع

 Lampada م��انية الشركة 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  التث�يتات املادية

  ا��ار�ة �صول 

16.800 

18.400 

 

  محرر مدفوع–كت�بملرأسما

  �حتياطات

  الدورة ن�يجة

  الديون 

8.000 

4.200 

1.600 

21.400 

 35.200  ا��موع 35.200  ا��موع

 

  Kappaالن�يجة للشركة جدول 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  مش��ياتو�غ��ات ا��زون

  أخرى مصار�ف

  مخصصات ��تال�ات

  املصار�ف املالية

60.000 

39.200 

6.000 

1.600 

  املبيعات

  إيرادات أخرى 

  إيرادات مالية

  

100.000 

6.000 

3.000 
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  الضرائب ع�� �ر�اح

  الدورة ن�يجة

1.000 

1.200 

 109.000  ا��موع 109.000  ا��موع

  Lampadaالن�يجة للشركة جدول 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  مش��يات و�غ��ات ا��زون

  مصار�ف أخرى 

  مخصصات ��تال�ات

  الضرائب ع�� �ر�اح

  ن�يجة الدورة

24.800 

21.600 

3.000 

1.000 

1.600 

  املبيعات

  إيرادات أخرى 

  إيرادات مالية

  

50.000 

3.000 

2.000 

 

 55.000  ا��موع 55.000  ا��موع

  

  ال���يالت ا��اس�ية:  

21  

4-5  

101  

106  

120  

4-5  

 16800X  40%التث�يتات املادية 

  �16800X  40%صول ا��ار�ة

  Lampadaمحرر مدفوع-رأسمال مكت�ب

  )عن طر�ق الفرق (Lampadaاحتياطات 

 )من جدول الن�يجة(Lampadaالن�يجة 

  16800X  40%الديون 

  Lampadaالشركة اس��جاع م��انية

6.720 

9.200 

 

 

 

4.000 

1.190 

1.100 

9.630 

21  

4-5  

101  

106  

120  

4-5 

 

701 

77  

76  

 % X 50 28400مش��يات و�غ��ات ا��زون

  % X50 21600مصار�ف أخرى 

  % X 40 ��3000تال�اتمخصصات 

  ) %50×3000(املصار�ف املالية 

  % X 50 1000الضرائب ع�� �ر�اح

  )تحسب بالفرق (  ن�يجة الدورة

 

  % X 50 50000املبيعات

  % X 50 3000إيرادات أخرى 

  % X 50 2000إيرادات مالية

  Lampada جدول الن�يجةالشركةاس��جاع 

12.400 

10.800 

1.200 

1.500 

500 

1.100 

 

 

 

 

 

 

 

25.000 

1.500 

1.000 

 

101  

106  

120  

261  

106  

120  

  Lampadaمحرر مدفوع-مكت�ب رأسمال

  Lampadaاحتياطات 

  Lampadaالن�يجة 

 Lampadaسندات املسا�مة 

  Kappaاحتياطات 

  Kappaالن�يجة 

4.000 

1.190 

1.100 

 

 

. 

4.000 

1.190 

1.100 
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   Lampadaحسابات الشركة  إدماج  

 

  

 Kappaللشركة  امل��انية املدمجة 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  التث�يتات املادية

  ا��ار�ة �صول 

38.220 

34.700 

 

  محرر مدفوع–رأسمال مكت�ب 

  �حتياطات

  ن�يجة الدورة

  الديون 

20.000 

10.790 

2.300 

29.830 

 

 62.920  ا��موع 62.920  ا��موع

 Kappaجدول الن�يجة املدمج للشركة  

  املبالغ  �يرادات  املبالغ  املصار�ف

  مش��يات و�غ��ات ا��زون

  مصار�ف أخرى 

  مخصصات ��تال�ات

  املصار�ف املالية

  الضرائب ع�� �ر�اح

  ن�يجة الدورة

72.400 

50.000 

7.200 

3.100 

1.500 

2.300 

  املبيعات

  إيرادات أخرى 

  إيرادات مالية

  

125.000 

7.500 

4.000 

 

 136.500  ا��موع 136.500  ا��موع

  

الرقابة  أساسب�ن شر�اء بي��م عقد معد ع�� تأسس�تتعلق �شر�ات و�� :Coentreprisesالشر�ات الزميلة 

الشر�ات الزميلة يجب ان تمسك محاسبة خاصة و�عد �� ا��سابات الفردية او ، ع�� ال�شاطاملش��كة 

ھ ��ل مسا�مات�ان  Co-entrepreneurاملس�ثمر و�التا�� يجب ع�� ، املعمول  ��ا�عد حسب املعاي�� املنفصلة 

واملنصوص  عل��ا واملقدمة وفق املعيار )(la mise en équivalenceلطر�قة  او الت�افؤ�� الشر�ات الزميلة وفق

IAS28.  

�سمح باستخدام  IAS31إلطرافالشر�ات الزميلة وفق من اجل التحض�� إلعداد ا��سابات املدمجة :مالحظة

  . الوضع باملعادلة التجميع ال�س�� و طر�قة:طر�قت�ن 

، تتمثل �� حساب حصة املس�ثمر �� اصول وخصوموعرض لل���يل ا��اس�� طر�قة �� :التجميع ال�س�� 

مع العناصر املشا��ة �� القوائم املالية ر �سطر طالشركة ا��اضعة للرقابة املش��كة وتقسم سو�يراداتت�اليف 

  .للمس�ثمرمنفصلة �� القوائم املالية  أقساماو تقدم �� ، للمس�ثمر
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  صيصاخ�ستخدم �ذه الطر�قة :الوضع باملعادلة  التجميع عن طر�ق

مراقبة بصورة  Lambdaالشركة ��  %50قدم مسا�مات �� حدود  Kappaان ا��مع  �نباف��اض : مثال

م��انيات وجدول حسابات الن�يجة للشركة ،  Omicronو  Kappaمن طرف  )تحت ش�ل شر�ات زميلة ( مش��كة 

Kappa و Lambda  ��31/12/N و�� مقدمة أسفلھ.  

  :���يل القيود باستعمال طر�قة التجميع بواسطة  يمكن 

  :ال���يالت ا��اس�ية لعملية التجميع يمكن أن ���ل وفق ما ي�� 

  :امل��انية -

265  

 

261  

106  

120  

  املعادلةسندات املسا�مة املقومة بواسطة 

)8000+4200+1600(X 50 % 

ـــس ــــــــ ـــــــــــ   Lambdaندات ـــــ

ــــــــــــاطات   ــ   Kappa4200X50احتيــ

 Kappa1600X 50%ـــــــــة  ـــــــالنتـــــــــــيج

Lambda  

6900    

  

4.000  

2.100  

800  

265  

261 

107 

120  

  املسا�مة املقومة بواسطة املعادلةسندات 

 Kappaسندات الفروع املن�سبة     

ـــة ــــــــ ـــــــــــ ـــادلـــــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــارق املعــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ   فـــ

 Kappaالن�يجة 

Kappa  

6900    

4.000  

2.100  

800  

  :جدول الن�يجة 

120    

755  

 Kappaالن�يجة 

  املعادلةن�يجة الشر�ات املقومة بواسطة  

  ا��صة من الن�يجة

800    

800  

  

  

  

 

  امل��انية املدمجة �عد ال���يالت ا��اس�ية املتعلقة بالتجميع

:الطر�قة �و��   

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  املاديةالتث�يتات 

  سندات املسا�مة املقومة بواسطة ملعادلة

  �صول ا��ار�ة

21.500 

6.900 

25.500 

  محرر مدفوع–رأسمال مكت�ب 

  �حتياطات

  الن�يجة

20.000 

11.700 

2.000 
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 20.200  الديون 

 53.900  ا��موع 53.900  ا��موع

  

  :الطر�قة الثانية 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  التث�يتات املادية

  سندات املسا�مة املقومة بواسطة ملعادلة

  �صول ا��ار�ة

21.500 

6.900 

25.500 

  محرر مدفوع–رأسمال مكت�ب 

  �حتياطات

  فارق املعادلة

  الن�يجة

  الديون 

20.000 

9.600 

2.100 

2000 

20.200 

 53.900  ا��موع 53.900  ا��موع

 

  :جدول الن�يجة وفق ا��دول التا�� 

  املبالغ  �يرادات  املبالغ  املصار�ف

  مش��يات و�غ��ات ا��زون

 مصار�ف أخرى 

  املصار�ف املالية

  مخصصات ��تال�ات

  �ر�احالضرائب ع�� 

  ن�يجة الدورة

60.000 

39.200 

6.000 

1.600 

1.000 

2.000 

  املبيعات

  إيرادات أخرى 

  إيرادات مالية

  املعادلةن�يجة الشر�ات املقومة بواسطة 

  

100.000 

6.000 

3000 

800 

 109.800  ا��موع 109.800  ا��موع

  

 تكملةإ��املعا��ة ا��اس�ية للمسا�مات �� القوائم املالية املنفصلة املعدة من طرف الشركة 

  :املعدل  IAS27ار القوائم املالية املدمجة وفق املعي

القوائم املالية املنفصلة وال�� تقدم قوائم�ا عن طر�ق  "املعدل �� الفقرة الرا�عة  IAS27عرف املعيار 

ع�� الكيان ال�ام  التأث��او املس�ثمر لھ رقابة مش��كة او ) يملك الرقابة ع�� الفرعس�ثمر معنا�ا امل(�مالشركة 

 ."�دوات املالية"  IFRS9فقا و و�ذا علما ان املسا�مات ���ل محاس�يا بالت�لفة ، املمنوحةبواسطة املسا�مات 

  الشر�ات الزميلة او الكيانات املشاركة، معا��ة املسا�مات �� الفروع

تحت الرقابة املش��كة  الشر�ات و الفروعاملسا�مات �� ، عندإعداد القوائم املالية املنفصلة او الفردية

�� قوائم�ا املالية املدمجة يجب ان عن طر�ق الت�امل الك�� او الوضع باملعادلة  املشاركة واملدمجةوالكيانات 

تخرج (IFRS09او   IAS39او طبقا للمعيار ، الت�لفة أساس���ل �� محاسب��ا �� قوائم�ا املالية املنفصلة على
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املسا�مات �� الكيانات املشاركة او الكيانات ،إذا �انت )IFRS5املعدة للبيع وفقا للمعيار  �طار�صول عن �ذا 

يجب ، ف���ل �� قوائم�ا املالية املدمجةIFRS9او  IAS39وال�� ���ل وفقا للمعيار ال�� تخضع للرقابة املش��كة 

 �ر�احتقسيمات للمس�ثمر تبقىبنفس الطر�قة �� القوائم املالية الفردية او املنفصلة ���ل محاس�يا  أن

Dividendes  ا��سابات املنفصلة���ل محاس�يا �� الن�يجة  وال�� ��  

 275000(وال�� �ساوي  �س�ممن  %27.5واملقدرة بـــ.��N-2 جانفي  أس�مقامت بحيازة  Kappaالشركة :مثال

  )س�م

 275000(من �س�م وال�� �ساوي  %27.5واملقدرة بـــ.��N-2 جانفي  أس�مقامت بحيازة   Kappaالشركة :مثال

  )س�م

  .ون  2000مصار�ف ا��يازة قدرت بـــــــــ ، ون  97000بمبلغ  ��lota الشركة 

 ��31 /12/N  للشركة ) القيمة الر�اضية(الوضعية ا��اس�ية الصافيةlota ون والسعر  35000قدرت بــ

  .للس�م /دج ��400 البورصة قدر بـــــ Nاملتوسط �� ش�ر د�سم�� 

  ��kappa م��انية الشركة lotaمن اجل املعا��ة ا��اس�ية يوجد طر�قت�ن لقياس سندات املسا�مة �� الشركة 

 ��31/12/N.  

 .ون  99000=2000+97000ة �ساوي املب�نة �� امل��اني lotaسندات ، �� �ذه ا��الة:طر�قة الت�لفة  .1

  )القيمة املستخرجة من الوضعية الصافية اقل من قيمة ا��يازة(�� حالة النقصان  -

685  

297  

  lotaمخصصات نقص سندات املسا�مة �� الشركة 

  lotaنقص القيمة لسندات  

)350000X27.50% (- 99000  

2750    

2750  

  )الوضعية الصافية اك�� من قيمة ا��يازة القيمة املستخرجة من ( حالة الز�ادة يف  -

261 

104  

  lotaسندات املسا�مة �� الشركة 

  فارق التقييم

)350000X27.50% (- 99000  

2750    

2750  

لسندات   مدخل لقياس القيمة العادلة أحسنيمكن اعتبار السعر �� البورصة : طر�قة القيمة العادلة - 2

�� �ذه ا��الة سندات املسا�مة )و�التا�� يمكن التنازل ع��م �� البورصة لألقليةمن السندات �� ملك  %45(املسا�مة 

  .ون  275000x  400  =110000 إ��املب�نة ��  امل��انية �ساوي  lotaللشركة 

261  

104  

  lotaسندات املسا�مة �� الشركة 

  فارق التقييم

)400x 275000x 27.50% (- 99000  

11.000    

11.000  
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، تحت الرقابة املش��كة الفروع و الكياناتاملسا�مات �� ، الطرق ل�ل نوع من أنواع السنداتنفس نطبق 

يجب ان ، ifrs5الكيانات املشاركة تصنف ضمن �صول املسماة ا��تفظ ��ا من اجل البيع طبقا للمعيار 

  .و التنازل و�ذا معناه بالقيمة العادلة منقوصا م��ا مصار�ف البيع ا ���ifrs5ل طبقا للمعيار 

  بالشر�ات الزميلة او الكيانات املشاركة ول�ست، لفروعال�� �� ل�ست بامعا��ة املسا�مات 

ال�� تخضع للسيطرة املش��كة او الكيانات املسا�مات ال�� �� ل�ست بالشر�ات التا�عة ول�ست بالشر�ات 

���ل وتقيم �� ا��سابات املدمجة يجب ان  IAS 09او املعيار  IAS39املعيار وال�� يجب ان �عا�� وفق ، املشاركة

  .وتقاس بنفس الطر�قة �� القوائم املالية املنفصلة للكيان 

  �� القوائم املالية املنفصلة واملتعلقة باملسا�ماتاملعلومات الواجب توفر�ا 

  :�فصاحع�� املعلومات �تية يجب توفر او 

والكيانات ، الشر�ات الزميلة، للمسا�مات �� الفروعمن اجل املعا��ة ا��اس�ية وصف للطرق املستعملة  -

 ; املشاركة

�ذا �� ا��سابات ظ�ار أو�التا�� عدم �ملعدم إعداد القوائم املالية املدمجة للشركة  أدتال��  �سباب -

 ; املنفصلة

، �قامةبلدتحوي ع�� �سم،، والكيانات املشاركة، الشر�ات الزميلة ، قائمة املسا�مات الرئ�سية �� الفروع -

 .�سبة حقوق التصو�ت، �سبة رأس املال

 .القوائم املالية املنفصلة  بإعدادواملتعلق املعدل  IAS27و  IAS27من �نا يمكن القول انھ ال يوجد فرق كب�� ب�ن 

 

 

 

 

  

  

  : )الفائدة(املص��ة معدل 

  

  

  

 
 

 

60% 33.33% 
30% 25% 

10% 20% 15% 

A 

B E C D 
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 حساب �سبة الرقابة

 

معدل  % طر�قة التجميع التعليق

  الرقابة

 الشركة

 IG 100% A)الشامل (التجميع الك��  

مجمعات 03رقابة مش��كة ب�ن  ME 33.33 )حقوق امللكية(الوضع �� املعادلة% B 

وال dوBضياع الرقابة ع�� مستوى الشركة 

مسا�ما��م واملقدرة بـ نأخذ �� ا��سبان 

 %10و20%

 IG 60% C)الشامل (التجميع الك�� 

 ME 30  )حقوق امللكية(الوضع �� املعادلة% D 

وال نأخذ Dضياع الرقابة ع�� مستوى الشركة 

 .%��15 ا��سبان مسا�ماتھ واملقدرة بـ 

ME 0+%25  )حقوق امللكية(الوضع �� املعادلة% E 

 

  :حساب �سبة الفائدة 

معدل   حساب معدل الفائدة IFRSمعاي�� 

  الفائدة

  A   100%فائدة ا��مع ��   %

  B   33.33%فائدة ا��مع ��   %

  %60  ال تؤخذ با��سبانDو�Bسبة C 60%+00%+00%فائدة ا��مع ��   %

  D   30%فائدة ا��مع ��   %

  %25  تؤخذ با��سبانال�Dسبة  E 25%+00%فائدة ا��مع ��   %

 

 

  إجراءات �غ�� محيط التجميع :ملبحث الثالث

وال�� تؤدي إ�� التغي�� �� ��م ا��مع عند عملية  للمس��ينسن�ناول �� �ذا املبحث القرارات �س��اتجية

التجميع، و�ؤثر �ذا التغي�� ع�� محيط التجميع بالنمو �� حالة ز�ادة املسا�مة أو النقصان �� حالة التنازل ع�� 

ا��مع أو ��  الشر�اتدث �غي�� ع�� مستوى رأس مال ا��مع �� حالة ز�ادة رأس مال ا��مع، كما يح شر�اتسندات 

  .و�التا�� يؤدي إ�� �غ�� �سبة املص��ةحالة �ندماج

  �ول معا��ة فارق �دماج : املطلب �ول 
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�دماج �و�� بال�سبة للنظام ا��اس�� املا��، وال�شر�ع الفر����  سن�ناول �� �ذا املطلب كيفية معا��ة فارق 

  .كمثال لدولة أخرى 

  �ول مف�وم فارق �دماج : الفرع �ول 

تت�لم عن موضوع تحديد فارق �دماج �ول حيث  2009مارس  5من القرار الصادر بتار�خ  13.132إن املادة 

  :نجد

  :�ت لدى دخول كيان ما �� محيط �دماج بالفرق ب�نيتم تحديد فارق �دماج �ول املث

 ت�لفة اقتناء سندات الكيان املع�� كما تظ�ر �� �صل التا�ع للشركة املالكة ل�ذه السندات؛ 

  ا��صة غ�� املعاد تقييم�ا لرؤوس �موال ا��اصة التا�عة ل�ذا الكيان وال�� �عود إ�� الشركة املالكة بما �� ذلك

 .ة املالية املك�سب عند تار�خ دخول الكيان �� محيط �دماجحصة ن�يجة السن

ومنھ يمكن القول بأن فرق التجميع �ول �و الفرق الناتج عن ت�لفة تحصيل السندات وحصة الشركة املالكة 

  :ل�ا أو القابضة لرؤوس �موال ا��اصة ومن �نا يمكن است�تاج العالقة التالية

  حصة الشركة ا��ائزة من رؤوس �موال ا��اصة -يازة ع�� السنداتت�لفة ا��= فرق التجميع �ول 

الفرق ب�ن ت�لفة ا��يازة لسندات املؤسسة وحصة : يمثل فرق التجميع �و�� عن الدخول �� محيط التجميع

  ).�عد القيام باملعا��ات ا��اصة بالتجميع( املؤسسة املالكة لألموال ا��اصة

  :1999أكتو�ر  9من القرار املؤرخ ��  7حسب املادة : يمكن أن نم�� ب�ن نوع�ن من فرق التجميع كما

  التقييم؛فرق 

 فرق التحصيل. 

  .ن�ناول ماجاء بھ املشرع الفر���� �ول ولف�م فارق �دماج 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 �ول الفارق 

 ل��يازة

 

 

 

 سعر ا��يازة

 

 

ا��صة من 

 �موال

 ا��اصة

 ا��صة من فارق التقييم

)ا��يازة(فارق �قتناء   
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 ال�شر�ع الفر����: 

يذكر مصط�� فارق �دماج  ��1986 سنة  ��PCG التنظيم ا��اس�� الفر���� نجد أن ا��طط ا��اس�� العام 

�ول و�و الفرق املالحظ عند دخول شركة �� محيط �دماج ب�ن ت�لفة اقتناء اس�م�ا وحصة الشركة املالكة �� �موال 

إن سندات املسا�مة املك�سبة تمثل حق �� حصة من �موال ÷ ا��اصة، بما �� ذلك الن�يجة ا��ققة �� ذلك التار�خ

  :مسيطرة حيث عند دخول شركة �� محيط التجميعفإننا نالحظ فارق ب�نلشركة 

 ت�لفة شراء سندات املسا�مة؛ 

 موال ا��اصة ال�� تمثل�ا �ذه السندات والظا�رة �� امل��انية الفردية بما �� ذلك ن�يجة السنة  أقساط�

 .املالية ا��ققة ح�� ذلك التار�خ، �ذا الفارق �س�� بفارق �دماج �ول 

  دراسة حول كيفية حساب فارق �دماج �ول 

جاء �� عقد الشراء ، ون  2000.000بمبلغ  B ��31/12/N-1الشركة  رأسمالمن  %60تملك   Aالشركة:مثال 

ليصبح يقدر  �س�مسعر حيازة   % 10بمعدل  مما يرفع �عمالاجراء عملية مراجعة للسعر ع�� اساس ارتفاع رقم 

  .2.100.000بــ

وا��صوم  �صول ، ون  1900000تقدر بــ Bا��اصة للشركة  �موال�انت  Bلسندات الشركةيوم ا��يازة  ��

ون باملقارنة مع القيمة ��  400000بفائض قيمة قدر بــ أيون، 2300000لنا قيمة  أعطتحيث مقومة بالقيمة العادلة 

  ).B )1900000للشركةامل��انية 

يؤخذ وفارق �قتناء لم يكن ، لم يكن موضوع اختبار للقيمةN-1ونؤكد ان فارق �قتناء امل��ل �� ا��اسبة �� 

  .�ع�ن �عتبار �� حساب حصة ا��مع 

 ��31/12/Nون واملطلوب حساب فارق ا��يازة  2200000الن�يجة قدرت بــ ا��اصة خارج �موال

Goodwillاملالحظ  ��n-1  عديالت السعروحساب التغ�� املستحق و�. 

  n-1حساب فارق ا��يازة املالحظ �� :ا��ل

 .ييم الناتج من �صول وا��صوم واملقيمة بواسطة القيمة العادلة قحساب فارق الت

  

  وا��صوملألصولالقيمة العادلة 

  القيمة �� امل��انية لألصول وا��صوم

  �جماليةز�ادة القيمة 

  )400000× %33.33(املؤجلة  الضرائب

  فارق التقييم الصا�� �عد الضر�بة

2.300.000  

1.900.000  

400.000  

  )ع�� فارق التقييم خصوم –تؤسس ضر�بة مؤجلة ( 133.333,33

266.666,67  
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  2.000.000  املبلغ املدفوع

  1.140.000  1900.000× %60ا��اصة  �موالا��صة من 

  860.000  الفرق 

  160.000  فارق التقييم �عد الضر�بة تحو�ل

  Goodwill 700.000فارق ا��يازة 

  السنة ) �قتناء(حساب فارق ا��يازة ��N  

  .ا��يازةمما يتطلب ت��يح فارقون 100.000املدفوع ع�� سندات املسا�مة واملقدر بـــجراء ارتفاع سعر ا��يازة 

  .ا��سابات املدمجة �� ون  800.000= 100.000+700.000ليصبح بمبلغ 

  املصار�ف املتعلقة با��يازة

املمنوحة ����اء  ��عاب،ع�� س�يل املثال �ل مايتعلق باملصار�ف ا��ارجية املباشرة واملتع�د ��ا قبل ا��يازة

  .29الفقرة  IAS3واملنصوص عل��ا �� ا��اسبة و�س�شارات القانونية 

الفقرة  �IAS3 من ت�لفة ا��يازة حسب الداخلية وال�� حدثت �س�ب ا��يازة ف�� تق�� �دار�ةاملصار�ف  أما

  .�صدار بمناسبة تمو�ل ا��يازة ع�� السندات،نفس ا��الة بال�سبة ملصار�ف 29

  :وال�� ن�ي��ا وفق املثال املوا�� 99/02تختلف عن متطلبات القانون الفر����  IAS3كما ان متطلبات املعيار رقم 

�ذه ا��يازة .ون  3.000.000بـة ثمن ا��يازة قدر ، Bمن سندات الشركة %50قامت با��يازة ع��  Aة الشرك: مثال

معدل الضر�بة ، ون  100.000مصار�ف ال���يل قدرت بمبلغ ، ون  300.000قدرت بـــبأ�عاب�انت باملفاوضات مع وسيط 

  .%33.33قدرت بـــ IBSالشر�ات  أر�احع�� 

  :ا��ل 

 ; �� ت�لفة السندات بالقيمة �جماليةاملصار�ف املباشرة تدخل مباشرة IFRS3عيار للمبال�سبة  -

بمبلغ �عد املصار�ف املباشرة تدخل مباشرة �� ت�لفة ا��يازة ع�� السندات  02-99بال�سبة للقانون الفر����  -

 مصار�ف ا��يازة ع��تقديم معا��ة و�التا�� يمكن ،)Nette d’impôts(الشر�ات  أر�احاقتطاع الضر�بة ع�� 

  :الش�ل املوا��  -

  02-99وفق القانون IFRSوفق معاي�� �بالغ املا�� الدولية  -

  املبالغ  02-99تقييم ت�لفة شراء السندات وفق القانون   املبالغ IFRSتقييم ت�لفة شراء السندات وفق

  3.000.000  سعر الشراء  3.000.000  سعر الشراء

  200.000  )%66.66×300000(الضر�بة �عد  ا�عاب الوسطاء  300.000  ا�عاب الوسطاء

  66.667  )%66.66×100000( حقوق ال���يل  100.000  حقوق ال���يل
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  3.266.667  ت�لفة الشراء  3.400.000  ت�لفة الشراء

  

  �ول  عناصر فارق �دماج: الفرع الثا�ي

�ول �يجا�ي ع�� العموم من عنصر�ن اثن�ن ي�ونان موضوع معا��ة  �دماج، ي��كب فارق 14.132حسب املادة 

  .محاس�ية مختلفة �� إطار إعداد ا��سابات املدمجة

عندما ال يتأ�ى تقسيم فارق �دماج �ول ب�ن مختلف م�وناتھ ي�ون من املقبول ع�� س�يل الت�سيط إدراجھ 

  :ول يت�ون منبال�امل �� باب فارق �قتناء، إذن فارق �دماج � 

الفرق ب�ن القيمة العادلة والقيمة ا��اس�ية ل��سابات الفردية ��تلف ( جزء يمثل قسط فوارق التقييم -

 ؛)�صول وا��صوم القابلة للتعي�ن للشركة املك�سبة

الفرق ب�ن ت�لفة اقتناء السندات والقيمة العادلة ��صة �صول وا��صوم ( من ج�ة أخرى فارق �قتناء -

 ).ابلة للتعي�ن للشركة املك�سبةالق

 Ecart d’évaluationفارق التقييم  .1

  حسبSCF 

فإن فارق التقييم �و عبارة عن الفرق ب�ن القيمة ا��اس�ية لبعض العناصر القابلة للتحديد  ��14.132 املادة 

 .�� �صل والقيمة ا��قيقة لنفس �ذه العناصر �� تار�خ اقتناء السندات

  الفر����حسب ال�شر�ع 

الفرق ب�ن القيمة املدرجة �� امل��انية " تعلق با��سابات ا��معةامل CRCمن  99- 02الذي �عرف حسب الالئحة 

  ".ا��معة والقيمة ا��اس�ية �� نفس العنصر �� املؤسسة املسيطر عل��ا

 حسب املعاي�� الدولية: 

، يؤكد أن ع�� املش��ي إجراء تقييم لألصول القابلة للتعي�ن املك�سبة وا��صوم 18الفقرة  IFRS 3املعيار 

بالقيمة العادلة عن تار�خ الشراء،  كما أن فرق التقييم ال يظ�ر �� �صول ع�� عكس فرق �قتناء و�نما يتم إسناده إ�� 

دة تقييم �س�ثمارات والذي يؤدي إ�� ز�ادة أصل مع�ن، كما أن ال�دف الرئ���� من معا��ة فرق التقييم �و إعا

إحتياطات ا��موعة و�� حالة الت�امل الشامل يؤدي إ�� ز�ادة حقوق �قلية وحقوق ا��موعة، وتوجد طر�قت�ن 

  :ملعا��ة فرق التقييم محاس�يا

  .Fمن الشركة %75قامت بحيازة  Mالشركة :مثال تطبيقي 

�� �ذا ، ��N بداية جانفي Fتمت ا��يازة ع�� سندات ; ون  440بقيمة  Mاملو��ة �� امل��انية للشركة  Fالسندات 

 .ون  300بمبلغ Fا��اصة للشركة  األموالالتار�خ

 .ون  120سمحت بتحقيق فائض قيمة بــ Fالتث�يتات للشركة تقييم  بإعادةMقامت الشركة ، �� تار�خ الشراء

  م��انية الشركةMوF  �� 01/01واملقدمة/N  تار�خ ا��يازة ��:  
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  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول   املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  200  راس املال  400  التث�يتات  200  راس املال  60  التث�يتات

  100  احتياطات         F 440سندات 

  400  الديون   300  اصولغ�� جار�ة  400  الديون   100  اصول غ�� جار�ة

  700  ا��موع  700  ا��موع  600  ا��موع  600  ا��موع

  

ـــFا��اصة للشركة  �موالقدرت   %75×300(تقدر�ـــ Mا��اصة للشركة  �موالون ومنھ ا��صة من  300بـ

  .ون  215=)225- 400(يقدر كذلك بــــ) فارق �ول ل��يازةال(ان الفرق ب�ن سعر ا��يازة ، ون  225)=

�� الشركة  Fون والناتج من التث�يتات للشركة  120مبلغ الصفقة يفسر بجزء من فائض القيمة واملقدر�ــ

M75بـ% .  

  :ون يمكن تقسيمھ إ��  215الفارق �ول لإلدماج يقدر بــــ

 .ون  90 إ��و�ساو� ون  120يقدر بــ تقييمبفارق  %75ا��صة �� راس املال واملقدر بــ -

 :ون و�و يتعلق بالرصيد املتبقي �عد التوز�ع 125بـــفارق حيازة يقدر  -

  ا��صة من فارق التقييم –�وللإلدماجالفارق ) = �قتناء(فارق ا��يازة 

 =215-90 =125  

  .ون  490=90+400واملقدر بـــ  Fفارق التقييم يضاف ا�� حساب التث�يتات �� الشركة 

  :ا��يازة ع�� �ذا املثال الذي يحلل سعرو�مكن تمثيلھ وفق الش�ل البيا�ي 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  : امل��انية املدمجة �� تار�خ ا��يازة إعداد

 انقص �� التث�يتات إ��فوارق التقييم تحول  -

 .���ل ��  أصول امل��انية املدمجة فارق ا��يازة او �قتناء �يجا�ي  -

 

 
 سعر ا��يازة

440 

 

 

 

 �ول الفارق 

 ل��يازة

215 

 

ا��صة من 

ا��اصة �موال  
225 

90   ا��صة من فارق التقييم  

   125 )ا��يازة(فارق �قتناء 
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  �� حالة الت�امل الشامل -

  املدمج  الدائن  املدين  ا��موع  F M  �صول 

  التث�يتات

  السندات

  فارق ا��يازة

  غ�� ا��ار�ة �صول 

400  

/  

/  

300  

60  

440  

/  

100  

460  

440  

/  

400  

90  

/  

125  

/  

/  

440  

/  

/  

550  

  

125  

400  

  1075  440  215  1300  600  700  جمموع األصول

  

  املدمج  الدائن  املدين  ا��موع  F M  ا��صوم

 Mراس املال 

 Fراس املال 

  �حتياطات

  حصة �قلية

  الديون 

/  

200  

100  

/  

400  

200  

/  

/  

/  

400  

200  

200  

100  

/  

800  

/  

200  

100  

/  

/  

/  

/  

/  

75  

/  

200  

/  

/  

75  

800  

  1075  75  /  1300  600  700  جمموع األصول

  

  )الدمج الك��(امل��انية املدمجة 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  200  راس املال  550  التث�يتات

  75  �قليةحصة   125 فارق ا��يازة

  800  الديون   400  غ�� جار�ة أصول 

  1075  ا��موع  1075  ا��موع

 يف حالة الوضع �ملعادلة  

ــــرؤوس �موال ا��اصة ل ـــ ــ   300= �100حتياطات + 200راس املال  Fـ

  420=120+300=فارق التقييم +�موال ا��اصة   رؤوس �موال ا��اصةاملعاد معا����ا

  ا��صة من �موال ا��اصة املعاد معا����ا  السندات املقومة باملعادلة �� تار�خ ا��يازة

 =420×75%   =315  

من �موال ا��اصة  ا��صة  –السندات =   فارق ا��يازة

  125=315-440=املعادمعا����ا

  

  )بالت�افؤءالدمج (امل��انية املدمجة 

  املبالغ  ا��صوم  املبالغ  �صول 

  M 200راس املال  60  التث�يتات
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  فارق ا��يازة

 سندات مقومة باملعادلة

125  

315  

    

  M  400 الديون   100  أصول غ�� جار�ة

  600  ا��موع  600  ا��موع

  

  فائض القيمة مباشرة �� �حتياطاتتسجيل: 

تجميع حساباتھ من أجل التوصل إ�� الوضعية  أثناء�ستوجب �ذه الطر�قة إعادة تقييم م��انية الشركة الفرع 

  .مقيمة بصورة ��يحة أثناء الدخول �� مجال التجميع �صول ال��يحة املفروضة لو �انت 

و�تم �� �ذه الطر�قة ���يل فائض القيمة �� حساب إحتياطات الفرع واملس�� بإحتياطات إعادة التقييم 

و�ظ�ار حساب �صل الذي اسند إليھ فرق التقييم ثم يتم إ�تالكھ بنفس الطر�قة املتبعة �� حالة إ�تالك فرق �قتناء 

لتجميع، و�نما يتم استخدام حساب ن�يجة الفرع إال أنھ ال يتم استعمال حساب ن�يجة ا��موعة و�حتياطات ا

  .و�حتياطات إعادة التقييم و�ذا �� حالة إستعمال فرضية الت�امل الشامل

  

 ت��يح سندات املسا�مة: 

يتم طرح مبلغ فرق التقييم من حساب سندات املسا�مة مثلھ مثل حساب فرق �قتناء، غ�� أن قيمة فرق 

ل مع�ن خاص ��ا، و�مكن استخدام �ذه الطر�قة �� حالة فرضية التقييم ال�س�� التقييم يتم إسناد�ا إ�� حساب أص

  .و�� حالة فرضية التقييم الك��

من حساب سندات املسا�مة، و�تم إ�تالك فرق  و�قتناءيتم طرح كال من فرق التقييم  �و���� ا��الة   .أ 

 .فرق �قتناء إ�تالكالتقييم بنفس الطر�قة املتبعة �� حالة 

ا��الة الثانية يتم كذلك طرح فروقات التقييم من حساب سندات املسا�مة غ�� انھ يظ�ر حساب أخر إ�� ��   .ب 

ك فإ�� جانب حساب تالجانب حساب سندات املسا�مة أال و�و حساب حقوق �قلية �� �موال ا��اصة أما عن ��

 .والن�يجة و�موال ا��اصةن�يجة ا��موعة و�حتياطات التجميع يظ�ر كال من حساب حقوق �قلية 

�� البداية يتم إظ�ار فرق �قتناء وذلك عن طر�ق طرحھ من ت�لفة شراء سندات املسا�مة، : �قتناءق ار ف .2

وحساب لمبلغ التدني�وذلك بتخفيض �ل من حساب ن�يجة ا��موعة بقسط مساو  باختبار تد�ي القيمةثم نقوم 

  امل�ونة من تار�خ ظ�ور فرق �قتناء تد�ي القيم املتعلقة بفارق �قتناء إحتياطات التجميع بقسط مساو ��موع 

  حسبSCF 

الذي �و عبارة عن فائض فارق �دماج الذي لم يكن إ��اقھ �عناصر �صل  goodwillفارق اقتناء أو  SCFعرف

  .القابلة للتحديد والذي �و مدرج �� فصل خاص من �صل
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الناتج عن ) ا��انب الدائن( أو �ان سلبيا ) ا��انب املدين(فارق �قتناء سواء �ان ايجابيا  ���207ل ا��ساب 

املؤسسات �� إطار عملية �قتناء، إنص�ار أو إدماج مؤسسة إ�� أخرى، يجب أن يظ�ر �� امل��انية ضمن �صل تجميع 

و أصل غ�� معروف وعليھ يجب أن يم�� عن التث�يتات املعنو�ة ال�� املا�� غ�� ا��اري م�ما �ان رصيده، فارق الشراء �

  .أصول�ا معرفة

يتم تقييم فارق �قتناء كعنصر مستقل �� امل��انية �عد عملية �قتناء بمقارنة سعر شراء املؤسسة مع القيمة 

  .لألصول القيمة الصافية  -سعر اقتناء املؤسسة= فارق �قتناء: العادلة لصا�� أصول�ا حيث

 حسب ال�شر�ع الفر���� 

�و الفرق ب�ن ت�لفة �قتناء لسندات املسا�مة وتقييم ا��صة من �موال ا��اصة ال�� تمثل�ا �ذه السندات، 

  .م�ونة ما�عرف بفارق �قتناء

الفرق " املتعلق با��سابات ا��معة CRCمن  02-  99ونجد مصط�� فوارق �قتناء الذي �عرف حسب الالئحة 

  ".ت�لفة �قتناء لألس�م وتقييم�ا الك�� لألصول وا��صوم املعرفة �� تار�خ �قتناءب�ن 

 املعا��ة ا��اس�ية لفارق �قتناء 

  .ايجا�ي أو سل��سواء �ان  تلفة حسب طبيعتھ ختتم معا��ة فارق �قتناء بطر�قة م

 فارق �قتناء �يجا�ي: 

ز�ادة �� الثمن بال�سبة ا�� تقييم حصة الشركة �م �� �موال ال goodwillيمثل فارق �قتناء �يجا�ي أو 

�� الشرطة التا�عة، فارق �قتناء �يجا�ي ���ل �� أصول امل��انية ا��معة قبل �صول ا��اصة املعاد تقدير�ا 

ا��اصة  �موالم �� حصة الشركة �  ى املعنو�ة، �� املقابل القيمة ا��اس�ية لسندات املسا�مة يتم استعاد��ا �� مستو 

  .للشركة التا�عة املعاد تقدير�ا بالقيمة العادلة

فإن فارق �قتناء �يجا�ي يجب إ�تالكھ �� مدة �عكس  21130املادة  CRC99-02فيال�شر�ع الفر���� و�حسب 

  .�م�انيات املعقولة والفرضيات و��داف املسطرة عند ا��يازة

فإن الش�رة املك�سبة عند تجميع املؤسسات ال يمكن إ�تالك�ا و�� مقابل ذلك يجب  55Bالفقرة  ��IFRS3 املعيار 

  .القيام باختبار تد�ي �� حالة مالحظة وجود �غ��ات �� قيمة الش�رة

  .اختبار تد�ي قيمة الش�رة ال ت�ون موضع اس��جاع �� تار�خ الحق 124Bالفقرة  IFRS 3أيضا نجد �� املعيار 

  حسبSCF:1  

حيث نجد؛ يدرج �� ا��سابات أي فارق اقتناء  badwillا�� موضوع فارق �قتناء السل�� أو 17.132املادة تطرقت 

  .سل�� أو حسن التفاتة سلبية �� ش�ل منتوج تبعا لوظيفة أصلھ

  عندما ي�ون عبارة عن نفقات مستقبلية منتظرة يدرج �� ا��سابات �� ش�ل منتج حدوث تلك ا��سائر أو

 النفقات؛

                                                 
.18-17ص .، ا��زائر، ص2009مارس  25املوافقة ل  19ا��ر�دة الرسمية، العدد  - 1 
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 ما ي�ون عبارة عن فارق ب�ن القيمة ا��قيقة لألصول غ�� النقدية املك�سبة وقيمة إقتنا��ا فإنھ يدرج �� عند

 ا��سابات كمنتوجات ع�� مدى املدة النفعية الباقية ل�ذه �صول؛

  عندما ال يمكن إ��اقھ إال بأعباء مستقبلية وال بأصول غ�� نقدية فإنھ مباشرة يدرج �� ا��سابات ع�� ش�ل

 .منتوجات

  يظ�ر فارق �قتناء سل�� سواء بتوقع خسارة أو نقص �� مردودية الشركة :ال�شر�ع الفر������

  .املك�سبة، أو فائض �� القيمة غ�� معروف، ناتج عن شروط تفضيلية �� عملية الشراء ا��قق

املؤونة يجب أن فارق �قتناء السل�� ���ل �� مركز خاص �� جانب ا��صوم والذي �ع�� عن مؤونة، �ذه 

  .تحمل إ�� الن�يجة حسب مخطط إس��جاع املؤونة

  حسب املعاي��IFRS/IAS 

  :، �� حالة ظ�ور فارق إقتناء سل�� فإن ع�� املش��ي 56Bالفقرة  ، IFRS3بحسب املعيار 

و�عادة  إعادة تقدير وتحديد وتقييم �صول وا��صوم ا��ددة وا��تملة القابلة للتعي�ن للشركة املقتناة: أوال

  .قياس ت�لفة �قتناء

    .�ع��اف محاس�يا ع�� الفور باألر�اح بأية ز�ادة متبقية �عد إعادة التقدير: ثانيا

  التغ�� �� �سبة املص��ة ومحيط التجميع: املطلب الثا�ي

و�عت��  ثر عليھ ؤ �ناك عدة أسباب للتغ�� �� �سبة املص��ة �عض�ا يؤثر ع�� محيط التجميع والبعض �خر ال ي

  .�عديالت ع�� رأس املال

  :أسباب التغ�� �� محبط التجميع: الفرع �ول 

  ي��ص ا��دول التا�� �سباب الرئ�سية لتغ�� ا��يط

  :�صناف �ساسية للعمليات املعنية .1

  العمليات  ا��االت

 شراء أس�م خارج ا��مع   ا��يازة

 إكتتاب ز�ادة �� رأس املال 

  إندماجمسا�مة جزئية �� أصول أو 

 إل��امات قابلة للتحو�ل أو التغي��  

 بيع أس�م خارج ا��مع   التنازل 

 مسا�مة جزئية �� أصول أو إندماج 

 انخفاض �سبة املراقبة �عد �ندماج 

 تصفية املؤسسة ا��معة  

 ا��يازة ع�� أس�م إضافية   التغ�� �� �سبة املص��ة

 رفع رأس املال غ�� املكت�ب من طرف ا��مع 

 عن �س�م تنازل جز�ي 
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 غ�� �سبة الفائدة�  

 

 :تار�خ الدخول وا��روج من محيط التجميع .2

 1020املادة  CRC 99-02بحسب 

  :ي�ون دخول مؤسسة �� محيط التجميع فعليا" 

 إما بتار�خ حيازة أس�م املؤسسة الداخلة �� التجميع؛ 

 أو التأث�� امل��وظ إذا حدثت ا��يازة أك�� من مرة؛ تار�خ مباشرة املراقبة 

  ي�ون أيضا تبعا للتار�خ ا��دد �� العقد إذا �ان �ذا �خ�� ينص ع�� نقل املراقبة إ�� تار�خ أخر مختلف عن

 "تار�خ نقل �س�م

  1021املادة  CRC99-02بحسب 

  "لتأث�� امل��وظاء املراقبة أو اتخرج املؤسسة من محيط التجميع �� تار�خ إنقض" 

  نتائج التغ�� �� محيط ا��مع: الفرع الثا�ي

 الدخول إ�� محيط التجميع .1

  1.�و أول حالة �غ�� �� ا��يط وال�� يتم �خذ ��ا عند تحديد فارق �دماج �و��

 2:الرفع �� رأس املال .2

  .�� ا��يط عند رفع رأس املالمعاينة حاالت تبعا لطبيعة املراقبة و�سبة املسا�مة �� املؤسسة الداخلة يمكننا

�� حالة عدم وجود عملية إكتتاب تحلل العملية ع�� أ��ا تنازل جز�ي عن �س�م مع �خذ �ع�ن �عتبار فائض 

  .أو ناقص القيمة عن التنازل 

�� حالة الرفع �� رأس املال مع ا��افظة ع�� �سبة املص��ة الداخلية السابقة فلن ي�ون �ناك فارق إقتناء 

  .يمكننھ معاي�تھ

  .وأخ��ا �ست�تج بأنھ �� حالة ز�ادة مسا�مة ا��مع تبعا لز�ادة رأس املال فيتع�ن حساب فارق �قتناء ا��ديد

 التنازالت الداخلية للسندات املدمجة داخل ا��مع .3

  .ال �ش�ل �ذا النوع من العمليات صعو�ات و�فسر ع�� أنھ عملية إلغاء بدون إدخال النتائج

عا��ة �نا ��دف أخذ السندات بقيم��ا التار�خية مع الفارق �و�� ال�� �عاد �شكيل�ا مع إلغاء فائض أو وتتم امل

 3.نقص القيمة عند التنازل 

 

 

 

 التنازالت الداخلية للسندات املدمجة خارج ا��مع .4

                                                 
1- Idem.  

Comptabilité et audit manuel et application, op.cit, p344.Obert Robert,  -2  
3 -Jean –Michal  Palou, op.cit,.p.p 506-507. 
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  1:�ناك حالتان تؤخذ �ع�ن �عتبار

  التجميع، و�� �ذه ا��الة �س�بعد الن�يجة ا��معة محيط التنازل التام والذي ينجر عنھ ا��روج من

 ؛لتجميعا حيطممن حسابات ال�سي�� للكيان املتنازل عنھ إ�� تار�خ خروجھ من 

 التنازل ا��ز�ي و�فسر ع�� أنھ تنازل جز�ي يتم توقعھ ع�� أساس �سبة املراقبة قبل و�عد العملية.  

  

                                                 
1 -Obert Robert, fusion consolidation en 25 fiches, op.cit,.p 137. 




