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 المستخلص  

 موو  سوومة االقتصوواد  الترتيوو  صووار المختلفووة  التجاريووة الشوورتات وظهووور االقتصادية الحياة في المستمر للتطور نتيجة

 .أوسع وتحقيق منافسة أتبر ارباح الى الوصول بهدف الترتي  هذا تحقق التي الوسائل أهم االندماج م  وصار المعاصرة  السمات

الصووعوبات التووي رافقووت ىمليووة هدفت الدراسة م  خالل دراسة واقع اندماج الشرتات العامة في البيئة العراقية بووالتعرف ىلووى اهووم  

مووع بيووا     وايضاح االسس الواجب اتباىها ىند االندماج التي تنسجم مع التشريعات القانونية للبيئة المحلية   االندماج للشرتات العامة

  اثر االندماج ىند اىداد القوائم المالية ىلى وفق المعايير المحاسبية الدولية.

م  الشرتات العامة التي لها تأثير تبير في االقتصاد العراقووي والمطبقووة للناوواا المحاسووبي حيث اجريت الدراسة ىلى ىينة 

وم  ثم تتغير القوة الشرائية   وا  الشرتات موجودة في بيئة اقتصادية تتسم بالحرتة الديناميكية المتغيرة والمتقلبة بشكل دائم   الموحد

العامووة   اندماج الشوورتات  في(  3IFRSعيار المحاسبي الدولي واالبالغ المالي )تكييف الم  ىندبتغير هذه الاروف. وتوصلت الدراسة  

انوودماج الشوورتات موو  الحلووول الماليووة الرئيسووية  يعوودحيووث  في توفير نتائج اقرب الى الدقة والواقع ىند اىداد القوائم الماليووة.  يساىد 

 للشرتات المتعثرة.

 االندماج  االستحواذ  الشرتات العامة  النااا المحاسبي الموحد  القيمة العادلة  اىادة التقدير.الكلمات المفتاحية : 

 

The merger of public companies under the international accounting standards 

(An applied study in a sample of Iraqi public companies) 

                Fraq Abdulaal Mhalaal                                  Assist. Prof. Dr. Salim Awad Hadi 
               Post Graduate Institute for Accounting and Financial Studies / University of Baghdad / Iraq 

                firaqalbaghdadi@gmail.com                                                   dr.alzubai@gmal.com                                                   

 

Abstract 

As a result of the continuous development of economic life and the emergence of various 

commercial companies, economic focus has become a feature of contemporary, and integration has 
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become one of the most important means to achieve this focus in order to achieve greater profits and 

achieve greater competition. The study aimed to study the reality of the integration of public 

companies in the Iraqi environment by identifying the most important difficulties that accompanied 

the merger process of public companies and clarifying the principles to be followed in the merger 

which are in line with the legal legislations of the local environment Where the study was conducted 

on a sample of public companies that have a significant impact on the Iraqi economy and applied to 

the unified accounting system, and that the companies are in an economic environment characterized 

by dynamically changing and volatile movement permanently and then change the purchasing power 

under these circumstances. The study found that when adjusting the International Accounting 

Standard and Financial Reporting (3IFRS) in the merger of public companies, it helps to provide 

results closer to the accuracy and reality when preparing the financial statements. Where corporate 

mergers are key financial solutions for troubled companies. 

Key words: merger, acquisition, IFRS3, public companies, common accounting system, fair value, 

revaluation. 

 

 الـمقـــــدمــــــة :

تعد ظاهرة اندماج الشرتات أحد أبرز مااهر االستعداد لعووالم 

ما بعد العولمة والمنافسة والووتحكم بيليووات االقتصوواد العووالمي  

فقد أدى انطالق حرتة االنفتاح الكامل لألسواق أماا المنافسووة 

وتسارع وتيرة نمو التجارة العالمية بمعدالت ضعفي معوودالت 

اإلنتوواج العووالمي الووى انتشووار دحمووى االنوودماجد ىالميووا نمووو 

وانخراط الم يد م  الشرتات والمؤسسات المالية في صفقات 

اندماج غير مسبوقة  وهكذا فقوود أصووبج اتجوواه الشوورتات الووى 

االندماج فيما بينها الى تملك شرتات أخرى  ظاهرة ىامة في 

اع الوودول المتقدمووة التووي تواتووب التطووور المسووتمر فووي اتسوو 

األسووواق وتحررهووا موو  القيووود  ا  دوافووع انوودماج الشوورتات 

تثيرة ومختلفة  حيث تا  الدافع التقليد  لالندماج هو الرغبووة 

في احتكار السوووق   لكوو  هووذا الوودافع أصووبج مرفوضووا بحكووم 

القانو  في معام التشريعات  وذلك لحماية المستهلكي   ومنع 

لرغبووة فووي السوويطرة ىلووى رأم المووال  لكوو  اال  وبوودل ا

االحتكار ظهرت دوافع ايجابية اخرى لالندماج  حيووث أصووبج 

اندماج الشوورتات مووع بعضووها الووبعط  أو سوويطرة الشوورتات 

ىلى غيرها م  المااهر المألوفة م  أجل ضما  القدرة ىلى 

موو  أبوورز دوافعووم االنوودماج لغوور   االسووتمرارية تووذلك وا 

قووي  أو التوسووع أو النمووو السووريع ىوو  طريووق االنوودماج األف

غر  التكامل ى  طريق االندماج الرأسي  والتوسع لالتوسع  

بغر  توزيع المخاطر ى  طريق االندماج المخووتل   وانقوواذ 

تما أ  االىتبارات الضريبية التي قد    الشرتات المتعثرة ماليا

 تترتب ىلى ىملية االندماج قد تمثل أحد دوافعم.

لضوء ىلى واقووع ولقد جاءت فكرة البحث الرامية الى تسلي  ا

ىمليووات االنوودماج للشوورتات العامووة فووي العووراق محاسووبيا 

ومعالجووة القصووور بوواإلجراءات المتبعووة موو  خووالل تكييووف  

بمووا  (IFRS3المعيووار المحاسووبي  الوودولي واالبووالغ المووالي )

 يالئم البيئة العراقية.

 

 المبحث االول  / منهجية الدراسة

  ProblemResearchمشكلة البحث: اوال :

ىدا وضوووح االجووراءات المحاسووبية المتبعووة يعود السبب  في 

 الووى  العامووةالشوورتات فووي العووراق لمعالجووة حوواالت انوودماج 

افتقار البيئة المحلية الى قواىوود او معووايير تحوودد وترشوود تلووك 

وتذلك ادى صعوبة تحديد القيمة السوقية العادلووة    االجراءات

مما انعكس  للموجودات والمطلوبات للشرتتي  محل االندماج  
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فووي ىوودا تطبيووق االجووراءات المحاسووبية الخاصووة بعمليووة 

 المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية.  التي تنامها   االندماج

 

  SignificanceResearchأهمية البحث : ثانيا:

في معالجة انوودماج الشوورتات العامووة موو  تتجلى اهمية البحث  

خووالل تكييووف متطلبووات المعيووار المحاسووبي واالبووالغ المووالي 

(IFRS3)   تحقيقم   ال يمك وا  ذلك     بما يالئم البيئة العراقية

  اجووراءات محاسووبية واضووحة تصاحب ىمليووة االنوودماجما لم 

ومعايير تؤد  الى تقديم قوائم مالية توضووج مستندة الى قواىد  

لذلك فا  تكييووف المعووايير المحاسووبية االبووالغ    نتائج االندماج

المووالي الدوليووة موو  شووأنها ا  تووؤد  الووى وجووود اجووراءات 

واضووحة توجووم الممارسووات المحاسووبية باالتجوواه الووذ  يحقووق 

والمعووايير ىلووى وفووق  اهداف التقارير المالية واالبالغ المووالي  

 محاسبية الدولية. ال

 

 Research Objectivesهداف البحث : :أثالث 

ا  الهدف الحقيقي للبحث يبرز م  خالل دراسة قضووية مهمووة 

الدوليووة المحاسووبية  تتمثوول فووي بيووا  دور المعووايير     ومعاصرة

وانعكاسووم ىلووى   الندماج االىمال في تسهيل ىمليووة االنوودماج

 االهداف االتية :ومنها تشتق    الشرتات المندمجة

. التعوورف ىلووى اهووم المعوقووات التووي ترافووق ىمليووة انوودماج 1

 الشرتات. 

. اظهار األسس الواجووب اتباىهووا النوودماج الشوورتات والتووي 2

 تنسجم مع قانو  الشرتات.

بيووا  اثوور االنوودماج ىنوود اىووداد القوووائم الماليووة ىلووى وفووق  .3

 المعايير المحاسبية الدولية. 

 Research Hypothesesفرضية البحث :  رابعا:

المعيووار المحاسووبي الوودولي واالبووالغ المووالي  تبنووييسوواىد 

(3IFRS  ىند اندماج )التمثيوول   فووي توووفير     الشرتات العامووة

 .القوائم الماليةالصادق ىند اىداد 

 &Research Societyخامســا:عينة ومجتمــب البحــث: 

Sample 

يتمثل مجتمع البحث بالشرتات العامة التابعة لوزارة الصناىة 

اموووا ىينوووة البحوووث فتتمثووول فوووي شووورتة النصووور  والمعووواد  

للصناىات الميكانيكية وشرتة الصوومود للصووناىات الفوالذيووة 

بعوود  قبوول االنوودماج والشوورتة العامووة للصووناىات الفوالذيووة

 .  االندماج

 : االطار المفاهيمي الندماج االعمال الثانيالمبحث ا

ىملية قانونية تتوحد بمقتضوواها شوورتتا  أو   تعريف االندماج:

يترتب ىليم أتثر لتكوي  شرتة واحدة ويتم ى  طريق الضم و

زوال الشخصووية المعنويووة للشوورتة أو الشوورتات المندمجووة 

ىوو  أو  وخصووومها الووى الشوورتة الدامجووة  تافة  وتنتقل أصولها

تنحوول بمقتضوواه شوورتتا  أو أتثوور فتوو ول   لووذ طريق الم ج ا

الشخصية المعنوية لكل منهمووا وتكونووا  شوورتة واحوودة جديوودة 

 تافووة  لها شخصية معنوية مستقلة  وتنتقل األصول والخصوووا

 .[1] الى الشرتة الجديدة

 الفرق بين االندماج واالستحواذ والسيطرة:   

 يهو اندماج شرتة أو أتثر )شرتات مندمجووة ( فوو   :  االندماج  

هذه الحالة ت ول  يشرتة أخرى قائمة ) الشرتة الدامجة ( و ف

الصووفة القانونيووة ىوو  الشوورتات المندمجووة و تصووبج هووذه 

 الشرتات المندمجة قطاىات م  م  الشرتة الدامجة.

هى قيوواا احوودى الشوورتات باإلنضووماا   :  اإلتحاد )اإلستحواذ (

الى شرتة أو شرتات أخرى. و فووى هووذه الحالووة أيضووا توو ول 

الصووفة القانونيووة ىوو  الشوورتات التووى انضوومت الووى بعضووها 

البعط ويتم نقل صافى أصول هووذه الشوورتات المنضوومة الووى 

 بعضها البعط الى الشرتة الجديدة.

وا احوودى وهذا النوع م  االنضماا يحدث ىندما تقوو   السيطرة:

أو الشوورتة   الشرتات الرئيسية والتي تسمى الشرتة القابضة 

  األا بشراء تل أو ج ء م  أصول شرتة أو شوورتات أخوورى

 .[2]والتي تسمى بالشرتات التابعة 

يحقووق االنوودماج مجموىووة موو  الفوائوود :أهــمـيـــة االنــدمــــاج

  [3]  وهي تمايلي:

لعمليووات التصوونيع أو الشووراء أو تحقيق الكفاءة االقتصادية    (1

 البيع أو غيرها م  العمليات.

الدخول السريع  للمنتجات الجديوودة والقائمووة فووي االسووواق   (2

 المحلية والخارجية. 

االستفادة الفضلى م  الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية الموجودة   (3

 في الشرتات طرفي االندماج.  
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والحصووول ىلووى  األربوواح للشوورتة زيووادة درجووة اسووتقرار (4

 مورد اضافي.

والتوجووم نحووو  زيووادة اسووعار أسووهم الشوورتة  فووي السوووق  (5

 استثمارات جديدة.

زيووادة قيمووة الشوورتات المندمجووة بعوود االنوودماج ممووا يعووود  (6

بالنفع الى مساهمي الشرتات المندمجة مع زيادة معوودل النمووو 

 بنسبة تفوق ما يحققم التنوع الداخلي .

المنافسة وتنويع المخاطر التجارية واالستفادة م  الحد م     (7

 .تحقيق النفقات اإلدارية

   Reasons for Mergersأسباب ومبررات االندماج 

ق تحقيووق يوو ىوو  طرسووتفادة موو  وفووورات الحجووم وسيلة لال  .1

 أو  بالنشاط نفسوومأتثر تقوا    أو  األفقي باندماج شكرتي التكامل  

الرأسي  فيكووو  بانوودماج تشوورتتي  تقوووا أما التكامل     االنتاج

 .[4] بأغرا  متكاملة

استطاىة الشرتات االستفادة م  م ايووا اإلىفوواء الضووريبي   .2

الذ  توفره بعووط التشووريعات الضووريبية المطبقووة فووي بعووط 

  الدول لتحفي  الشرتات ىلى االندماج.

هوودف المنافسووة أو البقوواء لالشوورتات الووى االنوودماج  لجوووء .3

والقوودرة ىلووى الوقوووف فووي مواجهووة الشوورتات المسوويطرة أو 

     .[5] األتبر حجما

معالجووة االزمووات الماليووة للشوورتات المتعثوورة فووي لجوئهووا  .4

لالندماج مع شرتات اخرى ذات امكانيات اقتصووادية واداريووة 

 أفضل للتخلص م  الاروف الصعبة التي تعاني منها.

دفووع   االقتصووادية فووي ظوول العولمووةالمتغيوورات مواجهووة  .5

أو   الشرتات الى اقامة التكتالت فيما بينها  لمواجهة أ  تطور

 .[6] تغيير تشهده الساحة االقتصادية في ظال العولمة

 نظريات االندماج:

تتحقووق هووذه الناريووة ىنوودما :نارية الوفرة / التداؤبيووة    اوال :

االنوودماج أتبوور موو  تكو  قيمووة الشوورتة الجديوودة الناتجووة موو   

 .[7] حاصل جمع قيم الشرتات قبل ىملية االندماج

ــا: ــة التفاضــلية ثاني ــة الكفاي تفتوور  التعوواو  االدار   نظري

وهي التشووغيلي يمكوو  ا  ينووتج    ثالثة انواع م  التأزر  وتحقق

ى  اندماج االىمال وانخفا  تكلفة وحوودات االنتوواج وتمكووي  

واالدار  ويتمثوول    جودة اىلىالشرتة م  تقديم منتجات ذات  

المالي الووذ  يووؤد  و باالستفادة م  الموووارد االداريووة ال ائوودة

 .[8] الى انخفا  تكلفة رام المال

ورتووو ت ىلوووى الطاقوووة  نظريـــة التـــأثيرات الماليـــة:ثالثا

اذ تسووتطيع الشوورتة الدامجووة  االقتراضووية غيوور المسووتغلة 

االسووتفادة موو  الطاقووة االقتراضووية غيوور المسووتغلة للشوورتة 

المندمجة م  اجل الحصول ىلى قوورو  باقوول تكلفووة لتمويوول 

 .[9]استثماراتها الراسمالية 

ــوة الســوقيةرابعا:نظرية تووؤد  الووى  :الحصــة الســوقية والق

زيادة القوة السوقية وزيادة القوة االحتكارية للشرتات الدامجة 

مما يمكنها م  زيووادة سووعر منتجهووا    م  خالل زيادة المبيعات

وىند ىدا سيطرة الشرتات الدامجة ىلى تل األرباح   وزيادة  

السوووق فبكمكانهووا االتفوواق مووع الشوورتات االخوورى ىلووى رفووع 

تات بمنتجووات محووددة بينما تخووتص بعووط الشوور االسووعار

وبمواصووفات ذات جووودة ىاليووة حيووث يمكوو  االنوودماج موو  

الحصووول ىلووى الخبوورات والتكنولوجيووا وزيووادة حصووتها لبيووع 

 .[10] منتجاتها وخدماتها وخلق قوة احتكارية في السوق

 واقب االندماج في العراق 

نجوود  م  خالل دراسة بعط الشرتات  الداخلة في االنوودماج  

يتم اندماج الشرتات لتكو  بعد االندماج شرتة واحدة  أ  انم  

ا  ىملية االندماج تعني انتهاء شرتتي  أو أتثر لتكوي  شرتة 

واحدة اما ببقاء احدى الشوورتات الداخلووة فووي ىمليووة االنوودماج 

قووانوني(  أو تكوووي  شوورتة ) االندماج ال  وهذا ما يطلق ىليم بو

جديدة بعد انتهاء جميع الشرتات الداخلة فووي ىمليووة االنوودماج 

والتوجد رغبة لدى ) االتحاد القانوني(     وهو ما يطلق ىليم بو

الشكل الثالث م  أشكال   االندماج لتكوي في  الشرتات الداخلة  

 االنوودماج موو  الناحيووة القانونيووة وهووو) االنوودماج بالسوويطرة(

وتميل االندماجات فووي العووراق الووى الناريووة طبيقم. لصعوبة ت

الداخلووة باالنوودماج وتع يوو    االخيرة م  خووالل زيووادة مبيعووات

 نمووووتحقيووق  األخوورى والمنافسووة للشوورتات  حصتها السوقية  

 في ارباحها.

 الندماج االعمال .  3معيار المحاسبي والتقرير المالي رقم

حدث اخوور  بانم معاملة او لقد ىرف المعيار اندماج االىمال د

تكتسب فيم الشرتة المشترية السيطرة ىلى ىمل او اتثوور موو  
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االىمال وتعد المعامالت التووي يطلووق ىليهووا احيانووا انوودماجات 

 دحقيقية او اندماج الشرتات المتكافئووة ايضووا انوودماج االىمووال

[11]. 

الى تع ي  الموثوقيووة والمالئمووة والقوودرة ىلووى  هدف المعيارو

مقارنة المعلومووات المقدمووة موو  قبوول الشوورتة حووول االنوودماج 

وتووذلك توضوويج بيووا  ووصووف   ىلى القوائم المالية.  وتأثيراتم

وتيفيووة اثبووات    لألىمووالتيفية التقريوورى  ىمليووات االنوودماج  

تي وقيام الموجودات المكتسبة والقابلة للتحديد والمطلوبات ال

وتووذلك تحديوود قيمووة الحصووة غيوور المسوويطر ىليهووا   تحملهووا

وبيووا  االفصوواحات المطلوبووة ىنوود حوودوث    وشهرة االنوودماج

 .ىمليات دمج االىمال

ىلى اية معاملة او حدث اخر يسووتوفي تعريووف   ينطبق  ونطاقم

 تخضووع التووي الشوورتات انوودماج باسووتثناء انوودماج االىمووال

 او تأسوويس مشووروع جديوودالمحاسبة ىلى  او  مشترك لسيطرة

   اقتناء اصل او مجموىة االصول التي ال تشكل اىماال.

د خطوووات تطبيووق ٣يحدد معيار التقرير المالي الدولي رقم د  

 اندماج األىمال وفق ما يلي: محاسبة الشراء في

 أوالً: تعريف وتحديد المنشأة المشترية.

 ثانياً: تحديد تاريخ االستمالك.

األصوووول الملموسوووة وغيووور الملموسوووة ثالثووواً: االىتوووراف ب

 المستملكة وااللت امات المضمونة.

رابعوواً: تحديوود األصووول وااللت امووات التووي تتطلووب معالجووة 

 محاسبية منفصلة.

خامسوواً: تصوونيف أو اىووادة تصوونيف األصووول القابلووة للتحديوود 

 المستملكة وااللت امات المضمونة.

يهووا فووي سادساً: االىتراف وقيووام الحصووة غيوور المسوويطر ىل

 المنشأة المشتراة أو المقتناة.

 سابعاً: قيام المقابل المالي المنقول.

ثامناً: االىتراف بالشووهرة وقياسووها  أو المكاسووب موو  الشووراء 

 بسعر منخفط.

 االستثناءات من مبدأ االعتراف والقياس:

يجب ىلى الشرتة المشترية ا  تعترف في تاريخ الشووراء   •

بااللت اا المحتموول فووي انوودماج االىمووال اذا تووا  الت امووا 

وباالمكووا  تحديوود قيمتووم    حاليا ناشووئا موو  احووداث سووابقة

وحتووى لووو لووم يكوو  متوقعووا    [12]العادلة بشووكل موثوووق  

طلب تدفقات الموارد المتضمنة للمنووافع االقتصووادية موو  

 .[13]اجل تسوية االلت اا 

اصوول الضووريبة  تعتوورف الشوورتة المشووترية وتقوويسا    •

ا الناشووىء موو  االصووول المشووتراة او االلتوو ا ةالمؤجلوو 

المعيار امات المضمونة في اندماج االىمال وفق  االلت او

ا  تقوووا الشوورتة     ."( د ضرائب الدخل12الدولي رقم )

 او) اصوول ا  وجوود(اللت اا االمشترية باالىتراف وقيام  

المتعلق بترتيبات منافع الموووظفي  فووي الشوورتة المشووتراة 

 (دمنافع الموظفي .19الدولي رقم )  المعيار وفق

اة ا  تعووو  الشوورتة المشووترية يجوووز للشوورتة المشووتر  •

تعاقوودياى  نتووائج الاووروف غيوور المؤتوودة والمحتملووة 

مووثال قوود    المتعلقة باصل او الت اا معووي  او جوو ء منهمووا

يتعلق تعويط بالت اا غير معترف بم في توواريخ الشووراء 

 .ال  قيمتم العادلة غير قابلة للقيام بشكل موثوق

االصول غير المتداولووة تقوا الشرتة المشترية بقيام  ن  ا •

والتي تم تصنيفها ىلى انهووا محووتفا بهووا برسووم البيووع فووي 

تاريخ الشراء وفقووا للمعيووار الوودولي لالبووالغ المووالي رقووم 

( د االصول غير المتداولووة المحووتفا بهووا برسووم البيووع 5)

 .والعمليات المتوقفة د بالقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع

انوودماج االىمووال بالقيمووة يووتم قيووام المقابوول النقوود  فووي  •

العادلة ويتم الوصول اليم ى  طريق مجموع قيم العادلووة 

لالصول التي تنقلها الشرتة المشترية في توواريخ الشووراء 

وااللت امات التي تتحملها الشرتة المشترية الووى مووالكي  

وتووذلك حصووص حقوووق   الشوورتة المشووتراة السووابقي 

 الملكية التي تصدرها الشرتة المشترية.

   :فترة القياس

فترة القيام هووي فتوورة مووا بعوود توواريخ االسووتمالك التووي تقوووا 

المبالغ االنتقالية المعترف بها   خاللها المنشاة المشترية بتعديل

لصالج اندماج األىمال  وتنتهووي فتوورة القيووام حووال حصووول 

المنشوووأة المشوووترية ىلوووى المعلوموووات المتعلقوووة بالحقوووائق 

والاروف الحاصلة منذ تاريخ االستمالك أو حال ىلمها بعدا 
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القدرة ىلى احراز معلومات أخوورى  وبوورغم ذلووك  يجووب أال 

 ة واحدة م  تاريخ االستمالك.تتجاوز فترة القيام سن

المعلومووات التووي تمكوو  مسووتخدمي القوووائم   توووفير  الفصاح :أ

الماليووة للشوورتة موو  تقيوويم طبيعووة العمليووات واالثووار الماليووة 

 : يأتيالندماج شرتات االىمال وتما  

 التي تمت خالل الفترة الحالية . -1

ولكوو  قبوول ا  تعتموود القوووائم    التي تمت بعد نهاية التقريوور-2

 .لإلصدارالمالية 

 االىمال التي تمت في فترات سابقة .ندماجات  االبعط   -3

 (3المحاسبة لالندماج وفق معياراالبالغ المالي رقم )  طرق

( لمعالجووة ىمليووات 3لقوود حوودد معيووار اإلبووالغ المووالي رقووم ) 

ا   وتبريره بووذلك     االندماج طريقة واحدة هي طريقة الشراء

ولهووذا تووم   ىملية االندماج في حقيقتووم موواهي اال ىمليووة شووراء

حيووث تقوويم   تبنووي وجهووة ناوورا الشوورتة المشووترية لالنوودماج

وينتج ىنهووا    الموجودات والمطلوبات بالقيمة السوقية العادلة  

سووواء اىترفووت الشوورتة    )شهرة االندماج موجبووة او سووالبة (

وجوواءت طريقووة الشووراء  أا لم تعترف بهاىند التقيوويم   المشترة

موجووودات ايضا للقضاء ىلى ممارسات السووابقة موو  خصووم ال

الثابتة وغير الملموسة الى قيمة اقل م  القيمة العادلة وهنالووك 

 :[14]اربع خطوات في طريقة الشراء وهي تما يأتي  

: موو  الواضووج ا  الشوورتة   التعرف على الشــركة الدامجــة-1

التووي توودفع نقديووة او تقوودا ا  اصووول اخوورى او ينشووا ىليهووا 

الت امات للحصول ىلووى اصووول او اسووهم شوورتة اخوورى تعوود 

 [15] .الشرتة الدامجة 

هو التاريخ الذ  يقوووا بووم الشوورتة  : تحديد تاريخ االنــدماج-2

وا  توواريخ   الدامجووة بالوودفع نقوودا او اصوودار اوراق ماليووة

هو التاريخ الووذ  يسووتعمل  ألنماالندماج موضوع بالغ االهمية 

 والت امات الشرتة المكتسبة. ألصولفي تحديد القيمة العادلة 

: مووالم يكوو  هنوواك  قياس القيمة العادلــة للشــركة المشــتراة-3

 المشووترةفووا  القيمووة العادلووة للشوورتة  دليل ىلووى ىكووس ذلووك  

ع موو  قبوول المشووتر  هووو يفتوور  ا  يكووو  السووعر الموودفو

االوراق الماليووة التووي    المنقولووة  لألصولمجموع القيم العادلة  

اذا تانت المعلومات لتحديوود القيمووة  صدرت م  قبل المشتر .

العادلة غير متاحة في تاريخ االندماج فيمك  التأتد موو  القيمووة 

سوونة بعوود توواريخ  ال تتجوواوزفي فترة القيووام وا  موودة القيووام 

 االندماج.

بالقيمــة   المشــترةتسجيل موجــودات ومطلوبــات الشــركة    -4

يتم تحديد القيمووة العادلووة لجميووع االصووول والخصوووا    :العادلة

والقيمة العادلة هو المبلغ الذ  يمك  شووراء    المقتناة وتسجيلها

وهنوواك بعووط االسووتثناءات  او بيع االصول وااللت امووات بووم  

موو  قاىوودة القيمووة العادلووة اذ ا  شووهرة المحوول الموجووودة فووي 

مها بالقيمة العادلة وانما ييمك  تقي  سجالت الشرتة المندمجة ال

مجة هي حاصل الفرق بي  السعر المدفوع م  قبل الشرتة الدا

 .والقيمة العادلة لصافي االصول

 [16] المحاسبية وفق طريقة الشراء: الممارسات

والتي تضم اجمالي النقدية المدفوىووة   :احتساب كلفة التملك-1

م  قبل الشوورتة الدامجووة وتووذلك  القيمووة العادلووة للموجووودات 

المسووتخدمة موو  الشوورتة الدامجووة ألجوول امووتالك الشووورتة 

أالسووهم   وتسووتخدا الحتسوواب تكلفووة االسووتثمار  المندمجووة

المصدرة بالقيمووة السوووقية لتمويوول ىمليووة االنوودماج ج ئيوواً او 

 تلياً. 

 تافووة  وتشوومل النفقوواتالنفقات المباشرة لعمليــة االنــدماج:  -2

التي تتحملها الشرتة الدامجة التي تعد ضرورية لتنفيووذ ىمليووة 

وم  اهمها  مصاريف )التسجيل الالزمووة لالمووتالك    االندماج

واتعووواب المحوووامي  ىووو  االستشوووارات القانونيوووة و مووودققي 

ذلووك تحتوواج ىمليووة االنوودماج تقيوويم  فضووال ىوو الحسووابات(. 

ي تعتبوور والت   الموجودات والمطلوبات في الشرتات المندمجة

حيث تشمل اتعوواب     م  المصاريف المباشرة اتعاب المقيمي 

  الووذي  يقوودمو  الخوودمات المهنيووة المتعلقووة بعمليووة يالمهنيوو 

االنوودماج حيووث تتضووم  تعريووف هوودف االنوودماج  التمويوول  

تخطووي  الضووريبة   بووذل العنايووة الالزمووة ال اتتمووال ىمليووة 

 .[17]االندماج  

 تمصووروفاتيتم معالجتهووا  المباشرة:النفقات االخرى غير  -3

فتوورة تحموول للفتوورة المحاسووبية التووي اسووتكملت فيهووا ىمليووة 

االندماج وم  امثلتها ) رواتب المدراء والعاملي  فووي الشوورتة 

فضووال المقتنية الذي  ساهموا في دراسة واتماا ىملية االندماج 

 الى اندثار اصول الشرتة المندمجة (. ى 
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وبات الشركة المشتراة علــى اســاس تقييم موجودات ومطل-4

و يووتم التوصوول الووى صووافي القيمووة العادلووة  :  القيمــة العادلــة

 الموجودات م  خالل المعادلة االتية :

صوووافي الموجوووودات  بالقيموووة العادلوووة م القيموووة االجماليوووة 

القيمووة   –لموجودات الشرتة المندمجة مقومووة بقيمتهووا العادلووة  

 قيمتها العادلةاالجمالية لمطلوباتها مقومة ب

 

 المبحث الثالث : الدراسة الميدانية  

 الشرتة العامة الصناىات الفوالذية 

تعوود الشوورتة العامووة للصووناىات الفوالذيووة  وحوودة انتاجيووة 

اقتصادية ممولة  ذاتيا ومملوتة للدولة بالكامل وترتب  بوزارة 

الصناىة والمعاد  وتتمتووع بالشخصووية المعنويووة  واالسووتقالل 

المووالي واالدار  وتعموول ىلووى وفووق اسووس اقتصووادية ويكووو  

 مقرها الرئيس في مدينة بغداد. 

 2015( لسوونة 360مجلووس الوووزراء الموورقم ) اسووتنادا لقوورار

والمتخووذ فووي الجلسووة االىتياديووة الثامنووة والثالثووي  والمنعقوودة 

والمبلووغ بكتوواب االمانووة العامووة لمجلووس    6/10/2015بتاريخ  

فوووووووي  ( 10/1/14/31722الووووووووزراء العووووووودد )/ .ز /

( مووو  قوووانو  31واسوووتنادا الحكووواا الموووادة ) 8/10/2015

( المعوودل . تووم 1997( لسوونة )22)الشوورتات  العامووة رقووم 

فووي  411/24/53462عوودد صوودور االموور الوووزار   ذ  ال

المرتبطوووة  الشووورتات الوووذ  يتضوووم  دموووج  17/12/2015

 التالية :الصناىة والمعاد  

 )المندمجة (.النصر العامة للصناىات الميكانيكية  شرتة ❖

 )المندمجة (. صمود العامة للصناىات الفوالذية ال شرتة ❖

) الشوورتة الجديوودة .ىات الفوالذيووة الشوورتة العامووة للصوونا ❖

 الناتجة ى  االندماج (.

 -: ( الجديدةالعامة للصناىات الفوالذية ) اهداف الشرتة

تهوودف الشوورتة الووى المسوواهمة فووي دىووم االقتصوواد الوووطني  

 وتنمية االنتاج الصناىي م  خالل  :

اوال : تطوير منتجات الشرتة وفق الحاجة والتصاميم الحديثة 

والوصووول بهووا الووى اىلووى  المواصووفات المطلويووة وتحووديث 

 الخطوط االنتاجية وتطويرها مع التأتيد ىلى تقليل الكلف.

ثانيوووا : توسووويع القاىووودة الصوووناىية بموووا يالئوووم حاجوووة البلووود  

 والقطاىات المختلفة .

اقيووة موو  منتجووات الشوورتة وتقليوول ثالثووا : تغطيووة السوووق العر

 االىتماد ىلى المنتجات المستوردة المشابهة .

 تقييم االندماج من الناحية المحاسبية  

ىوودا اتبوواع الشوورتة العامووة للصووناىات  الطريقــة المتبعــة (1

الفوالذيووة طريقووة الشووراء فووي معالجووة االنوودماج اوا  طريقووة 

وا  مووا    القوائم الماليووةيمك  االىتماد ىليها م  خالل دراسة  

قامت بم الشرتة هو فق  اثبات موجووودات ومطلوبووات شوورتة 

النصوور للصووناىات الميكانيكيووة وشوورتة الصوومود للصووناىات 

 31/12/2015ولغايوووة   2015/ 1/1الفوالذيوووة مووو  تووواريخ 

واىتموووواد ذلووووك ىنوووود اىووووداد الحسووووابات الختاميووووة  فووووي 

رقابة المالية والمصادق ىليها م  قبل ديوا  ال  31/12/2016

  12/11/2017فووي    11/43/25030االتحاد  ذ  العوودد ب/

ىلماً أ  للشرتة العامة للصووناىات الفوالذيووة  مل مووة بتطبيووق 

( الذ  يتوافق مع متضوومنات 22معيار المحاسبة الدولي رقم )

(  انوودماج األىمووال فيمووا يخووتص 3معيار اإلبالغ المالي رقم )

بة ى  االنوودماج  للشوورتتي  باىتماد طريقة الشراء في المحاس

 ىينة البحث.

 لم يتم اجراء قيود غلق للشوورتتي  المنوودمجتي قيود الغلق :  (2

بعد  قرار االندماج بالسووجالت وذلووك بسووبب الناوواا المؤتمووت 

وتم االتتفاء بعمل ترمي  للنااا الجديد يعمل    لكل واحد منهما

 .الشرتتي ىلى توحيد العمليات واالحداث المالية بي  

تم مخالفة معيار االبالغ المالي رقم :معياراندماج االعمــال   (3

( م  خالل اثبووات مووا تملكووم الشوورتتي  موو  أرا  ومبووا  3)

وآالت ومعوودات وىوودد وقوالووب وأثوواث وأجهوو ة مكاتووب  فووي 

مناطق مختلفة تم أثباتها في السووجالت بالكلفووة وتمووا أظهوورت 

 31/12/2015دماج في   السجالت فا  تلفتها لغاية تاريخ االن

ألف دينار تم  نقلها بموجب االندماج الووى   (18386448هي )

الشوورتة الفوالذيووة ىلموواً أ  شوورتة الفوالذيووة لووم تقووم بتقييمهووا 

بالقيمووة السوووقية العادلووة لمعرفووة أ  تووا  هنوواك  شووهرة محوول 

 موجبة أا سالبة وتم ادخالها بالمرت  المالي بالقيمة الدفترية.
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لووم تسووتطيع الشوورتات المندمجووة بتحديوود  تكــاليف الشــراء (4

فضووال تكاليف الشراء وذلك بسبب ىدا تحديوودها ثمنوواً للشووراء 

ىوودا تحديوودها أ  مصوواريف أو احتموواالت طارئووة يمكوو    ى 

 تحديدها م  تاريخ الشراء.

ىوودا قيوواا  الشوورتة بتحديوود المصوواريف   مصاريف الشراء  (5

المباشوورة والمصوواريف غيوور المباشوورة وذلووك بسووبب ىوودا 

يشووير   بسبب ىوودا وجووود مووا   االندماجاستخراج الشرتة تلفة  

 2133و بالنااا المحاسبي الموحد م  حيث رقم الدليل وال

وانما تحميلها جميعهووا ىلووى تشووف  اجراءات المحاسبية لها  2

 .الدخل

ىدا تحمل الشرتة الدامجة بدفع مقابل ى  : العادلــةالقيمة   (6

ىملية االندماج الووى الشوورتات المندمجووة وىوودا قيامهووا ايضووا 

بتحديد القيمة العادلة لألصول التي تم استالمها موو  الشوورتات 

المندمجة بسبب ىدا تقييمها للموجووودات والمطلوبووات بالقيمووة 

لمالك واحد هووو ال  ا  السوقية العادلة م  قبل الشرتة الدامجة.

 الدولة.

ا  ىملية االتحاد القانوني التي حوودثت بووي  : شكل االندماج  (7

شووورتة النصووور للصوووناىات الميكانيكيوووة وشووورتة الصووومود 

للصناىات الفوالذية هي ىملية انوودماج تبيوورة ظهوورت بشووكل 

مفوواجو ونتيجووة لاووروف غيوور طبيعووة ممووا ادى الووى ضووعف 

جهوواز الرقووابي الووداخلي الرقابة ىلى ىملية االندماج م  قبل ال

 لوزارة الصناىة والمعاد .

ىوودا االىتووراف بالشووهرة المتولوودة ىوو  : شــهرة االنــدماج (8

 في الشرتات العامة.االندماج  

المعالجة المحاســبية وفقــا لطريقــة الشــراء )القيمــة العادلــة( 

 للشركة الجديدة .

الصوومود (   تم تشكيل لجنة لتقييم اصول الشوورتتي  ) النصوور 

اال ا    18/5/2015( فوووي  802بووواالمر االدار  المووورقم ) 

اللجا  متلكئة في تقييم موجوداتها الثابتة وهووذا مووا اتدتووم اخوور 

تتب وزارة المالية / الدائرة االدارية /قسم تقيوويم االصووول ذ  

وا  الرقابة المالية وتتاب دي 20/11/2017في   43540العدد  

وتتوواب وزارة الصووناىة   1/1/15/2017االتحاد  ذ  العوودد  

( في 65366دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي رقم  )  والمعاد  /

( ايوواا 5والمتضم  اجراء مايل ا خووالل موودة )  14/12/2017

 .لألهمية القصوى لموضوع تقييم الموجودات الثابتة

الموجووودات الثابتووة )بالقيمووة  تقيوويميبووي  الجوودول ادنوواه اىووادة 

العادلة ( التي تم الحصووول ىليهووا موو  الجووداول المرسوولة الووى 

( 256وزارة المالية م  قبل الشرتة بموجب الكتوواب الموورقم )

 تافووة والووذ  يتضووم  ارسووال الكشوووفات 21/12/2017فووي 

وتم توظيف التقييم هذا ىلى وفق معيار تقرير    (CDبمرفق )

( لشوورتة الصوومود العامووة للصووناىات 3رقووم )االبالغ المووالي  

في تاريخ االندماج  وبيا  انعكووام اسووتخداا القيمووة    الفوالذية

 (. 2) بالجدول رقم العادلة ىلى قائمة المرت  المالي

 تقييم الموجودات على اساس القيمة العادلة( 1جدول رقم )

 .باالىتماد ىلى جداول تقييم االصول للشرتة ي الجدول م  اىداد الباحث

 رقم الدليل  اسم الموجود 
 القيمة الدفترية 

 التاريخية دينار 

 القيمة العادلة 

 السوقية دينار 
 الفرق 

 578، 370، 497، 110 000، 000، 525، 110 422، 629، 27 111 االراضي 

 416، 647، 337، 157 000، 550، 303، 158 584، 902، 965 112 المباني 

 543، 814، 449، 188 025، 617، 041، 203 482، 802، 591، 14 113 االالت ومعدات 

 970، 603، 877 479، 642، 885، 2 509، 038، 008، 2 114 وسائط نقل 

 0 770، 334، 500 770، 334، 500 115 عدد وقوالب 

 0 915، 740، 292 915، 740، 292 116 اثاث واجهزة مكاتب

 457،162،436،507 475،548،885،189 18،386،448،682 المجموع 
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 بيانات الشركة/ دينار  اسم الموجود  الدليل 

 )قبل المعيار( 

 بيانات الشركة / دينار 

 المعيار ( )بعد 

   الموجودات  1

   الموجودات الثابتة  

 475،548،885،189 18،386،448،682 )بالقيمة الدفترية( الموجودات الثابتة 11

 96،500،000 96،500،000 استثمارات مالية طويلة األجل  151

 475،645،385،189 18،482،948،682 مجموع الموجودات الثابتة  

   المتداولة الموجودات  

 73،383،742،280 73،383،742،280 المخزون )بالكلفة(  13

 304،281،875 304،281،875 اعتمادات مستندية لشراء مواد  138

 236،264،872،571 236،264،872،571 المدينون  16

 9،745،828،480 9،745،828،480 النقود  18

 319،698،725،206 319،698،725،206 مجموع الموجودات المتداولة  

 795،344،110،395 338،181،673،888 مجموع الموجودات  

   مصادر التمويل  2

   مصادر التمويل طويلـة األجل  

 1،716،945،000 1،716،945،000 رأس المال  21

 263،065،511،532 73،038،685،808 االحتياطيات  22

 0 (249،365،758،270) العجز المتراكم  225

 17،769،852،513 0 التخصيصات  23

 165،840،288،007 165،840،288،007 قروض مستلمة طويلة األجل  241

 448،190،111،694 (8،769،839،455) مجموع مصادر التمويل طويلة األجل  

   مصادر التمويل قصيرة األجل  

 3،900،000،000 3،900،000،000 القروض المستلمة )قصيرةاألجل(  2414

 2،490،603،327 2،490،603،327 مصارف دائنة  25

 340،560،910،016 340،560،910،016 الدائنون  26

 346،951،513،343 346،951،513،343 مجموع مصادر التمويل قصيرة األجل  

 795،344،110،395 338،181،673،888 مجموع مصادر التمويل  
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للشوورتة العامووة  اآلتيووةممووا تقوودا يمكوو  مالحاووة المتغيوورات 

 للصناىات الفوالذية في تاريخ االندماج:

بعوود   %(25.8  )  ارتفاع رصيد الموجودات الثابتة  بنسووبة    -1

موو  متطلبووات   يعوودوالووذ      تبني معيار قيووام  القيمووة العادلووة

( الذ  يؤتد انم ىنوود انوودماج 3IFRS)    معيار اندماج االىمال

فانوووم يجوووب ا  يوووتم  اىوووادة تقيووويم الموجوووودات   الشووورتات

حيث بلغ رصيدها بموجب القيمووة   والمطلوبات بالقيمة العادلة

بينمووا بلغووت   ( دينووار682 448 386 18الدفتريووة بمقوودار )

دينار وفق تقييم لجنة (  189 885 548 475)   قيمتها العادلة

الخبراء لجميع موجووودات الشوورتة موو  قبوول )موودراء المعاموول 

  يوالمهندسي  والفنيي  الذي  يمتلكو  خبوورة ال تقوول ىوو  ثالثوو 

حيووث بلووغ الفوورق    سنة  في العمل في جميع معامل الشوورتة (

( 507 436 162 457بي  القيمة العادلة والدفتريووة بمقوودار )

 دينار.

%( حيووث بلووغ 2.60الحتياطيووات بنسووبة ) ارتفوواع رصوويد ا-2

بموجووب   دينووار ( 532 511 065 263رصوويدها بمقوودار)

بينمووا بلغووت قيمتهووا الدفتريووة   التقييم وفق معيار القيمة العادلووة

فووووي سووووجالت الشوووورتة فووووي توووواريخ االنوووودماج بمقوووودار 

ب يوووووووووادة قووووووووودرها   ( دينوووووووووار808 685 038 73)

 ( دينار.  724 825 026 190)

بينمووا  انخفط رصيد العج  المتراتم  حيث بلووغ )صووفرا(   -3

تا  الرصيد بموجب القيمووة الدفتريووة بتوواريخ االنوودماج بقوودار 

وقووود توووم تخفووويط العجووو    ( دينوووار270 758 365 249)

المتراتم تليا ى  طريق غلقم في رصيد حساب فووائط اىووادة 

 دينار. (507 436 162 457التقييم والبالغ )

حيووث بلغووت  23حسوواب ) التخصيصووات( / ارتفوواع رصوويد-4

 دينار والذ  يمثل االتي : (083 643 602 7قيمتم بمقدار)

أ( رصيد حساب مخصص هبوووط االسووتثمارات الماليووة حيووث 

  ( دينووار الووذ  تووم تكوينووم تحوطووا000 250 48بلغ مقداره )

وذلك لوجود لجنة في وزارة الصناىة لتصفية  رصيد حساب 

  دينووار  (  000 500 96االستثمارات المالية والبووالغ قيمتووم )  

بسووبب ىوودا اتتمووال اجووراءات التأسوويس لهووذه االسووتثمارات 

وتمووا هووو موضووج فووي تقريوور ادارة    2002المتوقفة منذ ىاا  

  .2015الشرتة  لعاا 

مشووكوك فووي تحصوويلها رصيد حساب مخصص الووديو  ال ب(

نتيجووة اتبوواع    دينار  (083 393 554 7الذ  ارتفع بمقدار  )

وقيوواا الباحووث بعموول   طريقووة الشووراء ىنوود انوودماج االىمووال

مخصص للديو  المشكوك في تحصيلها بناء ىلى المعلومووات 

التي تم الحصول ىليها م  المدير المالي لتقدير صافي القيمووة 

والووذ  يمثوول التحوووط موو    بالقابلووة للتحيوول موو  هووذا الحسووا

مخاوف ىدا التحصيل لديو  الشرتة التووي تمثوول فووي  اغلبهووا 

 .2003قبل ىاا 

تم اثبات القيد االفتتوواحي لموجووودات ومطلوبووات الشوورتة    -4

العامووة للصووناىات الفوالذيووة فووي توواريخ االنوودماج تمووا فووي 

بالقيموووة العادلوووة وفقوووا لمتطلبوووات  المعوووايير   31/12/2015

المحاسوووبية الدوليوووة النووودماج االىموووال  بجعووول  ارصووودة 

الموجووودات الجديووودة للشووورتتي  المنووودمجتي  مووودينا وجعووول 

واثبووات الفوورق بينهمووا بجعوول رصوويد حسوواب    المطويات دائنا

فووووووائط اىووووووادة التقيوووووويم دائنووووووا والبووووووالغ مقووووووداره 

 ( دينار .724 825 026 190)

  تم اىداد الكشوفات المالية والكشوووفات التحليليووة الجديوودة  -5

م  خالل ىكس المتغيرات المشار اليها اىاله وىرضووها  مووع 

بيا  نتائج تأثيرها وفقا لتكييووف معووايير االنوودماج الدوليووة  فووي 

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء    31/12/2015تاريخ االندماج  

 .6/10/2015بتاريخ  2015لسنة  360المرقم 

ما سبق فانم يؤد   تكييف معيار  المحاسبي واإلبالغ المالي و

م  خالل ىكس  االجراءات المحاسووبية التووي   (3الدولي رقم )

الووى الوصووول الووى    يتطلبها المعيار بمووا يالئووم البيئووة المحليووة

 التمثيوولالووذ  يسوواىد ىلووى   نتووائج اقوورب الووى الدقووة والواقووع

الصادق والمالئم ىند اىداد القوائم المالية وهذا ما نصت ىلية 

 فرضية البحث.

 

 

 المبحث الرابب  : االستنتاجات والتوصيات  

 االستنتاجات  

قد تتوافق طريقة جمع المصالج  فووي المعالجووة  المحاسووبية   .1

المنطقية والمقبولة  م  الناحية االقتصادية والقانونية في البيئة 

ندما الشرتات المنضوية في ىملية االندماج مالكهووا العراقية ى
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حيووث تقوووا هووذه    واحد هي الدولة ) شوورتات القطوواع العوواا (

الطريقة ىلى استمرار ملكية المصالج والتبادل المشووترك بووي  

للتحاسووب   اوىدا انتاجهووا اساسوو    الكيانات الداخلة في االندماج

مما يؤد  الى ظهور صووافي موجووودات    يمك  االىتماد ىلية

وتوحوود وترحوول وتبقووى    الشرتة وبضمنها األرباح المحتجوو ة

 تما هي دو  أ  تعديل اال في حالة ظهور متطلبات قانونية.

افتقار البيئووة المحليووة الووى وجووود قاىوودة محاسووبية ىراقيووة   .2

خاصة بعملية االنوودماج  ممووا جعوول الشوورتات الداخلووة بعمليووة 

تعتمووود المعوووايير المحاسوووبية الدوليوووة الخاصوووة  االنووودماج ال

 (.3باالندماج )معيار االبالغ المالي الدولي رقم 

ىدا قياا الشرتات العامة بالتامي  ىلى موجودات الشوورتة   .3

وا  البلد   م  السلب والنهب واالضرار التي تلحق بها خاصة

وتذلك يساىد خبووراء التووأمي   يعيش في ظروف غير مستقرة 

اك مع خبراء تقييم الموجودات بالشوورتات العامووة موو  باالشتر

قيام وتقييم لموجودات الشرتة وتنفيذ متطلبات معيار انوودماج 

 .االىمال

اظهرت نتائج االندماج الى ارتفاع قيمة الشوورتة والمتمثلووة   .4

باىادة تقييم موجودات ومطلوباتها بالقيمة العادلة بشكل يفوووق 

يووة للشوورتات المندمجووة قبوول مجموووع  قيمهووا  بالكلفووة التاريخ

 االندماج.

النارية الكفاية التفاضلية اتثر مقبوليووة واسووتعماال موو    تعد  .5

حيووث تسووعى الشوورتات الدامجووة بالقضوواء    ناريات االنوودماج

ىنوودما  تكووو    ىلى  المشاتل التي تعانيها الشرتات المندمجة

ادارة الشوورتات الدامجووة اتثوور فاىليووة وتفوواءة موو  الشوورتات 

فووا  نتيجووة االنوودماج للشوورتتي  يسوواىد االدارة   مجووةالمند

الجديوودة للشوورتة الدامجووة موو  رفووع مسووتوى تفايووة الشوورتة 

 المندمجة الى مستوى تفاءة ادارة الشرتة الدامجة.  

 

 

 :  التوصيات

ضوورورة التووامي  ىلووى موجووودات الشوورتات العامووة لوودى  .1

شرتات التامي  الوطنيووة المعتموودة  التووي تسوواىدها فووي اىووادة 

 وذلك الهمية ذلك ىلى مستوى الصناىة واالىمال.   التقييم

يفضل اىتماد نارية الكفاية التفاضوولية موو  قبوول الشوورتات   .2

وذلووك بسووبب الم ايووا  الراغبة باالندماج فووي ىمليووة االنوودماج  

التي توفرها النارية م  التووأزر االدار  والمووالي والتشووغيلي 

 باالندماج.بي  الشرتات الداخلة 

ضرورة ترسيخ مفهوا محاسبة القيمة العادلة وخصائصووها   .3

وتقيوويم   وطوورق قياسووها لوودى العوواملي  فووي مجووال المحاسووبة

الموجودات والمطلوبات للشوورتات الداخلووة باالنوودماج بالقيمووة 

 العادلة.

. يجووب االفصوواح ىوو  اسوولوب او طريقووة المحاسووبة ىوو  4

ى اىتموواد فووي تطبيقووم االنوودماج وبيووا  االسووباب التووي ادت الوو 

 الداخلة في ىملية االندماج. الى الشرتاتبالنسبة 

اىتموواد وتكييووف المعالجووات المحاسووبية الووواردة بالمعيووار  .5

 .لبيئة المحلية( بما يالئم ا3م )الدولي الندماج االىمال رق
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