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 22المعٌار المحاسبً الدولً رقم 
 (1998المعدل عام )

 
اندماج المشروعات 

 
. 1983 (نوفمبر)تم اعتماد المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و العشرون فً تشرٌن الثانً 

 
  تم تعدٌل  معٌار المحاسبة  الدولً الثانً  والعشرون كجزء  1993(دٌسمبر)فً كانون األول 

، وأصبح معٌار المحاسبة الدولً الثانً "مقارنة وتحسٌنات  البٌانات المالٌة"من  مشروع  حول 
المعدل ) الثانً و العشرون المعٌار المحاسبً الدولً)" اندماج المشروعات"و العشرون 

. ((1993عام
 من معٌار  المحاسبة  69و (1 )39،  تم  تعدٌل  الفقرتٌن 1996 (أكتوبر)فً تشرٌن األول 

  من هذا  المعٌار لتكونا  متفقتٌن  مع  85و  (1)39أي الفقرتٌن   )الدولً الثانً  و العشرون 
و أصبحت " ضرابب الدخل "( 1996المعدل عام  )معٌار  المحاسبة  الدولً  الثانً عشر 

التعدٌالت  نافذة  المفعول  للبٌانات  المالٌة  السنوٌة  التً  تؽطً  الفترات التً تبدأ فً األول 
 . أو بعد هذا التارٌخ 1998 (ٌناٌر)من كانون الثانً 

 تم تعدٌل  فقرات  متعددة  من معٌار  المحاسبة  الدولً  الثانً و 1998 (ٌولٌو)فً تموز 
انخفاض   قٌمة  "العشرون   لتكون  متفقة  مع معٌار المحاسبة الدولً السادس  و الثالثون  

المخصصات، المطلوبات المحتملة "معٌار  المحاسبة  الدولً  السابع و الثالثون "  الموجودات
الموجودات  ؼٌر  "الثالثون  وومعٌار  المحاسبة  الدولً  الثامن"  و الموجودات المحتملة

معٌار  المحاسبة  )كما  تم  تعدٌل  معاملة الشهرة السالبة، و ٌصبح المعٌار المعدل " الملموسة
نافذ  المفعول  للبٌانات  المالٌة  السنوٌة 1998(( المعدل عام  )الدولً  الثانً  والعشرون  

    .        أو بعد هذا التارٌخ 1999 (ٌولٌو)التً تؽطً الفترات التً تبدأ فً األول من تموز 
األمور  " لتبدل اإلشارات للمعٌار المحاسبً  الدولً  العاشر  97،  عدلت الفقرة 1999فً عام 

باإلشارة إلى   المعٌار المحاسبً " الطاربة واألحداث الواقعة  بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
أضؾ  ".  األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة "( 1999المعدل عام )الدولً العاشر 

لتكون  متوافقة  مع  المعٌار المحاسبً  الدولً   (ج) 31 و 30إلى ذلك تم تعدٌل الفقرات  
وقد  أصبح النص المعدل  نافذ  المفعول  عندما  أصبح  . ( 1999المعدل عام  )العاشر 

 نافذ  المفعول  ـ أي للبٌانات المالٌة (1999المعدل عام  )المعٌار المحاسبً  الدولً  العاشر
 . أو بعد ذلك التارٌخ2000 (ٌناٌر)التً تؽطً الفترات التً تبدأ من األول من كانون الثانً 

نشر العاملون فً لجنة  معاٌٌر المحاسبة  الدولٌة بشكل ، 1998 (أكتوبر)فً تشرٌن األول 
الموجودات  ؼٌر "منفصل، أساس لالستنتاجات لمعٌار المحاسبة الدولً  الثامن و الثالثون 

، وتتوفر النسخ لدى (1998المعدل عام )ومعٌار المحاسبة الدولً الثانً و العشرون " الملموسة
. دابرة النشر التابعة للجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

: واحد من تفسٌرات اللجنة الدابمة للتفسٌرات ٌتناول المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و العشرون
.  كامتالك أو توحٌد المصالحإما ـ اندماج المشروعات ــ التصنٌؾ 9تفسٌر ـ 

   
المحتوٌات 

 
 (1998المعدل عام )المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و العشرون 

 
اندماج المشروعات 
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( 1998 دل عامعالم)
 وعاترندماج المشا

 لمعٌارا هذا تطبٌق بٌجو . لون داكنوبابلة ملمكتوبة بؤحرؾ الفقرات امن  لمعٌار اذاهكون ٌت
 كذلك فً ضوء ما جاء فً المقدمة، وفقراتالبباقً  وإٌضاحات فً ضوء ما جاء من مواد

 المعاٌٌر تطبٌق لرةضرو توجد هناك  اله أنحظةمالوٌجب .  ةبالمعاٌٌر الدولً ةصخاال
. ( من المقدمة 12راجع الفقرة ).ٌابألهمٌة نساة للبنود قلً الدولٌة على االمحاسبٌة

دؾ المعٌار ه
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بق هذا طو ي لٌات اندماج المشروعاتمدؾ هذا المعٌار إلى توصٌؾ المعالجة المحاسبٌة لعهي
شروع آخر وكذلك فً حالة ضم المصالح بٌن م ( دمج) المعٌار فً حالة قٌام مشروع بشراء

تتضمن عملٌة المحاسبة و . ٌث ٌصعب تحدٌد المشتري، وهً حالة نادرة ح اكثر من مشروع
القابلة )الشراء، توزٌع تكلفة الشراء على الموجودات والمطلوبات  عن الشراء تحدٌد تكلفة

م المحاسبة عن الشهرة أو  ث(ج مالمند)للمشروع الذي ٌتم الحصول علٌه  (للتحدٌد أو التمٌٌز
لتً خرى اوهناك بعض العملٌات المحاسبٌة األ. الشهرة السالبة فً تارٌخ الشراء وما ٌلٌه

 من ةالتً تتم خالل فتر (الشراء  )ة، المحاسبة على عملٌات االمتالك يتتضمن تحدٌد حقوق األقل
، التؽٌرات الالحقة لتكلفة الشراء أو فً عملٌة تحدٌد الموجودات (التدرٌجٌة)الزمن 

 . والمطلوبات، وأخٌرا اإلفصاح الالزم
طاق المعٌار ن

.  المشروعاتج المحاسبة على اندمادٌجب تطبٌق هذا المعٌار عن
نونٌة أو  ضرٌبٌة أو  اد  ٌتم  تنفٌذ  عملٌة االندماج  بؤكثر من  وسٌلة وذلك راجع  ألسباب  قق

  أحد المشروعات  بشراء حقوق ملكٌة  مشروع  آخر  أو شراء مقد  تضمن  قٌا ؾ .ؼٌرها
وقد تتم  عملٌة الشراء مقابل إصدار أسهم أو دفع  نقدٌة أو ما ٌعادل  النقدٌة  . صافً موجوداته

ساهمً المشروعٌن المندمجٌن أو بٌن أحد م ن ي بد  تتم  العملٌة  فٌما ق. أخرىأو موجودات 
وع جدٌد ر تكوٌن مشاالندماجوقد  تتضمن  عملٌة   . المشروعٌن ومساهمً المشروع  اآلخر

رة على المشروعات التً ٌتم إدماجها، تحوٌلة صافً  موجودات أحد المشروعات  أو ط السًهل
بؽض  و. اكثر إلى  مشروع  آخر أو  تصفٌة    مشروع أو اكثر من المشروعات  المندمجة

النظر  عن  كٌفٌة   تنفٌذ  عملٌة  الدمج ،  فإن المعالجة المحاسبٌة و متطلبات اإلفصاح التً 
ٌنص علٌها هذا المعٌار تعتبر مناسبة طالما كان جوهر العملٌة ٌتماشى مع تعرٌؾ اندماج 

. المشروعات فً هذا المعٌار
 

ركة  تابعة، وفً هذه الحالة  تكون الشركة   ش  -د  ٌنتج عن عملٌة الدمج عالقة شركة  قابضةق
هً  الشركة  (الممتلكة)  ةهً الشركة القابضة وتكون الشركة  المشترا (الدامجة(المشترٌة 

ذا المعٌار عند إعداد البٌانات بهاللتزام اابضة قعلى الشركة ال فً  هذه   الحالة ٌجب. التابعة
ابضة عند إعداد بٌاناتها المالٌة  الخاصة  بإظهار  حصتها  فً  ق الةوم الشركق ت.المالٌة الموحدة

سبً الدولً السابع و اراجع  المعٌار المح)الشركة   التابعة  كاستثمار  فً  شركات  تابعة  
  .(العشرون، البٌانات   المالٌة  الموحدة  والمحاسبة عن االستثمارات  فً شركات تابعة

 
 بما فً ذلك  الشهرة بدال ىقد تتم عملٌة الدمج عن طرٌق شراء صافً موجودات شركة أخر

 شركة  –هذه الحالة ال ٌنتج عنها عالقة  شركة قابضة . من  شراء  أسهم فً الشركة األخرى
جة تطبٌق هذا المعٌار عند إعداد بٌاناتها الدام  على الشركةبوفً مثل هذه  الحاالت  ٌج. تابعة

 . لموحد ة اإعداد بٌاناتها المالٌة المالٌة الخاصة وبنفس الوقت عند
 
 

 عن طرٌق ما ٌسمى بالدمج القانونً، ورؼم اختالؾ متطلبات  االندماج القانونً  االندماج د ٌتمق
 :ٌن اآلتٌٌن لمن  دولة إلى أخرى، إال أنه ؼالبا ما ٌتم بٌن شركتٌن وبؤحد الشك

 
. ها ومطلوباتها إلى الشركة األخرىموجوداتتحوٌل وصفٌة إحدى الشركتٌن ت
 

. فة موجودات ومطلوبات الشركتٌن إلى شركة جدٌدةكاتحوٌل وصفٌة الشركتٌن ت
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ناك العدٌد من حاالت الدمج القانونً التً تحدث كجزء من عملٌة إعادة  التنظٌم  أو  الهٌكلة  وه
ٌن  بلمجموعة من الشركات ولن ٌتم التعرض لها فً هذا المعٌار ألنها  مجرد  عملٌات  تتم  

كات  تخضع  لرقابة مشتركة ومع  ذلك فإن  أٌة  عملٌة  اندماج  ٌنتج  عنها  دخول شر
لح بالبٌانات االشركتٌن كؤعضاء فً نفس المجموعة ٌجب معاملتها كعملٌة دمج أو ضم مص

 .المالٌة طبقا لمتطلبات هذا المعٌار
 

كرها ذال ٌتعامل هذا المعٌار بالبٌانات المالٌة الخاصة بالشركة األم، فٌما عدا الحاالت التً تم 
 ، فالبٌانات المالٌة المنفصلة ٌتم إعدادها باستخدام ممارسات محاسبٌة مختلفة فً 4بالفقرة رقم 

 .دول مختلفة لتلبٌة احتٌاجات متنوعة
 

 :ال ٌتعامل هذا المعٌار مع 
 
 .  مشتركةةلٌات بٌن منشآت تخضع لسٌطرملعا
 
راجع المعٌار المحاسبً الدولً  الحادي و الثالثون )حصص فً المشروعات المشتركة لا
، والبٌانات المالٌة للمشروعات ("ارٌر المالٌة عن الحصص فً الشركات المشتركةقالت"

. المشتركة 
 
 
 

ت لمصطلحاارٌؾ تع
 

ر معٌاال اذه فًة ملمصطلحات المستخداي تعرٌؾ ٌلا مفً
ٌة دلك وحدة اقتصا ذتج عن ٌنبحٌث ثركأن أو ركتًلشن عملٌة دمج عبارة ع: األعمال اندماج 

 .عملٌات شركة أخرىوى صافً موجودات عل ةأو السٌطرمع ركة باالتحاد شام ينتٌجة ق
بالحصول ( مجة الداةكالشر)لشركات اام إحدى قًن اندماج مشروعات و ذلك بععبارة  : الدمج
قابل مفً ( شركة مدمجة )رى أخعملٌات شركة وفً موجودات صارة على طلسًا حقعلى 
 . مسهأر صداأو إ ( مطلوبات) بتعهدات مالٌة املتز اأو موجودات ل عنزالتنا

 تملك للشركات الممتلكةا فًن يلمساهمالها ال خمنقوم يج دمبارة عن عملٌة ع : ضم المصالح
لك ذلشركات وا كٌات تلملعلى صافً موجودات وع( ة لاوشبه الكام) رة الكاملة طحق السً

 كنم ي الثة التً تم تكوٌنها، وبحًدة بالوحبطلمخاطر المرتالمنافع وا فًلة دلتحقٌق مشاركة متبا
  .ٌد أي من الطرفٌن دحت

لك ذ ما وروع مشلٌة ٌل السٌاسات المالٌة والتشػفًلتحكم اى علرة قدلاعبارة عن : السٌطرة 
 .ألنشطة ك انافع من تلمى علللحصول 

 . أكثر أو تابعة بارة عن شركة تمتلك شركةع : (األم)الشركة القابضة 
. (ضةبقاالركة شالبعرؾ ت) رعلٌها شركة أخرى طن شركة تسًععبارة :  الشركة التابعة 

افً موجودات وص (لربح ا )فً نتابج العملٌات صالجزء من ا لك ذعنبارة ع:  حقوق األقلٌة 
رٌق المنشؤة ط عنمباشرة  ؼٌر وأطرٌقة مباشرة  بوكة ملم ٌرغلشركة التابعة المتعلقة بحقوق ا

. األم
 ن طرفًن ٌن بًدٌة وتس أو تبادل اهساسأى علم ٌتمكن أن  ية التًٌملقاهً  : القٌمة العادلة 

  .كافبانتا مهة طرفاملعام فًلتعامل ا ن  فًراؼبًو  نمطلعً
هً  نقود محتفظ  بها و موجودات سٌتم استالمها من خالل مبالػ محددة :  الموجودات النقدٌة 

. أو قابلة للتحدٌد 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  

عملٌا ت الشركة وفً موجودات صاعلٌة على ؾ انتقال السٌطرة الخهو تاري:  االمتالكتارٌخ 
   . الشركة الدامجةى إلالممتلكة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبٌعة اندماج المشروعات 
 اندماج الشركات، تختلؾ عملٌة االمتالك أو الشراء اختالفا جوهرٌا عن نند المحاسبة عع

، فلذلك، توجد طرٌقة 1فٌجب أن ٌنعكس جوهر العملٌة فً البٌانات المالٌة، عملٌة ضم  المصالح
هر العملٌة فإنه ٌجب  جوحتى تعكس البٌانات المالٌةو. محاسبٌة مختلفة لمعالجة كل  منهما

 .استخدام طرق محاسبٌة مختلفة فً الحالتٌن 
 ( الشراء)لتملك ا

فً معظم حاالت اندماج الشركات تحصل إحدى الشركات على حق السٌطرة على الشركات 
ٌفترض الحصول على حق السٌطرة إذا ما و. لك ٌمكن تحدٌد الشركة المشترٌةذالممتلكة وعلى 

 األطراؾ فً عملٌة االندماج اكثر من نصؾ األسهم التً لها حق التصوٌت فً حدأ تملك
ٌستثنى من ذلك بعض الحاالت النادرة والتً ٌمكن فٌها إثبات أن و. الشركات األخرى الممتلكة

حتى عندما ال تتمكن واحدة من الشركات المندمجة حق . هذه الملكٌة ال ٌنتج عنها حق السٌطرة
الحصول على اكثر من نصؾ حقوق التصوٌت فً الشركات األخرى المندمجة تبقى إمكانٌة 

: تحدٌد مشتري عندما تحصل واحدة من الشركات المندمجة نتٌجة عملٌة االندماج على  
شركات األخرى بمقتضى لكثر من نصؾ عدد األسهم التً لها حق التصوٌت باأالسٌطرة على 

     .اتفاق مع مستثمرٌن آخرٌن
  .ن أو اتفاقوقدرة على التحكم فً السٌاسات المالٌة والتشؽٌلٌة للشركات األخرى بموجب قانلا

ك من سلطة إدارٌة  ذلالقدرة على تعٌٌن أو فصل ؼالبٌة أعضاء مجلس اإلدارة أو ما ٌعادل
 . بالشركات األخرى

 فً االجتماعات أو ما ٌعادل  ذلك  من  ةم أصوات أعضاء مجلس اإلدارظب معسرة على كدلقا
  .سلطة إدارٌة بالشركات األخرى

على الرؼم من أنه قد ٌكون من الصعب فً بعض األحٌان تحدٌد المشتري، إال أن هناك  بعض  
 :التً قد تساعد فً تحدٌد ذلك، وعلى سبٌل المثال الدالبل 

،  اندماج ادلة إلحدى الشركات اكبر كثٌرا من قٌمة باقً  الشركات الداخلة  فًعٌمة القإذا كانت ال
  .ففً مثل هذه الحاالت تكون الشركة األكبر هً الشركة  المشترٌة

إذا تمت عملٌة االندماج عن طرٌق شراء األسهم التً لها حق التصوٌت نقدا، فإن الشركة التً 
 . دفعت النقدٌة هً الشركة المشترٌة

                                                 
1
 . التصنيف إما كامتالك أو لتوحيد املصاحل–اندماج املشروعات - انظر أيضا التفسري التاسع 
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تؤثٌر الفعال  فً  اختٌار  لا  على ةإذا أدى االندماج إلى أن تكون إلدارة  إحدى  الشركات  القدر
جة الدام ن  تلك  الشركة هً الشركة وه الحالة  تك هذيؾ. فرٌق اإلدارة لباقً الشركات الممتلكة

.      أو المشترٌة
كس االمتالك ع
دار عدد إصٌق  أخرى عن طرركةشي بعض األحٌان قد تقوم إحدى الشركات بشراء أسهم ؾ

 السٌطرة إلى مالك حقحوٌل تك  ذلرتب علىٌتحٌث بكافٌا من األسهم التً لها حق التصوٌت 
ه أنن معلى الرؼم و. س االمتالك لفظ عكى هذه العملٌةلع لقطوي. الشركة التً تم شراء أسهمها

قانونٌة تعتبر الشركة التً قامت بإصدار األسهم الشركة هً األم أو الشركة لمن الناحٌة ا
المستثمرة إال أن الشركة التً ٌقوم مساهموها اآلن بالسٌطرة الفعلٌة على الشركات الممتلكة هً 

. 10جة التً لها ؼالبٌة األصوات أو لها حق السٌطرة طبقا لما جاء بالفقرة رقم الدام الشركة
و . األخرى ار األسهم هً فً الحقٌقة التً تم دمجها بواسطة الشركةصدإبفالشركة التً قامت 

الشركة األخٌرة تعتبر هً الشركة الدامجة وٌجب علٌها تطبٌق طرٌقة الشراء بالنسبة 
 .للموجودات و المطلوبات الخاصة بالشركة التً أصدرت األسهم 

ضم المصالح 
فبدال من قٌام طرؾ واحد بالسٌطرة، . فً أحوال استثنابٌة، قد ٌصعب تحدٌد الشركة الدامجة

رة على كل ط الممتلكة بعمل ترتٌبات للمشاركة على قٌد المساواة فً السًتٌقوم مساهموالشركا
وم إدارات الشركات قلى ذلك ت إوباإلضافة. أو معظم العملٌات وصافً الموجودات بالتساوي

لمساهمٌن جمٌعا ٌشاركون اكنتٌجة لذلك فإن  وأالممتلكة بالمشاركة فً إدارة الشركة الموحدة  
وٌتم المحاسبة على مثل حاالت االندماج . بالتساوي فً المخاطر والمزاٌا الخاصة بتلك الشركة

  .هذه على أنها ضم للمصالح
ل متساو لألسهم التً لها حق د ال ٌمكن المشاركة فً المزاٌا والمخاطر إال إذا حدث تباةعاد

ذ ٌضمن هذا التبادل الحفاظ على حصص الملكٌة النسبٌة فً إ . التصوٌت بٌن الشركات الممتلكة
اظ على صالحٌات ؾالشركات الممتلكة وبالتالً المزاٌا والمخاطر المرتبطة بها باإلضافة إلى الح

ع ذلك فإنه لكً تكون عملٌة مو .وقدرة كافة األطراؾ على المشاركة فً عملٌة اتخاذ القرارات 
نه ٌجب أال ٌكون هناك تخفٌض فً الحقوق المتعلقة  فإتبادل األسهم متساوٌة فً هذا الخصوص

 .ال فانه ٌإدي الى اضعاؾ تؤثٌر ذلك الطرؾوابؤسهم أحد األطراؾ الممتلكة 
: ٌجب  االندماجتحقٌق مشاركة متبادلة فً المزاٌا والمخاطر المتعلقة بالشركة الناتجة عن ل
لتصوٌت فً الشركات  األسهم التً لها حقا -  جمٌعنإن لم ٌك-تم تبادل ومشاركة ؼالبٌة ي

 .المندمجة
 .شركة األخرى العدم اختالؾ القٌمة العادلة إلحدى الشركات اختالفا جوهرٌا عن قٌمة

اهمو  كل  شركة  بنسبة  ملكٌة  فً األسهم  التً  لها  حق   التصوٌت  فً مس  ظأن ٌحتؾ
 . الندماجقبل ا هما من  تعادل  نفس القٌمة التً كانت لكلةالشركة المتحد

 
 

تتالشى المشاركة المتبادلة بالمزاٌا و المخاطر للمنشؤة الناتجة عن االندماج و تتزاٌد احتماالت 
 :تحدٌد طرؾ ممتلك عند 

دوث  انخفاض فً المساواة النسبٌة للقٌم العادلة للشركات الممتلكة وانخفاض نسبة األسهم ح
.   المتبادلة التً لها حق التصوٌت

 .ضل من ؼٌرهمؾاٌا نسبٌة أزم مجموعة من  المساهمٌن على ترتٌبات مالٌة  تإدي إلى حصول
 ثل هذه الترتٌبات قد تبدأ قبل أو بعد االندماج، وم

ج األعمال التً كان ٌسٌطر ئاعتماد حصة أحد األطراؾ من أسهم الشركة الممتلكة على نتا
. علٌها هذا الطرؾ بعد االندماج
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 ( شراءلا )لتملك ا
 (الشراء)لمحاسبة عن االمتالك ا
 

 رٌق االمتالك باستخدام طرٌقة الشراءط عني ٌتم توعات الرمش الجعن اندماة سبلمحااٌجب 
. معٌار الا هذ من76 لى إ19ات من قرالؾ بوضحةم هًكما 

تشابه استخدام طرٌقة الشراء للمحاسبة عن االمتالك على إحدى الشركات تماما مع المعالجة ي
عتبر ذلك مناسبا إذ تتضمن عملٌة االمتالك ي.  خرىالمحاسبٌة لعملٌات شراء الموجودات األ

تحوٌل موجودات، تحمل مطلوبات، أو إصدار أسهم  فً  مقابل السٌطرة على صافً موجودات 
 م  طرٌقة الشراء التكلفة كؤساس لتسجٌل عملٌة االمتالك كمادستخوت.   آخروعملٌات مشروع

 .تمد فً تحدٌد التكلفة على عملٌة التبادل المإدٌة إلى االمتالكتع
 (الشراء)ارٌخ االمتالك ت

 :من تارٌخ االندماج أن عتبارا مجة ا الدالشركةاى علٌجب 
              .الذي تمت حٌازتهروع  مشلبج األعمال المتعلقة بااخل نتلدبمة اا قنتضمً

 ذلك الذي  تم امتالكه  وكروع اإلظهار  بالمٌزانٌة  العمومٌة  عن  موجودات  ومطلوبات المش
 .دتٌة االمتالك إن وجمل ععنلناتجة ا السالبة ةلشهرة أو الشهرا

ي تتحول فٌه السٌطرة الفعلٌة على صافً موجودات وعملٌات ذارٌخ االمتالك هو التارٌخ الت
ابتداء و. هو تارٌخ بدأ تطبٌق طرٌقة الشراء و(المشتري)جة الدام الشركة الممتلكة إلى الشركة

بج أعمال الشركة اجة ٌجب أن تتضمن نتالدام من ذلك التارٌخ فإن البٌانات المالٌة للشركة
ومن . وهو التارٌخ الذي تنتقل فٌه السٌطرة عن الشركة الممتلكة إلى الشركة الدامجة. الممتلكة

إن تارٌخ االمتالك ٌبدأ من التارٌخ الذي ٌكون فٌه للشركة الدامجة الصالحٌة فً ؾالناحٌة الفعلٌة 
. التحكم فً السٌاسات المالٌة و التشؽٌلٌة للشركة الممتلكة لتحقٌق منافع من أنشطة تلك الشركة
وال ٌمكن اعتبار أن حق السٌطرة قد انتقل إلى الشركة الدامجة إال بعد استٌفاء كافة الشروط 

ا ال ٌتطلب بالضرورة أن تكون ذه ومع ذلك فإن. الالزمة لحماٌة مصالح األطراؾ ذات العالقة
سٌطرة قد تم تحوٌله لكن اعتبار أن حق اٌمالعملٌة قد اكتملت أو انتهت من الناحٌة القانونٌة حتى 

إلى جوهر عملٌة  وللحكم على ما إذا كان حق السٌطرة قد تم تحوٌله فعال ٌجب النظر. فعال
  .االمتالك ولٌس شكلها القانونً

 
 (الشراء)كلفة االمتالك ت

تم يتً الما ٌعادلها  ٌة االمتالك حسب تكلفتها، والتً تتمثل فً النقدٌة اوعملى علٌجب المحاسبة 
لة، بتارٌخ التبادل، للمقابل الذي تقوم الشركة الدامجة بتقدٌمه مقابل دعاالالقٌمة  دفعها أو

كالٌؾ تلشركة األخرى باإلضافة إلى الا موجوداتفً صاى علرة لسٌطق احى علالحصول 
 .ة بعملٌة االمتالكبطالمباشرة المرت

إذا تمت عملٌة االمتالك من خالل عدة عملٌات تبادل، فإن تكلفة الشراء تتمثل فً مجموع 
ة مراحل فإن التمٌٌز بٌن تارٌخ ى عدإذا تمت عملٌة االمتالك علو . تكالٌؾ كافة تلك العملٌات

المحاسبة عن االمتالك تبدأ من تارٌخ ؾ. مٌة خاصةهاالمتالك وتارٌخ عملٌات التبادل ٌعطى له أ
  فًستخدمة فً المحاسبةمحدد المعلومات المتعلقة بالتكلفة والقٌم العادلة التت حدوثها، فً حٌن

 .تبادل التارٌخ الذي تحدث فٌه كل عملٌة 
جة على أساس الدامتقٌٌم الموجودات النقدٌة المدفوعة وكذلك المطلوبات التً تتحملها الشركة 

القٌمة العادلة بتارٌخ عملٌة التبادل و عند تؤجٌل سداد ثمن الشراء، فإن تكلفة التملك هً القٌمة 
خذٌن بعٌن االعتبار أٌة عالوة أو خصم محتمل تحملها عند السداد و لٌس ، آالحالٌة لثمن الشراء

 .القٌمة االسمٌة للمبالػ المستحقة للسداد
ق رابجة والتً تصدرها الشركة وند تحدٌد تكلفة الشراء، ٌتم تقٌٌم األوراق المالٌة التً لها سع
 السوقٌة فً تارٌخ عملٌة التبادل مع ة القٌم فًامجة  على أساس قٌمتها العادلة والتً تتمثللدا
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اعتبار أن وجود تقلبات مستمرة أو محددة فً السوق لن ٌجعل من القٌمة السوقٌة مإشراً ؼٌر 
ق فً تارٌخ معٌن بذاته فإنه ٌجب أن والعتماد على سعر السافً حالة عدم إمكانٌة و. موثوق به

روط شسعار خالل فترة معقولة قبل وبعد تارٌخ اإلعالن عن ألتإخذ بعٌن االعتبار تحركات ا
ي حالة عدم وجود أسعار معلنة أو إذا كان السوق ؼٌر موثوق به فإنه ٌمكن تقدٌر وؾ. االمتالك

جة على أساس نسبة حصتها فً القٌمة الدام القٌمة العادلة لألوراق المالٌة التً تصدرها الشركة
ل وٌمة العادلة للشركة التً تم الحصقالعادلة للشركة الدامجة أو على أساس نسبة حصتها فً ال

ٌساعد المقابل الذي ٌتم دفعه نقدا لمساهمً الشركة التً تم الحصول و. علٌها أٌهما اكثر وضوحاً
 رٌجب أن تإخذ بعٌن االعتباو. فً تحدٌد القٌمة العادلة اإلجمالٌة (كبدٌل لألوراق المالٌة)علٌها 

كافة جوانب عملٌة االمتالك بما فً ذلك العوامل المإثرة فً المفاوضات، وٌمكن االستعانة 
. بتقٌٌمات خارجٌة مستقلة لتحدٌد القٌمة العادلة لألوراق المالٌة المصدرة

 مثل االمتالكجة باإلضافة إلى ثمن الشراء تكالٌؾ مباشرة تتعلق بعملٌة الدامقد تتحمل الشركة 
حاسبٌن أو مستشارٌن مهم باإلضافة إلى أٌة عموالت وأتعاب األستسجٌل وتكالٌؾ إصدار 

التكالٌؾ اإلدارٌة العامة . االمتالك مثمنٌن أو خبراء ٌتم تحملها فً سبٌل إتمام عملٌة أوقانونٌٌن 
رى ؼٌر مرتبطة أخكالٌؾ ت ة باإلضافة إلى أياالمتالكبما فٌها تكالٌؾ إنشاء إدارة خاصة لعملٌة 

مباشرة بعملٌة االمتالك فال تدخل ضمن تكلفة الشراء ولكن ٌتم معالجتها كمصروؾ فً نفس 
. الفترة التً تحدث فٌها

االعتراؾ بالموجودات و المطلوبات القابلة للتحدٌد 
من  ٌجب أن تكون 19الموجودات و المطلوبات القابلة للتحدٌد المعترؾ بها بموجب الفقرة 

الخاصة بالشركة الممتلكة التً كانت موجودة بتارٌخ االندماج باإلضافة إلى أٌة الممتلكات 
و ٌجب االعتراؾ بها بشكل منفصل من تارٌخ . 31 الفقرة بمطلوبات معترؾ بها حس

: االمتالك فقط عندما
ٌكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادٌة مستقبلٌة إلى المنشؤة المتملكة أو أن موارد تتضمن 

 .منافع اقتصادٌة سوؾ تتدفق من المنشؤة المتملكة
  .مقٌاس موثوق به لتكلفتها أو قٌمتها العادلةر ٌتوؾ

 بالموجودات و 26طلق على الموجودات والمطلوبات المعترؾ بها حسب الفقرة رقم ي
 االمتالكلٌة مع  مبلػ الشهرة أو الشهرة السالبة الناتجة عنثروٌتؤ. المطلوبات القابلة للتحدٌد

 علٌها تلك الشروط، قطبنت تؤثرا مباشرا بمقدار الموجودات والمطلوبات المشتراة والتً ال
تعرؾ على انها التكلفة المتبقٌة من التملك بعد  وٌرجع ذلك إلى أن الشهرة أو الشهرة السالبة

. االعتراؾ بالموجودات و المطلوبات القابلة للتحدٌد
 د تتضمن الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد والتً ٌنتقل حق السٌطرة علٌها إلى الشركةق

 ىقد ٌكون ذلك راجعا إلو. جة بنودا لم ٌسبق االعتراؾ بها بالبٌانات المالٌة للشركة الممتلكةالدام
ومن أمثلة ذلك المزاٌا الضرٌبٌة الناتجة عن . جمعدم توافر شروط التحقق الالزمة قبل الد

بب وجود االندماج بستً قد ٌتوافر لها شروط التحقق كؤصل بعد لخسابر الشركة الممتلكة وا
 .جةالدام أرباح كافٌة خاضعة للضرٌبة لدى الشركة

 االمتالك إذا نجمت من خ، فانه ال ٌجب االعتراؾ بالمطلوبات فً تاري31مع مراعاة الفقرة 
 أو التكالٌؾ ةنواٌا أو أفعال الشركة الدامجة، وال ٌجب االعتراؾ بالمطلوبات للخسابر المستقبلً

 بسبب االمتالك سواء كانت مرتبطة بالشركة الممتلكة أو الشركة ااألخرى التً ٌمكن تحمله
. المتملكة 

لذلك ال .  لٌست مطلوبات الشركة الدامجة فً تارٌخ االمتالك29 بالفقرة إلٌهاالمطلوبات المشار 
و مع هذا فؤن هذا المعٌار ٌحوي استثناء واحدا محددا . ٌمكن اعتبارها عند توزٌع تكلفة االمتالك

هذا االستثناء ٌطبق إذا طور المشتري خططا تتعلق بالشركة التً تم شرابها، .لهذا المبدأ العام
 الخطط هً جزء ال ٌتجزأ من خطط هونظرا ألن هذ. وٌنشؤ االلتزام كنتٌجة مباشرة للتملك

راجع )المشتري فان هذا المعٌار ٌتطلب من المنشاة االعتراؾ بمخصص للتكالٌؾ الناتجة
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، ولؽرض هذا المعٌار ـ فؤن الموجودات و المطلوبات القابلة للتحدٌد تحتوي (31الفقرة
 شروط صارمة وضعت 31، وقد وضعت الفقرة 31المخصصات المعترؾ بها بموجب الفقرة 

لتضمن بؤن الخطط كانت جزأ من التملك وأنة خالل وقت قصٌر ـخالل الشهور الثالثة األولى 
قام المشتري . بعد تارٌخ التملك و تارٌخ المصادقة على إصدار البٌانات المالٌة، أٌهما أبكر

بتطوٌر خطط بطرٌقة تتطلب قٌام المشروع باالعتراؾ بمخصص إعادة هٌكلة بموجب المعٌار 
المحاسبً الدولً السابع و الثالثون ـ المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات 

و ٌتطلب هذا المعٌار أٌضا أن تعكس المنشؤة هذه المخصصات إذا لم ٌتم تنفٌذ الخطة . المحتملة
و اإلفصاح عن المعلومات  ( 75راجع الفقرة  )حسب األسلوب المتوقع خالل الفترة المتوقعة

 ( . 92راجع الفقرة  )حول هذه المخصصات 
فً تارٌخ التملك، ٌجب على المشتري االعتراؾ بمخصصات لم تكن مطلوبة من الشركة 

: ي ذلك الوقت إال إذا كان المشتري قد قام ب ؾالمندمجة 
تطوٌر  النواحً  الربٌسٌة  من  الخطة التً تتعلق  بتقلٌص أو إنهاء  فعالٌات الشركة المندمجة 

: قبل أو بتارٌخ الشراء وهذا ٌتعلق بما ٌلً
تعوٌض المستخدمٌن إلنهاء فترة استخدامهم؛ 

إؼالق مرافق للشركة المندمجة؛ 
إٌقاؾ خطوط إنتاج للشركة المندمجة؛ 

إنهاء بعض العقود  للشركة المندمجة التً أصبحت تشكل عبؤ ألن  الشركة المشترٌة قد قامت  
. بإبالغ الطرؾ اآلخر قبل أو خالل فترة التملك أنه سٌتم إنهاء العقد

من خالل اإلعالن عن النواحً الربٌسٌة للخطة فً تارٌخ التملك  أو قبله  خلق  توقعات  
.  صحٌحة لدى أولبك المتؤثرٌن بالخطة أنها ستنفذ

قد قام المتملك بتطوٌر النواحً الربٌسٌة إلى خطة رسمٌة مفصلة خالل األشهر الثالثة األولى 
: األقل ما ٌلًىمن تارٌخ االمتالك وتارٌخ اعتماد البٌانات المالٌة السنوٌة أٌهما أبكر تحدد عل

      
العمل أو جزء من العمل المعنً؛ 

المواقع الربٌسٌة المتؤثرة؛ 
موقع و مهمة والعدد التقرٌبً للموظفٌن الذٌن سٌتم تعوٌضهم عن انهاء خدماتهم؛ 

النفقات التً ستصرؾ؛ 
. موعد تنفٌذ الخطة 

( 1)أي مخصص معترؾ به بموجب هذه الفقرة ٌجب أن ٌؽطً فقط تكالٌؾ البنود المبٌنة فً أ
. أعاله (4 )إلى
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توزٌع تكلفة التملك 
المعالجة المحاسبٌة المفضلة 
 على 26لفقرةاقتضٌات لم قابطؾ بها اعتراالتم يتً اللمطلوبات واٌجب قٌاس قٌمة الموجودات 

 :جموع كل من س مساأ
  فً كلذو للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد  -لتبادل  اارٌخ عملٌةتي ؾ - لةدعاالالقٌمة 

 لتبادل، و ا حصة الشركة الدامجة نتٌجة عملٌة دودح
ق األقلٌة من المبلػ المسجل قبل التملك للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد للمنشؤة ونسبة حق

 .التابعة
. لمعٌاراء بهذا جابموجب ما  البة سةٌجب المحاسبة عن أٌة شهرة  أو شهرو
اؾ بها رتم توزٌع تكلفة االمتالك على الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد  والتً تم االعتي

مع ذلك فإن و. عادلة لها فً تارٌخ عملٌة التبادللا  على أساس القٌمة26طبقا لما جاء بالفقرة 
ص نسبة الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد التً تم شرابها من قبل خت تكلفة االمتالك

نه ٌجب تقٌٌم إؾ كة التابعة،رعلى ذلك فإنه فً حالة عدم شراء كافة أسهم الشو. الشركة الدامجة
 للموجودات و  االندماجحقوق األقلٌة الناتجة على أساس نصٌب األقلٌة فً المبلػ المسجل قبل

ن طرفا فً  ٌكذلك راجع إلى أن نصٌب األقلٌة لمو. المطلوبات القابلة للتحدٌد للشركة التابعة
 .ل المإدٌة إلى االندماجدعملٌة التبا

المعالجة البدٌلة المسموح بها 
 26 لفقرةلبقا  طالعتراؾ بها  االمطلوبات القابلة للتحدٌد التً تموموجودات  الٌمة قٌجب قٌاس

 السالبة ةلشهرة أو الشهراى عللمحاسبة اوٌجب .  التملكخير تافًلقٌمة العادلة ااس  أسلى ع
وٌجب عرض حقوق األقلٌة على أساس نصٌب األقلٌة فً القٌمة . طبقا لما جاء بهذا المعٌار

 . 26العادلة للموجودات و المطلوبات القابلة للتحدٌد التً تم االعتراؾ بها طبقا لما جاء بالفقرة 
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فً ظل هذه  الطرٌقة  ـ ٌتم إظهار  صافً  الموجودات  القابلة للتحدٌد  و التً  للشركة  
جة  دام ض النظر عما إذا كانت الشركةغب الدامجة  حق السٌطرة علٌها على أساس قٌمتها العادلة

. الموجوداتاء  شر ب قامت مباشرة أوألخرى اسمال الشركة  رأقد قامت بشراء  كل أو  بعض
تم إظهارها على أساس حصة األقلٌة فً ي - إن  وجدت- ٌنتج  عن ذلك  أن حقوق األقلٌة و

. القٌمة العادلة لصافً  موجودات  الشركة التابعة القابلة للتحدٌد 
المشترٌات المتالحقة لألسهم 

دة، فعلى سبٌل المثال فقد تتم على حد تتم عملٌة التملك من خالل اكثر من عملٌة تبادلٌة واق
ي مثل هذه الحاالت، ؾ. مراحل عن طرٌق الشراء المتتالً لألسهم من سوق األوراق المالٌة

ٌجب معالجة كل عملٌة جوهرٌة بمفردها وذلك لؽرض تحدٌد القٌم العادلة للموجودات 
. رة أو الشهرة السالبة الناتجة عن العملٌة هوالمطلوبات القابلة للتحدٌد  وكذلك لتحدٌد قٌمة الش

وٌنتج عن ذلك إجراء مقارنة خطوة بخطوة لتكلفة االستثمار والنسبة المبوٌة لحصة المشتري فً 
. القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات التً ٌتم تملكها فً كل خطوة هامة

 ما تتم عملٌة الشراء على مراحل متالحقة، فإن القٌم العادلة للموجودات والمطلوبات دمانع
ت مت وفً حالة ما إذا. القابلة للتحدٌد  قد تتباٌن فً تارٌخ كل عملٌة تبادل المشترٌات المتالحقة

 خدٌر كافة الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد الخاصة بعملٌة تملك فً تاريقإعادة ت
ا إعادة هة للمشتري تعامل على أنقالمشترٌات المتالحقة، فإن أٌة تسوٌات تتعلق بالحصص الساب

 .ٌها على هذا األساس  علتقٌٌم وتتم المحاسبة
قبل تؤهٌل العملٌة كتملك قد تتؤهل كاستثمار فً شركة زمٌلة ٌتم المحاسبة عنها باستخدام طرٌقة 

المحاسبة عن االستثمارات فً "حقوق الملكٌة طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً الثامن و العشرون 
قٌم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة الحدٌد ت، وفً هذه الحالة فإن "الشركات الزمٌلة

بٌا اعتبارا من دم مبتت للتحدٌد التً تم الحصول علٌها واالعتراؾ بالشهرة أو الشهرة السالبة
نت عملٌة االستثمار ال تنطبق علٌها فً اك وفً حالة ما إذا. ق الملكٌةوٌقة حقطرطبٌق تتارٌخ 

وط المتعلقة باالستثمار فً شركات زمٌلة فإن القٌم العادلة للموجودات والمطلوبات رالماضً الش
القابلة للتحدٌد تحدد فً تارٌخ كل خطوة هامة وٌتم االعتراؾ بالشهرة أو الشهرة السالبة اعتبارا 

  .من تارٌخ التملك
لة للموجودات والمطلوبات الممتلكة القابلة للتحدٌد  دحدٌد القٌم العات
: امة لتحدٌد القٌم العادلة للموجودات والمطلوبات الممتلكة القابلة للتحدٌدعلقواعد الا

. بجة على أساس قٌمتها السوقٌة الجارٌةاتقٌم االستثمارات المالٌة ذات السوق الر
مقدرة والتً تحدد فً  ضوء  لا ة للتداول على أساس  قٌمتهالقٌم االستثمارات المالٌة ؼٌر القابت

ى األرباح،عوابد أرباح األسهم، معدل النمو المتوقع لإ عدد من االعتبارات مثل نسبة السعر
. مالٌة المشابهة الخاصة بمنشآت لها نفس الخصابص اللألوراق

 ةفابدلا تم تقٌٌم الذمم المدٌنة على أساس القٌمة الحالٌة للمبالػ التً سٌتم قبضها باستخدام أسعاري
قابلة للتحصٌل و تكالٌؾ التحصٌل إذا الالجارٌة  المناسبة مطروحا منها مخصصات الدٌون ؼٌر 

مع ذلك فإن عملٌة الخصم ؼٌر مطلوبة للذمم المدٌنة قصٌرة األجل عندما ٌكون . كان ضرورٌا
 .للذمم المدٌنة ؼٌر مهم نسبٌا الفرق بٌن القٌمة االسمٌة و المبلػ المخصوم

 : لمخزونا
اس  سعر البٌع  مطروحا منه مجموع سأ بالنسبة للبضاعة التامة والسلع بؽرض البٌع، تقٌم على

هامش ربح معقول لجهود البٌع للدامج بناء على أرباح  (ب ) و تكالٌؾ التخلص (أ)كل من 
. البضاعة التامة و السلع بؽرض البٌع المماثلة

روحا منه مجموع كل طم قٌم  على أساس سعر بٌع البضاعة التامةت : لتشؽٌلالبضاعة تحت ا
هامش ربح معقول لجهود البٌع ( ج )تكالٌؾ التخلص، (ب) التكلفة الالزمة لإلتمام ، و(أ) : من

 .للدامج بناء على أرباح البضاعة التامة و السلع بؽرض البٌع المماثلة
. تقٌٌم المواد الخام بتكالٌؾ االستبدال الجارٌة 
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: ألراضً والمبانً بمقدار قٌمتها السوقٌة اتقٌٌم 
ود قٌمة  وجدم عالتجهٌزات والمعدات تقٌم بالقٌمة السوقٌة المحددة عادة بالتقٌٌم، وفً حالة 

لتجهٌزات  والمعدات أو ألن  تلك  البنود  نادرا ما  ٌتم لٌة  بسبب الطبٌعة  المتخصصة  قسو
دٌر قٌمتها بالرجوع إلى مكاتب الخبرة قبٌعها إال كجزء من أعمال مستمرة فإنه ٌمكن ت

لة ما إذا كانت المعدات  والتجهٌزات جزءا  من مشروع مستمر اح ٌستثنى من ذلكو. المختصة
 .للموجودات المستعملة المماثلة فً أعماله فٌتم تقٌٌمها على أساس التكلفة االستبدالٌة

تقٌٌم الموجودات ؼٌر الملموسة كما هو معرؾ فً معٌار المحاسبة الدولً الثامن والثالثون 
: بمقدار القٌم العادلة المحددة " ةملموسالالموجودات ؼٌر "

بالرجوع إلى سوق نشط كما هو معرؾ فً معٌار المحاسبة الدولً الثامن و الثالثون، و  
 على أساس ٌعكس  المبلػ الذي كانت  ةإذا لم ٌوجد  سوق نشط  تقٌم  الموجودات ؼٌر الملموس

المنشاة  ستدفعه على األصل فً عملٌة تجارٌة بٌن  أطراؾ  مطلعة  و راؼبة،  بناء  على  
من  أجل  المزٌد  من  اإلرشادات  لتحدٌد  القٌمة  العادلة ألصل  )أفضل  المعلومات المتوفرة 

. ( المحاسبً الدولً الثامن و الثالثون رؼٌر  ملموس ممتلك  فً  اندماج  األعمال، انظر المعٌا
تقٌٌم صافً موجودات و مطلوبات منافع المستخدمٌن لخطط المنافع المحددة بمقدار القٌمة 

مع ذلك فانه ،الحالٌة اللتزام  المنافع   المحددة مطروحا منه القٌمة العادلة لموجودات أي خطة 
ٌتم االعتراؾ  باألصل  فقط  إلى  الحد  الذي   ٌحتمل فٌه توفره للمنشؤة فً صورة استردادات 

. من الخطة أو تخفٌض فً المساهمات المستقبلٌة 
لموجودات  و المطلوبات  الضرٌبٌة تقٌم  على أساس  مقدار المنافع  الضرٌبٌة  الناتجة عن  ا

لمتوقع   اسداد  فً ضوء  صافً  الربح  أو  الخسارة   البب الواجبةابر الضرٌبة أو الضراخس
ٌتم تحدٌد األصل أو االلتزام الضرٌبً بعد . مجموعة كنتٌجة لالمتالكل  الجدٌدة   أو  لةللوحد

األخذ  باالعتبار التؤثٌر  الضرٌبً العادة بٌان الموجودات  والمطلوبات  القابلة للتحدٌد بقٌمتها  
تتضمن  الموجودات  الضرٌبٌة  أي   أصل  ضرٌبً مإجل  للدامج لم . العادلة وال ٌتم  خصمها

ٌكن  معترؾ  به  قبل  االندماج، ولكن كنتٌجة لالندماج فانه  أصبح  ٌحقق  مقاٌٌس  االعتراؾ 
" . ضرابب الدخل"فً المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر

الذمم الدابنة و أوراق الدفع، والدٌون طوٌلة األجل، و المطلوبات، والمستحقات و المتطلبات 
األخرى تقٌم بالقٌم الحالٌة للمبالػ التً ستنفق لمواجه االلتزام محسوبا على أساس معدل الفابدة 

الجاري المناسب، إال أن عملٌة الخصم ؼٌر مطلوبة للمطلوبات قصٌرة األجل عندما ٌكون 
 . (مادٌا) الفرق بٌن المبلػ االسمً لاللتزام و المبلػ المخصوم لٌس هاما نسبٌا

العقود المثقلة بااللتزامات  والمطلوبات األخرى القابلة للتحدٌد للمنشاة المدمجة بمقدار القٌم  
الحالٌة للمبالػ التً سٌتم  إنفاقها لمواجه االلتزام المحدد بؤسعار الفابدة الحالٌة المناسبة، و 

 31 بموجب الفقرة   المدمجة المعترؾ بها  أنشطة الشركة مخصصات إلنهاء أو تخفٌض
المخصصات "بمقدار  مبلػ  محدد بموجب المعٌار المحاسبً الدولً  السابع والثالثون

 ". المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
 باستخدام  عملٌة    تفترض  أن القٌم العادلة سوؾ تتحدد بعض اإلرشادات المحددة أعاله

ولكن عندما ال تشٌر اإلرشادات إلى عملٌة  استخدام الخصم، فانه من الممكن استخدام  . الخصم
 . الخصم أو عدم  استخدامه    فً تحدٌد القٌم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد

 
كما  )صل ؼٌر ملموس بالرجوع إلى سوق نشط ألإذا لم ٌكن من الممكن  قٌاس القٌمة العادلة 

فان " الموجودات ؼٌر الملموسة" هو معرؾ فً المعٌار الدولً المحاسبً  الثامن  و الثالثون
المبلػ  المعترؾ  لذلك األصل  ؼٌر  الملموس  فً  تارٌخ  التملك  ٌجب  تحدٌده  بمقدار مبلػ 

 (. 59راجع الفقرة ) أو ٌزٌد الشهرة السالبة التً تنشؤ عند التملك قال ٌخل
لشهرة الناتجة عن التملك  ا

االعتراؾ و القٌاس 
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 و موجودات القٌمة  العادلة للفًدامج  الى حصة  عللتملك الفة تك فً  دةٌازٌجب وصؾ أي 
. الممتلكة القابلة للتحدٌد فً تارٌخ عملٌة التبادل كشهرة واالعتراؾ بها كؤصل المطلوبات

قد  و.مثل الشهرة الناشبة عن التملك دفعة من الدامج فً مقابل توقع منافع اقتصادٌة مستقبلٌةت
 بسبب بعض و من التكافل بٌن أةقابلة للتمٌٌز الممتلكلا تنتج تلك المنافع صافً الموجودات

الزمة لالعتراؾ بها فً البٌانات المالٌة اللشروط االموجودات التً ال تنطبق علٌها بمفردها 
إلظهارها ضمن بنود البٌانات المالٌة، ولكن ٌوجد استعداد لدى الدامج لدفع مقابل لها عند 

.  التملك
ٌجب تسجٌل الشهرة بمقدار التكلفة منقوصا منه أي إطفاء متراكم و أٌة خسابر متراكمة فً 

. انخفاض القٌمة
اإلطفاء 

و ٌجب أن تعكس فترة اإلطفاء أفضل . ٌجب إطفاء الشهرة بشكل منتظم على مدى عمرها النافع
تقدٌر للفترة التً ٌتوقع خاللها أن تتدفق المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة للشركة، وهنالك افتراض 

واحد قابل للدحض ـوهو أن العمر النافع للشهرة لن ٌزٌد عن عشرٌن سنة من االعتراؾ 
. األوًل

ٌجب أن ٌعكس أسلوب اإلطفاء المستخدم النمط الذي ٌتوقع فٌه استهالك المنافع االقتصادٌة 
المستقبلٌة الناجمة عن الشهرة، وٌجب تبنً أسلوب القسط الثابت إال فً حالة وجود دلٌل مقنع 

.   على أن طرٌقة أخرى مناسبة اكثر فً ظروؾ معٌنة
. ٌجب االعتراؾ باإلطفاء لكل فترة على أنه مصروؾ 

تتناقص الشهرة مع مرور الوقت و تعكس حقٌقة أن إمكانٌة منفعتها تنخفض،  وفً بعض 
الحاالت قد تظهر قٌمة الشهرة أنها ال تنخفض بمرور الوقت، وٌعود ذلك ألن إمكانٌة المنافع 

االقتصادٌة التً تم شرابها أولٌا ٌتم استبدالها بشكل متابع  بإمكانٌة المنافع االقتصادٌة الناجمة 
و بكلمات أخرى ـ الشهرة التً تم شرابها ٌتم استبدالها بشهرة .  للشهرةةعن التحسٌنات الالحق

ٌمنع " الموجودات ؼٌر الملموسة " مولدة داخلٌا، المعٌار المحاسبً الدولً  الثامن و الثالثون ـ 
االعتراؾ بالشهرة المولدة داخلٌا على أنها أصل، لذلك فان من المناسب إطفاء الشهرة على 

. أساس منتظم على مدى أفضل تقدٌر لعمرها النافع
 :الكثٌر من العوامل ٌجب أن تإخذ بعٌن االعتبار عند تقدٌر العمر النافع للشهرة وتشمل

. طبٌعة وعمر العمل الممتلك المنظور
.  للصناعة التً تعود الشهرة لهاراالستقرار والعمر المنظو

المعلومات  العامة  حول  خصابص  الشهرة  فً  األعمال  أو الصناعات  المشابهة  و دورات   
.                     الحٌاة النموذجٌة  لألعمال المشابهة

. آثار تقادم المنتج و التؽٌرات فً الطلب و العوامل االقتصادٌة األخرى على العمل المتملك
مدة  الخدمة  المتوقعة  للموظفٌن  الربٌسٌٌن أو مجموعات  الموظفٌن و ما إذا  كان  من  

.       الممكن  إدارة العمل  الممتلك من قبل فرٌق إداري آخر
مستوى إنفاق الصٌانة أو التموٌل الالزم  للحصول على المنافع  االقتصادٌة   المستقبلٌة  

.           المتوقعة من العمل الممتلك وقدرة الشركة و نٌتها للوصول إلى هذا المستوى 
 المحتملٌن، و ناإلجراءات المتوقعة من المنافسٌن أو المنافسً

فترة  السٌطرة  على  العمل  المتملك  و األحكام  القانونٌة  أو التشرٌعٌة أو  التعاقدٌة  التً  
.  تإثر على  عمره النافع

 نظرا ألن الشهرة تمثل من بٌن أشٌاء أخرى المنافع االقتصادٌة المستقبلة  الناتجة عن التكافل 
أو  الموجودات  التً  ال ٌمكن  االعتراؾ  بها  بشكل  منفصل  فانه  من الصعب  تقدٌر 

ٌاد طول عمرها النافع،  عمرها  النافع وتصبح  تقدٌرات عمرها النافع  اقل موثوقٌة مع ازد
والفرضٌة  فً هذا المعٌار إن الشهرة  لٌس  لها  عادة  عمر  نافع  ٌزٌد  عن عشرٌن سنة منذ 

. االعتراؾ االوًل



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  

فً حاالت نادرة قد توجد أدلة مقنعة على أن العمر اإلنتاجً للشهرة سٌكون فترة محددة أطول 
من  عشرٌن  سنة، وبالرؼم من أنه من الصعب  إٌجاد  أدلة على ذلك فقد ٌحدث  ذلك عندما  

تكون الشهرة  متعلقة بشكل  واضح بؤصل قابل للتحدٌد أو مجموعة من الموجودات القابلة 
للتحدٌد بحٌث انه ٌمكن أن ٌتوقع بشكل معقول إنها ستفٌد المنشؤة الدامجة على مدى العمر النافع 

لألصل أو مجموعة الموجودات القابلة للتحدٌد، و فً هذه الحاالت ٌستبعد االفتراض أن العمر 
: النافع للشهرة لن تزٌد عن عشرٌن سنة، وتقوم الشركة بما ٌلً 

إطفاء الشهرة على مدى أفضل تقدٌر لعمرها اإلنتاجً ؛ 
راجع الفقرة )تقدٌر المبلػ القابل لالسترداد على األقل سنوٌا لتحدٌد أٌة خسارة فً انخفاض القٌمة

، و (56
التً  لعبت  دورا هاما فً تحدٌد  (العوامل  )اإلفصاح  عن أسباب استبعاد االفتراض والعامل 

. (  ب 88أنظر الفقرة  )العمر النافع  للشهرة 
العمر النافع  للشهرة  محدود  دابما، وٌبرر عدم التؤكد من تقدٌر العمر النافع للشهرة على أساس 

 . حرٌص، إال انه  ال ٌبرر تقدٌر عمر نافع قصٌر بشكل ؼٌر واقعً 
 

نادرا ما توجد أدلة مقنعة إن وجدت بالفعل تدعم  أسلوب إطفاء  للشهرة  عدا عن  أساس  القسط   
الثابت  و بشكل خاص  إذ كان  ٌنجم عن  هذا األسلوب  األخر مبلػ  من اإلطفاء  المتراكم اقل  

مما ٌنجم بموجب  أسلوب   القسط  الثابت ،وٌطبق أسلوب  اإلطفاء بشكل  متناسق  من  فترة 
. ألخرى مالم ٌكن هنالك تؽٌٌر فً النمط المتوقع   للمنافع االقتصادٌة من الشهرة 

عند المحاسبة على التملك قد تكون هنالك   ظروؾ ال تعكس فٌها  شهرة التملك المنافع  
االقتصادٌة المستقبلٌة التً ٌتوقع  تدفقها إلى المنشؤة  الدامجة، فعلى سبٌل  المثال منذ التفاوض 

على ثمن  الشراء قد ٌكون هناك انخفاض فً التدفقات النقدٌة  المستقبلٌة  من صافً  
الموجودات  الممتلكة القابلة للتحدٌد، و فً هذه الحالة تختبر المنشؤة الشهرة النخفاض القٌمة 

و تقوم " بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثالثون ـ انخفاض قٌمة الموجودات 
. بالمحاسبة على خسارة االنخفاض فً  القٌمة تبعا لذلك

ٌجب مراجعة فترة  اإلطفاء و أسلوب اإلطفاء على  األقل  فً  نهاٌة  كل  سنة  مالٌة،  و إذا 
كان  العمر النافع المتوقع للشهرة مختلؾ إلى حد كبٌر عن التقدٌرات السابقة فانه ٌجب تؽٌٌر  

فترة  اإلطفاء  تبعا لذلك، و إذا  كان  تؽٌٌر  كبٌر  فً  النمط  المتوقع  للمنافع  االقتصادٌة  من  
الشهرة  فانه  ٌجب  تؽٌٌر األسلوب   لعكس  النمط   المتؽٌر، و تجب  محاسبة  هذه  التؽٌٌرات  

"  على أنها  تؽٌٌرات  فً  التقدٌرات المحاسبٌة  بموجب   معٌار  المحاسبة  الدولً   الثامن  ـ 
" صافً  ربح  أو  خسارة  الفترة،  األخطاء الجوهرٌة والتؽٌٌرات  فً   السٌاسات   المحاسبٌة 

. و ذلك  بتعدٌل  مبلػ  اإلطفاء   للفترات  الحالٌة  و  المستقبلٌة
إمكانٌة استرداد القٌمة الدفترٌة ـ خسابر انخفاض القٌمة 

 
لتحدٌد ما إذا كانت الشهرة قد  انخفضت  قٌمتها  تقوم  المنشؤة  بتطبٌق  معٌار  المحاسبة  

الدولً  السادس والثالثون ـ  انخفاض  قٌمة  الموجودات، و ٌوضح  معٌار المحاسبة  الدولً  
السادس و الثالثون  كٌؾ تراجع  المنشؤة القٌمة الدفترٌة  لموجوداتها و كٌؾ  تحدد المبلػ  

. القابل  لالسترداد  الصل و متى  تعترؾ أو  تعكس  خسارة  انخفاض القٌمة
" باإلضافة إلى اتباع  المتطلبات التً  ٌشملها  معٌار المحاسبة الدولً  السادس  و الثالثون  ـ 

ٌجب على المنشؤة على األقل فً نهاٌة كل سنة مالٌة القٌام بموجب " انخفاض قٌمة الموجودات  
معٌار المحاسبة الدولً  السادس و الثالثون  بتقدٌر المبلػ  القابل لالسترداد للشهرة  الذي  تم 

إطفاإه  على  مدى  فترة تزٌد عن عشرٌن  سنة  من االعتراؾ االوًل حتى ولو لم تكن هنالك 
. داللة على أنها انخفضت قٌمتها
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من  الصعب  فً بعض األحٌان  تحدٌد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قٌمتها، و بشكل  خاص  
إذا  كان لها  عمر نافع  طوٌل، و نتٌجة  لذلك ٌتطلب  هذا المعٌار  كحد  أدنى  احتساب  سنوي  

 .لقٌمة الشهرة القابلة لالسترداد إذا تجاوز عمرها النافع عشرون عاما من االعتراؾ األولى
 

ٌنطبق  متطلب اختبار انخفاض القٌمة  السنوي  للشهرة عندما ٌزٌد  إجمالً  العمر النافع  
 بها، و لذلك إذا قدر العمر النافع  يالحالً  للشهرة  عن  عشرٌن سنة منذ االعتراؾ المبدئ

 و لكن تم الحقا تمدٌد العمر يللشهرة على انه اقل  من عشرٌن  سنة عند  االعتراؾ المبدئ
النافع لٌزٌد عن عشرٌن سنة منذ االعتراؾ المبدبً  بالشهرة  تقوم  المنشؤة  بؤجراء  اختبار 

.    (ب ) 88 الفقرة  بـ و ٌعطى اإلفصاح المطلوب حس ( 56 )انخفاض  القٌمة بموجب الفقرة 
 
 
 

الشهرة السالبة الناشبة عن التملك 
االعتراؾ و القٌاس 

ٌجب االعتراؾ بؤٌة زٌادة  فً  تارٌخ عملٌة  التبادل  لحصة  المنشؤة الدامجة  فً  القٌم  
العادلة  للموجودات و المطلوبات  القابلة  للتحدٌد التً  تم امتالكها  عن  تكلفة االمتالك على 

. أنها  شهرة  سالبة
قد ٌدل وجود شهرة سالبة على أن الموجودات القابلة للتحدٌد قد قدرت بؤعلى من قٌمتها، وأن 

المطلوبات القابلة  للتحدٌد  قد حذفت  أو قدرت  بؤقل من  قٌمتها، ومن  الضروري  ضمان أن 
. الحالة لٌست كذلك قبل االعتراؾ بالشهرة السالبة

إلى الحد الذي تتعلق به الشهرة السالبة بتوقعات خسابر و مصروفات مستقبلٌة  قابلة  للتحدٌد  
فً  خطة الشركة الدامجة  لالمتالك  وٌمكن  قٌاسها بشكل موثوق به،  ولكنها ال تمثل مطلوبات 

فانه ٌجب االعتراؾ بذلك الجزء من الشهرة  ( 26راجع الفقرة  )قابلة للتحدٌد فً تارٌخ التملك 
السالبة على أنه دخل  فً  بٌان الدخل عندما ٌتم االعتراؾ بالخسابر والمصروفات المستقبلٌة، 

و إذا لم ٌتم االعتراؾ بهذه الخسابر  و المصروفات المستقبلٌة القابلة للتحدٌد فً الفترة المتوقعة 
. (ب)،  (ا) 62فانه ٌجب معاملة الشهرة السالبة  بموجب الفقرة 

إلى الحد الذي ال تتعلق به الشهرة السالبة بالخسابر و المصروفات القابلة  للتحدٌد  المتوقعة  
التً  ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق به فً تارٌخ االمتالك فانه ٌجب االعتراؾ بالشهرة السالبة 

: على أنها دخل  فً  بٌان الدخل كما ٌلً 
ٌجب االعتراؾ  بمبلػ الشهرة  السالبة التً ال ٌزٌد عن قٌم  الموجودات  ؼٌر النقدٌة  القابلة  

للتحدٌد المتملكة على أنه  دخل على أساس  منتظم على  المعدل المرجع  للعمر اإلنتاجً 
اإلطفاء، و  / المتبقً للموجودات القابلة للتحدٌد المتملكة القابلة لالستهالك 

ٌجب  االعتراؾ  بمبلػ  الشهرة السالبة  الذي  ٌزٌد  عن القٌم  العادلة للموجودات ؼٌر النقدٌة 
 .القابلة للتحدٌد المتملكة على أنه دخل فً الحال 

 
إلى الحد الذي ال تتعلق به الشهرة السالبة بتوقعات الخسابر و المصروفات المستقبلٌة التً  تم  

فان  الشهرة  ، تحدٌدها  فً خطة الشركة  الدامجة  للتملك و ٌمكن  قٌاسها  بشكل  موثوق  به 
السالبة  هً  مكسب  ٌتم االعتراؾ  به على أنه  دخل عندما تستهلك المنافع االقتصادٌة 

اإلطفاء المتملكة، و فً / المتضمنة  فً الموجودات الممتلكة  القابلة للتحدٌد و القابلة لالستهالك 
. حالة الموجودات النقدٌة ٌتم االعتراؾ بالمكسب على  أنه  دخل فً  الحال 

العرض 
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ٌجب عرض الشهرة السالبة على أنها خصم من موجودات  الشركة المقدمة  للتقارٌر فً نفس 
. التصنٌؾ للشهرة فً المٌزانٌة العمومٌة

تعدٌالت ثمن الشراء المعتمد على أحداث مستقبلٌة 
 

عندما  تنص اتفاقٌة التملك على  إجراء تعدٌل على  ثمن الشراء اعتمادا على  حدث  مستقبلً 
أو أكثر، فٌجب عندبذ إدخال  مبلػ التعدٌل  فً تكلفة  التملك كما فً تارٌخ التملك إذا كان 

. التعدٌل محتمال و ٌمكن قٌاس مبلؽه بصورة موثوقة
قد تسمح اتفاقٌة التملك بإجراء تعدٌالت على ثمن الشراء فً  ضوء واحد أ وأكثر من  األحداث  

فقد  تكون  التعدٌالت  معتمدة على الحفاظ  على مستوى  من الدخل  فً فترات  .  المستقبلٌة
. مستقبلٌة  أو الحفاظ على استقرار سعر السوق لألوراق المالٌة المصدرة كجزء من ثمن الشراء

عند المحاسبة المبدبٌة عن التملك، من الممكن  عادة  تقدٌر مبلػ التعدٌل فً  ثمن  الشراء، حتى  
فإذا لم تقع . ضرار بإمكانٌة الوثوق بالمعلومات ألبعض عدم التؤكد فً ذلك، دون االلو وجد 

األحداث  المستقبلٌة أو دعت الحاجة إلعادة النظر فً التقدٌر، فانه ٌجري تعدٌل تكلفة التملك 
. الذي ٌنعكس  بالتبعٌة على الشهرة أو الشهرة السالبة حسب الحالة 

 فً تكلفة التملك ةالتؽٌٌرات الالحق
 

ٌجب تعدٌل تكلفة التملك عندما ٌتضح األمر الطارئ المإثر على ثمن الشراء بتارٌخ الحق 
. للتملك بحٌث ٌكون دفع المبلػ محتمال  و ٌمكن تقدٌره بصورة موثوقة 

قد تنص شروط التملك على تعدٌل ثمن الشراء إذا كانت نتابج عملٌات الشركة  المدمجة  
عندما ٌصبح التعدٌل  بعد التملك أمرا . تتجاوز أو  تقل  عن  مستوى متفق علٌه بعد التملك

محتمال و ٌوجد تقدٌر موثوق به للمبلػ، فإن الدامج ٌعالج الثمن اإلضافً كتعدٌل  لتكلفة  التملك، 
. و ما ٌتبع ذلك من تؤثٌر على الشهرة أو الشهرة السالبة حسب الحالة 

فً بعض الظروؾ قد ٌطلب من الدامج إعطاء دفعة الحقة للبابع كتعوٌض عن االنخفاض فً 
قٌمة  ثمن الشراء، هذه هً الحالة عندما ٌضمن الدامج سعر السوق لألوراق المالٌة أو سندات 
الدٌن  المصدرة كثمن  شراء وٌكون ملزما بإصدار أوراق مالٌة أو سندات دٌن إضافٌة لؽرض 

فً هذه الحاالت، ال توجد زٌادة فً تكلفة  التملك، و . الحفاظ على تكلفة التملك  المقررة أصال 
و إنما بدال من  ذلك، تمثل  الزٌادة فً  . بالتالً، ال تعدٌل على  الشهرة  أو  الشهرة السالبة

األوراق المالٌة أو سندات  الدٌن تخفٌض  فً العالوة أو زٌادة فً الخصم عن اإلصدار األولى 
 .
 

 فً قٌمة الموجودات و المطلوبات القابلة للتحدٌد ة أو التؽٌٌرات الالحققالتحدٌد الالح
 

المطلوبات  القابلة للتحدٌد التً تم امتالكها ولكنها ال و الحقا  بالموجودات  ٌجب االعتراؾ
 لالعتراؾ المنفصل عندما تمت المحاسبة المبدبٌة على االمتالك 26:تحقق المقاٌٌس فً الفقرة 

وٌجب تعدٌل القٌم الدفترٌة للموجودات والمطلوبات المتملكة القابلة . عندما تحقق المقاٌٌس
 تتوفر أدلة إضافٌة تساعد فً تقدٌر المبالػ المخصصة لهذه –الحقا للتملك -  للتحدٌد عندما 

ٌجب أٌضا . الموجودات، المطلوبات القابلة للتحدٌد عندما تمت المحاسبة األولٌة على التملك
تعدٌل المبلػ المخصص للشهرة والشهرة السالبة عند الضرورة للحد الذي         

ال ٌزٌد  التعدٌل القٌمة الدفترٌة للشهرة عن قٌمتها القابلة لالسترداد كما هو محدد فً المعٌار 
". انخفاض قٌمة الموجودات" المحاسبً الدولً السادس و الثالثون 

فٌما عدا ) تبدأ بعد التملك يٌتم به هذا التعدٌل فً نهاٌة الفترة المحاسبٌة السنوٌة األولى الت
 والذي ٌنطبق علٌه اإلطار الزمنً فً 31بالنسبة لالعتراؾ بالتزام قابل للتحدٌد حسب الفقرة 

.  ((ج) 31الفقرة 
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خالفا لذلك ٌجب االعتراؾ بالتعدٌالت على الموجودات و المطلوبات القابلة للتحدٌد على أنها 
. دخل أو مصروؾ 

فً تارٌخ التملك قد ال ٌتم االعتراؾ بموجودات ومطلوبات قابلة للتحدٌد للشركة المدمجة بسبب 
عدم تلبٌتها مقاٌٌس االعتراؾ للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد أو لعدم دراٌة الشركة 

بالمثل، قد تحتاج القٌم العادلة المخصصة فً تارٌخ التملك للموجودات . الدامجة بوجودها
 للتحدٌد إلى تعدٌل بحالة توفرت أدلة إضافٌة تساعد فً تقدٌر قٌمة ةالقابل والمطلوبات المتملكة

عندما ٌتم االعتراؾ بالموجودات أو . الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدٌد فً تارٌخ التملك
المطلوبات القابلة للتحدٌد أو تعدٌل القٌم الدفترٌة بعد نهاٌة الفترة المحاسبٌة السنوٌة األولى 

التً تبدأ بعد التملك، ٌتم االعتراؾ بالدخل أو المصروؾ بدال من  (باستثناء الفترات المرحلٌة)
هذا الحد الزمنً، بالرؼم من كونه اعتباطٌا فً طوله، ٌمنع . تعدٌل الشهرة أو الشهرة السالبة

 .       إعادة تقدٌر وتعدٌل الشهرة والشهرة السالبة إلى وقت ؼٌر محدد
إذا كان هنالك على  (الشهرة السالبة  )ٌتم تعدٌل القٌمة الدفترٌة للشهرة - 71بموجب الفقرة 

سبٌل المثال خسارة فً انخفاض القٌمة قبل نهاٌة الفترة المحاسبٌة األولى التً تبدأ بعد التملك 
ألصل متملك قابل للتحدٌد وال تتعلق خسارة االنخفاض فً القٌمة بؤحداث محددة أو تؽٌٌرات فً 

. الظروؾ الواقعة بعد تارٌخ التملك 
عندما ٌصبح معلوما لدى الشركة الدامجة، الحقا للتملك، ولكن قبل نهاٌة الفترة المحاسبٌة 

السنوٌة األولى التً تبدأ بعد التملك بوجود التزام بتارٌخ التملك أو بوجود خسارة فً انخفاض 
القٌمة ال تتعلق بؤحداث أو تؽٌٌرات محددة فً الظروؾ الواقعة بعد تارٌخ التملك فانه ال تتم 
زٌادة الشهرة بؤكثر من قٌمتها القابلة لالسترداد بموجب المعٌار المحاسبً الدولً السادس و 

 .الثالثون 
 فانه 31إذا تم االعتراؾ بمخصصات إلنهاء أو تخفٌض أنشطة الشركة المدمجة بموجب الفقرة 

: ٌجب عكس هذه المخصصات وذلك فقط إذا 
أو ، لم ٌعد التدفق الصادر للمنافع االقتصادٌة محتمال 

: لم ٌتم تنفٌذ الخطة الرسمٌة المفصلة 
أو ، باألسلوب المبٌن فً الخطة الرسمٌة المفصلة 

. ضمن الزمن المحدد فً الخطة الرسمٌة المفصلة 
و حقوق األقلٌة إذا كان ذلك  )هذا العكس ٌجب إظهاره على أنه تعدٌل للشهرة أو الشهرة السالبة 

بحٌث ال ٌتم االعتراؾ بدخل أو مصروؾ بالنسبة لها وٌجب إطفاء المبلػ المعدل  (مناسبا 
للشهرة بؤثر مستقبلً على مدة عمره النافع  المتبقً، كما تجب معاملة المبلػ المعدل للشهرة 

. (ب )،  (أ) 62السالبة بموجب الفقرة 
  من ؼٌر الضروري إجراء تؽٌٌر الحق فٌما ٌتعلق بالمخصصات المعترؾ بها  بموجب  الفقرة

  حٌث تطلب  خطة  رسمٌة مفصلة لتحدٌد اإلنفاق الذي سٌتم القٌام به، و إذا لم ٌتم االتفاق 31
فً الفترة المتوقعة أو لم ٌعد ٌتوقع حدوثه فؤنه من الضروري تعدٌل مخصص إنهاء أو تخفٌض 

وحصص األقلٌة إذا )أنشطة المنشؤة  المدمجة، مع تعدٌل مقابل لمبلػ الشهرة أو الشهرة السالبة 
، وإذا  كان هنالك بعد ذلك أي التزام ٌتطلب االعتراؾ به بموجب المعٌار (كان ذلك مناسبا

المخصصات،المطلوبات المحتملة و الموجودات "  المحاسبً الدولً السابع و الثالثون ـ 
.  تعترؾ مقابلة بمصروؾةفان المنشؤ" المحتملة 

 المصالحضم 
 مصالحالم ض عنلمحاسبة ا

 مصالح كما  تنص علٌها الفقرات ال باستخدام طرٌقة ضمحٌة المصالملٌجب المحاسبة على ع
. 82، و 78،79

 دةعند تطبٌق طرٌقة ضم المصالح ٌجب أن تتضمن البٌانات المالٌة للشركات المندمجة كوح
ن السنة متداء ابركة من الشركات المندمجة وذلك شل لك المالٌة  البٌاناتمحاسبٌة  واحدة بنود
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 م عرض أرقامهاٌتفترات مقارنة أخرى  ٌة ألدمج وكذلك عن المالٌة التً حدثت فٌها عملٌةا
م عدٌجب و. الفترات لك تدمٌة أقدثت اعتبارا من بداح قدٌة الدمج ملن عأبافتراض ولمالٌة ا

ارٌخ تا كان إذٌه  هو طرفا  ؾلٌة ضم مصالحموع جزءا من عري مشأللمالٌة ااعتبار البٌانات 
 .لمالٌة االً تضمنتها البٌانات  مكز مرابمة ق احدثخاريتد بعقع صالح يلم اضم

اإلضافة  ب  ةمصدرالسهم ألالقٌمة المسجلة  ل بٌن ق روق الملكٌة  بمقدار الؾقٌجب  تعدٌل  ح
اس رلقٌمة المسجلة لاو  رى  أخموجودات  أو رة  نقدٌة صو  فًإلى  أٌة اعتبارات  إضافٌة  

. تم الحصول علٌهيذي المال األسهم 
وهر عملٌة ضم المصالح أنه لم تحدث عملٌة دمج  وأن  هناك  نوعا  من  االستمرار  فً ج

تؤخذ طرٌقة ضم و. بمة قبل االندماجاق المشاركة المتبادلة فً المخاطر والمنافع التً كانت
ٌق المحاسبة على المنشؤت المندمجة بافتراض أن تلك  رط المصالح بهذا المفهوم تماما عن

 ي أعمالها كما كان الحال من قبل وكل ما حدث أنهاؾة مازالت مستمرة دح الشركات  كل  على 
وبناء على  ذلك ٌؤخذ الحد األدنى من التعدٌالت عند تجمٌع . اآلن تمتلك وتدار بشكل مشترك

 . البٌانات المالٌة الخاصة بكل شركة
ة عٌث إن عملٌة ضم المصالح  ٌنتج عنها وحدة  مندمجة واحدة، فإنه  ٌجب تبنى  مجموح

  المندمجة  ةوعلى ذلك، فإن على  الوحد. موحدة من السٌاسات المحاسبٌة من قبل تلك الوحدة
ق الملكٌة  للشركات  المندمجة على أساس قٌمها  وأن تعترؾ بالموجودات  والمطلوبات  وحق

قط لمطابقة السٌاسات  المحاسبٌة للمنشؤت المندمجة، مع  ؾة فعال بعد تعدٌلها دالدفترٌة  الموجو
ال ٌتم  االعتراؾ  بؤٌة شهرة أو   وفترات  التً ٌتم عرضها التطبٌق  تلك السٌاسات  على  كافة 

بالمثل فإنه عند إعداد البٌانات المالٌة للوحدة المندمجة ٌتم استبعاد  آثار  كافة و. شهرة سالبة
 .العملٌات  المتبادلة بٌن الشركات المندمجة سواء كانت هذه العملٌات قبل أو بعد ضم المصالح

لتً تحدث افترة ال فًوفات رح كمصالصضم المٌة مللمتعلقة بعا قاتنؾ الٌجب االعتراؾ بكافة
 .فٌها

وتكالٌؾ إمداد ، لتسجٌلاتشمل النفقات التً تحدث خالل عملٌة توحٌد المصالح على نفقات  
 المشتركٌن  فً  إنجاز نتب وعموالت الموظفً وروالمعلومات، نفقات االستشاراتبالمساهمٌن ا

 تبر التً تحدث عند  تجمٌع  العملٌااعملٌة اندماج األعمال، كما تشمل أٌضا  التكالٌؾ  أو الخس
 .أو األنشطة التشؽٌلٌة لشركات كانت منفصلة فٌما سبق

 
 

  االندماجلكافة أشكا
 ابب على الدخلضرال
فً و. ي بعض الدول قد تختلؾ المعالجة المحاسبٌة عن المعالجة الضرٌبٌة لعملٌات االندماجؾ

مة أو الفروق الزمنٌة والتً تنشؤ بسبب اختالؾ األسس الدائ هذه الحالة ٌجب معالجة الفروق
رادات والمصروفات طبقا لما يالمحاسبٌة عن األسس الضرٌبٌة فٌما ٌتعلق باالعتراؾ ببنود اإل

. " ضرابب الدخل "جاء بالمعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر 
المرحلة أو الموجودات الضرٌبٌة المإجلة  إن المنفعة المحتملة من خسابر ضرٌبة الدخل

األخرى للشركة المندمجة، والتً لم ٌعترؾ بها كؤصل محدد من قبل الدامج بتارٌخ التملك، قد 
و عندما ٌحدث هذا، ٌعترؾ الدامج بالمنفعة كدخل بموجب المعٌار المحاسبً . تتحقق الحقا

: أضؾ إلى ذلك ٌقوم الدامج بما ٌلً ". ضرابب الدخل" الدولً الثانً عشر
تعدٌل إجمالً القٌمة الدفترٌة للشهرة و االطفاء المتراكم المتعلق الى المبالػ التً كان سٌتم 

تسجٌلها فٌما لو تم االعتراؾ باألصل الضرٌبً المإجل كؤصل محدد فً تارٌخ اندماج أألعمال، 
و 

. االعتراؾ بالتخفٌض فً صافً القٌمة الدفترٌة للشهرة كمصروؾ
. إال أن هذا اإلجراء ال ٌنجم عنه شهرة سالبة وال ٌإدي إلى زٌادة القٌمة الدفترٌة للشهرة السالبة 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  

 إلفصاحا
 

لتً حدث فٌها االسنة ب صةفصاح بالبٌانات المالٌة الخا اإلٌجب، االندماجأشكال بالنسبة لكافة 
 :ي ٌلاالندماج عما 

 .ةمجمنداللشركات ا عنة مختصرة ذونباسم 
 . طرٌقة المحاسبة لالندماج

 .لمحاسبٌةض اندماج لألؼرااللفعلً لا خيرلتاا
 .ا هن مصلتخل ا اندماج االعمال قررت المنشؤةعنناتجة ت لٌامأٌة ع

ٌجب عمل االتصاالت االضافٌة التالٌة اإلفصاح بالبٌانات ، تملك ذي ٌعتبر الاالندماج الة حفً
 :ي ٌلندماج عما االث فٌها  حدالسنة التً بلمتعلقة االمالٌة  
. تيلتصوالها حق   االسهم التًها منم امتالكتتً الالنسبة 

 .عهؾمحتمل د الوأعه دؾم تلذي امقابل  حق الراء وبٌانشلكلفة ات
: بالنسبة للشهرة ٌجب على البٌانات المالٌة أن تفصح عما ٌلً 

  .اإلطفاء التً تم اعتمادها (فترات  )فترة 
إذا تم إطفاء الشهرة على مدى فترة تزٌد عن عشرٌن سنة فانه ٌتم استبعاد أسباب االفتراض بان 
العمر اإلنتاجً للشهرة لن ٌزٌد عن عشرٌن سنة ابتداء من االعتراؾ المبدبً، وعند إعطاء هذه 

التً لعبت دورا هاما فً تحدٌد العمر  (العوامل)األسباب ٌجب على الشركة بٌان العامل 
 . اإلنتاجً للشهرة 

إذا لم ٌتم إطفاء الشهرة على أساس القسط الثابت بٌان األساس المستخدم وسبب كون هذا 
.  األساس مناسب اكثر من أساس القسط الثابت 

. بٌان الدخل التً ٌدخل ضمنها إطفاء الشهرة  (بنود)بند 
 

: مطابقة للقٌمة الدفترٌة للشهرة فً بداٌة و نهاٌة الفترة مبٌنة ما ٌلً 
فً بداٌة  (لمجمع مع خسابر انخفاض القٌمة المتراكمةال)المبلػ اإلجمالً واإلطفاء المتراكم 

. الفترة 
. أٌة شهرة إضافٌة تم االعتراؾ بها خالل الفترة 

 فً قٌمة الموجودات و المطلوبات القابلة ةأٌة تعدٌالت ناتجة من التحدٌد أو التؽٌٌرات الالحق
. للتحدٌد 

أٌة شهرة ألؽً االعتراؾ بها عند التصرؾ بكامل الشركة أو بجزء منها عابدة لهذه الشركة 
. خالل الفترة 

. اإلطفاء المعترؾ به خالل الفترة 
خسابر انخفاض القٌمة المعترؾ بها خالل الفترة بموجب المعٌار المحاسبً الدولً السادس و 

. (إذا وجدت )، "انخفاض قٌمة الموجودات " الثالثون ـ
خسابر انخفاض القٌمة المعكوسة خالل الفترة بموجب المعٌار المحاسبً الدولً السادس و 

 . (إن وجدت )الثالثون 
 . (إن وجدت )التؽٌٌرات األخرى فً القٌمة الدفترٌة خالل الفترة 

 (المجمعة مع خسابر انخفاض القٌمة المجمعة و المتراكمة  )المبلػ اإلجمالً و اإلطفاء المتراكم 
. فً نهاٌة الفترة 

 المعلومات المقارنة لٌست مطلوبة 
التً لعبت دورا هاما فً تحدٌد العمر اإلنتاجً للشهرة  (العوامل)عندما تبٌن الشركة العامل 

المطفؤة على مدى فترة تزٌد عن عشرٌن سنة، تؤخذ الشركة فً االعتبار قابمة العوامل 
 . 48الموجودة فً الفقرة 
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تقوم المنشؤة باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالشهرة التً انخفضت قٌمتها  بموجب  المعٌار  
)  (ه  ) 88المحاسبً الدولً السادس و الثالثون باإلضافة إلى المعلومات التً تتطلبها الفقرة 

( . 7)و (6
: بالنسبة للشهرة السالبة ٌجب على الشركة اإلفصاح  عما ٌلً 
  بٌان ومبلػ وتوقٌت الخسابر  61إلى المدى الذي تتم فٌه معاملة الشهرة السالبة بموجب الفقرة 

.             والمصروفات المستقبلٌة المتوقعة
.      السالبة على أنها دخل ةالتً ٌتم فٌها االعتراؾ بالشهر (الفترات)الفترة 

.    بٌان الدخل المعترؾ فٌه بالشهرة السالبة على أنها دخل  (بنود)بند 
 :مطابقة للقٌمة الدفترٌة للشهرة السالبة فً بداٌة ونهاٌة الفترة مبٌنة ما ٌلً

. إجمالً مبلػ الشهرة السالبة والمبلػ المتراكم للشهرة السالبة المعترؾ بها كدخل فً بداٌة الفترة
. أٌة شهرة سالبة إضافٌة معترؾ بها خالل الفترة

أٌة تعدٌالت ناجمة من التحدٌد أو التؽٌرات الالحقة فً قٌمة الموجودات والمطلوبات القابلة 
. للتحدٌد

أٌة شهرة سالبة الؽً االعتراؾ بها عند التصرؾ بالمنشؤة بكاملها أو بجزء منها عابد لهذه 
. الشركة خالل الفترة

الشهرة السالبة المعترؾ بها كدخل خالل الفترة،  مبٌنة  بشكل  منفصل  الجزء  من  الشهرة  
. (إن وجد ) 61السالبة المعترؾ به كدخل بموجب الفقرة 

. (إن وجدت )التؽٌرات األخرى فً القٌمة الدفترٌة خالل الفترة 
إجمالً مبلػ الشهرة السالبة والمبلػ المتراكم للشهرة السالبة التً تم االعتراؾ بها كدخل  فً  

. نهاٌة الفترة
 المعلومات المقارنة لٌست مطلوبة     

 
 المخصصات و –تنطبق  متطلبات  اإلفصاح  لمعٌار  المحاسبة  الدولً  السابع والثالثون 

لفقرة ا  المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة على المخصصات  المعترؾ بها  بموجب
  إلنهاء  أو تخفٌض  أنشطة الشركة المدمجة، وٌجب  معاملة هذه  المخصصات  كفبة  31

منفصلة من المخصصات لؽرض  اإلفصاح بموجب  المعٌار  المحاسبً  الدولً السابع و 
الثالثون، إضافة إلى ذلك ٌجب اإلفصاح عن القٌمة الدفترٌة المجمعة لهذه المخصصات لكل 

. عملٌة اندماج منفردة 
إذا كانت القٌم العادلة للموجودات و المطلوبات القابلة للتحدٌد أو ثمن الشراء فً عملٌة تملك ال 

ٌمكن تحدٌدها إال على أساس مإقت فً نهاٌة الفترة التً ٌتم فٌها التملك، فانه ٌجب ذكر ذلك مع 
وعندما ٌكون هنالك تعدٌالت الحقة لهذه القٌم العادلة المإقتة، فانه ٌجب اإلفصاح . بٌان األسباب

. عن التعدٌالت و التوضٌح عنها فً البٌانات المالٌة للفترة المتعلقة بها 
فانه ٌجب تقدٌم االفصاحات اإلضافٌة ، بالنسبة الندماج األعمال الذي ٌعتبر توحٌد مصالح 

: التالٌة فً البٌانات المالٌة فً الفترة التً ٌحدث فٌها توحٌد مصالح
وصؾ وعدد األسهم المصدرة مع نسبة األسهم صاحبة حق التصوٌت التً  بادلتها  كل  شركة  

التمام توحٌد المصالح، 
مبالػ الموجودات و المطلوبات المقدمة من قبل كل شركة، و 

   أو  ربح  العادٌة و صافً  ؼٌر  و البنود  األخرى إٌراد المبٌعات، و اإلٌرادات التشؽٌلٌة
 كل شركة قبل تارٌخ االندماج المشمولة فً صافً الربح أو الخسارة الظاهرة فً  خسارة

. البٌانات المالٌة المجمعة للشركة الجدٌدة عن االندماج 
إن اإلفصاحات العامة المطلوبة فً البٌانات المالٌة الموحدة هً تلك المبٌنة فً المعٌار 

البٌانات المالٌة الموحدة و المحاسبة عن االستثمار فً " المحاسبً الدولً السابع و العشرون،
". الشركات التابعة
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ٌجب اإلفصاح عن ، بالنسبة لحاالت اندماج األعمال الحاصلة بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
و إذا كان من ؼٌر العملً اإلفصاح عن هذه  ،94 إلى 86المعلومات المطلوبة كما فً الفقرات 

. المعلومات فٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة
ٌجب اإلفصاح عن حاالت اندماج األعمال الحاصلة بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة و قبل تارٌخ 

الموافقة على إصدار البٌانات المالٌة لواحدة من الشركات المندمجة، إذا ما كان من األهمٌة 
بمكان بحٌث أن عدم اإلفصاح سٌإثر على قدرة مستخدمً البٌانات المالٌة على القٌام بالتقٌٌمات 

 لتارٌخ ةاألحداث الالحق" انظر المعٌار المحاسبً الدولً العاشر،  )و أخذ القرارات المناسبة 
 . ("المٌزانٌة العمومٌة

فً ظروؾ محددة، قد ٌكون تؤثٌر اندماج األعمال السماح بإعداد البٌانات المالٌة للشركة 
الموحدة بموجب فرضٌة االستمرارٌة و هذا قد ال ٌكون ممكنا لواحدة أو إلى الشركتٌن قبل 

ٌمكن أن ٌحدث هذا على سبٌل المثال عندما تندمج شركة لدٌها صعوبات فً التدفق . االندماج
فً هذه . النقدي مع شركة لدٌها فابض نقدٌة ٌمكن استخدامها فً الشركة المحتاجة إلى النقدٌة 

الحالة ٌعد اإلفصاح عن هذه المعلومات فً البٌانات المالٌة للشركة التً لدٌها صعوبات فً 
. التدفق النقدي ٌعد مالبما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أحكام انتقالٌة      
 

ٌجب  (او فً تارٌخ تنبٌه، أٌهما أبكر )فً التارٌخ الذي ٌصبح فٌه هذا المعٌار نافذ المفعول 
تطبٌقه كما هو مبٌن فً الجداول التالٌة، وفً جمٌع الحاالت عدا  عن تلك المبٌنة بالتفصٌل فً 

.   عملً إجراء ذلكالهذه الجداول ٌجب تطبٌق هذا المعٌار بؤثر رجعً إال إذا كان من ؼٌر 
أو أبكر من  )ٌجب االعتراؾ بؤثر تبنً هذا المعٌار فً التارٌخ الذي ٌصبح به نافذ المفعول 

صافً ربح أو خسارة الفترة، األخطاء الجوهرٌة و " بموجب المعٌار الدولً الثامن ـ  (ذلك
، أي كتعدٌل أما للرصٌد االفتتاحً لألرباح ؼٌر "التؽٌٌرات الربٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة 

أو  (المعاملة األساسٌة فً المعٌار المحاسبً الدولً الثامن)الموزعة ألبكر فترة معروضة 
المعاملة البدٌلة المسموح بها بموجب المعٌار المحاسبً )لصافً الربح أو الخسارة للفترة الحالٌة 

. (الدولً الثامن
ٌجب على الشركة فً أول بٌانات مالٌة سنوٌة صادرة بموجب هذا المعٌار اإلفصاح عن 

. األحكام االنتقالٌة المعتمدة حٌث تسمح األحكام االنتقالٌة بموجب هذا المعٌار بإجراء اختٌار
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 أحكام انتقالٌة ـ إعادة بٌان الشهرة و الشهرة السالبة

             الظروؾ           المتطلبات
 

اندماج األعمال التً كانت امتالكا و ظهرت فً البٌانات المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات التً 
 . 1995 (ٌناٌر )تبدأ قبل األول من كانون الثانً

 
 مقابل (الشهرة السالبة  ) تم شطب الشهرة  - أ

 .االحتٌاطات 
 )ٌشجع هذا المعٌار على إعادة بٌان الشهرة 

، إال أنها لٌست مطلوبة، و إذا (الشهرة السالبة 
: (الشهرة السالبة  ) تم إعادة بٌان الشهرة

 
 أعد بٌان الشهرة و الشهرة السالبة لكافة

 )عملٌات االمتالك قبل األول من كانون الثانً
؛ 1995 (ٌناٌر

 
 الشهرة  )حدد  المبلػ  المخصص  للشهرة - 2

 فً تارٌخ  االمتالك بموجب الفقرة (السالبة 
 من  هذا  المعٌار  و االعتراؾ  (59  )41

و   تبعا لذلك؛ (الشهرة السالبة )بالشهرة 
 
 المبلػ )حدد   اإلطفاء  المتراكم   للشهرة  - 3

 (المتراكم  للشهرة  السالبة معترؾ به كدخل
 منذ  تارٌخ  االمتالك  بموجب  الفقرات  من

من هذا المعٌار  ( 63- 61 )54- 44
. واعترؾ به تبعا لذلك
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 (تابع  )أحكام انتقالٌة ـ إعادة بٌان الشهرة و الشهرة السالبة 

                          الظروؾ                          المتطلبات 
 
اندماج األعمال التً كانت امتالكا و ظهرت فً البٌانات المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات - 2

. (تابع  ) 1995 (ٌناٌر )التً تبدأ قبل األول من كانون الثانً
 
     الشهرة السالبة )تم  االعتراؾ  بالشهرة - ب

    ولكن  لٌس  ((دخل مإجل  )مبدبٌا  كؤصل 
     بمقدار المبلػ الذي كان سٌخصص  بموجب

 .من هذا المعٌار (59)41الفقرة 

 بٌان الشهرة  إعادةٌشجع  هذا  المعٌار على 
. ، إال أنها لٌست مطلوبة(الشهرة السالبة)
 

 (الشهرة السالبة )إذا تم إعادة بٌان الشهرة 
من  (أ) 1ٌجب تطبٌق المتطلبات بموجب البند 

. الظروؾ أعاله
 

 (الشهرة السالبة )إذا لم ٌتم إعادة بٌان الشهرة 
الشهرة ) المخصص للشهرة غٌعتبر المبل

فً تارٌخ االمتالك انه تم تحدٌده  (السالبة
 )بشكل مناسب، و فٌما ٌتعلق بإطفاء الشهرة 

انظر البند  (االعتراؾ بالشهرة السالبة كدخل 
. الثالث و الرابع الظروؾ أدناه 
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 (تابع  )أحكام انتقالٌة ـ إعادة بٌان الشهرة و الشهرة السالبة 
                       الظروؾ                         المتطلبات

 
اندماج األعمال التً كانت امتالكا و ظهرت فً البٌانات المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات التً 

و لكن قبل أن ٌصبح هذا ،  أو بعد هذا التارٌخ 1995 (ٌناٌر )تبدأ فً األول من كانون الثانً
 . (أو قبل تارٌخ تبنً هذا المعٌار إذا كان ذلك أبكر  )المعٌار نافذ المفعول   

 
 

إذا تم االعتراؾ بالشهرة على أنها اصل و تم 
تحدٌد المبلػ المخصص لها فً تارٌخ االمتالك 

انظر ،  من هذا المعٌار 41بموجب الفقرة 
 لإلطفاء بموجب البند الثالث ةاألحكام االنتقالً

. و الرابع الظروؾ أدناه
 

: و إال 
 
حدد  المبلػ  الذي  كان  سٌخصص  - 1

للشهرة  فً 
 من هذا 41    تارٌخ االمتالك بموجب الفقرة 

المعٌار 
    و اعترؾ بالشهرة تبعا لذلك ؛ 

 
حدد  اإلطفاء  المتراكم  للشهرة  الذي  - 2

كان سٌتم  
    االعتراؾ  به  بموجب  المعٌار المحاسبً 

الدولً 
المعدل  فً  عام    )    الثانً   والعشرٌن  

1993 )
ٌنطبق الحد البالػ )    واعتراؾ به تبعا لذلك 

عشرٌن 
    سنة فً معٌار المحاسبة الدولً الثانً 

والعشرٌن 
(. 1993المعدل فً عام )   
 

 أي قٌمة دفترٌة متبقٌة للشهرة  على  أطفا

 
 فً  تارٌخ  االمتالك  زادت  تكلفة –أ 

االمتالك عن 
     حصة  الشركة  الدامجة  فً   القٌمة  

العادلة  
     للموجودات و المطلوبات  القابلة  للتحدٌد 

. 
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مدى عمرها اإلنتاجً المتبقً المحدد موجب 
المعاملة كما هً فً البند الرابع )هذا المعٌار

.   (الظروؾ أدناه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تابع  )أحكام انتقالٌة ـ إعادة بٌان الشهرة و الشهرة السالبة 

                       الظروؾ                         المتطلبات
 

اندماج األعمال التً كانت امتالكا و ظهرت فً البٌانات المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات التً 
و لكن قبل أن ٌصبح هذا ،  أو بعد هذا التارٌخ 1995 (ٌناٌر )تبدأ قبل األول من كانون الثانً

 . (تابع  )ـ (أو قبل تارٌخ تبنً هذا المعٌار إذا كان ذلك أبكر  )المعٌار نافذ المفعول   
 

 
 

ٌشجع هذا المعٌار على إعادة بٌان الشهرة 
السالبة، إال أنها لٌست مطلوبة، و إذا تم إعادة 

: بٌان الشهرة  السالبة 
 
اعد  بٌان  الشهرة  السالبة  لكافة  حاالت  - 1

اندماج شركات األعمال بعد األول من كانون 
 ؛ 1995 (ٌناٌر )الثانً

 
حدد المبلػ الذي كان سٌخصص للشهرة - 2

 
: فً تارٌخ االمتالك - ب
 

كانت تكلفة االمتالك  أقل من  حصة  - 1    
الشركة 

لكة  فً  القٌمة  العادلة  ت        المم
للموجودات  و 

        المطلوبات القابلة للتحدٌد ؛ 
 

تم تخفٌض القٌم العادلة  للموجودات  - 2    
القابلة 
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فً تارٌخ  االمتالك  بموجب الفقرة  السالبة
المعٌار و اعترؾ بالشهرة السالبة   من هذا59

تبعا لذلك ؛ 
 
 يحدد  المبلػ  المتراكم للشهرة السالبة الذ- 3

     سٌتم  االعتراؾ  به   كدخل    كان
    المحاسبً   الدولً  الثانً   بموجب  المعٌار

و  ( 1993    فً عام  عدلمال )و العشرون 
اعترؾ به تبعا لذلك ؛ و 

 
اعترؾ  بؤي قٌمة دفترٌة  للشهرة السالبة - 4

    إنها دخل على مدى معدل العمر  على
    المتبقً للموجودات ؼٌر  اإلنتاجً المرجح

النقدٌة الممتلكة القابلة  للتحدٌد والقابلة 
المعاملة  كما فً  )اإلطفاء / لالستهالك 

 . ( أدناه 4الظرؾ 
 

إذا لم ٌتم إعادة بٌان الشهرة السالبة ٌعتبر 
إن وجد  )المبلػ المخصص للشهرة السالبة 

فً تارٌخ االمتالك انه تم تحدٌده بالشكل (
المناسب، و فٌما ٌتعلق باالعتراؾ بالشهرة 
السالبة على أنها دخل، انظر البند الثالث و 

. الرابع من الظروؾ أدناه 
 

 

        للتحدٌد ؼٌر النقدٌة الممتلكة إلى أن تم 
إلؽاء 

المعاملة  األساسٌة  بموجب   )       الزٌادة 
المعٌار 

       المحاسبً  الدولً  الثانً  و العشرون 
عدل مال)

  (( .1993      فً عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تابع  )أحكام انتقالٌة ـ إعادة بٌان الشهرة و الشهرة السالبة 
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                          الظروؾ                           المتطلبات

 
اندماج األعمال التً كانت امتالكا و ظهرت فً البٌانات المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات التً 

 أو بعد هذا التارٌخ، و لكن قبل أن ٌصبح هذا 1995 (ٌناٌر )تبدأ قبل األول من كانون الثانً
 . (تابع  )ـ (أو قبل تارٌخ تبنً هذا المعٌار إذا كان ذلك أبكر  )المعٌار نافذ المفعول

 

 
إذا تم االعتراؾ بالشهرة السالبة وتم تحدٌد 

المبلػ 
المخصص لها فً تارٌخ االمتالك بموجب 

  59الفقرة 
من هذا المعٌار انظر األحكام االنتقالٌة من 

اجل االعتراؾ بالشهرة السالبة على أنها دخل 
بموجب البنود الثالث و الرابع من الظروؾ 

. أدناه 
 
حدد المبلػ الذي كان سٌخصص للشهرة - 1

 ةالسالب
 من 59     فً تارٌخ االمتالك بموجب الفقرة 

هذا 
     المعٌار واعترؾ بالشهرة السالبة تبعا 

. لذلك 
 
حدد المبلػ المتراكم للشهرة السالبة الذي - 2 

كان 
     سٌتم االعتراؾ به على أنه دخل بموجب 

معٌار 
 )    المحاسبة الدولً الثانً و العشرون 

المعدل فً 
و اعترؾ به تبعا لذلك ؛ و  ( 1993    عام  

 
اعترؾ بؤي قٌمة دفترٌة متبقٌة للشهرة - 3

السالبة 
    على انه  دخل على مدى  معدل العمر 

اإلنتاجً 
    المرجح   المتبقً  للموجودات  ؼٌر   

النقدٌة 
/     القابلة  للتحدٌد  و القابلة  لالستهالك 

اإلطفاء 
المعاملة كما هً  بموجب البند )    الممتلكة 

الرابع 
. (    من الظروؾ أدناه

 

 
: فً تارٌخ االمتالك - ج
 

كانت  تكلفة االمتالك  اقل من  حصة  - 1   
الشركة 

       الدامجة   فً   القٌمة   العادلة   
للموجودات 

       والمطلوبات القابلة للتحدٌد ؛ و 
 

لم ٌتم تخفٌض القٌم العادلة  للموجودات  - 2   
ؼٌر 

   المتملكة إللؽاء       النقدٌة القابلة للتحدٌد
الزٌادة 

 المعاملة البدٌلة المسموح بها بموجب  (     
معٌار 

 )      المحاسبة  الدولً  الثانً  و العشرون 
المعدل  

 (( . 1993      فً عام 
   



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (االعتراؾ بالشهرة السالبة كدخل )أحكام انتقالٌة ـ إطفاء الشهرة 
                         الظروؾ                         المتطلبات

 
الشهرة )  اعد بٌان القٌمة الدفترٌة للشهرة 

 (السالبة
مبلػ  الشهرة   )  كما  لو إن إطفاء الشهرة 

السالبة 
تم دابما  تحدٌده   (  المعترؾ به كدخل 

بموجب هذا 
 63-61 )55-44انظر الفقرات  )  المعٌار 

.)) 

 
تم  االعتراؾ  بالشهرة  كؤصل و لكن - 3   

لم  ٌتم 
      إطفابها  فً  السابق أو  اعتبر  مبلػ  

اإلطفاء 
.       صفرا 

 
         تم االعتراؾ بالشهرة السالبة مبدبٌا كبند
ٌتم  منفصل فً المٌزانٌة  العمومٌة  ولكن  لم

 االعتراؾ بها الحقا على إنها دخل ، او أن
مبلػ الشهرة السالبة الذي  سٌتم االعتراؾ به 

.          كدخل اعتبر صفرا 
 
 

    
 
 
 

 (تابع  ) (االعتراؾ بالشهرة السالبة كدخل )أحكام انتقالٌة ـ إطفاء الشهرة 
                          الظروؾ                           المتطلبات
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 ) بٌان القٌمة الدفترٌة للشهرة بإعادةال تقم 

ألي فرق بٌن اإلطفاء  (الشهرة السالبة 
الشهرة السالبة المتراكمة المعترؾ  )المتراكم 

فً السنوات السابقة و تلك  (بها كدخل 
: و ، المحسوبة بموجب هذا المعٌار 

 
إطفاء أي قٌمة دفترٌة للشهرة على مدى - 1

عمرها 
    اإلنتاجً  المتبقً  المحدد   بموجب  هذا  

المعٌار 
؛ و ( 54-44انظر الفقرات  )    

 
اعترؾ  بؤي  قٌمة دفترٌة للشهرة السالبة - 2

على 
    أنها دخل على مدى معدل العمر اإلنتاجً 

المرجح 
    المتبقً  للموجودات ؼٌر النقدٌة  الممتلكة 

القابلة 
اإلطفاء /       للتحدٌد    و القابلة  لالستهالك 

انظر  )
 . ((أ  ) 62    الفقرة 

 
أي أن أي تؽٌٌر تتم معاملته بنفس الطرٌقة  )

كتؽٌٌر فً التقدٌر المحاسبً بموجب المعٌار 
صافً الربح أو " المحاسبً الدولً الثامن 

  األخطاء و التؽٌٌرات  فً ،الخسارة للفترة
. (" السٌاسات المحاسبٌة

 
  

 
  (الشهرة  السالبة  )تم  إطفاء  الشهرة - 4 

سابقا 
  . (االعتراؾ بها كدخل  )    

 
 
 
 
 
 

تارٌخ التطبٌق 
 

ٌصبح هذا المعٌار نافذ المفعول  للبٌانات المالٌة السنوٌة التً  تؽطً الفترات التً تبدأ  فً  
اذا قامت . و ٌشجع التطبٌق األبكر .  أو بعد هذا التارٌخ 1999 (ٌولٌو)األول  من تموز 

الشركة بتطبٌق هذا المعٌار على البٌانات المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات التً تبدأ قبل األول  
: فٌجب على الشركة أن تقوم ب  ، 1999 (ٌولٌو )من تموز 

اإلفصاح عن هذه الحقٌقة ؛ و 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

  

 
ـ و المعٌار " انخفاض قٌمة الموجودات" تبنً المعٌار المحاسبً الدولً السادس و الثالثون ـ

المخصصات،  المطلوبات  المحتملة و الموجودات  " المحاسبً الدولً  السابع و الثالثون ـ
فً " الموجودات ؼٌر الملموسة" ـ و المعٌار المحاسبً الدولً الثامن و الثالثون ـ" المحتملة

. نفس الوقت 
 

ٌلؽً هذا المعٌار المحاسبً الدولً الثانً و العشرون ـ اندماج  األعمال ـ الذي اعتمد فً عام 
1993 . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


