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تزايد  ىل احلقيقة إيفأدى املنافسة،  حدة زايدةو  و االتصالاملعلومات  تتكنولوجيا التطور احلاصل يف
 إليه تلجأعمليات ا النوع من ال، هذيف اآلونة األخرية مثيل لهمل يسبق  جتميع املؤسسات بشكل عمليات

، ةالتنافسيا عزيز مواقعهت، قيود عدةجتاوز من البقاء تنافسية،  من أجل التمكن ،يف كثري من األحياناملؤسسات 
ن املنطقي م. اشاطاهتن، ابإلضافة إىل تنويع جديدة احلصول على كفاءات، التدويلأسواق جديدة،  الدخول إىل
يت ال ،(synergies) اتالتآزر حتقيق السعي حنو  لبحث عن النمو وا تتوقف عنال تكاد  ،املؤسسات القول أبن

العمليات  يدعد لواقع هناكايف ، ةدفاعيال إطار ما يعرف ابإلسرتاجتيةيف االقتصادية  تهافعاليتحسني ب اهل محتس
ت عمليات أخرى، عمليات احليازة على مؤسسا تبقىغري أن أمهها ، هذه الشركات عنه تبحثاليت حتقق ما 

 عتشج طلب وتق حىت األسوا أصبحت حاليا،. بني الشركات اإلندماج عمليات و كذا الشركات هيكلةإعادة 
من حتقيق أداء أفضل،  عنبحث ال لىع -،2008 العاملية سنةبعد األزمة املالية خاصة - املؤسسات، أكثر فأكثر

 .التوسع اخلارجي عمليات خالل اللجوء إىل

 اندفعوالذين ا ،ؤسساتامل ألصحاب ةشجع، متيزت بعوامل اقتصادية مالعاملية املالية األزمة بعد ما فرتةف 
       اندماج عمليات يلتسج مت ،إذ أنه. الفرص مزيد من عن البحث و قدماللمضي  سعيا منهم تياالعمل هذه حنو

غازي البرتويل و ال معاجمل ،احملروقات قطاع يف املثال سبيل على األخرية، السنوات يف ضخمة و حيازة مؤسسات
 ريلفأ يف Royal Dutch Shell) اهلولندي-الربيطاين العمالقمتت احليازة عليه من قبل ، (BG Group) الربيطاين

قام بعملية احليازة  ،(Dell) األمريكية املتحدة الوالايت اإلعالم اآليل يفاملتخصص يف  معاجمل كذلك  ،2015 سنة
 عمليات رازدها أمام .(EMC) البياانت زينخت ختصاصيال ،2015 سنة أكتوبر يف تالتكنولوجيا قطاعيف  كرباأل
 فإن هلذاو  ،احماسبي تهارمجت من إجياد الوسائل و األدوات اليت متكن يبقى من الضروري ،هذهو التجميع  ندماجاإل

 يمتقيلابتسمح  ،يةحماسب ايريمع تطويرنشر و  ،حاولت لطاملا احملاسبية املعايري راصدإ عن املسؤولةالدولية اهليئات 
 .العمليات هذهاملتابعة الالزمة ملثل  و املالئم

 احملاسبة معايري منظور فاألمر ال خيتلف كثريا يف ا و ثقلها اقتصاداي،هلا وزهن إذا كانت عمليات احليازة هذه
 السيطرة احلصول علىيتم مبوجبها  اليتت تلك املعامال لى أهناع عمليات جتميع املؤسسات إذ ينظر إىل الدولية،

عمليات جتميع املؤسسات هذه تتم يف غالب األحيان  الواقع، يف. مؤسسة أخرى أو جمموعة من املؤسسات على
 عايرييعرف بفارق احليازة، امل ذ عليها فينتج فارق بني القيمتنيمببالغ أكرب من القيم احملاسبية للشركات املستحو 

 هذه عن ةالناجت رق احليازةواو ف عمليات جتميع املؤسسات نظمو ت حكمتل الدولية خصصت معايري اسبيةاحمل
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 ،IAS 22املعيار احملاسيب الدويل  بتجميع املؤسسات االعرتافاليت تناولت  ةياسبأول املعايري احملفكان  ،العمليات
 استخداميوفر للمؤسسات كان ، هذا املعيار  1998 و متت مراجعته يف سنة 1983 يف سنة إصدارهلذي مت ا

 وقت يف. املصاحل ضم طريقة ،جدا ةيقيدت شروط حتت و ،احليازة طريقة لالعرتاف بتجميع املؤسسات؛ طريقتني
 الدويل و هو معيار اإلبالغ املايل آخرمعيار  إصدارمت  ،مع املعايري احملاسبية األمريكية التقارب إطار يفو  الحق،

(IFRS 3 )كبرية  تعديالت و اتري تغيمبوجبه  دخلإذ أ ،جتميع املؤسسات مبفهوم مغاير يتناول ،2004 سنة يف، 
بتنقيح معيار  متيزت، 2008 سنة .ةالسنوي القيمة اخنفاض اتختبار اب استبداله و فارق احليازة إهتالك منع أمهها

       الدولية احملاسبة معايري جملس بني مشرتك شروعمل جةيتنكهذه املراجعة  حيث جاءت  ،IFRS 3 اإلبالغ املايل
 ..فارق احليازة معاجلة ما خيصفي امهقفامو من أجل توحيد  املالية، احملاسبة معايريجملس  و

  اإلشكالية 

 قدر اولحت اليت ملعايري،اإعداد  املسؤولة عن يئاتاهل كل من  اهتمام جتذب ،فارق احليازة تقييم إشكالية
 ،...(حلساابتا يمدقق و سبنياحملااخلرباء  و احملاسبني) املهنيني ؛مالئمة أكثرمعاجلة هذا األصل  جعل ،اإلمكان
 لىعالذين يعملون  يني،األكادمي و قيمته ةبعامت و األصل هذا مبالغ تقدير و تقييميف  تابو صع يواجهونالذين 

إطار  يف ابلضبط دخلي حبثنا هذا. لاألصهذا  تقييم مناذج و أصل ،طبيعة تفسري حماولة و الصعوابت هذه حل
ستجدات م و ،فارق احليازةب املتعلقة املفاهيم خمتلف على الضوء تسليط حماولةيتم سحيث  ،ةاألخري  هذه املقاربة

فإن  لذلك، و. األدوية إنتاج الجم يف تخصصةامل يةاجلزائر  اجملمعات حدأ حالة دراسة مع الدولية، احملاسبية املعايري
 :يلي كما  تطرح البحث هذا أسئلة

 ؟اجهةاملو  الصعوابتهم أ هي ما و، اإلبالغ املايل الدولية ملعايري وفقا فارق احليازة تقييم يتم كيف

 .حتليله فهمه و جل تسهيلأإىل أسئلة فرعية من  ههذا التساؤل الرئيسي ميكن جتزئت

 األسئلة الفرعية 

 ؟ الدولية يلإلبالغ املامعايري ا يف إطار عمليات جتميع املؤسسات حسب احليازة لفارقما التقييم املقرتح  -1

 ؟ابلنسبة للشركات مالئمة األكثر فارق احليازة قيمة متابعة ي طرقه ما -2

 ؟"صيدال" جممع على مستوى شكل املناسبلاب اطبقو م أصال مفهوما فارق احليازة يعترب هل -3
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 الفرضيات 

 :ما يلي افرتاض يتمفإنه س العمل، هذا من أجل االنطالق يف

 خرىاأل املاديةري تقييمه كباقي األصول غ يتمفإنه املتجانسة  غريابلرغم من طبيعته  رق احليازةاف. 
 بعة قيمة فارق عملية متا صعوابت كبرية عند القيام ابختبارات خسائر القيمة السنوية يف إطار الشركات جتد

 .احليازة
 ايل الدولية اإلبالغ امل وفقا ملعايري و يقوم بتقييمه فارق احليازة أبصل يقوم ابالعرتاف "صيدال" اجملمع        

 .فيه حكمو يت
 الدراسة أمهية 

 األمر مؤسسات،لل املاليةشوف الك يف تظهر اليت هبالغمل تزايدةامل صةمن احل أمهية دراسة فارق احليازة أتيت
 اهلذ الكبرية القيم ههذ طبيعة و أصل عن تفاصيل و تفسرياتتقدمي  يتطلبو  ،الواقع يف االنتباه يلفت الذي
 .ربةاملعت ي ذات املبالغاملاد غري األصل ذاهب االعرتاف عن أن تنتج ميكن اليت املخاطر تقييممن أجل  ،لاألص

 :فارق احليازة ب وضوعو من هذا يربر اختياران مل 

 فارق ل يداجل فهماولة اليف حم اجلزائر، يف األصل اهذ حولو الدراسات  ثاحباألنقص  املسامهة يف ظل  ،أوال
 الدولية؛املايل  اإلبالغ معايري وفقا ملا تنص عليه ؛احليازة

 مع ،وليةبالغ املايل الدحسب معايري اإل تهقيممتابعة  فارق احليازة و تقييم طرق على الضوء تسليط ،ااثني 
 ؛املايل احملاسيب نظامال جاء به القيام بنوع من املقارنة مع ما

 ،النقاط همأ مع إبراز حليازةفارق ا معاجلة ما خيصفي ،املايل احملاسيب النظام أهم نقائص ىلإ اإلشارة اثلثا 
 ة؛للمعايري احملاسبي الوطنية اهليئة قبل من و توضيح شرح إىل حتتاج اليت الغامضة

 يتال املختلفة عيضواملل التطرق خالل نم لفارق احليازة، احلالية احملاسبية املعاجلة نع املرتتبة اآلاثر تقييم ،ارابع 
 ؛األصل هبذا ابالعرتاف أثرتت قد

 تطبيقه ينبغيما  و ،"صيدال" جممع قبل من تطبيقه يتم ماع فكرة إعطاء ،على املستوى التطبيقي أخريا، و 
 روفي أيمل أن كما  ،فارق احليازة تقييم و ، فيما يتعلق بتجميع املؤسسات ملعايري اإلبالغ املايل الدولية وفقا
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وصوال إىل  احليازة اتريخبداية من  فارق احليازة، حتديدعمليات ل اتوضيحي دليال ما يشبه أيضا العملهذا 
 .قيمته متابعة

  حدود الدراسة 

ازة من جلة فارق احليعلق مبعافيما يت ،هذه الدراسة سوف تقدم أهم ما جاءت به معايري اإلبالغ املايل الدولية
حد اجملمعات أى مستوى سوف يتم عل أويل و متابعة قيمة يف أخر السنة، اجلانب التطبيقي هلذه الدراسةتقييم 

 ، و مبا أندال"مبجمع" صي نية و يتعلق األمراملتخصصة يف بيع و إنتاج املنتجات الصيدالو البارزة  اجلزائرية
عة الشركة التاب تنقل إىلفإنه سيتم كذلك ال ،االعرتاف بفارق احليازة ال حيدث إال يف حاالت جتميع املؤسسات

ت اعدي يف عملياقا كأساس "شركة إيبريال" من أجل تقدمي املزيد من املعلومات و الواثئق احملاسبية الستعماهل
 2014إىل سنة  2009ن سنة سنوات م ستةأما عن اإلطار الزمين هلذه الدراسة فهو ميتد على  .حتديد فارق احليازة

سنة ،  2011 ة سنةإىل غاي  2010 و من مث معاجلتها يف سنة ،حلصول على املسامهة بشكل جماينأي من سنة ا
من خالل  2014ازة يف سنة فارق احلي متابعة قيمة إىل ،شركة إيبريال شركة اتبعةالقيام حبيازة املسامهة الثانية لتصبح 

 خسائر القيمة على أصل فارق احليازة.و  كل من اإلهتالك  تطبيق

  الدراسات السابقة 

 غري لعنصرا ذاهل تجانسةامل غري طبيعةال على كبري  بشكل صرت ،فارق احليازة حولمت القيام هبا  اليت الدراسات
  :أمههافيما يلي سنستعرض  ،املادي

  دراسةJohnson et Petron، سات اليت و تعترب من بني أهم الدرا، 1998دراسة قدمت يف سنة هذه ال
 ىلإ أعلى من ملنظوراأوال مه تناولت فارق احليازة من خالل تقدمي منظورين لتفسري فارق احليازة و عملية تقيي

ت املشكلة أعلى: املكوان املنظور من أسفل إىل ،  ابإلضافة إىلكبري  أصل مكوانت كأحد  احليازة فارق :أسفل
 رق احليازة؛ أيكوانت فامرين و ترجيحهما إىل تقدمي أهم و و توصل الباحثني بعد عرض املنظ ،لفارق احليازة

ة كوانت الرئيسير على املعته و التعرف أكثيو ابلتايل فهم طب رى تفسري هذا األصل غري املتجانسبعبارة أخ
 املسؤولة عن خلق القيمة. 

 دراسة Maurice  Nussenbaum، جزئية تطرق إىل ، الباحث 2003صول غري املادية سنة حول القيمة العادلة لأل
 العادلة القيمة و احليازة تكلفة بنيكفرق   حماسبيا يعرتف به و هي أن هذا األصل الذيفارق هامة متعلقة ب
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 .احملاسيب هذا الوصف نع خمتلف كوني قد قتصاديا بعدكذلك   له د،يحدتلالقابلة ل و اخلصوم لألصول
 املشرتي املستحوذ عليها و الشركة بني(synergies)  اتالتآزر  قيمة احليازة يعرب عنفارق  اقتصاداي،ف
 مت اليت ،األصول ضمن هبا املعرتف غري املادية غري صولاأل يشمل كل، ككل  يفسر أن ميكنإذ  ،(املستحوذ)
 البائعني شبكة عليها، املستحوذ الشركة يف العاملة لقوىاب اخلاصة املميزات مثل احملاسبية يف األنظمة دهايدحت
 ية...لسوقا ةصاحل أو

  دراسةHervé Stolowy, Jacques Richard et Yuan Ding،  مت، أهم ما 2008حول حماسبة فارق احليازة سنة 
              التغيريات من العديد رفتع اليت عيضااملو  أهم حدأيعترب  فارق احليازة التنبيه إليه يف هذه الدراسة هو أن

 ؛مراحل ةربعأب ابيقر ر تم أصالابعتباره  ففارق احليازة ،االعرتاف و التقييم ما خيص عمليةفي التعديالتو 
 يف احلقيقة، برياكعرفت حتوال   يةثانال رحلةامل أعباء، و إمنا هو عبارة عن صلأب ليس نهفيها أب اعتربمرحلة أوىل 

متيزت  ثالثةال املرحلة اصة،حتميله على األموال اخل إمكانية مع لكن و كأصل،  هبذا العنصر العرتافأ ابدحيث 
 املرحلةه، أخريا تطبيقلذي يتم افإن اإلهتالك هو  قيمته،و فيما يتعلق مبتابعة  كأصل،  بفارق احليازة ابالعرتاف

 القيمة ختبارات خسائرالخيضع  مادي غري كأصل  بفارق احليازة العرتافاب تتميزاليت  و ،(احلالية) الرابعة
 اإلهتالك.                           إلغاء معوية السن

  دراسةClaude Bailly-Masson، كيز فيها على ، و مت الرت  2009يف سنة ول صعوبة فهم األصول غري املاديةح
رغم كونه ذات  ذا األصلن هفأشار إىل أ ،ىل فارق احليازةإاألصول غري املادية بصفة عامة، كما أنه تطرق 

 لشراءا عالوة) تدفع ميز مبصاريفيت ،األخرى املادية غري األصول مثله مثلإال أنه يف املقابل  خصوصية
حسب ف. مستقبلية اديةاقتص ملنافع ةممثلتعترب  املصاريف و هذه ،("املستحوذ" املشرتي قبل من ةاملدفوع

 النظر يتم أن ينبغي ال ،خرىأبعبارة  الطويل، و املتوسط املدى على اهدور  يزداد املادية غري األصولالباحث 
 عبارة عن على أهنا إليها النظر أيضا لكن و ،فقط تكلفة عواملك  ابألصول غري املادية املتصلة املصاريف إىل

 .املستقبل يف استثمارات
  دراسةLuc paugam، النظرية       : الرهاانت فارق احليازة و اإلبالغ عن يف أطروحة دكتوراه معنونة بتقييم 

 معاجلةو أشار كذلك إىل  .فارق احليازة قييماملرتبطة بعملية ت صعوابتال تطرق إىل، 2011سنة و التطبيقية 
من خالل تفصيل  للهيئات الدولية املسؤولة عن إعداد املعايري، كلا شامل طرح عن تتوقف ملاليت  احليازة فارق

حسب هذا الباحث على  يؤكد مما املعدل، األخر بعضال إىل ابإلضافة ،عايري اليت حتكم فارق احليازة حالياامل
من زاوية كونه  )فارق احليازة( كما تطرق كذلك و بصفة مستفيضة إىل.  احملاسبة يف العنصرهذا  حساسية
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كما انه حاول   ،املخصصة له احملاسبية ملعاجلةاب املرتبطة النقاط فأاثر املستقبلية، االقتصادية افعللمن مصدر
اختبارات خسائر القيمة اليت تتم هبا الشركات الفرنسية على فارق احليازة من  مالئمة مدىو تقييم  اختبار

 .40خالل دراسة قياسية على الشركات املسعرة يف مؤشر كاك 
يث حبلدولية اري احملاسبة ما تنص عليه معاييف ظل تقييم فارق احليازة  إشكالية تتناولدراستنا هذه سوف 

      هتالك ازة )طريقة اإلارق احليفحماولة تقدمي موازنة و ترجيح بني الطريقتني املمكنتني ملتابعة قيمة  أنه سيتم
فية االعرتاف قدمي لكي(، غري أن أهم شيء ستتناوله هذه الدراسة هي تالسنوية و اختبارات خسائر القيمة

ع يه عمليات جتميمع متت فاجمل أن، خاصة و )جممع صيدال( املهمة زة يف أحد اجملمعات اجلزائريةيابفارق احل
كل إىل  يبا تقر لتطرق اب سوف يسمح معاجلة هذه الوضعيةو ابلتايل  )شركة إيبريال(، مؤسسة على عدة مراحل

 يف ملقدمة أعالهالدراسات س اعلى عك النظام احملاسيب املايل، فهذه الدراسة ستتم يعاجلهااحلاالت اليت ال 
 . اسيبو أتخر النظام احمل مجود السوق املايل ،اقتصادي جزائري، يعرف بقلة النشاطسياق 

 املتبع نهجامل 

 ملرتبطةاو العقبات  تالصعوابكل   حتليل و تفسري فإنه سيتم حماولة ،اليت مت طرحها ةيلاشكاإل خالل من
 فإن ليهع ، واملايل اسيباحمل النظامه مع اإلشارة دائما إىل ما جاء ب ،املايل الدوليةاإلبالغ  يف ظل فارق احليازة بفهم
فارق  قيمة تابعةمو  تقييمأن  كيف  على ،ما بطريقة أن جتيب شأهنا من تقدمي دراسة إىل هدفي البحثهذا 

 تم تبينيسإنه ف ،املطروحة لبحثا أسئلة لىع جابةو ابلتايل لإل .مشاكل طرحي الدولية احملاسبية املعايري يف احليازة
 نطقامل فإن و عليه ،(positionnement épistémologique positiviste) الوضعي االبيستمولوجي وقفامل

 اتيفرضال صياغة على يقوم الذي ،(le raisonnement hypothético-déductif) االستنباطي-ياالفرتاض
 .يف هذه الدراسة ، سيتم اعتمادهنتائجال الستخالص
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 هيكل البحث 

 اجلوانب تأطريل صتخص ،نظرية فصول (03) ثالثة ،فصول (04) أربعة يف العمل تنظيم هذا مت يف الواقع
 اتعماجمل أحد يف يازةفارق احل طبيقت دراسةيهتم ب تطبيقي فصلو  ،اخلاصة بفارق احليازة ختلفةامل النظرية
 .اجلزائرية

األساسية  ملعاامل حتديد لمن خال ،يف ظل معايري اإلبالغ املايل احملاسبةلتقدمي  األول الفصل صيصفتم خت
 معياري أ تبين مسار و رياملعاياملسؤولة عن إعداد  الرئيسية هليئاتا عرض مع املالية، املعلومات و محاسبةلل

التصوري  طاراإل  طالتاليت اإلصالحات و اجليدة املعلومات صائصىل التطرق خلابإلضافة إ ،أو مراجعته حماسيب
 سساحلاملة أل رايت احملاسبيةىل أهم النظإ التطرق أخريا و ،2010جملس معايري احملاسبة الدولية سنة  الذي نشرهو 
 .العامل دولخمتلف  يف IAS/IFRS الدولية احملاسبة معايري مع اإلشارة إىل مدى انتشار ،احملاسبة مبادئ و

يف ظل  زةلفارق احليا يلو األ تقييمال على الضوء تسليطمن أجل  فإنه وضع الثاين لفصلأما فيما يتعلق اب
 األصول) املادي غري ملالا رأس حول أجريت اليتو الدراسات  ألحباثل راجعةم عرضب بدء ،معايري اإلبالغ املايل

بة ابلنس القيمة خلق مليةع يف تهاأمهي تزايد على التأكيد خالل من اجلزئي وي الكل املستوى على( املادية غري
كيفية   ق إىلمع التطر  اسبة،يف احمل الأص فارق احليازة من ( اليت جعلتاملعايري) سباباألأهم  تقدمي و ،للمؤسسات

 هاتقييم و املادية غري ولاألص حتديد ملسار أيضاتطرق  الفصل هذا .عند القيام بعمليات جتميع املؤسسات تقييمه
 ملعايرياما تنص عليه  مع املقارنة من نوع مع دائما هذا و ،"فارق احليازة" الفرق حتديدإىل  الوصول إىل غاية

 .املايل احملاسيب النظام و كيةير األم

عرض  حيث مت ،حليازةا عملية بعد فارق احليازةل املخصصة ةجلاعمللتقدمي ا كرسفقد   الثالث الفصلأما 
 مع ،مةخسائر القي راتطريقة اختباو  تالكهاإلطريقة  كل من  و املتمثلة يف لاألصهذا  قيمة طريقتني ملتابعة

 ازة،فارق احلي قيمة ةمبتابع يتعلق فيما يف معايري اإلبالغ املايل تفكريالملنطق  الرئيسية اتري التغي ىل أهماإلشارة إ
 فيما املايل احملاسيب نظامال موقف مت حتليل ،على صعيد أخر. و استبداله خبسائر القيمة الكتهاإل اءلغإ حيث مت

.  لقيمةا اخنفاض اتاختبار  رسامب يرتبط فيما خاصة و الدولية، احملاسبة معايري جاءت هبا اليت ملستجداتاب يتعلق
و و ل هلا عالقة تكون ميكن أن اليت احملاسبية املسائل همأل سريعبشكل  التطرق ،الفصل هذا يف مت كذلككما 

 ...األرابح إدارة املالية، املعلومات مثل بفارق احليازة بشكل غري مباشر
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 عجمم مستوى على هبا مت القيام اليت و الدراسة، هذهمن  التطبيقي لجزءل خصص ،الرابع الفصلو أخريا 
 ذيال ،يازةبفارق احل العرتافا و تقييملاب اخلاص العمل عرضب حيث مت القيام ،"إيبريال" التابعة شركته و" صيدال"

 حاملقرت  لتقييما ميتقد إىل لنتقامت اال بعدها ع،جملما من قبل مصلحة احملاسبة املوجودة على مستوى مت القيام به
 ،الدولية ايلامل ايري اإلبالغمع ملا تنص عليه وفقا ،"إيبريال" شركة على احليازةعملية  نع الناشئ لفارق احليازة

مستوى  على فارق احليازة حتديد بعملية املتعلقة تفاصيلال كل  تقدمي ،الفصل هذاإطار  مت يفإىل ذلك  ابإلضافة
 .عماجمل
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 تمهيد 

صوص مر العصور علىرت احاسبة كثرا تطو لقد   ا خرت  م  الططا  ، إذ أهاأخرةالعقود  ي و با
، على قواعد تقومفرعا م  فروع امعرفة  صبحلت، ااقتصادي  مستخدمةمساعدة  رد تقطية يعدهاالذي الضيق 
اذ على الوصول إتساعد  لمعلومةداة لأ أضح ة هذه اأخر  .ساسيةأمبادئ  و ،فروض القرارات الرشيدة،  ا

صدار ذلك م  خال إ و ،التطور الدائم هامات خاصة تسهر على مطظ أصبح  مؤطرة م  قبلاحاسبة اليوم ف
اسبية     ،بصفة عامة ااقتصادالتطورات ال يعرفها لتغرات و ا تكون هطاك حاتة تفرضها ي كل وق معاير 

حلول لكل  اقراح و وضعبالقيام  امطظمات هذه اولة ذلك م  خال وبصفة خاصة، و اجال احاسي 
ي  احاسبة أن د الغرض هذا و، التطبيقي احاسبية اممك  مواتهتها ي اميدان العملي اانشغاات و امشاكل

ة م  موعجتضع و  هيأاسبية  فرضيات تسمى ،معيطة تستطد ي كل مرة على فرضيات كان   ،مسار تطورها
 القواعد اأساسية. امبادئ و

 ،            امالية امعلومة احاسبية و ي عرض ااختافاتو إقصاء  توحيدالسعي للوصول إ الضم  
تعمل و تطسق فيما اسبية العامية ئات احياه نإف ،امتعددة مستخدمي هذه امعلومات لاحتياتات ااستجابة و

أصبح ي قلب و  ،أحدث ضجة كبرةمفهوم  ".التوحيد احاسي" ب ىامسم السامي ها دفاهلبلوغ  ،بيطها
إصدار يقصد به  الذي وخاصة بدخول معاير اإباغ اما حيز التطفيذ،  امطاقشات و الدراسات احاسبية،

ب  امعايرم  موعة  بعبارة أخرى و، دولية ةياسبمعاير  امسماة "معاير  و تؤسساتباعها م  قبل امإال 
إ الوصول بذلك و  اء العام،أي ميع تطتشر فيها  مرحلة إلوصول يُطتظر مطها اال  ،"IFRSاإباغ اما 

قيق ذلك يبدو م  ،عرض بصفة موحدةتعد و تعلومات مالية م  انظر ، اأمر ي حقيقة ما كان صعوبةال غر أن 
 .سياسيا ح وأ اتتماعيا، يا،ثقاف ،اقتصاديا ااختافسواء كان  ،العامالذي يسود بن دول  لاختاف

اأمر الذي يستلزم قبل كل  ،إعطاء صورة عامة ع  احاسبةهذا الفصل م إعداده بالشكل الذي يسمح ب
ي أخر الفصل  و ،امالية قة بامعلومة احاسبية ورض امفاهيم امتعلعم  م  و ،بيان طبيعتها و ،شيء تعريفها

 .ع  إصدارها امسؤولة سيةيالرئ كذا اهيئات الدولية و   IAS/IFRSمعاير احاسبة الدولية سيتم استعراض

 :الطريقة التالية وفقهذا الفصل إ ثاث مباحث رئيسية هذا الغرض م تقسيم  و

 ؛احاسبة أصل و طبيعةامبحث اأول: 

 امالية؛و التقارير امبحث الثاي: امعلومة 

هات الرئيسية الفاعلة امبحث الثالث:   .الدو ىامستو  ىة علياحاسبعاير ام ي ا
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 المبحث اأول: أصل و طبيعة المحاسبة

عر الزم ،  تطورهاو كذا  طبيعتها، ،احاسبة ظهور مسألة إ تطر سيتم تكريسه لل مبحثهذا ا
 م  العديد هطاك" إ أنه الباحثني هذا السيا  يشر بعض  قواعدها اأساسية. باإضافة إ أهم نظرياها و

يةو الكتب  اأعمال فالكثر م   .طا هذايومإ  القدمة العصور مطذ احاسبة تطور و أصل ال تطاول  التار
 قبل م  الرومان ،اإغريق، امصرين ،السومرين لدى يشرون إ أثر مسك احاسبة الباحثن ي اجال احاسي

 1" ... امصرفين و ،امعابد إداري التجار، اأراضي، ماك

 كفرع من فروع المعرفةالمحاسبة   تطور: اأول المطلب

 هو نتيجة التغرات و التطورات ااقتصادية امستمرة، ،امتطور الذي هي عليه اليوماحاسبة ي شكلها 
ديدة امستحدثة ي  اابتكارات ، وااقتصاديةكوها أداة ترتم امعامات فاحاسبة   ال ا تكاد  ، وااقتصادا

البداية ابد التطور. مسايرة هذا ع   امستقبل ي حتتوقف ل   و يوما م تتوقف ،ي كل مرة الظهورتتوقف ع  
ية سريعة  استعراضم   أن تكون  احاسبة.ظهور ع  ومضة تار

 للمحاسبة   بسيط تاريخي عرض 1-

ديد تاريخ معن لظهور احاسبة م  الصعوبة" فمطذ أن بدأ اإنسان ممارسة اأعمال التجارية  ،ما كان 
اتة إ وتوب ترك أثر هذه اأعمال،  د أنسطة قبل امياد،  2000بالعودة إ حوا  فإنه هذاو  ظهرت ا

الصفقات ال لعمليات و القدرة على امعرفة امطلقة با ،ي ذلك الوق البابلية يفرض على التجار  ،قانون موراي
مكتفية بتسجيل امصاريف و امقبوضات ي كل  ،، إا أن معظم اأشكال القدمة للمحاسبة بقي  بدائيةموهاير 

ارية. و طر  تديدة  استحداثو  ابتكاركان ابد م  التجارة أكثر فأكثر،   ازدهارمع  مرة تتم فيها أي معاملة 
زيطة صوص  ،أيضا كل العطاصر اأخرى الذمية ي امؤسسةإما  و ،ي احاسبة ا تسمح فقط متابعة حركة ا و با

امعطون                                         ي كتابه ، (Luca Pacioli)يطا لوكا باسيوأوتد اإ، 1494 سطةي  و .ديوهاو  حقوقها
 « la summa de artimetica,geometria,proportinioni e propotionalila »

أا  ،مفهوم تديدا ي احاسبة   
و مطذ هذا التاريخ بقي   مطجزة مرتن،أو صفقة على تسجيل كل عملية  يقومهو " القيد امزدوج"، الذي  و

2" .ة تقريباتامبادئ احاسبية اأساسية ثاب
  

                                                           
1
 François Engel, Frédéric Kletz, cours de comptabilité générale,  édition Presses des Mines – Paris Tech, Paris, 

France,  p 13. 
2
 Laurence Thibault-le Galon (9) , la comptabilité pour les nuls, édition FIRST, Paris, France, pp 11-12. 

 



وفق معايير اإباغ المالي المحاسبة إلى نظري مدخل      اأول                                   صلالف  

 

27 

 

تلف بلدان  إصدارهاالعديد م  امراتع الطظرية م  ،بعد هذا التاريخ قيقة م تك   و ،العامي  ال ي ا
ظهر مصطلح  ،ي القرن السادس عشرو  .مبادئ ال وضعها باسيوللأكثر ا تطويرات و  اتتعمق سوى

سابات.  دمقُ  الاميزانية   يالتحفظ الذ ظهر مفهوم بعدها ي أول اأمر ي شكل بسيط كملخص أرصدة ا
 ،متاحة للتاتر م  خال اميزانية ع امبالغ ال تكونو م أي ما يعرف برأس امال ااتتماعي، جوتد بالتدر أ

فاظ و أيث يتم ااحتفاظ بامبالغ الضرورية م    ، بعدهاي الطشاط ااتتماعي للمؤسسة ستمراريةااتل ا
      ،الثام  عشرالسابع عشر، ن خال القر  ضمانة لدائ امؤسسة.مثابة  أيضا صبحلي ،تطور مفهوم رأس امال

اث و          الفعلية للتسير اانشغااتي هذه الفرة ع   ابتعاداعرف   و ،التاسع عشر تعددت امراتع و اأ
إما البحث ي امذاهب أو الفلسفة احاسبية )ما فيه، لتطتقل إ مستوى أخر مل   ،و مراقبة التجار و الصطاعين

 صططاعيةاا التفسرية العمليات على ااعتمادمع  احاسبن تعليم و داغوتييهي طبيعة احاسبة؟(، أو البحث الب
رية العروض أو 1.ا

 

          مطذ زم  بعيد، ي البداية م  أتل ااحتفاظ بأثر امعامات  ظهرتما اشك فيه أن احاسبة 

ال تدخلها )الطظرة القانونية للمحاسبة(، بعدها مع  و العمليات ال يقوم ها التجار التطور ااقتصادي، أصبح 
اجاات؛ اجال القانوي، امستوى م  ااستخدام امتعدد إ أن بلغ  اليوم هذا  ،و ح دورها أكر و أوسع
 ااقتصادي، امعلوماي... 

 و علم؟أالمحاسبة: فن - 2

وضلتجطب  دل ا   بالتحديد و ،احاسبة طبيعة حول ي كل مرة يثار الكاسيكي الذي ي تفاصيل ا
يبيطان هذا  اللذان ،Léautey et Guilbault م كل   قدمهاوتهة الطظر ال  فإنه يتم تب ،أو فطاكوها علما 
صوص إذ أن  ،الوهلة اأو ي االرهان قد يبدو صعب .هي ف  الدفاتر"احاسبة هي علم ي حن أن مسك  :أن ا

 ف  يركز على اأسلوبعلى أها تعريف احاسبة فهو موتود فعا،  قيقةاا يبدو ضئيا رغم أنه ي الفر  بيطهم
الركيز أكثر  يع ،علما اعتبارهاي حن أن  ،مع امهارة و التصرف الشخصي ،دى ها اأمورؤ أو الطريقة ال تُ 
م  طرف امقدم  ليلهذا التح 2".التقيد بقواعديتعلق بامتابعة و  كل ما باختصار و، امعرفة على القواعد
فهو كأنه يعرف ضمطيا بأن  ،بن وتهات الطظر امتباعدة التقاءنقطة يظهر أنه أقرب للوصول إ الباحثن، 

دل الذي يثار حول طبيعة احاسبة احاسبة هي مزيج م  العلم و الف  سوف ذلك الذي ا يبدو ب. غر أن ا
 .اقريب تهيطي

 
                                                           
1
 François Engel, Frédéric Kletz, op.cit, pp 14-15. 

2
 Pierre Labardin (2006), autour de mot de comptabilité, laboratoire Orléanais de gestion, cahier de recherche 

numéro 2, France, p 13. 
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 المحاسبة في مواجهة تعقيدات العالم المعاصر 3-

اولتها تقدم الصور  دور و ا مك  أي شخص أن يطكر أمية  اأكثر  ة اأكثر مصداقية واحاسبة ي 
     اكان هش  إنالذي  ،(اتئطش)للم اأساس القاعدي هي احاسبة أن الواقعفي ف .ااقتصاديةقيقة تعبرا ع  ا

الة اما و قتصادياا لمططقل شئات هي مثيلطام مع أن الزوال؛ و ااهيارفمآله  غر مكتمل و  إن. ي هذه ا
 سرعة ،امال العومة، و فأكثر أكثر يتجه قتصادااف: التحليل و فهملل صعوبةو  تعقيدا أصبح أكثر اليوم العام
ديثة ااتصال اإعام و كذا وسائل و امعلومات، تدفق ال ا  ةدوداح غر اهائلة بتكاراتاا باإضافة إ ،ا

أكثر  أصبح ال  ،احاسبة ي كذا عملية البحث و احاسب همةم م  ب أكثرصع  يُ  ما هذا و ،تكاد تتوقف
      سر تف ه يبقىإا أن. احاسبة تقطيات و معاير ترسانة إثراء و ديث ،قراءها و التغرات ستبا ا ةضرور  م 

أو  ،حالين ستثمرم ،دولة ،عمال م  :نقتصادياانظرة الفاعلن  باختافتلف  ااقتصاديفهم الواقع  و
اصة رؤيتها هايث أن كل هذه اأطراف  ...ندائطأو  ،تملن اصة حتياتاهااها  و ،للمؤسسة ا م   ا

 1.امعروضة م  قبل امؤسسة امالية امعلومات

 قبل م  تقدم صورة حقيقية تكون مقبولة أي ؛صعبال التحديهذا  مع التعاملاليوم عليها  فاحاسبة 
فإذا كان  الطظرة إ احاسبة و لوق   .اأحيان كثر م هم مصاح متضادة ي  ديالذي  ل ، وتلف امستخدمن

رد تقطي طويل على  لطظرةاذه ه م  الواضح أنإنه ف ،كيةيليس  بالديطام و ايدة على أها و ة للحسابأها 
تلف أصبح  فاحاسبة ،تغرت اليوم الدائر  الطقاش لعل ، وسراتيجياتاإ و السلوكيات ذات تأثر كبر على 

ديد امتميز بتعقد  ااقتصاديأمام هذا العصر  و. القول حاليا هذا يره  على العادلة القيمة تقلبات حول ا
 ال ،طرح السؤال حول الوسائل و اأدواتيُ  ،كثرة امتعاملن مع امؤسسةو   ااقتصاديةالصفقات  و العمليات

لق التوازنأن  ب تلف هؤاء امتعاملن و امستخدمن للمحاسبة تستخدمها امؤسسة  إن عملية  .بن 
ما  الواقع هذافي ف ،الراتع أو توقعال ،التقدم ،بتكاراا: امشاكل هذه كل خضم يهي  احاسبة ي البحث
 2اليوم. التحدي يشكل

 : النظريات المحاسبية نيالثا المطلب

صيصه            الطظريات  مع الركيز على اأكثر بروزا أساسا للتطر  إ الطظريات احاسبية هذا امطلب سيتم 
ابية احاسبة نظرية، التقليدية امعياريةاحاسبية الثاثة؛ الطظرية  إا أنه  .امشروطة امعيارية طظريةال إ باإضافة ،اإ

مك   " نظرية احاسبةرى بأنيالطظرية ي احاسبة، البعض  بفهم معالبدء  ،ما كانقبل ذلك يظهر م  اأمية  و
 ،(explications empiriques d’événements ) أحداثل التجريبية التفسرات وأ ،البحتةالطظرية  التفسرات فقط عت أن

                                                           
1
 Da iel Hou i ) (, la o pta ilit  et la e he he o pta le aujou d’hui, p e ie s tats g au   de la 

recherche comptable, ANC autorité des normes comptable, France, p 14. 
2
Ibid. 
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     فراضيةاا ،ةالطظري امقرحات م  متسقة موعةبأها  احاسبة نظرية عرفتُ كما . قتصاديةاا القرارات اذا

 مستخدمي قتصاديةاا امعلومات توصيل و قياس، ديدي عملية  احاسبن أعمال توته و شرحت ال ،العملية و
  1."امالية القوائم

 تطور النظريات المحاسبية 1- 

سلسل تال وفق ، وذلكتقريبا 1920 عامحوا  كان مطذ احاسبية الطظريات تطور أنبمك  القول             
 2:التا

  الطظرية البحوث ،"امعيارية" احاسبية الطظريات إطار ي أنهب ااعتقادكان  ،1960 عامإ  1920م  عام 
 ؛اأطراف ذات العاقة م  قبل كل مقبولة مؤهلة و، "سامية" مبادئ تطوير ضمان مكطها

  اأمريكية امتحدة الوايات ي للبحث تديد تيار ظهر إ الوتود ،1960 عام ي حوا بعدها، 
اي"ىيسم  تفسر و صفإما و  و ،(prescrire)البحث ليس اأمر  موضوع بأن يعتقد الذي و، "باإ

 عر التحليلعلى  الوصف هذا اعتمادم  خال (، décrire et expliquer) احاسبية السلوكيات
يارات دراسة على الركيزمع  ،اإحصائية اأدوات استخدام  تطبيق عطد امسري  ال يقوم ها ا
يارات احاسبية هذه اأنظمةي حال قدم  ) للمؤسسة احاسبية السياسات  ؛(ا

  ي تيار القول بأنه مك  ذيال و ،آخر تيارظهر  ،1980عام  و 1970 عام بعدها ما بن            تار

 التحليل إطار استبعادب يتم أن مك  ا احاسبية الطظم وصف أن نالتبي م تطويره ،سياسي-تتماعيا و
ي  ؛العاقةذات اأطراف  بن القوى يزانم ااعتباربعن  اأخذمع  ،اسبةاح لطظم امدى الطويل التار

  انب عتباراا بعن أخذيوصفي، -عياريم تديد تيار ظهر ،1990 عام ي      ،للمحاسبة السياسي ا
 طظريةال هي و :ذات العاقة اأطراف بعض مصاحماشيا مع  إا توضع أن مك  ا امعاير بأن يعرف و

  ".شروطةام" امعيارية

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Angus Unegbu (2014), Theories of Accounting: evolution & developments, Income determination and 

diversities in Use, research journal of finance and accounting, vol 5, N° 19,  p 1. 
2
 Didier Bensadon et Jacques Richard, (5) , comptabilité financière cas corrigés, normes IFRS versus normes 

française, 3 
eme

 édition, édition Dunod, Paris, France, pp 8- 9. 
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  النظريات المعيارية التقليدية 2-

الطظريات  سيتم تقدمفيما يلي  ،ظريات امعياريةطيوتد العديد م  التصورات لل نهأ إشارة إب ا         
اات ي مطتصف القرن العشري .  امعيارية الطظريات  أن يث"التقليدية" مثلما كان  مستخدمة ي العديد م  ا

 1امعيارية التقليدية تتميز بعطصري  أساسين:

   هدف م  انطاقا ،ةياحاسب فاهيمام و بادئام ستخاصا ااستطباطي امططق نظريات تستخدمهي 
 إعادة إ فقط هدفال  ،"بحتةال وصفيةال الطظريات" ع  ماما تلفةذلك فهي ب :للمحاسبة دد

 داغوتية؛يب بطريقة القائمة اممارسات صياغة

  سياقات عدةب خيار تقدم تقرح ا و ،معن قتصاديا-اتتماعي سيا  ي تكون ما عادة الطظرياتهذه 
 لس) قبل م  ،1972 عام ي امقرح التصوري اإطارفإن  ، B. Colasseو مثلما يشر إليه . مكطة
 لس أسس فيه الذي و ،"امعيارية احاسبة نظرية" يشكل ،امتحدة الوايات ي ،(امالية احاسبة معاير
 امستثمري  يكون و ،تمويلال ي رئيسيا دورا امالية اأسوا  فيها تلعب بيئةل اأمريكي امالية احاسبة معاير
 .اماليةو  احاسبية للمعلومات الرئيسن نامستخدم هم

  النظرية اإيجابية للمحاسبة3-

 قبل م  الطظرية هذه وضع  حيث ،امعيارية طظريةال ع  فعل كرد الطظرية هذه تاءت                
وضع  احاسبة ا يهدف إ علمبأن  يعتقدان لذانال ،(Watts et Zimmerman 1979) اأمريكين ااقتصادين

 2. الفاعلة للجهات الفعلي السلوك شرح و وصف و إما يسعى إ ،ةياسب معاير توفر أو

 النظرية اإيجابية للمحاسبةأهداف -

ابية ظريةالط          م  موعة ،اماحظة( اممارسات بطاء على )،"استخاص" هدفك دد محاسبةلل اإ
 3:و تسعى إ .صحتها م  ريبيا تحققام السلوكية القواعد

  اصة و ساليباأ ختياربا ر امرتبطةصالعطا معرفة  ؛الطر  ا

 امتبعة م  قبل امسري ؛ احاسبية السياسة دوافع إبراز 

 ياراتب التطبؤ  ؛امؤسسة صائصخ ماشيا مع ي ر امس ها قام ال الطر  احاسبية و ا

                                                           
1
 Jacques Richard, Christine Collette(2008),  comptabilité générale, 8

ème
 édition, édition Dunod, Paris, France,    

p 32. 
2
 Ibid. 

3
Jean-François Casta (2009), théorie positive de la comptabilité, in B. Colasse, Encyclopédie de comptabilité, 

contrôle de gestion et audit, Economica, Paris, France, p 1396. 
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 احاسبية امعاير مسار إعداد شرح. 

 النظرية المعيارية المشروطة4-

 إماو   ،سائد اسي نظام ديد تبحث ع  ا شروطةام امعيارية طظريةال ،السابقة الطظريات عكس على         
 الطظم بتعددية رتبطي (اسياح طظام)ال الذي بدوره اأهداف احاسبية، تعدديةم  ذلك إ  بدا تسعى
 أقصى م  اانطا هطا تتمثل ي  اأساسية الفكرةإن . اأهداف تلك عليها تقوم السياسية ال و قتصاديةاا

ال بالطسبة لكما  ة واحدةرئيسي فرضية ليس و ،اتيضلفر ا م  مك  عدد   .امعيارية لطظرياتهو ا

 تستخدم ،ةشروطام امعيارية الطظرية ابية،اإ طظريةال عكس علىمثلها مثل الطظريات امعيارية، لك          
 امعيارية احاسبية الطماذج م  موعة ،امؤسسة( وكمة امختلفة اتيالفرضم   انطاقا) لوضع ااستطباطي امططق

 1.(مفاهيم و بادئددة م)

 محاسبة المبادئ اأساسية لل :المطلب الثالث

 التقيد يتطلب ،الصفقات ال تقوم ها امؤسسة و عملياتلل تأخرأي  دون و الصحيحالتسجيل            
قيق هذه امبادئ يؤد فاالتزام ،تقريبا ةاحاسبي كل الكتب ي امدرتة احاسبية و القواعد امبادئب ي إ 

تامية و القوائم امالية  أن ؛ معاحاسبة التجانس ي سابات ا بطريقة ماثلة ي كل  ،يتم اعتيادياسوف إعداد ا
 2:موتزبشكل  يفيما يل هاعرضسيتم هذه امبادئ  امؤسسات.

 الدورية   1-

تقوم بإعداد القوائم امالية على اأقل مرة ي السطة و ذلك خال اأربعة أشهر اموالية لتاريخ  امؤسسات
ب أن يتم إظهارها بشكل مطفصل ع  امعلومات اأخرى امفصح عطها. هذا امبدأ يطبق ي  إقفال الدورة و 

قيقة على القوائم امالية الفردية و القوائم امالية اموحدة  ااستغالطشاط امرتبط بدورة الإذا كان ما الة ي ح ،ا
اات و  للمؤسسة غر متوافق مع السطة امدنية أكثر م  ية أقل أو ال تكون فيها الدورة احاسب ااستثطائيةي ا

صوص  ،شهر (12) عشر اثط أو ي حالة تعديل  ،تأسيس أو التطازل ع  امؤسسة ي مطتصف السطةالي حالة با
دد و تاريخ اإقفال، ب أن يكون  ديد   مرر.  فإن التاريخ ا

 

 
                                                           
1
 Jacques Richard, Christine Collette, 2008,  op.cit, pp 36-37. 

2
 Djelloul Boubir (2013), comptabilité financière SFC-IFRS, édition ITCIS, Alger, Algérie, pp 23-30. 
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 الدورات ستقاليةا 2-
اسبية، تكون كل نتيجة إذ أن  و ع  تلك ال سوف تليها، تلك ال سبقتها ع  مستقلة دورة 

ميلها كل يتم ديدها عملية أو  هطاكما إذا كان  حالةي  أما. فقط امرتبطة ها العمليات و اأحداث عر 
اسبية أخرى سابات و دورة  اسي وقع بن تاريخ إعداد ا ميل هذه العمليات  ،حدث  ا  و  ب إ فإنه 

سابات إعداد تاريخي  عروفةم علوماتم أساس علىهذا التحميل يكون  للدورة احاسبية امغلقة امطتهية، أما . ا
دث وقع  أي إتراء يتم و ا يؤثر على حالة أصول و خصوم الدورة، فإنه ا الدورة إقفال تاريخ دبع إذا كان ا

 يث ،أمية ذات ي املحق، ي حالة كونه اماحظات و للمعلومات موضوع ب أن يكون ، إا أنهتعديل
 .امالية القوائم مستخدمي قرارات علىالتأثر  همكط

 
 النقدية الوحدة 3-

ويلها للعملة  احاسبة يتم مسكها بالعملة الوططية، العمليات ال تتم بالعمات اأتطبية يتم ترمتها و 
 بصفة إتبارية بالعملة الوططية ة الوططية وفقا للشروط و الكيفيات احددة ي امعاير احاسبية. القوائم امالية مقدم

  ..اف الوحداتآتقريبها إ  و امبالغ الظاهرة ي القوائم امالية مك 
 غضي بالتا وة تأن الوحدة الطقدية ثابب اعتباره ،عليه أخذأن هذا امبدأ يُ إ  التطويهب  ،إا أنه هطا

تلفةالعمليات امطجزة أن احاسبة ترتم ، فامعروف ع  قدرها الشرائيةالطظر          ،بوحدات نقدية عر فرات 
 يعطيالذي  الشرائية هذه الوحدات الطقدية، اأمرة و لتغرات الق)موتب هذا امبدأ( اهل تام  بالتا هطاك و
 .ي التقييم الدقة ع  خاطئا نطباعاا

 مبدأ اأهمية النسبية 4-
تكون ذات أمية إذا كان كون عدم اإشارة إليها سيكون له تأثر على القرارات ااقتصادية  امعلومة

ب أن تقوم بإظهار كل  امتخذة م  قبل مستخدمي القوائم امالية. وفق هذا امبدأ )اأمية الطسبية( القوائم امالية 
ص امؤسسات. امبالغ غر ذات معلومة ذات أمية و ال مك  أن تأثر على حكم مستخدمي امعلوم ات فيما 

ميعها مع امبالغ اأخرى امتعلقة بعطاصر ذو طبيعة و وظيفة ماثلة. امعاير احاسبية ا تطبق على  أمية مك  
ديد  العطاصر غر ذات أمية نسبية ، غر أن امشكل امطروح هطا يتعلق بكيفية تطبيق هذا امبدأ بتعبر كيف يتم 

 ه اأمية الطسبية بدقة؛ مع ما هو امستوى الذي يتم فيه اعتبار عطصر ما بأنه ذات أمية نسبية؟هذ
 الحذر  مبدأ الحيطة و 5-

ص القرارات الضرورية  يطة خال دورة ما فيما  سبان مستوى معقول م  ا هو عبارة ع  أخذ ي ا
عل اأصول و امطتوتات غر مقيمة بشكل مبالغ فيه دإعداد التقديرات ي ظروف ع م التأكد بالطريقة ال 
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(surévaluer) صوم اأعباء غر مقيمة بقيمة قيقية ، و ا و ذلك لتفادي  (sous-évaluer)أقل م  قيمتها ا
اات عدم التأكد هذه، ال م  اممك  أن تأثر على ذمة أو نتيجة امؤسسة.  اطر التحويل ي امستقبل 

 ،متفاوتةات درتو يُطبق ي كل اأنظمة احاسبية العامية تقريبا، لك  ب ستخدمأن هذا امبدأ يُ ب التطويه إ 
 بصفة عامة، نكفونيةاالفر امدرسة  زائر و فرنسا و البلدان امطتمية إفالبلدان امعروفة بالتحفظ احاسي كا

اه أكثر ية،لوسكسوناأامدرسة  البلدان امطتمية إ على عكس ،ذا امبدأسك كثرا هتمت  ال يكون فيها اا
رية  إ أخذ ثا ع  مبدأ التمثيل الصاد  على حساب هذا امخاطر و امزيد م  ا ذر(.ة،   امبدأ )ا

 مبدأ دوام الطرق  6-

سابات إ أخر، الطر  احاسبية يتم تطبيقها بطريقة واحدة فيما يتعلق بتقييم  م  تاريخ إقفال ا
  العطاصر و عرض امعلومات م  أتل ضمان التوافق و القابلية للمقارنة هذه امعلومات خال الدورات امتتالية. 

 ي تغيري حالة ال أو، معلوماتلل أفضل تقدم ع  البحثإا ي حالة  استثطاء هذا امبدأ يعتر غر مرر، و كل
سيد ه زائر هو اانتقال م  امخطط احاسي الوط إ ستثطاءاا ذااأنظمة و القوانن. أكر   لطظاما ي ا

 .2010اما سطة  احاسي

 التاريخيةمبدأ التكلفة  7-

صوم، اإيرادات و اأعباء تسجل  بالتكلفة امالية القوائم ي تعرض و احاسبة ي عطاصر اأصول، ا
ية  أو ،اأسعار تغرات ثارآ اأخذ بعن ااعتبار دون   فيه،حدث الذي الوق  ي قيمتها أساس على أي؛ التار
صوم و اأصولغر أن بعض . للطقود الشرائية القوة تغرات صوصية  ك ا  اأدوات و البيولوتية اأصولذات ا
 .العادلة بالقيمة هاتقييم يتم امالية،

 اافتتاحيةالميزانية  ارتباطمبدأ  8-

تامية اميزانية نفسها هياافتتاحية لدورة ما،  اميزانيةيشر هذا امبدأ إ أن          .اماضية للدورة ا

 مبدأ عدم المقاصة 9-

صوم عطاصر و اأصول عطاصر بن امقاصة              اإيرادات و عطاصر اأعباء عطاصر بن أو ،اميزانية ي ا
أو إذا  . السائدة اأنظمة ا يه هذه امقاصة مفروضة أو مسموح إذا كان  إاها  سمحيُ  ي حسابات الطتائج، ا

صوم عطاصر و اأصول عطاصر كان م  امتوقع م  البداية أن تتحقق ي  و عطاصر اإيرادات و عطاصر اأعباء ا
 وق  واحد.
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  المالي و اإفصاحالمعلومات  الثاني: المبحث 

رب مطذ              أضح أها حيث  ،للجميع كبر انشغال مصدر مثل امعلومات أصبح  الثانية، العامية ا
 ح ها اتتاح إبل  ،اميادي  و التخصصات م  العديد ي ،ةالعلمي البحوث و اأعمال الكثر م  يتظهر 
ياة وانب تعددام بطابعها امعلوماتف .لأفراد ااتتماعية و اصةا ا يستخدم ي   امفهوم ح صبأ ،امعايو  ا

م  سيتم التطر   فإنه ،امبحث فيما يتعلق هذا 1.احتياته وحسب رؤيته  ل  التخصصات كُ  كل اجاات و
اولة  ،اما و احاسي اميدان ي امعلومات إ خاله  ...ها امستخدمن تلف و ،أميتها، خصائصها إبرازمع 

 المعلومات في المحاسبة حول المطلب اأول:مفاهيم 

 ،اجاات و التخصصات م  العديد ي ستخدمم مفهوم هي امعلومات نفإ ،أعاهاإشارة إليه م  ماك        
اأخرة  خاصة مع تزايد أمية هذه ،اما و احاسي الاج ي امعلومات على الركيز فيهسيتم امطلب هذا  أنغر 
ديدة احاسبة معاير لدرتة أن احاسبة،ي   عام مطذو أصبح   ،الدولية احاسبة معاير لس ع  الصادرة ا

IFRS» تسمى ،2001
أي  ؛"les normes internationales de l’information financière " الفرنسية باللغة، «

رفية باللغة العربية "امعاير الدولية للمعلومات امالية".  الرمة ا

 و المالية ةيالمعلومات المحاسب1 -

لوصف عتقد بأها اأكثر مائمة ال يُ  كل امعلومات ،امعلومات احاسبيةعملية اإفصاح ع   تشمل 
قيق الصورة حيث  .ذه امعلوماتل هستقب  مُ قرارات  على خيارات و تمل تأثر كل  م  أتلللمؤسسة،  ة الوفيةيا

قيقةالصورة  عرض و تقدمعملية  أن  ،ا تكون للمعلومة أية قيمةال بدوها  أن تكون السمة اأساسيةب  ،ا
 ي  2.يطهاالعاقة بن امؤسسة و  استمرارامالية هي مثابة قاعدة لعبة تضم   فعرض امعلومات احاسبية و

سيأي ال  و ،بالدرتة اأو القوائم امالية حقيقة اأمر، العرض و اإفصاح ع  هذه امعلومات يكون م  خال
 .اموا ي العطصرعرضها 

 

 

                                                           
1
Sylvie Leleu-Merviel, Philippe Useille (2008), uel ues visio s du o ept d’i fo atio , in : 

« p o l ati ues e ge tes da s les s ie es de l’i fo atio  », traité des sciences et techniques de 

l’i fo atio , Hermès/ Lavoisier, Paris, France, pp 25-26. 
2
 Céline Michaïlesco (2009), ualit  de l’i fo atio  o pta le  I : E lop die de o pta ilit , o t ôle de 

gestion et Audit, Economica, université Paris  Dauphine, Paris, France, p 1.   
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 القوائم المالية  2-1-

امل ،07-11 للقانون فقاو   الطظام هذا تطبيق نطا  ضم دخل يكل كيان " فإن ،اما احاسي طظاملل ا
 1:ي لثمتت صغرةال كياناتغر ال للكيانات امالية القوائم ."ةاماليالقوائم  إعدادب سطوياقوم ي أنب  ،احاسي

 اميزانية؛ 

 حسابات الطتائج؛ 

 زيطة؛  تدول تدفقات ا

  اصة؛  تدول تغرات اأموال ا

  حسابات الطتائج. الطر  احاسبية امتبعة، يوفر معلومات تكميلية للميزانية و والقواعد  نيبملحق 

 الميزانية1-2-1-

 م  موعتن تضم ت: للمؤسسة اما الوضع ع  معلومات قدمت ال ،هي أحد القوائم امالية: ميزانيةا
سابات صوم حسابات ، وحسابات اأصول ؛ا  2:ا

 اأصول 

صول على مطافع  رتقب مطهيال  و ،بسبب أحداث سابقة "مورد يراقبه الكيان :ع عبارة اأصل  ا
فيض مي شكل تدفقات موتبة للخزيطة ) مستقبلية اقتصادية   ".دفوعات(للمقبوضات أو 

  صوم  ا

صوم هي: بالطسبة للكيان  انقضائها،و ال يرتقب م   ،سابقة  أحداث عحا للكيان ناتج  التزام" ا
 ".خروج موارد مثلة مطافع اقتصادية

صومتصطيف عطاصر  يتم ،ه عطد إعداد اميزانيةنم  امهم التذكر بأ  حسب درتة السيولة  اأصول و ا
 تستمر سوف ال العطاصر كلمل  شت، و ال اريةا غر عطاصرال تظهر فيه اميزانية، فأعلى ،ااستحقا رتة د و
اريةالعطاصر  فتسجل فيه أسفل اميزانية أما .عام م  أكثر مدة امؤسسة ي  كل العطاصر و ال هي عبارة ع  ،ا
 .عام()أي أقل م   ي امؤسسة ااستغال دورة قضاءنا مع تفي سوف ال

 
                                                           

 
1
مهو   زائر ا ،، وزارة ية الدمقراطية الشعبيةر ية ا امل للطظام احاسي اما ريدة الرميةامالية، القانون ا  .22 ص، 2009 ، مارس19رقم  ا

2
 Bernard Raffournier (2006), les normes comptables internationales ,3

eme
 édition, édition Economica, Paris, 

France, pp 19-20. 
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 حسابات النتائج2-2-1-

، طابع ذات وثيقة هي اميزانية إذا كان  هذه  .قتصادياذات طابع  وثيقة حسابات الطتائج هيفإن  ما
 :قسمن إ تتجزأالوثيقة 

زء    ؛اأعباء حسابات: اأول ا

زء    .امطتوتات حسابات: الثاي ا

زءالرصيد الطاتج ع  طرح  زء)اأعباء( م   اأول ا ايُ  ،)امطتوتات(الثاي  ا  .إما خسارة و ظهر إما ر

 ،  ها ال قام ،تاتو امطت و اأعباء م  ملخصبيان  هو":الطتائجحسابات حسب الطظام احاسي اما
سبان  ا يأخذ هو و. السطة امالية خال الكيان  الفر ، خال م  رظه  و يُ . صرفال أوالتحصيل  تاريخي ا
 1".خسارة أو ربح: امالية للسطة الصافية الطتيجة

 يقدم حسب طرقتن أو موذتن: أنك  در اإشارة إ أن حسابات الطتائج م و

 عرض حسب الطبيعة؛ 

 )يار ،عرض حسب الوظيفة )التوتيه  .حيث ملك امؤسسة ا

 جدول تدفقات الخزينة3-2-1-

زيطة مثل إف ،حسب الطظام احاسي اما ال  ،امالية امتاحات رتاتو  مدخاتن تدول تدفقات ا
  2دث خال السطة امالية حسب مطشئها )مصدرها(:

 غرها م  اأنشطة غر  و ،ت ال تولدها اأنشطة العملياتية )اأنشطة ال تتولد عطها مطتوتاتالتدفقا
 ا بالتمويل(؛ و بااستثمارامرتبطة ا 

 بيع مأموال اصيل  ،اقتطاءعمليات أموال ع   خروج) ستثماراا التدفقات امالية ال تولدها أنشطة  
 أصول طويلة اأتل(؛

  اصة  هيكلة حجم و)أنشطة تكون نتيجتها تغير  تمويلالأنشطة ال تولدها التدفقات  أواأموال ا
 القروض(؛

                                                           

1
مهو    زائر ا  . 24ص ،2009، مرتع سبق ذكره،  ةية الدمقراطية الشعبير ية ا

2
مهو    زائر ا    25 .   ص، 2009، مرتع سبق ذكره،  ية الدمقراطية الشعبيةر ية ا
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  بصورة دائمة م   امرتبةعلى حدة و  امقدمة كل سهم،اأحصص  تأتية م  فوائد وامتدفقات اأموال
 أو التمويل. لاستثمارسطة مالية إ سطة مالية أخرى ي اأنشطة العملياتية 

زيطة ،وفقا للطظام احاسي اما إما حسب الطريقة  ،طريقتن وفققدم مك  أن يُ  ،فإن تدول تدفقات ا
 حسب الطريقة غر امباشرة. إما ،امباشرة

زيطة تدفقاتتدول فإن  ،IAS/IFRS الدوليةاحاسبة  عايرم اوفق  احاسي عيارام أحكام ضع ا
 هذا عرضه(. مستقل كامل كمكون IFRS عايرم وفقا امعروضة امالية القوائم ييقدم نظاميا  و ، IAS 7الدو
الطريقة  و امباشرة الطريقة بن ختياراا أيضا يرك ، IAS 7 امعيار إذ أن ،كثرا ع  الطظام احاسي اما تلف ا
زيطة تدفقات لعرض امباشرة غر  على اتؤسسام شجعي امعيارهذا  ،للطظام احاسي اما خافا إا أنه. ا
 1 .امباشرة الطريقة ستخداما

 اأموال الخاصة  اتجدول تغير 4-2-1-

ليا للحركات ال ا اتغر تيشكل تدول  اصة  ي كل فصل م  الفصول ال تتشكل  أثرتأموال ا
دول اصة للكيان خال السطة امالية. امعلومات الدنيمطها رؤوس اأموال ا ص ا امطلوب تقدمها ي هذا ا

ركات امرتبطة ما يلي:  2ا

 الطتيجة الصافية للسطة امالية؛ 

 رؤوس اأموال؛ر امسجل ي تأثر الطر  احاسبية و تصحيح اأخطاء ذات اليتغ 

  اصة ضم  إطار تصحيح أخطاء هامة؛ اأعباء وامطتوتات  اأخرى امسجلة مباشرة ي رؤوس اأموال ا

  الرفع، التخفيض، التسديد(؛ امال رأسالعمليات ال مس( 

 صات امقررة خال السطة امالية.يعمليات توزيع الطتيجة و التخص 

اصة لو تدي امعاير احاسبة الدولية،   IAS 1ضع أحكام امعيار احاسي الدو  ،تغرات اأموال ا

 " عرض القوائم امالية".

 

 

                                                           
1
 Eric TORT (2013), les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales: essai de synthèse, 

Revue Française de Comptabilité, N° 462, France, p 23. 

 
2
مهو   زائر ا   26-27 .   ص ص، 2009، مرتع سبق ذكره،  ية الدمقراطية الشعبيةر ية ا
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 ملحق القوائم المالية 5-2-1-

لية أو يمعلومات تكم ؛علومات حول الطقاط امهمةام و اماحظات علىتوي ملحق القوائم امالية 
1.اماليةالقوائم  ي امدرتة العمليات لفهم مفيدة أو هامة امعلومات تلك ن كان إما  ،هدف الشرح

 

 طراف اات العاةة ألالمعلومات  احتياجات المطلب الثاني:

 مع هم عاقةديل  ذيال و ،مع الغر تصااتاا م  العديد أساس هي امالية و احاسبية امعلومات
مهور امالية، امؤسسات امستثمري ، ،الشركاء، )اإداراتامؤسسة  سيتم التطر  عليه ي هذا امطلب  و..(. .ا

 2طار التصوري جلس معاير احاسبة الدولية:حسب اإ ذلك ، وتلف مستخدمي هذه امعلومات إ

  المحتملين و( نو المساهم) الحاليين مستثمرينال 1-

  ،عوائدهم و ستثماراهما امازمة امخاطربمعطيون  هم و ،امالية امعلومات مستخدميأول  يعترون              
 هذه أو تلك امؤسسة. أسهم بيع أو ،ااحتفاظ شراء، يطبغي كان إذا ما لتحديد علوماتم ع  يبحثون همف

 .اأسهم عوائد دفع على ؤسسةام قدرة معرفة ي كذلك ونغبير  نو امسام

 نو المقرض 2-

صول ما إذا كان  امبالغ ال م  امقرر  بتحديدتسمح هم أن  ب عطهايبحثون امعلومات ال                 ا
 .ستحقا ااتاريخ عطد فعا تدفع سوف  ،عليها

 العماء 3- 

عاقة طويلة اأمد  همديإذا كان  ل، اسيما ؤسسةام ستمراريةا حوليبحثون ع  امعلومات  العماء           
 .هذه امؤسسة مع

 الدائنون اآخرون الموردون و 4- 

 صيلها إذا كان  امبالغ ال م  امقرر تحديد ماب تسمح همأن  ب هايبحثون عطمعلومات ال ا
صل فعا عطد  .ستحقا ااتاريخ  سوف 

 

                                                           

 
1
مهو   زائر ا  27 .   ص، 2009، مرتع سبق ذكره،  ية الدمقراطية الشعبيةر ية ا

2
 Wolfgang Dick, Franc Missonier-Pierre, (2006), comptabilité financière en IFRS, édition Pearson, France, p 1. 
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 )وممثليهم( نو المستخدم 5- 

 ها. ونال يعمل امؤسسة استغال ةستمراريا و ستقرارباامتعلقة يبحثون ع  امعلومات  امستخدمون              
يةكذلك  ونهتمكما ي توفر  و ،مزايا التقاعد مطح على، همعكس قدرها على دفع أتور ت ال و، امؤسسة بر

 .فرص العمل

الدولة و الهيئات التابعة لها   -6 

تاج إ امعلومات ال مكطها م   إحصائية قاعدة خال م  ،امطاسبة الضريبية السياسات ديد الدولة 
 .ها اإفصاح ع  امعلومات الضروري فم  لذلك و. الوط لمطتجل

العام مهورجال  -7 

مهور العام ي  سيماا  احلي، ااقتصاد ي كبر بشكل تساهم أهاللمؤسسة  التجاري الطشاطب هتما
 قد امالية القوائم. احلين لموردي ل زبون )امؤسسة( قد تكونأها  كما ،اأفراد م  كبر عدد توظيف خال م 
مهور توفر اهات ع  معلومات هذا ا  .أنشطتها تطور مدى و ؤسسةما اهشهدال  اأخرة التطورات و اا

و إما  ،فحسب امستثمري  حتياتاتا لتلبية ا تعد امالية أن القوائم إ أنه م  امفروض ر اإشارةد
قيقة .ةاأطراف ذات العاق لكافة  ؛اانطباعهذا  ول إعطاءاكان غالبا ما   ،لس معاير احاسبة الدولية ،ي ا
 حتياتاتا وفقا امعدة امالية القوائم خاليستجاب ها م   ،امستخدمن ميع امشركة حتياتاتاا أنأي 

قيقةيُ  السلوكهذا غر أن  ،امستثمري  لس  ،ظهر ي ا الذي  يتم  ،و امستثمري  الدولية احاسبةمعاير ميول 
 ي غالب اأحيانتصب  ال ،و اإفصاح ع  امعلومات عايرام إصدارب هم اأولوية فيما يتعلقمطحو  همليفضت
هم ي قيقة .اآخري على حساب امستخدمن  مصا  يةيادا ي بعض الشيء التشكيكدفع إ ي وضع ي ا

 .الدوليةحاسبة عاير اامزعومة م

 يرمعاا ي الذي  يتم تفضيلهم امالية و احاسبية لوماتعام ستخدميم إ أن التطويهب  أخرىم  تهة 
 خاصة ،وططيةال اأنظمةب أو تلك امسماة خرىاأ اسبيةاحنظمة اأ ه يعط ونتلف ،IFRS/IAS الدولية ةياحاسب

زائر هي حالة و، الطموالسائرة ي طريق  أو امتخلفة البلدان ي د  ا زائري احاسي الطظام أنمثا، أي    ا
)أو قد يكون يتجه  -امستثمري  على ال تركز أكثر -الدولية احاسبة معايرعلى عكس  (،)الطظام احاسي اما

 معرفة مجردا يبدو بالغريب  واقع (.الضريبية السلطات خاصة) العموميةاهيئات  و الدولة و أكثر موته(
بايةأو اارتباط القوي العاقة  زائر بن احاسبة و ا ال تكاد تكون غر امتطورة  امالية السو وضع كذا  ، وي ا

زائر، يساكطة  تهابيئ  .ككل  السائد قتصادياا الطظام ح وبل  ا
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لمعلومات الماليةاإطار التصوري ل المطلب الثالث:  

دد  امالية للمحاسبة التصوري اإطار      إعدادي  عليهايتم اارتكاز اأساسية، ال  امفاهيميقدم و 

 لأطراف ذات العاقة. امالية و عرض القوائم

  الخصائص النوعية للمعلومات المالية 1-

قواعد  و فروض على ةطيمب ب أن تكونها اإعامي، فإنه فهد امالية و ةياحاسب امعلومات حققلت
ب أن  تلك هي طوعيةال صائصا .احاسبية ااتفاقيات إطار ضم و  متسقة ،متيطة  ي تتوفرالسمات ال 

عل مطها معلومات ،امالية معلوماتا حسب اإطار  تصطيفها ماأخرة هذه . قيمةو  فائدةذات  و ال 
صائص ؛فرعيتن موعتن إ، 2010التصوري للمعلومات امالية سطة  صائص و ،اأساسية الطوعية ا  الطوعية ا

 1:الثانوية )امساعدة(

 اأساسية النوعية الخصائص1-1-

 :اثطتن امائمة و الصورة الوفية )الوفاء( صائص الطوعية اأساسية هيا

 ( Pertinence)  المائمة1-1-1-

 امائمة امالية امعلومات. هاستخدميم قرارات على تؤثر أن احتمل م  كان إذا ،ة مائمةامعلومتعتر 
. ماكا أو ةكيديأت قيمة تطبؤية، يمةتتمتع بق  كان إذا ، ي حالة ماالقرارات على التأثر شأها م  معلومات هي

 امستخدمن قبل م  ستخدامهاا باإمكان كان إذا ،(valeur de prédictive) تطبؤية قيمة هايكون  امالية امعلومات
 كان إذا ،(valeur de confirmation)ة تأكيدي قيمة هايكون  امالية امعلومات. امستقبلية بالطتائج التطبؤ م  أتل
 ،مع بعضهما البعض تانبطمرتكيدية أو القيمة الت التطبؤيةالقيمة  .السابقة التقييمات ليعدت أو تأكيد بإمكاها

 ع  ياناتالب امثال، سبيل على. ةيدتأكي قيمة أيضا ها يكون اأحيان م  كثر ي تطبؤية قيمة ها ال امعلوماتف
الي للسطة امصطوعة امطتجات  أيضا مك  كما .القادمة لسطةا إيراداتب للتطبؤ كأساس ستخدامهاا مك  ،ةا
ا للعام امقدرة اإيرادات مع مقارنتها  امستخدم تساعد أن مك  امقارنات هذه نتائج. السابقة اأعوام أو ا

 ـ التطبؤات للقيام هذه ةامتبع اتامسار  سن و لتصحيح )مستخدم امعلومات(،

 

                                                           
1  Robert  Obert (2011), le ouveau ad e o eptuel de l’IASB, revue Française de comptabilité, N°439, France, 

pp 28-29. 
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 (Fidélité)الصورة الوفية 2-1-1-

 م  خالية و ،ايدة بطريقة كاملة، ما اقتصادية ظاهرةعطدما تصور  الوفية ةصور ال امالية امعلومات قدمت
وهرية اأخطاء وهر صورت الهي  ،بصورة صادقة قتصاديةا اهرةظ تقدم ال امالية امعلومات. ا  قتصادياا ا
هطاك  يكون لكي و. القانوي شكلها مع دائمشكل ب توافقي اقد  ذيال و ،ااقتصادي دثا أو للمعاملة
 ؛خصائص ةثاثب يتميز أن ب ،امالية القوائم ي الوارد قتصادياا التمثيلن إف ،صاد  بشكل كلي إظهار
يا، الكمال لو م  و دا وهرية خطاءاأ ا  .ا

قائق لفهم، امعلومات مستخدم الضرورية امعلومات يشمل كل الكامل (ظهار)اإ التمثيل  يتم ال ا
 دون م  اختيار هو ايداح (ظهارالتمثيل )اإ. الازمة اإيضاحات و التقييم عمليات ميع ذلك ي ما تقدمها،

 أتل م  موته كوني أن يطبغي ا ،ايداح (ظهارالتمثيل )اإ. عرضال سوف ت امالية امعلومات نتقاءاي  يز
اي بشكل تكون امعلومة مستقبلة أن حتمالإ زيادة التمثيل  غر أن .امعلومات مستخدم قبل م  سلي أو إ
قيقي (ظهار)اإ قيقة  يع ا ا  .الطواحي ميع م  ادقيق مثياي ا

 الثانوية )المساعدة( النوعية الخصائص2-1-

صائص الطوعية الثانويةاالق و السرعة حقق،تبلية للاالق بلية للمقارنة،االق ال تدعم  ،بلية للفهم هي ا
 .الوفية وعلومة امائمة ام مطفعة

  (comparabilité) القابلية للمقارنة 1-2-1-

 التشابه أوته ديد م  (utilisateurs) امستخدمن مك  ال امعلومات خاصية هي لمقارنةالقابلية ل

 اأساليب نفس ستخداما إ يرتع طر ال دوام توافق و. ااقتصادية الظواهر م  موعتن بن ختافااو 
 هي امقارنةف. الكيان نفس ي أخرى إ فرة م  أو ،تلفة كياناتي   الفرة نفس خال ،احاسبية طر وال

 .اهدف هذا قيق لتسهيل وسيلة هي طر ال دوام و وافقالت أما اهدف،

 أو بيع امثال، سبيل على البدائل، بن ختياراا تستلزم امعلومات ستخدميم قراراتفإن  و عليه
 الكيان ع  علوماتفام آخر،كيان أو ي   ،(entité déclaranteمصرح ) كيان ي ااستثمار أو ،ستثماربا ااحتفاظ
 معلومات مع و ،أخرى لكيانات ماثلة معلومات مع تهامقارن هطاك إمكانية  كان إذا ،فائدة أكثر يه امصرح
 .آخر تاريخ أو أخرى لفرة الكيان طفسل ماثلة
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 (Vérifiabilité) تحققالقابلية لل 2-2-1-

 امعلومات أن على التأكيدب هاستخدميم تزويد على تساعد ال امعلومات خاصية هيللتحقق  القابلية
على  اماحظن تلف أنتفرض  لتحققالقابلية ل. هالتمثيل ال تسعى قتصاديةاا لظواهرل الصادقة تعطي الصورة
 الطقاط توافق كامل، حول أحد بالضرورة ليسو  عام، تفاهم و توافق إ لو صالو  هممكط ،نمستقل و دراية تيدة

 :التالية

 تسعى ال قتصاديةاا لظواهرل توهرييز  خالية م  اأخطاء أو صورت ال امعلومات أن تكون 
 ؛هالتمثيل

 توهري يزدون  خطأ، دونب ة و مطبقةطاسبم التقييم طريقة أواحاسي  التسجيلطريقة  تكون أن. 

 (Rapidité)السرعة  3-2-1-

 على اقدرههذه امعلومات  فقدت أن قبل اتالقرار  متخذي امعلومات إتاحة ضرورةل تستجيب سرعةال
 ي التأثر على قدرها قد يزيد م  ،إليها الوصول سرعة ي أكثر امائمة امعلومات تعل. مقراراه ي التأثر

 .احتملة افائده م  هارد أن مك  امطاسب تها ي الوق حاإت عدم و القرارات،

مكطها أن تكون ذات  امعلومات بعض فإن ذلك، مع و. فائدة أقل هاعل امعلومات دمق   عام، بشكل
 .هااهاا ليل إ ةتايكونون  قد امعلومات هذه ستخدميم بعض امثال، سبيل على أنه ،طويلة فائدة لفرة

  (Compréhensibilité) القابلية للفهم 4-2-1-

 ةحال ي أكثر يتعزز الفهم. معطاها فهم م  هاستخدميم مك  ال امعلومات خاصية هي للفهم القابلية
 .الفهم تعززأن  أيضا هامكط لمقارنةالقابلية ل .دقة و بوضوح هامقدت و ديدها امعلومات، تصطيف مإذا  ما

زائر،         صائص دد اما احاسي طظامال ي ا 1:التا الطحو على امالية للمعلومات الطوعية ا
 

 ا يلي: م إذا ميزتقابلة للفهم  واضحة و تكون امعلومات يث )الوضوح( القابلية للفهم 

 ياد؛  ا

 ذر؛  ا

 الشمولية؛ 

 .الصورة الصادقة 

 
                                                           
1
 Jelloul Boubir, 2013, op-cit,  pp 23-25. 
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 ؛لمقارنةالقابلية ل 

 امائمة؛ 

 امصداقية. 

 القيود التالية: احرامب  ،ذات مصداقية مائمة و امالية امعلومات تكون و ح

 وقتية؛ال 

 ؛امطفعة/تكلفةعاقة الال 

 صائص بن التوازن  ؛الطوعية ا

   صاد الاإظهار. 

 

صائص هذه  ،للطظام احاسي اما لتصوريا اإطار ي مقدمة هيمثلما  ،اماليةللمعلومات  الطوعية ا
صائص . 1989 عام ي نشر ذيال الدولية احاسبة معاير لساإطار التصوري ج ي امعتمدة الطوعية هي نفسها ا

صائص الطوعية الثانوية اأساسية الطوعية صائصا الذي ميز بن امعروض أعاه،ديد ا لتصطيفا أما هو  ،و ا
قيقة ما تاء به  ديد التصوري اإطاري ا  عمل بعد ،2010 عام ي صدر الذي ،الدولية احاسبة عايرم ا

 .(FASB) اأمريكي امالية احاسبة معاير لس و ،(IASB) الدولية احاسبة معاير لس بن مشرك
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 المبحث الثالث: الهيئات الخاصة بمعايير المحاسبة على المستوى الدولي   

اذ يمساعدة  كوها أداة امالية احاسبة أمية أدرك  الدولأغلب   ، فإنعليه و .قتصاديةااالقرارات  ا
الدائم  لتحديثعلى ا ونسهر يو  ،تديدة ةياسب عايرم إصدار باستمرار وناول الدول معدي امعاير ي هذه

 الدولية يئاتلتقدم اه هصيصتم امبحث سيهذا  إنف ،و بالتا. احتملة قتصاديةااالتغرات  متطلبات تلبية ها،
 .حسب كل هيئة بشكل رمي هاعتمادا مسار كذا و ،امعايرلة ع  إصدار هذه ؤو امس الرئيسية

مجلس معايير  و (IASB) مجلس معايير المحاسبة الدوليةلب اأول: هيئات معايير المحاسبة: المط
 ( FASB) المحاسبة المالية

م   ،(IASB) الدولية احاسبة معاير لساحاسبة، يعمل ي لوصول إ لغة مشركة سعيه لضم    
، احاسبيةو اممارسات  القواعدعلى توحيد  ،خال معاير احاسبة الدولية هذه  تاساممف على امستوى الدو

اهلها امالية تودة امعلومات سني  عايرام  معاير لسي الوايات امتحدة اأمريكية يظهر  .ا مك  
اسبيةك  ،(FASB) امالية احاسبة بلدان ال كثر م   ي و ،الوايات امتحدة اأمريكية ي ،واقعال ي ةهيمطم هيئة 

دراسة ل سيخصص ،هذا امطلب فإن ،عليه و .ال تصدرها FAS معايرم  خال  ،أو بأخرى طريقةب خرىاأ
 .اتطورم كذا و، تطظيمهما تاريخ ظهورما عرض م  خال ،الرائدةذه اهيئات ه

 (IASB)مجلس معايير المحاسبية الدولية 1-

اسبية خاصة و مستقلة، :(IASB) الدولية احاسبة معاير لس  ي مقرها هو عبارة ع  هيئة معاير 
 IFRS. 1 اإباغ اما معاير إعداد على أساسا و تعمل لطدن،

 .اإشارة إ تاريخ تطورها، عرض آلية عملها  و مكوناها سيكون م  خال اهيئة هذه تقدم

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Focus IFRS, o p e d e le ouveau o de de l’i fo atio  fi a i e, dispo i le su  le site i te et 

suivant:http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/iasb , consulté le 11/02/21016  à 

11:28. 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb/iasb
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 (IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية  ىإل (IASC) معايير المحاسبة الدوليةلجنة من  1-1-

 الدولية احاسبة معاير لس ال أدخل  على التعدياتامؤثرة أو  لتغراتبا يزتم ال التواريخأهم 
(IASB) ،1:فيما يلي هاصيلخت متسي 

  اهيئات تضمة ياسب معية  شكل  ،1973 عام ي( الدولية احاسبة معاير طة) اللجطة تأسس 
 153عضويتها  بلغ  ،2001صاح ال طالتها عام قبل عملية اإ و. دول( 10) عشرةل امهطيةاحاسبية 
 ؛بلدا 112 مثلون عضوا مطظمة

  اللجطة  ،1988 عام إ 1973 عام م(IASC)، اد عمل  تديا امسؤولة  اهيئات تلف بن توافق إ
السماح  إ ذلك أدىقد  و. اأعضاء كر عدد مك  م أ راطا تلأم   ،وططيةال عايرام إصدارع  

 ؛وططيةال عايرام ندماجا ةعديد اتخيار  بتوفر امعاير ي هذه

 يارات م  دعلى ا (الدولية احاسبة معاير طة) اللجطة عمل  ،1993 عام إ غاية 1989 عام  م  ا
( 10) عشرة نشر إ ذلك أدىقد  و. امالية القوائم بن امقارنة م قدر مك   أكرب لسماحل ،احاسبية
 ؛1993 عام ي عدلةم معاير

 على امشرفة للهيئات الدولية امطظمةهة تفم   :حتميتن بن وتدت نفسها اللجطة، 1994 عام ي 
دمتقيدية بعض  أها جة معايرها، ترفض (OICV) لاما أسوا   احتياتات الشيء، و بالتا ا 

 ةالدولي احاسبة يرمعا بالفعل تطبق ال امؤسسات بعض و م  تهة أخرى ،مستخدمي امعلومات امالية
(IAS )؛معتري  إياها تقيدية أيضا عطها، لتخليبا هدد 

 اللجطة ،1995 تويلية عام ي (IASC)،  لاما أسوا  على امشرفة للهيئات الدولية امطظمةبالتعاون مع 
(OICV)  سوف الشيء الذي الدولية، احاسبة معاير شامل نظام وضع إ يهدف عمل برنامجأعدت 

تطصح اهيئات ال تصدر   ، (OICV)لاما أسوا  على امشرفة للهيئات الدولية امطظمة فيما بعد عل
 ي تل كل تسعر أو تداولأم   ،(IASCاللجطة )بقبول امعاير ال تصدرها  وططيةاسبية معاير 
 ؛الدولية امالية اأسوا 

 يستهدف  ،العملياي لهيكلل شاملة مراتعة إتراءب يتعلق مشروععلى  اللجطة عمل ، 1999 عام ي
 اإدارين طة تشكيل و عضاءاألتعين  الازمة اإتراءات و امسؤوليات، ةركيبال تغير خاصة

(trustees)؛ 

 أسوا  على امشرفة للهيئات الدولية امطظمةامتفق عليه مع  عملال برنامج م اانتهاء م  ،2000 عام ي 
 الشركات بقبول امختلفة التطظيمية اهيئات توصي ،(OICV) مطظمةا ،2000 ماي 17ي  .(OICV)ل اما

                                                           
1
  Alain Frydlender, Julien Pagezy (2004), s’i itie  au  IFRS, ditio  la performance, Paris, France, p p 10-11. 
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 ذلك، على عاوة، IASالية حسب معاير احاسبة الدولية امقوائم ال طشرل، البورصة ي امسعرة اأتطبية
ديد على اموافقة م   ؛2000 مارسي  للجطة التطظيم ا

  ديد اهيكل ،2001عام  ير فيف ي دخل حيز التطفيذ و م  ،2000 مايعليه ي  صوتالذي  للجطة ا
هاز م  تسميةتغير ذلك،  إ باإضافة  ريلفأ 01ي  و ،(IASB) لساج إ( IASC) اللجطة ا

 امستقبل يح (، لتصبIAS) الدولية احاسبية امعاير تسمية تغيرب اجلسأو قرارات  ذتاُ  ،2001
 (.IFRS) معاير اإباغ اما

قيقة زيرك ،IASBمعاير احاسبة الدولية  لس  خاصة تسمح ال، اما اإباغ معاير على ي ا
 ي  خصص ،IFRSر اإباغ اما معاي. احاسبية القواعد زه علىيم  ترك أكثر ،امالية لأسوا  الفعال التطظيمب

كيفية التسجيل احاسي أو القيد لكطها ا تتطر  إ   ،امعلومات عرضتطاول ل بأكملها معاير بعض اأحيان
سابات   .امزدوج أو ح مدونة ا

معاير احاسبة  طة قبل م  الوق  ذلك ي عتمدتا و ال ،2001 فريلأ 01قبل  ح القائمة امعاير
ديدة امعاير ،"IAS " ةالدولي احاسبة ريمعا"تستمر مسماها القدم  ،IASCالدولية   هذا م  عتباراا فقط ا
ديدة  تسميةال أخذتهي م   ،التاريخ »اما  اإباغمعاير "ا

IFRS
مع ذلك " IFRS" العام امصطلحو يبقى . «

     )اللجطة(، القدم اهيكلم  قبل  هاادعتما م سواءال  و امفعول، ساريةال التفسرات و امعاير ميع يشمل
ديد )اجلس( وأ  .اهيكل ا

  (IASB)التركيبة الهيكلية لمجلس معايير المحاسبة الدولية2-1-

  التفسر، طة ،اجلس: تشمل رئيسية هياكل أربعةتوى على  ،(IASB) الدوليةلس معاير احاسبة   
 .IFRSF (امؤسسة) اأم يكلاه باإضافة إ ،ستشارياا لساج

 IFRSFمؤسسة مجلس معايير اإباغ المالي  1-2-1-

لس معاير اإباغ اما  تتألف  يعن واحد ،عضو فردي (22و عشري  ) اثطن م ، IFRSFمؤسسة 
 قابلة سطوات (03) ثاث مدة اإدارين تعين يتم. على اأكثر للرئيس نائبن إ نائب مع تعين ،رئيسك مطهم

 سطوات (03) ثاث مدةأي  ؛الرئيس نائب أو لرئيسامثل مثله  مك  أن يتم اإدارين تعين، واحدة مرة للتجديد
 اإمالية الفرة تجاوزت اأ بشرط ،إداريك سابقةال هوايات ع  الطظر بغض هذا و واحدة، مرة للتجديد قابلة

 .سطوات (09) ةتسع إداريك  تهخدم لسطوات
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 الشمالية، أمريكا م  (06) ستة أوروبا، م  (06) ستة أوقيانوسيا،/آسيا م  ( إدارين06) ستة: البشرية الركيبة
طوبية أمريكا م  (01) واحد ،فريقياإ م  (01) واحد بشرط ) تغرافية مططقة أي م  (02) اثطن باإضافة إ ،ا
غراي توازنال قيق  .(بن اأعضاء ا

لس معاير اإباغ اما  اأساسي الطظام موتب: مواصفات اإدارين  امؤسسة فإنه على ،IFRSFمؤسسة 
اد سابات، مدققي باأخص امختلفة، التشكيات أعضاء بن توازن إ  امستخدمن ،ةيالقوائم امال معدي ا

(utilisateurs) يكونم  امفروض أن   .العامة صلحةام مون مثلون و آخري  ثلنم ، إضافة إاأكادمين و 
رة  شركات ي شركاءم  كبار ال (02)اثطن إدارين   ذات و الرائدةتكون م  الشركات  على أن ،ةياحاسبا

1.دوليةال سمعةال
 

  مراةبةال مجلس 2-2-1-

فيما  ،امالية اأسوا  ع  امسؤولة السلطات بن التبادات تعزيز ي جلس امراقبة الرئيسية امهمة تتمثل
س ل بصفة خاصة يقوم .لس معاير اإباغ اما مؤسسةكذا  و ،امالية التقارير مضمون و شكليتعلق ب
ذو هذه اأخرة  ير ادإن إ ،مسؤولياها و ااهلتزاما تسوية( بIFRSF) ال تقوم ها امؤسسة الطريقة ةراقبمامراقبة 

ص اجلس.بصلة مباشرة  2:كالتا فهي بةاقر ام لس ولياتمسؤ  أما فيما 
 

 التوتيهية لمبادئل وفقا اتتعييطال هذه على صادقةام و ،اإدارة لس أعضاء تعين عملية ي امشاركة 
لس معاير اإباغ اما ي الواردة  ؛IFRSF لوائح مؤسسة 

 الدولية احاسبة معاير لس بتمويل يتعلق فيما ،ريناداإتخذة م  قبل ام التدابر فحص IASB، معرفة 
 ؛مطاسبة و كافية كان  إذاما 

 فيما خاصة و الدولية، احاسبة معايرجلس  توحيدال مسار اقبةر م يتعلقما في ،اإدارين عمل فحص 
 ؛الرمية القانونية اإتراءاتب امرتبطة بالتدابر يتعلق

  ديدة تطوراتال بكل امتعلقة امسؤوليات حولاإدارين  مع امطاقشة وانب ذات الصلة ا    التطظيمية با
  (mandat de surveillance)مراقبةواية إطار  يامائمة  السياسات وضع كذا إعداد و  و ،القانونية و

لس معاير اإباغ اما ، امطوطةIASB الدولية احاسبة معاير لس  ؛IFRSFمؤسسة 

  عر وساطة ،الدولية احاسبة معاير لسإ  العامة ذات امطفعة امالية امعلوماتب امتعلقة اأسئلة سالإر 
 .اإباغ اما معايرلس  مؤسسة

                                                           
11

 Deloitte (2014), Guide de référence sur les IFRS, produit par documents et services créatifs à Deloitte, 

Montréal, Canada, pp 8-9. 
2
 Ibid, pp 7-8. 
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 Board لسجالم -1-2-3

 للرئيس نائبن إ نائب نيمع تع، رئيسكم  هؤاء اأعضاء   واحديعن  عضوا، 16 م  اجلس يتكون
الدولية  احاسبة معاير لس أعضاء. تزئي بدوام مكطهم العمل، أقصى كحد أعضاء (03)ة ثاث .على اأكثر

 بوان و الرئيس .سطوات (03)ثاث  مدة للتجديد قابلة ،سطوات( 05) ةمستقدر  مبدئية لفرة همتعييط يتم
 (10) مشاركتهم ا مك  أن تتعدى عشر نأإا  سطوات، (05) مس هامد لواية ثانية مكطهم امواصلة ،لرئيسا

 سطوات.

م  خال  ،اإباغ اما معاير مؤسسة العام اهيكل ، وفعاليةال باختبار اإدارينقام  ،2015 عام ي
مهور تعليقات طلب جم مسألة حول ا  :و م القيام ب. الدولية احاسبة عايرم جلس امطاسب ا

 إقليمية معات تشكيل ،(احاسبة يراعم ستشاريا مطتدى) احاسبة معاير حول تشاوري مطتدى نشاءإ 
 ااتصاات حول تتمحور الدولية احاسبة معاير لسج تفصيا أكثر برامج إضافة ،هيئات معاير احاسبة

ارتية  ؛بن اهيئات التقارب برنامج امتختاو  اأطراف ذات العاقة إشراك ،ا

   مع  .القادمة للسطوات تديدة و أولويات ديات أمام الدولية احاسبة معاير لس وضعاولة
صول على اإدارين ،للمعاير تديدة بيئة ظهورب ااعراف مهور م  تعليقات حاولوا ا قضية  حول ا
جم  غراي.ا التوازن على احافظة ي ااستمرار مع الدولية، احاسبة عايرلس مج امطاسب ا

قيق: البشرية الركيبة  مططقة م  أعضاء (04) أربعة هطاك يكون أن يطبغي ،مك  دو تطوعأكر  بغية 
( 01واحد ) ،فريقياإم   (01) واحد الشمالية، أمريكا م  (04) أربعة  ،أوروبا م  (04) أربعة أوقيانوسيا،/آسيا
طوبية، باإضافة إ  م  قيق) تغرافية،مططقة  أي م  (02) اثطنأمريكا ا غراي توازنال بشرط  بن  ا

 .(اأعضاء

رة و امهطية الكفاءة هو ،اجلس هذا ي لتعينل الرئيسي امعيار: اجلس أعضاء مواصفات  اجموعة. اميدانية ا
رة حيث م  ،تطوع ة ذاتمكط توليفة أفضل ققون أعضاء بن معأن ب  رة ،الفطية ا  اأعمال ي ا
اء ميع م  اأسوا بكذا   و التجارية 1.العام أ

 

 (IFRIC)المالي لجنة تفسير معايير اإباغ  -1-2-4

تعييطهم يتم  التصوي ،ق  يتمتعون عضوا (14) عشر أربعة م  اما اإباغ معاير تفسر طة تتألف
 يتم على أساس اللجطةهذه  أعضاء ختيارا .اإباغ اما عايرم لس مؤسسة (les trustees) إداري قبل م 

                                                           
1
 Deloitte, Guide de référence sur les IFRS, 2014, op.cit, p 9. 
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الية رة اأعضاء على مواكبة امشاكل وقد          باإضافة إ قدرهم على مواتهة هذه امشاكل ،التحديات ا
لس معاير احاسبة الدولية، كما تتمتع بطفس ،IFRICالتفسرات  التحديات. و سلطة  قوة و ضع مصادقة 

1.امعاير ال يصدرها اجلس
 

2:يلي ما ب أن تقوم جطةللا
 

 الدولية احاسبة معاير تطبيق تفسر (IAS)، اإباغ اما معاير و (IFRS)، الوق  ي) التزويد و 
تها يتم م ال، امالية التقاريرب الصلة ذات القضايا بشأنالتعليقات ب (امطاسب  التحديد وته على معا

 طلب على بطاء أخرى بأعمال القيام و ،IFRSاما  اإباغ يرامع و، IAS ةالدولي احاسبة يرامع ي
 الدولية؛ احاسبة معاير لس

 امتمثل ، الدولية احاسبة معاير لس هدف ااعتبار بعن اأخذ على اللجطة ب اهاعمأ تطفيذ ي إطار
 ايرمعمع  الوططية ةياحاسب امعاير تقارب و قدما للمضي ،الوططية عايرام هيئات معدي و مع لعملي ا

 لول؛أفضل ا إلوصول ، بغية اIFRSباغ اما اإ معاير و IASة الدولي احاسبة

 مهور اتلتعليقال خضع   (،الدولية احاسبة معاير لس موافقة بعد)التفسرات  شاريعنشر م      ا
 تفسرل الطهائية الصيغة وضع قبل ،معقولة فرة غضون ي استامهاب  ال ،التعليقاتتلك  ي الطظر و

 .طهائيةال لتفسراتل وافقةام على لحصولل ،الدولية احاسبة معاير لس إ تقرير تقدم و ،معن

 اإباغ المالي لمعايير ااستشاري المجلس -1-2-5

إداري و  ،الدولية احاسبة معاير لسج رمية ستشاريةا هيئة اما هي اإباغ معاير ستشارياا اجلس 
ماعات مثلي م  واسعة موعة م  يتألفهذا اجلس . اما اإباغ معاير لس مؤسسة  عملامهتمة ب ا
ماعات  هذه ؛الدولية احاسبة معاير لس  مستخدمي م  غرهم و امالين احللن، امستثمري  :تشملا

سابات، مدققي ،اأكادمين ،القوائم امالية معدي غرار على ،امالية امعلومات باإضافة إ  ،امعاير معدي ا
 اجلس تمع و ،(les trusteesاإدارين ) قبل م  ااستشاري اجلس أعضاء يعن .امهطية احاسبية اهيئات

ليزية  ي (02) يومن مدة سطويا مرات (03) ثاث تيادياعا ستشارياا  3.لطدنالعاصمة اإ

                                                           
1
 IFRS*Global Standards for the world economy, IFRS Interpretations Committee, disponible sur  internet sur le 

site suivant: http://www.ifrs.org/The-organisation/Members-of-the-IFRIC/Pages/About-the-IFRIC.aspx , 
consulté le 11 /07/2016 à 11:12.  
2
 International Accounting Standard Board (2006), International Financial Reporting Standard, édition IFRSs, p 

9. 
3
 Foley, B. Comm., MAcc., The role of the IFRS foundation, monitoring Board, IASB, IFRS advisory and the IFRS 

interpretations committee, certified public accountants, Irland, p 4. 

http://www.ifrs.org/The-organisation/Members-of-the-IFRIC/Pages/About-the-IFRIC.aspx
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تلف  امتبادلة و العاقات ،لس معاير احاسبة الدوليةعمل  آلية و تلخيصا ي يتم س هيئاها،بن 
طيطي توضيحيالصفحة اموالية   .عرض رسم 

 (: تركيبة و آلية عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية 01الشكل رةم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 تعن 

طصحي   

تقرير ل تقدم   

 

La source: Deloitte (2014), Guide de référence sur les IFRS, produit par documents et services 

créatifs à Deloitte, Montréal, Canada,  p7. 

 IFRIC))طة تفسر معاير اإباغ اما 

لس معاير اإباغ اما تعين،  : (IFRSF)  مؤسسة 
 مراقبة، تقييم فعالية التمويل

 : إعداد تدول اأعمال، (IASB) سلجا
وث سر اآراء،و  امصادقة على امعاير،

 التفسرات

 (IFRSAC)  اجلس ااستشاري للمعاير  

 

امصادقة على تعييطات   :(IFRSAC) لس امراقبة
 ماإدارين و تأطره
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 FASBمجلس معايير المحاسبة المالية  2-

 مستقلة خاصة هيئة قام  ها لاعمأ نتيجة تاءت ،اأمريكية امتحدة الوايات ي ةياحاسب عايرام
 احاسبة عايرم هتم و ال ،FASB امالية احاسبة معاير جلسمتسمى  اصةا ةيئاه هذه ،1973 عام ي أنشئ 

 لساج هذا .التصوري اإطارما يسمى ب تعتمد ،ةياسب معاير هيئة أول تعتر إذ، اأمريكية امتحدة الوايات ي
لس   تعتر  هذه اأخرة 1.(FAF) امالية احاسبة مؤسسة ؛خاصة هيئة إشراف   (، هوامالية احاسبة معاير)

ية، غرمستقلة  مطظمة خاصة  ع  مسؤولة هي و كونيتيك ، نورولك، ي مقرها ،1972 عام ي تأسس  ر
كومية معاير احاسبة لس و ، (FASB)امالية احاسبة معاير لس تعين و التمويل ،اإدارة ،اإشراف  ا

(GASB).2
 

 مجلس معايير المحاسبة الماليةل الهيئات ااستشارية 1-2- 

لس  ،وتهات نظرها و خراها شاركتيتمثل ي  ،اريةشااست )اهيئات( يسي للمجموعاتئالدور الر  مع 
 اجلس، أعمالخاصة فيما يتعلق بامسائل ذات العاقة بامشاريع امسجلة ي تدول  معاير احاسبة امالية،

يةالقضايا   3:تتمثل ي امسائل التقطية اأخرى. هذه اجموعات أو اهيئات إ باإضافة ،اإسرا

 FASAC: Financial Accounting Standards  Advisory) الماليةلمعايير المحاسبة جلس ااستشاري مال 1-1-2-

Council)  : لس معاير احاسبة اماليةي حول امسائل التقطية امسجلة ي تدول أعماله، حول قضايا  ،طصح 
تملة،  أو رئيسه. (FASB)باإضافة إ مسائل أخرى بطلب م  اجلس  ،امشاريع ذات اأولوية حول تديدة 

حول ااستشارة  يقدم :IAC: Investor Advisory Committee) ستثمرينالمجلس ااستشاري للم 2-1-2-
الية و احتملة   م  وتهة نظر امستثمري . لك  جلس معاير احاسبة امالية، امشاريع ا

 : (NAC: Not-for-Profit Advisory Committee) "لهدف غير الربحيا"لقطاع  المجلس ااستشاري3-1-2-

الية و كذا امسائل  امتعلقة بقطاع  ،الطويلة امدىامستقبلية يقدم الطصائح و ااستشارة حول كل امسائل التقطية ا
ي  .ذات اهدف غر الر

 

                                                           
1
 Djamel khouatra (2004), la normalisation comptable entre model anglo-saxon et modèle continental: le cas de 

royaume unis, pa s e  t a sitio  ve s l’ o o ie de a h ,  s i ai e  ormes et mondialisation,  France, pp 

5-6. 
2
 Financial Accounting Standard Board, FASB home, about FASB, disponible sur le site internet suivant: 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495 , consulté le 02/02/2017 à 11:22. 
3
 Ibid. 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495
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 يقدم: (SBAC: Small Business Advisory Committee)للمؤسسات الصغيرة  المجلس ااستشاري4-1-2-
لول امتوقعةااستشارة جلس معاير احاسبة امالية حول امشاريع العملياتية، التكاليف  ، الصعوبات و مطافع ا

 م  وتهة نظر امؤسسات الصغرة. بشكل أساسياحتملة، 

يقدم ااستشارة جلس  : (CCP : Private Company Council)للمؤسسات الخاصة  المجلس ااستشاري5-1-2-
اصةكل   ي ،معاير احاسبة امالية  .ما يتعلق بامؤسسات ا

لس معاير : (EITF: Emerging Issues Task Force)للمسائل الناشئة  المجلس ااستشاري6-1-2- يساعد 
ساح تسوية ي الوق  امطاسب امطاقشة و ال، التحديدن تودة امعلومة امالية م  خال اسبة امالية على 

  .للمسائل امتعلقة باحاسبة امالية

 FASBلس معايير المحاسبة المالية جو م  IASB التقارب بين مجلس معايير المحاسبة الدولية 3-

اد دول موعة قبل م  اإباغ اما معاير عتمادا لشك                ي كبرا تغيرا، 2005 عام ي اأوروي اا
ديدة، امعاير ال تاءت ها هذه امزايا عديد م  الرغمب و ،إا أنه. اما امشهد ا تبدو  امعايرة عملية فإن ا

احاسبية  معايرا مطح العامي قتصاداا ي اأمريكية امتحدة لواياتا وزن أن الواقع ي. كتمالاا  قريبة م 
 احاسبة معاير لسال يصدرها  عايرام مع مباشرة مطافسة ي يضعها الذي الشيء ،الدو الطفوذ اأمريكية
 الدخول ي لعبة أوللقيام  ضطرتا ،اأمريكية امتحدة الوايات سو  ي ااستثمار ي الراغبة الشركاتف ،الدولية

سابات  ،US GAAP عموما امقبولة احاسبة مبادئ وفقا قوائمها امالية عطاصر و السعي إ تسوية ةزدوتام ا
 هذه. SECالبورصات اأمريكية  هيئة اأورا  امالية و امفروضة م  قبل، F-20 ةالشهر  ستمارةااخاصة 
هاتأدت ب ،يةالوضع ال  عايرام للوصول إ مستوى تكون فيه ،امعاير يمعد على الضغطإ  امالية ا

 عامية معايربذلك  ة  شكلم ةتقاربم ،الدولية احاسبةلس معاير   و ،امالية احاسبة لس معاير يصدرها كل م 
1.الرئيسية امالية أسوا ي ا

 

بن  مشرك عمل برنامج وضع  ،2008 عام ي ثةدو اح  ،2006 عام ي ع وقال  تفاهمالمذكرة            
لس الدولية احاسبة معايرلس  ة الطويل و ةالقصر  عير اامش قائمة ديدم  خال  امالية، احاسبة معاير و 

 بعضف ،مقدمة م  الطرفن تطازات خال م  م تقاربال أن الواقع. تنامرتعي تحسنب امدى، و ال تسمح
ديدة عايرام  ، تعترIFRS 8، و معيار اإباغ اما  23IAS الدو احاسي عيارم  ام امطقحة كالطسخة ا
 كيةرياأم امعاير بعض كما أن ،اأمريكية امتحدة الوايات ما يقابلها م  امعاير ي معبشكل كبر و  شاهةم

                                                           
1
 Réda Sefsaf (2012), Co t i utio  à l’a al se de l’effet de l’adoptio  des IFRS sur la qualité des chiffres 

comptables, thèse de doctorat , faculté de droit, d’ conomie et de gestion, U ive sit  D’ANGERS, F a e, pp 
37-38. 
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امعهد  ،السيا نفس  ي. الطسخة امعدلة IFRS 3 أو   2IFRS رايكامع،  IFRS اإباغ اما معاير مع تقاربت
 عتمادااب، SECهيئة اأورا  امالية و البورصات اأمريكية  أوصى ،AICPA اأمريكي للمحاسبن القانونين

 امالية القوائم مع امقارنة لتعزيز ،اأمريكية امالية سو ال ي امسعرة شركاتلل اما اإباغ معاير ختيارياا
اصة اأتطبية امصدرة لجهاتل  تانبه م . IFRSمعاير اإباغ اما  وفق امالية قوائمها تطشر ال ،ا

Hoogervorst Hans ، ا الرئيس  أكتوبر ي بوسط ب،  IFRSمؤسسة مؤمر ي الدولية، احاسبة معاير جلس ا
 شفافية سن أتل م  امستثمري  و لشركاتل امالية للمعلوماتواحدة  مشركة لغة توفر أمية على دأك ،2011

  1. اسو اأ

لس معاير احاسبة امالية، قررا  ؛اجلسنكا  باختصارو           البدء يلس معاير احاسبة الدولية و 
فبعض  اموتودة بن معايرما، ااختافاتم   اإمكان، م  اتل التخلص قدر 2002أعمال التقارب مطذ عام 

ميع مثل التق معاير تديدة أصدرتبالتا  و مشاريع التقارب هذه م اانتهاء مطها، ييم بالقيمة العادلة، 
از مثل التقارب فيما  امؤسسات...البعض اأخر م يتم استكماها، إضافة إ مشاريع أخرى مازال  قيد اإ

ة اأدوات امالية. إن اجهودات امبذولة م  قبل اهيئتن عيت مرة مست مك  وصفها بامعترة حقيقة و هيلق معا
 اول ااحتفاظ هويته و فلسفته احاسبية و امالية. أن كاماي امستقبل كذلك، إا 

 FASBو   IASBحسب ر محاسبيمعيا عتمادا المطلب الثاني:

عدة  ستغر ي أن مك  اسي معيار إعدادمسار  فإن ( IASB, FASB)بالطسبة لكا اهيئتن              
 تتميز بالتعقيد و تتألف م  عدة مراحل؛ يراعام عدادإ ةامتبع اتتراءاإكون أن  ،اأحيان بعض ي سطوات

ليل  ،ااستشاريةاهيئات  مستوى يتم القيام ها على عديدة مشاورات مهور، استام و  طلب تعليقات ا
اسي حسب   اعتمادمسار  فيه إ سيتم التطر هذا امطلب و عليه فإن  .التعليقات، ااتتماعات.. كل معيار 

 .هيئة

 

 

 

 

                                                           
1 Odile Barbe, Laurent Didelot ) (, pa o a a de l’appli atio  des o es IFRS da s le o de et 
convergence avec les US GAAP, revue française de comptabilité, N°450, France, p 43. 
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 IASBحسب مجلس معايير المحاسبة الدولية بي معيار محاس اعتمادمسار 1- 

طوات           1:كالتا هي IAS/IFRS ةالدولي احاسبةم  معاير معيار  تعديل أو عدادإ الرئيسية ا
 

  كل ما له و باأخص امدروس، فيما يتعلق باموضوع موتود هو ما لتحديد التق للفريق أو تفكر 
 التصوري؛ عاقة باإطار

  امعطية؛ امعاير هيئات مع الطظر وتهات تبادل و الوططية امعاير و للممارسات مقارنة دراسة 

 ال كان إذا ما بشأن معايرلل ستشارياا اجلس ستشارةا  تدول على اموضوع هذا إدراج هطاك 
 ؛الدولية احاسبة معاير لس أعمال

 ها؛اعمأ ي الدولية احاسبة معاير لسج امشورة لتقدم ،"ستشارياا الفريق" ستشاريةا طة تشكيل 

  ات؛لتعليقا طلب مع نقاش ورقة نشر 

 اآراءبحث سر ب يسمىما،  معيار ي الطظر إعادة أو امعيار مشروع نشر (Exposé-Sondage)،   م
صول على  مهور اتتعليقأتل ا اات بعض يو  ،ا  قواعدب يسمى مايكون هطاك أيضا  ا

قيقة (، Basis for conclusion“) ستطتاتاتاا  امعاير،معدي  ستطتاتاتا املخصالذي مثل ي ا
 ؛منواياه و مأفكاره إ باإضافة

 ؛وردت ال التعليقات ي الطظر و تحليلال 

 ة؛يدانيم اتختبار باالقيام  أو ،عامة ستماعا تلسات عقد يطبغي كان إذا فيما التفكر 

  لس معاير احاسبة الدولية بعلى امعيار امصادقة  و اموافقة  امؤهلة؛ اأغلبيةم  قبل 

 لزماست إذا تطبيقال دليل ،معدي امعاير ستطتاتاتا ماحق،) مكماتم   لهما  و الطهائي امعيار نشر 
 (.اأمر

 امسار الكامل يستغر  حوا عامن. و بصفة عامة،

 

 

 

 
                                                           
1
 Réda Sefsaf (2012), o t i utio  à l’a al se de l’effet de l’adoptio  des IFRS su  la ualit  des hiff es 

comptables,  op.cit, pp 43- 44. 
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طط (Due Processيع مراحل هذا امسار )سيتم عرض م فيما يلي،   .تلخيصي ي شكل 

 حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية محاسبيمعيار  عتمادا إجراءات(: 02) الشكل رةم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La source: Stephane Brun (2011), guide d’application des normes IAS /IFRS, édition Berti, 

Alger, Algérie, p 33. 

 

 

 

 

 

 2 .دراسة مقارنة للممارسات الوططية

ااستشاريةاللجطة  استشارة . 4 

 5 . نشر وثيقة امطاقشة

 8 .امصادقة على امعيار

نشر امعيار الطهائي  . 9 

عيارمشر مشروع معيار تديد أو مراتعة ن . 6 

للمعاير ستشارياااجلس  استشارة .3 

ليل التعليقات امستلمة .7 

 0. البداية

 10 .الطهاية

 ديد اموضوع1 .
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 FASBالمالية  حسب مجلس معايير المحاسبة محاسبي معيار اعتماد مسار2-

     "امتبعة اإتراءاتب" يسمى، FASB امالية احاسبة معاير لساسي حسب  معيار اعتماد مسار          
" Due Process "، 1:تتلخص كما يلي هذه اإتراءات أو امراحل

 

   ااستشاري اجلس مقرحاتبطاء على  ،ع امعايراريدد مشلس معاير احاسبة امالية جلس اإدارة 
 ؛FASACامالية  احاسبة معاير

  لس معاير احاسبة امالية ج مكتبيةد ر موايستفيد م  عمل  فريقتم تأسيس ي ،بالطسبة لكل مشروع معيار
امعين  ؛أو دعم الباحثن ا

  )تها و الشكلة ام حولوثيقة عمل )مذكرة لول امقرحة،  ب معا مهور اتلتعليقع توز  طشر وتا  ؛ا

  ؛ذات العاقة باأمرعلطية مفتوحة ممثلي امطظمات  استماعتلسة عقد يتم 

 اآراءث سر "نشر مسودة امعيار  يتم" (Exposé-Sondage)،  مهورا اتلتعليقعلى نطا  واسع   
 ؛ةموضوع تلسة علطية تديد يكون كذلك و

 أو رفضه. شروع أو تعديلهام، يتم قبول اتي هاية اإتراء و 

لس معاير احاسبة امالية  اسي حسب معيار عتماداو مسار أ عملية أن ما يكم  ماحظته هو              
 ستثطاءاب، IASBالدولية  لس معاير احاسبة امتبع م  قبل امسار ذلك ع  كثراتلف  ا  ، FASBاأمريكي

  .الدولية احاسبة معاير جلسم م  تلك امتعلقة عددا أقل اإتراءاتكون  رما

 العالم في IAS/IFRS معايير المحاسبة الدولية نتشاراتطبيق و  المطلب الثالث:

ل ااحتفاظ ، البعض اأخر فض  IAS/IFRSبعض البلدان اختارت تب معاير احاسبة الدولية              
موعة أخرى فباأنظمة الوططية،  انتهج  طريقا أخر و هو ااحتفاظ بامعاير الوططية، لك  م  البلدان يما أن 

و امعاير الدولية.  صيصه  هذامع التقارب  صيلةامطلب سيتم   تطبيق معاير احاسبة الدولية للقيام 
IAS/IFRS اولة ا ىى امستو عل ، م  خال  : ما يإتابة ع  التساؤل الرئيسالدو معاير  انتشارمدى  التا

تلف دول العام هي درتة ؟ و ما ي العام احاسبة الدولية  ؟ قبوها م  قبل 

 

 

                                                           
1
 Djamel khouatra, 2004, op.cit,  p 8. 
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 في اختيار النظام المحاسبي المحددة ااةتصاديةالعوامل  1-

       احاسبية  اأنظمةاموتودة بن  (interrelations) الكثر م  الدراسات تشر إ العاقة امتبادلة           
يث تؤثر هذهالعواو  ن كل إف هكذانظمة احاسبية، و على وضع و مكونات اأ اأخرة مل )العطاصر( البيئية، 

موعة م  امعاير احاسبية  ،موعة م  العطاصر؛ ااقتصاديةج  ااعتبارنعبامصممة م  خال اأخذ  ،بلد ملك 
 1:ض العطاصر ااقتصاديةفيما يلي سيتم الركيز على عر  السياسية... ،الثقافية

 الجباية 1-1-

بايةو  احاسبة بن وثيق رتباطا وتودتشهد  ال البلدان ي            تقريب و توفيق إ ميل امؤسسات ،ا
بائيةت ال البلدان على عكس. الضريبية القواعد م  ةياحاسبالقواعد  ددة بصفة مستقلة  ،كون فيها الطتيجة ا

بائية ااعتباراتغر  أخرى عتباراتاكون ي ةياسباح قواعدال عتماداحيث أن  ،ع  الطتيجة احاسبية  .ا

 التضخم 2-1-

 تقييمال أو تقييمال إعادة)طريقة  التقييم أساليب على كبر حد ؤثر إلدان يالب ي التضخم مستوى          
ية( تكلفةالب  .التار

 مستوى التنمية ااةتصادية 3-1-

 عال مستوى تسجل ال البلدانف ،احاسبية الطظم تطوير على كبر تأثر له ااقتصادية التطمية مستوى            
ذات حجم  و  ةدمعق ،غلب اأحيانأي  قتصاديةاا اأنشطة و امؤسسات تكون فيها ،ااقتصادي الطمو م 

 .امالية القوائم ستخدميو م عديم ةختلفام حتياتاتاا لتلبية متطور اسي نظام تطلبيالذي  اأمر كبر،

 نمط تمويل المؤسسات نظام و 4-1-

قهم  امستثمري  ،امال رأس سو  عر اأول امقام ي ؤسساتام ليمو فيها  يكون ال البلدان ي             ا
ودة، ذات امالية امعلومات ي     إعداد عطد فإنه ،عليه و. احاسبية الطظم تطوير على ابارز  اتأثر  بذلك مارسن ا
قيقة مك  قدر بأكر تعكس اسبية قواعد اعتماد على الركيزيتم  ،احاسبة معاير وضع و  ةقتصادياا ا
 ،ستثماراا لتمويل الرئيسي امصدر هو القروضع  طريق  تمويلال ال يكون فيها البلدان ،ي امقابل. مؤسسةلل

  .ذرا مبدأ و الدائطن ماية تعطى و اأولويةاأمية فإن 

                                                           
1
 Karim Mhedhbi (2010), a al se de l’effet de l’adoptio  des o es o pta les i te atio ales su  le 

développement et la performance des marchés financiers émergents, thèse de doctorat, université Manouba, 

Tunisie, pp 17-18. 
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 ؟ في الجزائر مااا عن الوضع بالنسبة للنظام المحاسبي المطبق      

باية:  - زائر ا باية.تصطا  ف ضم  البلدان ال تعرف ارتباطا وثيقا بن احاسبة و ا

،الطظام احاسي التضخم:  - ما أنه مستوحى م  امعاير احاسبية الدولية،  يتيح إمكانية استعمال الطريقتن اما
ية. إأكثر  ميل و لو أنه  أسلوب التكلفة التار

الطظام احاسي  كون ،التأثر الكبرذات فإن هذا العطصر ليس ب ،: بالطسبة للجزائرااقتصادية التطمية مستوى -
يبدو أكثر تقدما مقارنة مع حجم كما أنه ي نفس الوق    يعرف تأخرا مقارنة بامعاير احاسبية الدولية،  اما

زائرية.  اأنشطة و العمليات ال تقوم ها امؤسسات ا

ليس الطظام احاسي اما نظام و مط مويل امؤسسات: امستخدم اأول للمعلومات امالية ال يطتجها  -
بالرغم م  أن الطظام احاسي اما مستوحى م  امعاير الدولية )ال تفضل امستثمر فيما يتعلق بعرض  ،ستثمرام

 .ي اختيار الطظام احاسي اما بامؤثرما يع أن هذا العطصر ليس ، امعلومات(

 في دول العالم اإباغ المالي معايير انتشار 2-

، ومظهور  اليوم على أولمرت  سطة  (15)عشرما يقارب مسة         ابد م  الوقوف  عليه عاير اإباغ اما
صيلة العامة  اء ميع ي عايرهذه ام تطبيقلعلى ا ».العام أ

 Laurent Didelot et Odile Barbe 
»
يشران إ   

 ي مطلع امالية الفضائح و ،اآسيوية و اأوروبية اأسوا  تاذبية: اإباغ اما معاير رتطو  على عاملن ساعدوا
 امعاير عصف  مصداقية ال و ،WorldCom  و Enron مثل ،اأمريكية امتحدة الوايات ي 2000 عام

 ،اإباغ اما معاير نالرئيسي امتبطن أولكان   أوروباموضع شك.  وضعتها و US GAAPاأمريكية  احاسبية
 ربايق ماحيث أن  ،2005 عام م  بداية امسعرة، و ذلك اأوروي اداإ لشركات وحدةام لحساباتبالطسبة ل

( ديدةا عايرام إ اانتقالبعملية  اقامو  ،رويو أ مع 7500  ذات البلدان لبعض بالطسبة .)معيار اإباغ اما
 ذات لبلدانا م  صعوبة أكثر كان اانتقال، أمانيا أو بلجيكا فرنسا، مثل القاري، يو اأور  احاسي طموذجال

لوسكسوي الطموذج  1 .هولطدا أو بريطانيا مثل اأ

ديدة ،كونغ هونغ أسراليا، بلدان مثل           حيز  امااغ باإ معاير دخل  فيها ،سرلطكا، نيوزلطدا ا
طوبية أمريكاكل بلدان   ي نفس السيا  .2011 التطفيذ عام ي  أها)أو  غ امااإبا تسمح معاير أوتتطلب  ،ا

لس معاير احاسبة الياباي  .إعداد القوائم امالية طريق إدخال هذه امتطلبات( اليابان بدوره م  خال 
(ASBJ)لس ، ق لتوفيق معايره احاسبية، م  خال  (،IASBمعاير احاسبة الدولية )ام بالتعاون و التطسيق مع 

                                                           
1
Laurent Didelot, Odile Barbe, 2012, op.cit, pp 41-42. 
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، 2011، امسمى"باتفاقية طوكيو"، ال م  بن اجلسن، و ي توان 2007بروتوكول ااتفا  ي شهر أوت 
طط التقارب،   ع  قطع أشواط ،أعل  اجلسن ي نفس الوق   ضرورة ااستمرار      مع التأكيد علىكبرة ي 

او امواصلة ي هذا  للمؤسسات التجارية، تتوافق  2006 ي الصن، معاير احاسبة الصيطية امتبطاة سطة .هاا
 . ،بشكل عام مع معاير اإباغ اما بلد  100على امستوى العامي أكثر م  صى  اجلس و بشكل إما

، باإضافة إ حوايفرض تطبيق معاير اإ 1امعاير كما هو متوقع.بلد يستخدم هذه  130 باغ اما
 

 المتوسطة  معايير اإباغ المالي للمؤسسات الصغيرة و3-

 (Exposé-Sondage) اآراءث سر  الدولية احاسبة معاير لس أصدر ،2007 عام مطلع ي             
تطبق على مستوى  دولية معاير قراحاإ  هدفي، امتوسطة و الصغرة مؤسساتللاإباغ اما  يتطاول معاير
ال و. امتوسطة و الصغرة امؤسسات  باغ اماعاير اإمثل م تكون أن ب ،امعاير هذه فإن بطبيعة ا

معاير اإباغ  ما أن. امالية قوائملل الدولية امقارنة تعزز و، عالية تودةذات  ؛(full IFRS) الكاملة أو الكلية
جم  بغض الطظر ع   دوال ططا ال ذات( سعرةام) الكبرة مؤسساتللوضع   و أعدت ،(full IFRSاما ) ا

   الصغرة ؤسساتام حتياتاتمع اي بعض اأحيان  متسقة غر و للغاية معقدة تعتر فإها ،أو الشكل القانوي
 الصغرة بالطسبة للمؤسسات التبسيط اآراء،ث سر ي  الدولية احاسبة معاير لس رحاق لذلك،. امتوسطة و
2 .(full IFRS) الكاملة أو الكليةامعاير  أي مؤسسات الكبرةا امعتمدة ي امعايرب مقارنة امتوسطة و

 

 إ موته ،(IFRS pour les PME) امتوسطة و الصغرة مؤسساتللاإباغ اما  معاير اقراح إن          
لس معاير احاسبة الدوليةهطا  يتعلق اأمرو  ،"عامة مسؤولية دون الكيانات"  ا ال بامؤسسات ،حسب 

 مالية أصول حيازة هوالرئيسي  هانشاط يكون ا ال أو ،العام السو  ي اليةم أورا  ا و ،الدي  سطدات تصدر
3.(... التقاعد صطاديق ااستثمار، صطاديق ،التأمن شركات، البطوك) ساب الغر

 

لس معاير احاسبة الدولية ب، 2009تويلية   09يوم ي         طشر مرتع معاير اإباغ اما للمؤسسات قام 
 ليس له أي طابع إتباري، بعبارة أخرى إ حد ه، إا أن تطبيقي شكل معيار واحدامتوسطة  الصغرة و

لس ديد ليس مطلوب إتباريا ا م  قبل  ا ي أوروبا  معاير احاسبة الدولية، و الساعة، تطبيق هذا امعيار ا
 )عكس معاير اإباغ اما الكلية أو الكاملة(.

 

                                                           
1
 Deloitte, guide  de référence sur les IFRS, 2014, op.cit, pp 25-27. 

2
 Christopher Hossfeld, Peter Kajüter (2008), IFRS et PME –une enquête franco-allemande, Revue Française  de 

Comptabilité. N° 416,  p 48. 
3
 Xavier Paper (2010), normes IFRS pour les PME : quelle sera la position de la France, magazine Option Finance 

n°1067 -, p 34. 



وفق معايير اإباغ المالي المحاسبة إلى نظري مدخل      اأول                                   صلالف  

 

60 

 

 خاصة الفصل

 التصورات م  موعة عبارة ع  اسبةأن احبك  القول هذا الفصل م تطر  إليه يال م مابعد كل  
 عاقات و ،اأطراف ذات العاقة حتياتاتا و توقعات على تطورهايتوقف  ال...قتصاديةاا ،تتماعيةاا

ديث  يبقى الواقع، ي. بيطهمفيما  التوازن  التمثيل أنبسبب كون  ،غر مك  أمرا " مطلقة يةاسبقيقة ح " ع ا
 تأخذ قواعد و ،تفاقياتا ،عايرحاملة م تلفة اسبية نظريات أساس علىيقوم  ،ةاحاسبي ةمنظاأ قدمهتذي ال

 .قتصادياا التطور متطلبات و السياسية اإرادة اأطراف ذات العاقة، حتياتاتا عتباراا بعن

هم نفسهم ي كل البلدان تقريبا، إا أن مستخدمي امعلومات  امالية و احاسبية امعلومات مستخدمي
 ،ااقتصادي التطور م  امستوى نفس تشهدا  البلدان ميعفم  امعروف أن  ،إ أخر بلدم  تلفون  امفضلن
 امالية هاقاسو أ ال تشهد البلدان ي ،بصفة عامة .تتماعياا و قتصادياا هتار و ثقافته، بلد كللكما أنه 
لوسكسونية الدول مثل تطورا كبرا  دوما اأفضلية اممطوحةتليا  ظهرت ،اأمريكية( امتحدة الوايات) اأ

البلدان اأخرى ال تعرف وتود ارتباط وثيق بن احاسبة  ،ي امقابل .خرىاأطراف اأ حساب على مستثمري لل
باية مع زائر مثلتامدة غر متطورة و سو  مالية  و ا ة أخرى م  امستخدمنا  ، ميل إ تفضيل شر

بائية( اإدارة وأ )امسري   .ا

 تقريبا بلد لفك ،احاسبية امعاير بوضع امعطية اهيئات مك  إحصاء العديد م  ،على امستوى العامي
كل م  بقى  ي ،نهأ إا ظم امهطة احاسبية.طت اأقلأو على  ،اسبيةاحعاير امإعداد مطظمة خاصة  أوهيئة  لديه
  ،"FASB امالية احاسبة معايرلس "مريكية و اهيئة اأ " IASB الدولية احاسبة معاير لس" الدولية اهيئة

ال إصدار اأكثر بروزا اميدان  تطورات و حتياتاتا مع امتطاسبة ،العالية ودةااسبية ذات اح عايرام ي 
ة مثل ،القضايا م التقارب فيما بيطهما ي العديد  تعمان سويا م  أتل اهيئتنهاتن  ،احاسي  احاسبية امعا

 ميع يدةا ةياحاسب لرمةي عملية ا تدا مهم بأنهليه إطظر يُ  التقارب اهذ. ..ميع امؤسسات ،امالية أدواتل
لوصول إ لقد يؤدي تلف البلدان، اأمر الذي  ي تقوم ها امؤسسات ال ااقتصاديةامعامات و العمليات 

اسبية عامية واحدة  .لغة 
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 تمهيد

ديد امتميز افسةب العصر ااقتصادي ا ولوجياتال ظهور و امتزايدة ام ما يعرف  فيه شهد ديدة ا تك
 ي رائدةال لشركاتحدى اإ  (Ernst & Young) شركة أجرها دراسةل وفقاف  غر عاديموا  امادي غر قتصادااب

ة اما التدقيق ال  capital) اها غر اماديمرأس  تتأتى من الشركات قيمة من  %60 نفإ  (2007) س

immatériel) . قيقة ب هذا الوضع  امؤسسات و  (الكليستوى امعلى ) الدول ياتقتصادا أنيعطي إشارة ي ا
زئي ىستو امعلى )   اجديد امكون تشكل أصبحت الو  "اديةام غر"قبة ح هي و ؛جديدة حقبة تعرف  (ا

ظيمي رأس امال  البشري امال رأسية  اأمر الذي جعل اليوم قتصاداا يةمتلل رئيسي محركك يفرض نفسه   الت
جاح قق أهم ما من  بتكاراا و ديدة أصبحتقيقة للمؤسسة. هذ ا قتصادياا ال  نتباا تثر اليوم ا

 .امادي غر امال رأسااهتمام بو  الركيزتعزيز  علىفأكثر الذين أضحوا يعملون أكثر   امؤسسات ي امسرين

  اأساسية هميزات و معامه ديدمن خال   رأس امال غر امادي أمية نتبيابداية إ  يرمي الفصل هذا
ص فصيلت من م و اصر من دد رع يازة" هو أا و  (Eléments immatérielsامادية ) غر الع  "فارق ا
(goodwill)  وات اأخرة و أصبح يذال و سبة  القيمة لق رئيسيا مصدرا كلشي شهد موا كبرا ي الس بال
يازة كما  موضوع جوهر ةعاتسمح م ال الطريقةب سيتم تصميمهعليه فإن هذا الفصل  و. مؤسساتلل فارق ا

 م  ة الدوليةاحاسب معاير لمن قب ةامقرح ةاأساسي يمهاامف و امصطلحات تقدم أوامن خال   سبق الذكر
يفمكوناته   إشكاليةاولة تفصيل   للمؤسسات. امالية القوائم ي   و موقعههتص

يازة  و  على مستوى أخر ة امفصلة سيتم تقدم دائما فيما يتعلق بفارق ا  يرمعا وفقا هذا الفارق امعا
 استبداله الذي م إلغائه و  (IAS 22) الدو احاسي عيارام من خال تقدم نظرة   IAS/IFRSةالدولي احاسبة
يازةاأو و الاحق لتقييم الب ما يتعلقفي  الكثرغّر الذي   (IFRS 3) معيار اإباغ اما بعدفيما  . فارق ا

إصدار ب   2008ةسي  IASB قام  اأمريكية عايرام بن معاير احاسبة الدولية و التقاربأعمال  كما أنه ضمن
سخة امعدلة للمعيار  اء على ما سبق   .IFRS 3ال  :التاليةالرئيسية  وفق احاورسيتم عرضه هذا الفصل ب

يازة كع اصر غر اماديةامبحث اأول: فارق ا  ؛صر من الع

يازة فارقأصل و طبيعة  امبحث الثاي: قحة   IFRS 3 إ IAS 22من امعيار  :ا سخة ام  ؛   IFRS 3من إ ال

ة  يازة.امخصصة  امبحث الثالث: تطور امعا  لفارق ا
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 صر من العناصر غير الماديةنالمبحث اأول: فارق الحيازة كع

يازة صر وه( Le goodwill) فارق ا قيقة  إذ أنه ي  التسير ي عروفم متعدد امعاي ع  كر من أنأا
يازة. احاسبةي فقط صر      قتصاديةاا  امالية اإسراتيجية   يةاإنسان :كوناتام من مزيج هو إذن  فارق ا
ا من و .احاسبية و ليل  صعوبةتسجيل ال يتم ه هذ  أن ام و  بشكل كامل اإمام به و هومفام هذاالبالغة ي 

يازة تمحور حولت الدراسة ظرة  IAS/IFRS الدولية احاسبة معاير وفق فارق ا اة  تحليليةال فإن ال  سوفامتب
وانب على أكثركز تر  كإطار عام   غر امادية اأصولسيتم تقدم  اأولامبحث  ي هذا. امالية و ةياحاسب ا

يازة.  مفهوم فارق ا

 غير المادية  اأصولالمطلب اأول: 

ذالبحث و لل اموضوعيصبح  "غر امادي رأس امالبدأ " ة (20)حوا عشرين  تطوير م م إذ  تقريبا  س
فى  مصدرا  نه أضحىبل إ امعاصر  قتصاداا ي غر امادية و مسامة رأس امال أمي على أحداليوم يعد 
ميةالتحقيق  حقيقيا زئي أو الكلي امستوى على سواء  ةقتصادياا لت مية   ا ظمة الت     )حسب أحد تقارير م
ة و  "الذكاء ااقتصادي"قاموس مصطلحات  ي عرفغر امادي ي   امال رأس .(2006 التعاون ااقتصادي لس

 Immatériel, capital immatériel, intangible, actif incorporel :كالتا

رة امعرفة  امتاك امال غر امادي هو رأس « ولوجياالت العملية  ا ظيمية  ك  امهارات و العماء مع عاقاتال الت
ية افسية ميزة تعطي ال امه   1 » .السوق ي ت

 ضبط المصطلحات  -1

اصر    رأس امال   (capital immatériel)امادي غر امال رأس  (éléments immatériels) ةامادي غرالع
  متعددة هي ...(actif incorporel ou intangible) املموسة غر اأصول  (capital intellectuel) الفكري

 

 

                                                           
1
 C.C.F oste , glossai e des ots de l’i tellige e o o i ue – lettre c – 09/2011, disponible sur le site 

internet  suivant: https://condette.wordpress.com/2011/09/02/glossaire-des-mots-de-lintelligence-

economique-lettre-c-092011/ , consulté le 10/02/2016 à 10:11.  

https://condette.wordpress.com/2011/09/02/glossaire-des-mots-de-lintelligence-economique-lettre-c-092011/
https://condette.wordpress.com/2011/09/02/glossaire-des-mots-de-lintelligence-economique-lettre-c-092011/
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 بشكل اتامصطلح هذاستخدام  با شك احظي فالقارئ  واحدمع  رما عن تعبرلل امستخدمة امصطلحات
بغي لذلك و  متباين   1:فيما يلي ا التعددهذ توضيح ي

 رأس المال  (capital):  اإنتاج يرأس امال هو عامل من عوامل    وااقتصادهو مصطلح جاء أساسا من 
 .العمل كاسيكي بن رأس امال وال إطار التقسيم

 الفكري  المال رأس :(Intellectuel)  اموارد إدارةي و بالضبط   أكثر ي اإدارة صطلحهذا اميستخدم 
صر أمية على يركز إذ البشرية   .البشري الع

 "الامادي"أو  "غير المادي" (Immatériel):  مادي لوحد الامصطلح(Immatériel)  ااقتصادجاء من  
اآات  العوامل امادية لإنتاج )امصانع و اموارد الطبيعية و تل  عن العوامل امادية مثل اأرض وفهو 
مادي لى فكرة أن الاعيقوم   )الامادي(العوامل الرئيسية. هذا امفهوم من  تعتر ي السابق كانت  ال  ...(
. امتفوقهو  ا  ي الوقت ا

  ةملموسالغير اأصول (intangible) : على الضوء يسلط "غر املموس"  مستخدم ي احاسبة مصطلحهو 
صر اأحيان من كثر ي  "مسلال غر قابل" الطابع  ي اللغة كثرا  ستخدمم هذا امصطلح .مرئي غر ع
ية  .لمحاسبةل التق

وض دون در اإشارة إ  ذا امصطلحه امتعددةعاي ام كثرا ي  ا و ال هذا أن فإنه   ستخدامي ا عت
 رأس" مصطلح ستخداما امثال  سبيل علىف اميادين العلمية  و التخصصات اختاف يعزى إ امصطلحاتهذ 
ظرة  ي إطاريدخل   ةدحاو ككلمة " L’immatériel"  اديالام "  أو " Capital immatériel" امادي غر امال ال
 أو الفكري امال رأس" مصطلح  ...(احاسبن  قتصاديناا  امالين سرين ام :ميعا قبل من تستخدم) ةملاشال

 اموارد إدارة بالتحديد اإدارة و التسير ال ييستخدم   " Capital ou actif intellectuel " الفكرية اأصول
وية أو املموسة غر اأصول" مصطلح البشرية   غةللا ي كثرا يستخدم"   Actif intangible ou incorporel" امع
ية اصر غر امادية أخرا  و .لمحاسبةل التق بصفة عامة  يستخدم  "immatériels  Eléments" مصطلح "الع

اصرلابتعاد عن إشكالية اعتبار هذ   توظ فإن امصطلحات امذكورة أعا سوف  عليه  و .ا وأ أصولك الع
 .كثر استعماااأ سوف يكون "اأصول غر امادية"صطلح م   و إا فإنحسب السياق

                                                           
1
 Lambert Didier; Epinette Georges, Bounfour Ahmed (2006), capital immatériel 7 jours pour comprendre, 

rapport de  CIGREF, France, pp 25 -26, document disponible sur le site internet suivant: 

http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2006/2006-Capital-immateriel-7jours-pour-

comprendre-CIGREF.pdf, consulté le 15/02/2016 à 12:01. 

http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2006/2006-Capital-immateriel-7jours-pour-comprendre-CIGREF.pdf
http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2006/2006-Capital-immateriel-7jours-pour-comprendre-CIGREF.pdf
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  غير المادية اأصول  أهمية2-

جم  سواء كان ذلك ي  امادية اأصولتتزايد بشكل أسرع من  اماديةغر  اأصول   القيمة. ي وأا
Patrick Epingard (1999)  د الذيصول غر اماديةلأ امستمر التصاعد يشر إ خلق  فيه أصبح   إ ا

يع. من أنشطةأكثر تصميم الأنشطة  يتأتى من  القيمة    1 التص

ا و    قتصادياتا ي حصتها مو و اأميته  يرجع إ ةامادي غراأصول  على تسليط الضوء   فإنمن ه
ها امتقدمة خاصة  العام بلدان اولت أمية اأصول غر اماديةف  م    ي امؤسسات هي متعددة الدراسات ال ت
وعة   و هامن مت ظمة تظهر دراسة بي مية م  ".OCDE" ااقتصادي التعاونو  الت

 2:اأصول غر امادية ب أميةبررت  و  2006 عامهذ الدراسة مت ي 

 افسة زيادة و قتصاداا تطور  العومة؛ بسبب ام

 ولوجيا ظهور ديدة تصالاا و امعلومات تتك  ؛ا
 بتكاراا أخرا و. 

ظمة دراسة  و بشكل عام مية م  :أساسيتن نقطتن رزت ااقتصادي  التعاون و الت

  ؛اليوم قتصاداا ي اأمية متزايد دورا ادية تلعبام غر اأصول أوا 
 ةقتصادياا يةمتلل مصدرا مثل اأصول هذ  ثانيا. 

 الدراسات و لإحصاء الوط امعهد" فائدةل  Lise Dervieux (2003)أخرى قام ها  دراسة
شاطتطور  بن امقارنة حول  (فرنسا" )قتصاديةاا . الوط الصعيد على نشاطه و فرنسي مع (32) ل الدو ال
سابات لىعأجريت  2002 -1997 اممتدة على الفرة الدراسة هذ  ي امسعرة ات غر اماليةعللمجم اموحدة ا

CAC 40 .ولوجيات امعلومات  ال عرفت تطورا أكثر ي قطاع  اديةام غر لأصول امتزايدة اأمية برزتأ و تك

                                                           
1
 Anne-Laure Farjaudon (2007), l’i pa t des a ues su  les odes de pilotage de l’e t ep ise, th se de 

doctorat en sciences de gestion, université de Paris Dauphine, Paris, France, p 19. 
2
 Organisation de coopération et de développement économiques (2006), u io   du o seil l’OCDE au  i eau  

ministériel,  actifs immatériels et création de valeur, pp 9-10. Document disponible sur le site internet suivant : 

https://www.oecd.org/fr/sti/inno/36701585.pdf , consulté le 12/02/2016 à 11: 03.  

https://www.oecd.org/fr/sti/inno/36701585.pdf
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يازةي  زيادةال قدرت إذ  و ااتصال حو اأصول غر امادية خارج فارق ا وات (06ة )ست خال % 300 ب . س
 1:موعات ثاث إ يفهاصم ت غر امادية اأصول هذ

 ار  حصص السوق  "التقليدية": احات التجارية  اأصول غر امادية براءات  العامات و عقود اإ
 ...؛ااخراع

 ؛اآيات اإعام بر 
 اديق  السمعي البصري وسائل حقوق الاسلكية  و السلكية تصااتاا تراخيص  أو فتتاحياتاا ص

اوين صوص وجه على تتعلق الثالثة اجموعة هذ شر ال ع  .(France Télécom et, Viveniie) مجمعات ا

 .فئات التثبيتات غر امادية بامليون أورو ثاثتطور  (:03) الشكل رقم

 

Source : Lise Dervieux (2003) ,  l’accélération de l’internationalisation des grands groupes français entre 1997 
et 2002, direction des statistiques d’entreprises de l’Insee, économie et statistique N° 363-364-365, p 199. 

 

قيقة  معظم    ازها  الدراساتي ا  زيادةال و بقوةسجلت   "اماديةاأصول غر  " موضوع حولال م إ
اصر امادية القيمة خلق عملية ياأصول  هذ حصة ي كبرةال ابد من   على صعيد أخر .بامقارنة مع الع

 ال تظلاحاسبة  على عكس  اإشارة إ أن كل فئات اأصول غر امادية معرف ها و بقيمتها اقتصاديا
ص ااعراف  أصول غر امادية با فيما يتعلق خاصة  ذات الطابع غر امادي اأصول ببعضمتحفظة فيما 

صر البشري.  ()العاقة مع الزبائن  السمعة... ولدة داخلياام يطرح   ما م عرضه خضمي  وأو ح كفاءات الع

                                                           
1
 Lise Dervieux (2003), l’a l atio  de l’i te atio alisatio  des g a ds g oupes f a çais e t e 997 et , 

di e tio  des statisti ues d’e t ep ises de l’I see, économie et statistique, N° 363-364-365, France, pp 197-

201. 
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اح حول سؤالال  قتصادياا واقعلل صادقال تمثيلال حقيقةتقدم  احاسبة هي هل أن و ؛مهمة يقةحق بإ
 ؟للمؤسسة

 ؟الفرق فيما يكمن: اأصول غير المادية و اأصول المالية3- 

  مالية ا ليست ال اأصولكل  استبعادمن خال  بالتبسيط  امادية غر اأصول تعري  يتم ما غالبا
 العامات ااخراع  براءات) اأمثلة من سلسلة إعطاء طريق عن أخرى حاات ي كما يتم تعريفها ادية م وا

يات و مهارةا  التجارية ي هذا  .دقيقالو ا تعطي امع و امفهوم  ةعامتبقى  أن هذ التعاري  غر  ..(.الر
ص  "Christophe Thibierge "السياق   التثبيتات إذا م مقارنة" :إ أنهاتن الفئتن ه بن التمييز يشر فيما 
هما توافق فإنه يتم تسجيل أخرى  ناحية من امالية التثبيتات و  ناحية من ةامادي غر  تزاملاامن حيث   كبر بي
سوسة  ي نفاقباإ صول على متلكات غر  ا م بهاالتشف مقابل ا التن  كلتا ي أنه  جدا همه  امستثمر ا
ق كتسبي ق: ا ق ي  و السيطرة اأرباح  ي ا ق اأصول؛ ةقيما  التجارية للعامة يصر ا ستخداماا ي ا
تج أو( ة مسجلةعام) قيقة ليست   نهأإا . براءة أو م  على: التملك ق تعتتم اديةام غر اأصولميع ي ا

 يسمح لذيا بالشيء ليستفإها  اخراع  راءةب ميةلة م تكن اي ح التطوير و البحثمصاري   امثال  سبيل
صول على  للمؤسسة سبة اأمر سنف ؛تملكال حقبا  يزيمالتف. حق ملك أي يرافقه ا الذي كوينلتل أيضا بال

فن غالبا ما كان اصر  اعتبار: من خال بن الص . اماليةب ا و اديةباما  ليست ال هي تلك ةاديام غرالع
؛ )الفرنسي( العام احاسي خططام ي امادية غر للتثبيتات امقرح تعري الي  امثال سبيل الوضع على وهفهذا 
 1".امالية أو امادية اأصول غر اأخرى التثبيتات كل أي هي

   SCFالنظام المحاسبي المالي و  IAS 38مفهوم"اأصول غير المادية" حسب المعيار 4-

فإن اأصل غر امادي هو   " التثبيتات غر امادية " IAS 38 الدو احاسي عيارام حسب ما جاء به 
زها عن فارق يللتحديد لتمي ةقابل ابأه فعرّ ت ةاديام غر اتالتثبيت. اديم جوهر دون نقدي غر أصلعبارة عن 
يازة اا يقابل للتحديد  اأصليكون . (goodwill) ا  2:ت التاليةا

                                                           
1

 Christophe THIBIERGE (1997), contribution à l'étude des déterminants de la comptabilisation des 

investissements immatériels, thèse de doctorat en sciences de gestion, université Paris IX – Dauphine, France, p 

24. 
2
 Brian friedirich, Laura  friedirich (2011), norme comptable internationale IAS 38 immobilisations incorporelles, 

certified general canadian  ©CGA-Canada, p 3. Document  disponible sur le site internet suivant : 

https://cours.unjf.fr/file.php/133/Cours/D122_amblard/res/res_02.pdf , consulté le 19/02/2016 à 12:00.  

https://cours.unjf.fr/file.php/133/Cours/D122_amblard/res/res_02.pdf
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  ه جزأيت أو الكيان عن ي فصل أن قابل أي  نفصالال قابل يكونأن  يؤجر  أو يرخص ل وّ  أو يباع  م
فرد بشكل إما بادلتهم تتم أو ظر بغض للتحديد قابل لتزاماا أو صلاأ عقد ب أو م  كان إذا عما ال

  ؛ا أم ذلك عمل ويالكيان ي
 شأ ظر بغض  ىأخر  نظامية حقوق أو تعاقدية حقوق عن ي قوق هذ كانت إذا ماع ال  قابلة ا

 ى.أخر  لتزاماتا و حقوق عن أو الكيان عن نفصاللا قابلة أو للتحويل

امل ل  2007 لعام 70-11 قانون ظاما دد  أصل هو"غر امادية كالتا تالتثبيتا يعرف اما احاسي ل
 احات مثل العادية  أنشطته  إطاري يستخدمه و الكيان عليه يسيطر  (immatériel) ملموس غر نقدي  غر

 تطوير تكالي  اإعفاءات  خرى اأ ااستغال رخص أو اآاإعام  برامج العامات  امكتسبة التجارية 
جمي موجه  اك و .التجاري لاستغالحقل م  :لو صضمن اأ دراج اأصول غر اماديةإ شرطان ه

 افع أن احتمل من إذا كان   ؛كيانال إتؤول  سوف صلاأ إ تعود ال امتوقعة امستقبلية قتصاديةاا ام
  1 .ذات مصداقية طريقةب صلاأ تكلفة قياس إمكانية 

 سواء) إذ أن كاما  امادية غر باأصول ااعراف حيث من  تقريبا ناطابقيت امقدمن أعا التعريفن
ظا الذي ورد   قبل من إليهم اإشارة  ما ماما اكرس  (IAS 38 احاسي الدوي امعيار أو اما احاسي  مي ال
نقطة  التوافق كذلك يباإضافة إ   اأمثلة من سلسلة إعطاء غر امادية عن طريق اأصول بتعري  يتعلق فيما
 .لاعراف امطلوبة رياعام استفاءوجوب  يشرطتعري  الذي ال أي ىأخر 

 المطلب الثاني: أهم تصنيفات اأصول غير المادية 

يفاتقدمت العديد من   القيام عمدوا إ و الباحثن بعض امؤلفنح أن   اديةام غر أصولل التص
ي  هذ طلب سيتم تقدم ي هذا ام .امفهوم هذا شامل و دقيق تعري  إعطاء صعوبةل نظرا اأصول بتص

تلفن  يفن  اسي اأخراسي و  أحدماتص  .غر 

 
                                                           

مهوري1   زائ ةا ريدة الرميةر ا   .08 ص  مرجع سبق ذكر  2009 ية الدمقراطية الشعبية  ا
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  التصنيف غير المحاسبي1-

اك           يفات من العديد ه ا  اديةام غر أصولقدمت لال  التص يفديدا و نقصد ه ات غر التص
ي و توسعا من  موا أكثرو هي عادة تعتر  احاسبية بذكر  ااكتفاء إا أنه فيما يلي سيتم. احاسي التص

ها  .البعض م

(1997) Edvinsson et Malone 1-1-تصنيف  

 1:غر امادي امال رأسل مكونات ثاث بنز يبالتمي   Edvinsson et Malon (1997)قام        

 رأس المال البشري   Capital humain   

 مديري و اموظفن خرة و وهبةم  عرفةباإضافة إ م الفردية  امهارات يشمل كل اإمكانيات و          
ديدة ال يكتسبها  ؤسسةام به تتمتعما  كل  أيضاكذلك  و. ؤسسةما  إضافة إ  امديرينبفضل امعارف ا

اص با بتكاراا و اإبداع  (.تطبيقها و ديدةا فكارباأ ةسامام) ميظتلا

  رأس المال الهيكليCapital structurel 

موعة            ظيم أنظمة هو  تحويل ب تقوم ال تلكخاصة   (des systèmes d’organisation) امؤسسة ت
ودة مثل اصرع اهيكلي امال رأس يتضمن .زين امعارف و ولوجيا توفر  ا  بياناها قواعد و امعلومات تك

ظيمية وامفاهيم اصر أيضا اهيكلي امال رأس يتضمن. هاوثائق و الت  براءات) الفكرية باملكية امتصلة التقليدية الع
 :فئات ثاث إ امال اهيكلي بدور رأسيص   و ...(. امسجلة العامات و ااخراع

 التنظيمي رأس المال (Le capital organisationnel) :يامؤسسة  ها تقوم ال ستثماراتاا شملي 
ظم  ؛(مؤسسةا داخل امعارف امعلومات و تدفق لتسريع العملية اأساليب و اأدوات  ال

 كاريبتاا رأس المال (Le capital d’innovationامقصود به :) صرخال شكل ي بتكاراا نتائج 
   ؛...( التجارية العامات  خراعاا براءات ؛الفكرية املكية حقوق و التجارية

                                                           
1
 Yosra Bejar (2006), la valeur informationnelle du capital immatériel, thèse de doctorat en sciences de gestion, 

Université Paris Dauphine, Paris, France, p 79. 
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  مساريالرأس المال (Le capital de process) :لقة امسخرة العملي امعرفة أشكال من شكل هو 
 .باستمرار قيمةال

 رأس المال العماء Capital client      

 متغرك امتغر هذا عتبارا مكن و. اهيكلي رأس امال ي SKANDIA معج موذج ي امتغر هذا أدرج          
 .شركائها و موظفيها معملكها  ال تلفة مع تلك العماء مع ةؤسسام عاقات كونبسب    مستقل

 .أدنا الشكل ي  Edvinsson et Maloneحسب امادي غر امال رأسمكن تلخيص مكونات   عام بشكل

  .(: رأس امال غر امادي ي امؤسسة04) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .: من تقدم الباحث على ضوء امعلومات امعروضةالمصدر

 (1997) Sveiby 1-2-تصنيف  

يفقدم    Sveiby سويديالباحث ال          ي  الذي  لكذ من انسبي قريب امادي غرلرأس امال  اتص التص
 الذي يعتر مكمل  "bilan invisible" رئيةام غر اميزانية" مفهوم أدخل قد   وEdvinsson et Maloneقدمه 
توي على   التقليدية للميزانية يفه نظم الباحث. اديةام غر اأصولب امتعلقة البياناتإذ   اور ثاثة حول تص
ارجي اهيكل و الداخلي اهيكل الفردية  امهارات: هي أساسية .ا

دول ا 1  موا يلخص هذ احاور.ا

                                                           
1
 Malgorzata Guyot (2010), o u i atio  fi a i e olo tai e des so i t s f a çaises su  l’a tif i at iel et 

sa perception par le marche, thèse de doctorat en sciences de gestion, u i e sit  d’E y- al d’Esso e, France,  

p 83. 

ل غر امادياام رأس  

 رأس امال اهيكلي
س امال البشري رأ  

ءامال العما رأس  

امساريرأس امال  بتكاريامال اا رأس ظيمي   رأس امال الت
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دول رقم ي  01) ا  .Sveibyغر امادية من قبل  اأصول(:تص

اصر اف الع  اأص
 

 براءات 

 شر و التألي  حقوق  ال

 التجاري ااسم 

 
 

 دارةاإ فلسفة  
  امؤسسة ثقافة 

 مسار اإدارة 

  امعلومات نظام 

 اتالشبك نظام 

 امالية العاقات 

 اهيكل الداخلي 

 املكية الفكرية 

 

 

 

 

  

ية التحتية   الب

 

 

 التجارية العامات 

 العماء 

 العماء واء 

 الشركة اسم 

 التوزيع شبكة 

 الشراكات 

 خيصاالر  اتفاقيات 

 اامتياز اتفاقيات 

ارجي يكلها  ا

 
 (العماء امال رأس)

 

 امهارة 

 التعليم 

 التأهيل 

 امعرفة 

  الدرايةsavoir-être 

 قاولياتيةروح ام 

 

 رأس امال البشري

 

 

Source: Adel BELDI (2011), Quelle place pour les immatériels dans la communication financière?, symposium 

international: évaluation et valorisation des actifs immatériels, Paris, p 9. 
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 التصنيف المحاسبي 2- 

 صولأ عيم عن عبارة هي اديةام غر اأصول فئة" أن على صي  IAS 38 الدو احاسي عيارام
 1:تشمل أن مكنفصلة ام فئاتال .كيانال نشاط إطار ي ماثل و استخدام طبيعة ذات

 ؛التجارية العامات 
  اوين ) اطيشخر شر؛ اوينع ( وLes cartouches de titreالع  ال

 يات؛  الر

 ؛متيازاتاا و الراخيص 
 اعية املكية حقوق من غرها و خراعاا براءات   تأليلا حقوق  ؛ااستغالت اخدم قوقح و الص
 ماذج  الصيغ وصفات ال   ؛التصاميم و ال
 التطوير قيد اديةام غر التثبيتات. 

زائريامرجع احاسي  ال قدمهاالتثبيتات غر امادية  ائمةق إ أن إشارةدر ا ظام احاسي  ا )ال
)  . الدولية ةاحاسب معاير من قبلامقدمة  تلك من تفصيا أقل   تعتراما

 التصنيف غير المحاسبي  بين التصنيف المحاسبي و ةقاربمال 3-

دول         يفن يلخص  "Malgorzata Guyot امقرح من قبل " واام ا  أو مقارنة قابلةيقوم م أي التص
ي ال ي  امقدم من قبل  واحاسي  تص يف  الذي يعتر (Roos en 1997)التص  .اسيغر  اتص

 

 

 

 

                                                           
1
 IFRS Foundation, norme comptable internationale IAS  38, p 17. Document  disponible sur internet sur le site 

suivant: http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-

proprement-dites/item45646.pdf , consulté le 09/03/2016 à 09:12. 

 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45646.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45646.pdf
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دول رقم  ي  التقارب بن:(02)ا  .و غر احاسي لأصول غر امادية احاسي التص

ي  غر احاسي  ي  احاسي  التص  التص

 التسويق  relationnel apitalC العاقايرأس امال 

 
 العامات التجارية 

 سمعةال 

 رضا العماء 

 التوزيع شبكة 

 العاقات مع العماء 

 العقود 

  اامتيازات والرخص 

  تستفيد من حقوق قانونية عامات 

  ا تستفيد من حقوق قانونية عامات 

 العامة  ذات مابسVêtements de marque 

 رائد اوين ا  ع

 امسجلة اانرنيتميادين  أماء 

 ةالتجاري ااتفاقيات 

 الزبائن

 قائمة العماء 

  الطلبياتدفر 

 العاقات التعاقدية مع العماء عقود وال 

  ال هي موضوعالعاقات غر التعاقدية 
 ةامعامات التبادلي

ية   Capital humainرأس امال البشري شاطات الف  ال

 

 رة اExpertise 

  وناموظفكفاءة 

 لكا حل امش ىالقدرة  عل 
 القيادة 

 يةر امهارات التسي 

 وبرا  الباليهاأ  امسرحيات 

 الصح  وغرها من اأعمال  اجات  الكتب 
 اأدبية

 يةالشعارات اإعان اأغاي وكلمات    امؤلفات  
 صور 

 أشرطة الفيديو   الرسوم امتحركة  أشرطة الفيديو
 الرامج التلفزيونية و اموسيقية

 

 

 

دول  .مباشرة ي الصفحة اموالية تكون تكملة ا
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ية   العقود    nfrastructureI التحتيةالب

 

 ولوجيا  التك

 ظيمية  اإجراءات الت

 ثقافة امؤسسة 

  أساليب التسير 

 قاعدة البيانات 

 نظم امعلومات 

 

 ااتفاقات  اإتاوات  الراخيص 

 اء   عقود الدعاية  إدارة التزويد الب

 ار  ر التمويليةاعقود اإ  عقود اإ
 البسيطة

 اء  تصاريح الب

 اامتيازات 

 حقوق البث 

 قوق البيئيةا 

 دمة  عقود ا

  عقود التوظي 

 

ولوجيا   Innovation   اابتكار  التك

 

 امهارة 

 اعية  اأسرار الص

 قوق  براءات ااخراع  و تل  ا

 تجات مبتكرة  م

 مسار اإنتاج 

 

 

  ااخراعبراءات 

 يات  اإعام اآ  بر

 قاعدة البيانات 

 اعية اأسرار  الص

 

Source: Malgorzata Guyot (2010), communication financière volontaire des sociétés françaises sur 

l’actif immatériel et sa perception par le marché, thèse de doctorat en sciences de gestion, université 
d’Evry-val d’Essonne, France, pp 87-88. 
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قيقة أن           دول هذا ي تهاحظم ما مكن أهمي ا  أن هو  "Malgorzata Guyot "قبل  من امقرح ا
ي  اأصول غر امادية اصر احاسي هي  امقدمة ي التص  عكس على  عليها التعرف يسهل و  بدقة ددةع

ي ال اصربعض  ي كونيظهر ذلك جليا و أمل.  وسعأ الذي يتب مقاربة  احاسي غر تص  غر امادية الع
دول ي  ي أو مقابل نظر ليس ها الظاهرة ي ا ي  احاسي  نأ ي احاس التص  عترهمي ا )احاسبة(التص
ذر 1مثابة أصول. قيقة ثري أو التحفظ احاسي هذا ا د خصوصا  التساؤات من العديد ي ا  أن ةعرفم ع
اصر اصر من أمية أكثر   بل و ي بعض اأحيانمهمة أدواراأيضا  هي تلعب احاسبة ي ها امعرف غر الع  الع
سبة للمؤسسة القيمة خلقو  اأداء يبشكل جوهري  تساهم أها يث ي احاسبة  كأصول  ها امعرف   .بال

ظر وجهة من اديةام غر اأصول عرض بأن القول إ الوضعية تدفع هذ              معمقارنتها  و اسبيةاح ال
ظر قطة ثري و امقارنةأ التقارب اهذمثل  أن  حقا مامه يعتر  احاسبية غر وجهة ال ال و   ورية بدوت ال ال
اصربعض ب عدم ااعرافأن  الواقعفي ف  "امالية امعلوماتعرض " اأول الفصل ي قدم امباشرة م تتصل  الع
ي  احاسي(امادية  غر ها امالية امعلومات على مله يكون له وزنه و قد  ي احاسبة )التص  امفصح ع

ا  ص و. مستخدميها )اأطراف ذات العاقة( اصة ب صلحةامأكثر  بالذكره  لن الذين  احتملن امستثمرينا
 احاسبية البيانات علىبشكل كبر  ونكز ير  امستثمرين أن  للمؤسسة ةقتصاديااهم تصور كامل للحقيقة  يكون

ها            احاسبة بن بالفعل القائمة الفجوة يوسع و يفتح ما هذا و  يل وضعية امؤسسةل ي فهم وامفصح ع
دون الذين  و ي احاسبة امختصن بقى ي مواجهةت حقيقية مشكلة .للمؤسسةالصادق  قتصاديااتمثيل ال و

ذر ب االتزامفمن جهة   نناري أنفسهم بن صول على با من جهة و  مضللة أو  ضخمةمنتائج  لتفادي ا
 .للمؤسسة الصادقة ااقتصاديةقيقة عرض معلومات ترجم ا ب أخرى

 اأصول غير المادية ب ااعترافالتقييم و  المطلب الثالث:

اك          ية التكلفة طريقة امادية؛ غر اأصول لتقييم طرق عدة ه از تكلفة   طريقةالتار  لقيمةا أسلوب  اإ
تظر دخلعر ال الطريقة  يةالسوق دية ي اام غر اأصولبفيما يتعلق امطروحة  الرئيسية امشكلة إا أن..(. .ام
اصر  هي  حاسبةا او من   (للمؤسسة امالية القوائم ي رهاو ظه) la validationتثبيت تلك الع يطرح السؤال  ه

 امطبقةاحاسبية  للمعاير العام التعري احددة ي  تقييديةلشروط الل اأصول من فئةال هذ حول مدى استفاء
وع من اأصوللتقيا كي  سيتم   ذلكإضافة إ  ؟بشكل عام لو صاأ على  ؟يم الاحق هذا ال

                                                           
1
 Ibid, p 88. 
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 اأصول غير المادية طرق تقييم1-

يات  عدة يتم استعمال           1:أمها اديةام غر لتقييم اأصولطرق و تق

 ية لفةالتكب مالتقيي ي  ضروري يعتر أنه يع اديام غر اأصل ي مستدام بشكل ااستثمار: التار
 قد. تعتر جزء من قيمتهااستخدام مرحلة إ  بهلوصول املتزم ها ل تكالي   فالالقيمة خلق عملية
سبة التصورصعب  اأمر هذا يبدو سبة  أنرغم   اديةام غرصول لأ بال هذا ما يتم القيام به بال
 ؛نع مثااللمص

 ؛بالكامل إنشائه إعادة هسيكلف ما تساوي اأصل قيمة :ستبدالاا قيمة ابسح 

 ا هذا اأصل ققه أنمكن  ما تساوي اأصل قيمة: اإتاواتمن  اتعفاءاإ حساب  اقتصادمن  ل

(conomiseré ) ؛تأجر للغر مإذا 

 امستقبل در ييس الذي العائد تساوي لصأا ةقيم: )الدخل( عوائدالقيمة  حساب. 

 تقييم اأصول غير الماديةتحديد و صعوبة 2-

        (UPTON 2001)  اصر لكم قد امؤسسة أن يشر إ ها اأصل  تعري  مع تتوافق ع  ذلك مع لك
افع  معيارأن  الواقع ي. القوائم امالية ي مثبتة غر تبقى يدفع إ   احتملة ي امستقبل( ااقتصاديةمثل )ام

افع ااقتصادية  يكونفريق عمل امؤسسة الذي مثا هل أن دائما التساؤل  راض و سعيد ا يشكل مصدرا للم
ات ال تقوم ها هذ هل أن رفع كفاءة العمال ي   احتملة ي امستقبل؟ كذلك امؤسسة من خال التكوي

ه م  اأخرة تج ع تملة ي امستقبلا ي  نعم      كانت  (UPTONاإجابة امقدمة من قبل ) ...؟افع اقتصادية 
اصر تعتر مهمة ي امؤسسة  وو  زء م ا ي نفس الوقت؛ نعم  هذ الع تعري   نبصفة عامة تستجيب 

اصر ليست مثابة أصول أها ا تستجيب بشكل   اأصل؛ ا  أن معظم احاسبن يتفقون على أن مثل هذ الع
صائص اأصل  2.كلي 

                                                           
1
 Alan Fustec (2007), le apital i at iel, le agazi e de l’i estisseu  horizon croissance, N° 6, France, p 44. 

2
 Wayne Upton (2001), business and financial reporting: challenges from the new economy, special report: 

Financial accounting series 219-A, Financial Accounting Standard Board- FASB, Norwalk, p 71.  
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 إطار ي اديةام غر اأصول تقييم أن إ   Daniel Zéghal et Anis Maaloul شرصعيد أخر يعلى       
 عليها السيطرة و( mesure) هاقياس  (identification)بتحديدها امتعلقة:  القضاياالعديد من  يثر  احاسبة

(contrôle)  ية ةفلالتكعلى أساس  اسبةفاح موذج ذر؛ا و التار  على أساسا امطبق التقليدي احاسي ال
ديد قتصاداا هذا ي ؤسساتام تقييمعلى  اليوم قادر غر   هواديةام صولاأ  غر اأصول معظم  و عليه. ا

د كمصاري  فورا ها فاعر اا يتم امادية دما خاصة و حدوثها  ع  يدفع هذا الوضع 1.داخليا مولدة تكون ع
اي احتمل ه تأثرحول ال التساؤل إ اصر غر امعرف ها ذاا  القوائم ي كأصول غر مادية  تثبيتها تميلو   الع

 للمؤسسة. امالية

مزيد ي احاسبة(  )امختصن اليوم عام احاسبة السياق دائما  يظهر أنه من الضروري أن يقومنفس  و ي      
ص ااعراف باأصول غر امادية ليلاالتح وث و من البح قيقة  هذا ما تؤكد .فيما   Caroline de ي ا

Mareuïl-Villette آخرون و: 
اص العمل تعميق فائدةب اعقتاا بفإنه  كثرة  القيود كانت ذاإ«   تحديدب ا

  2.»ها ااعرافمن أجل  اأصول غر امادية تقييم و

  خاصة  أمية بالغة طبيعة و خصائص من امادية غر اأصولب ه فيما يتعلقتقدمكل ما م  بعد
اصر صيصه ل سيتمما تبقى من هذا الفصل فإن  ...التقييم و ااعراف صعوبات ي دد من ع صر  تفصيل ع

اصر اأصول غر  مقارنةكبرة  حساسيةو  أمية ذات اأصول غر امادية   ضبطبال اأمر قامادية  يتعلمع باقي ع
يازة  .(goodwill) بفارق ا

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Corinne Bessieux-Ollier, Elisabeth Walliser (2010), actifs incorporels et comptabilité, revue française de 

comptabilité, N°437, France, p 41. 
2
 Caroline de Mareuïl-Villette, Julien Herenberg (2016), la reconnaissance du capital immatériel: Un outil pour 

la croissance, revue française de comptabilité, N°495,  France, p 2. 
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من  المعدلة( إلى النسخة IFRS 3( إلى )IAS 22المبحث الثاني: طبيعة أصل فارق الحيازة من المعيار )
(IFRS3   ) 

 راغبن مكوناها و أنواعهاكل   تقدم من خال  اديةام غر اأصول إالتطرق فيه م امبحث السابق 
يازة بذلك صيصههذا امبحث   تأطر بشكل عام و تأصيل فارق ا يازة ديد عمليةل سيتم   مع فارق ا
 ؛امعاير هذ مسار إتباعمن خال  .IAS/IFRS يةالدول ةاحاسب يرمعا وفق احاسبية تهعام و  تهطبيع توضيح
قحة   IFRS 3اما  اإباغ مرورا معيار   IAS 22 من امعيار احاسي الدو ءبد أي سخة ام من وصوا إ ال

 هذا امعيار.

 فارق الحيازةل مكونات اأساسيةالالمطلب اأول: 

 امشرى فائدة معدلمن  أعلى بتكلفة سهماأ ي ااستثمار يتم ما غالبا  ميع امؤسساتعلميات  ي

فارق ب سمىائض ي القيمة يهذا الف. امستحوذ عليها ؤسسةام خصوم و أصول العادلة القيمة ي )امستحوذ(
يازة  مكوناته )على حول ؟ تهحول ما هي سئلةاأ عديد تطرح)الفائض( و حول هذا الفارق  .(goodwill) أو ا
يازة( هل أن فائض القيمة  حول طبيعته؛ قبل كل شيء و ؟(يشمل ماذا اسي  هذا)فارق ا هو عبارة عن أصل 
عام  Petrone et Johnsonال قام ها  البارزة اإجابة عن هذ اأسئلة رما تأي من خال عرض الدراسة ؟أو ا

1998. 

 أصل محاسبي أو ا؟ :فارق الحيازة 1-

 1:مقاربتن للتحليل قدمت  1998عام  ي Petrone et Johnsonها  الدراسة ال قام

 أصل كبير كأحد مكوناتفارق الحيازة  (:Top-down perspective) أسفل إلى أعلى"  من المنظور1-1- 

ع  مكونات كأحد اعتبارها مكن ال اآلةمثله مثل  يازة  امص  كأحد مكونات عتبار ا مكنفارق ا
 )امستحوذ(  امشري توقعات على قومهذا الفارق ي  امستحوذ عليها ؤسسةام ي ي )امستحوذ(امشر  استثمار

ة من كذا  و  امستحوذ عليها للمؤسسة يةامستقبل رباحأل ا  أعلى من" ظورام طارإي . دمجالعملية  اأرباح ال
 هذا كان إذا. الكبر يعتر كأصل ااستثمارذا كان إما تمحور حول معرفة ي امطروح سييالرئالتساؤل   "أسفل إ

                                                           
1
 L. Todd Johnson and Kimberley R. Petrone (1998), is goodwill an asset? accounting Horizons, Vol 12, No 3, p2. 
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ال  هو ة ي  فإن امكونات ا بالتا  و  صل الكبرهذا اأ فرعية موعاتعن ذا اأصل هي عبارة هامد
 parties) له مكونة أجزاء إ يتحللالكبر  اأصلهذا  أنيث   كأصول هي بدورها ها عرفي

constitutives)  لفارق  الباقي صص عليها  ستحوذام القابلة للتحديد اأصول صاي تسجيليتم  أن بعد
يازة الة  هذ ي. ا يازة  ه ا يازةلوص  ال هذا  "بقاياال" و ما بقي كزيادة من هذ العملية؛فارق ا هو  فارق ا

ميع  (1970) عام 16 امعيار رقم ي APB لس مبادئ احاسبة اأمريكيمن قبل  نفسه الذي قدم "
 القابلة للتحديد لأصول امخصصة امبالغ موع علىامستحوذ عليها امؤسسة  تكلفة"فائض   امؤسسات"
صوم عليها امستحوذ ها ا  املتزم ها. مطروحا م

 فارق الحيازة المشكلة ل مكوناتال(: Bottom-up perspective) أعلى إلى أسفل من نظورمال 2-1-

ظور  ةامعاكسامقاربة  وه ،(Bottom-Up Perspective) أعلى إ أسفل من ظورام  إ أعلى من"للم
الة  (Top-down perspective) أسفل ظر إ ففي هذ ا يازة يتم ال وفقا هذا . مكوناته أساس على فارق ا
ظور  ؤسسةملل القابلة للتحديداأصول  لصاي العادلة القيمة يتجاوز)امستحوذ(  امشري يدفعه الذي الثمن  ام

اك  امستحوذ عليها اك نتكو  أن احتمال كما أن ه صول م موارد ه  ذات)امستحوذ(  مشرييعترها ا عليها ا
سبة إليه قيمة يازة  فارق  مكونات من تكون قد ال اموارد ديدي إطار  .بال         رتفس الضروري من فإنها

ليل  صول  واسع نطاق علىهذا الفارق و   معانيه أوسع ي. امكوناتمكن من  قدر أكر على من أجل ا
يازة تفسر مكن  القيمة على امشري يدفعها العاوة ال ؛" prime d’achat"  الشراء عاوة" بأنه فارق ا
 إا   16 امعيار رقم من أوسع هو التفسر هذا أن من الرغمب و  امستحوذ عليها امؤسسة أصول لصاي اسبيةاح
قيقة أنه يازة أحيانا حساب كيفية يعكس  ي ا  ي حالة كون خصوصا و العملية  اتاممارس ي فارق ا

صول على قياسات   أمر صعبا.ذات مصداقية للقيمة العادلة ا

اصر ي سياق ما م تقدمه     يازة أو  الع ة لفارق ا  goodwill:1التالية مثل اأجزاء امكونة اممك

اأصول  (identification) ديد و  احاسبيةالقيم  علىامستهدفة  ؤسسةفائض القيم العادلة أصول ام1- 
ديدة )على سبيل امثال . هذا امستحوذ عليهاة ؤسسماي ميزانية  بعد هاعرف ي   ال م  (اأصول غر امادية ا

 ؛تقييم ي احاسبةالإعادة  من يتأتى امبلغ عادة

                                                           
1
 Ibid, p 3.  
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 بسبب صعوبة القياس؛ امستحوذ عليها ؤسسةماغر امعرف ها ي  صولالقيمة العادلة لأ 2-

صرالقيمة العادلة  3- امستحوذ  مؤسسةلل قتصاديااموذج لل "ااستغال ستمراريةا " "going concern" لع
  عليها؛

ة  (juste valeur des synergies) للتآزرالقيمة العادلة 4-  ا  أصولصاي  بن (combinaison) الدمجن عال
 ؛)امستحوذ( و امشري تحوذ عليهاامس ؤسسةام

ة ي   )امستحوذ( ( للمقابل امدفوع من قبل امشريsurévaluation) فيه التقييم امبالغ5-  تقييم اأخطاء اممك
يازة؛  سعر ا

التقييم بقيمة أقل من القيمة  أو (sur-paiement)و الدفع امبالغ فيه  (survalorisation)فيه التقييم امبالغ 6- 
قيقية قيقية ) و الدفع بقيمة (sous-valorisation) ا قوم يكن أن الذي م  (sous-paiementأقل من القيمة ا
اقصة للمؤسسة امستحوذ مكن  :امشري )امستحوذ(به  دد ي إطار م دث هذا اأمر إذا كان السعر  أن 
يازة مكن أن من ذلك  عكسال ى)عل عليها خفضة ي فارق ا اأصول  تإذا كانما حالة  يتم تقييمه بقيمة م

صول عليها ي ظروف وقد   الصافية للمؤسسة امستحوذ عليها ة. م ا  شروط معي

 فارق الحيازة  مكوناتتحليل  2-

يازة.فارق  من جزء مبدئيا ليست و عليها امستحوذ تعتر ذات عاقة بامؤسسة  2 و 1 امكونات  ا
يازة من جزء ليس و اأصول من جزء فهو اقرب من أن مثل  حد ذاتهي يعتر أصل  ا  1 امكون . فارق ا
يازة من جزء ليس  2 امكون احية من هو كذلك اأقل على  فارق ا ظرية  ال  اأول امقام ي يعكس إما و ال

فصلة أصولك ها و ااعراف ديدها مكن ال اأصول غر امادية يازة ي إدراجها من بدا فردية م   فارق ا
 من جزء ليست إا أها أخرى  من أصول جزاءأ أو حد ذاهاي تعتر كأصول  (2و 1 امكونات) افبالرغم من أه

يازةأصل  يازة من جزء ليست نظريا شريامب تتعلق  6 و 5 امكونات. ""فارق ا  أصا ليس  5 امكون. فارق ا
حد ي  أصا ا يعتر أيضا  6 امكون. القياسي  خطأ و إما مثل  أخر أصل من جزء حا  و ذاته حد ي
احية من( ربح أو) خسارة مثل إما و  ذاته ظرية ال فارق  أصل من جزء ا تعتر  6 و 5 امكونات  عليه و. ال
"فارق  أصل من جزءتعتر من  هي  4 و 3 امكونات فقط. أخرى أصول من جزء ليست ح أهاو   يازةا

يازة يازة القاعدي" يطلق عليهما أن مكن و  "ا يازة اموجود من  كفارق  اعتبار مكن  3 كونام. "فارق ا ا
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ن ناتج ع أو  امؤسسة امستحوذ عليها قبل من داخليا مولد يكون إما الذي  (préexistant goodwill) قبل
يازة ستمراريةا" عليه يطلق أن مكن و  قامت ها هذ اأخرة لتجميع مؤسسات سابقة عمليات ". فارق ا

فارق " يسمى أن مكن بالتا و  ن هذ العمليةع جتنا و إما  دمجالعملية  قبل من موجود كني م 4 كونام
يازة اتج ا 1."دمجالملية ع نع ال

 

 IAS 38فارق الحيازة حسب المعيار المحاسبي الدولي ل "قابلية التحديد" 3-

للتحديد ابل ق غر امادي يكون التثبيت أن فرضي  (امادية )التثبيتات غر IAS 38 امعيار
(identifiable)  يازة  عن بغرض مييز يازة. (goodwill)فارق ا ميع عملية  من تحصل عليهام فارق ا

ةال ستقبليةام قتصاديةاا افعام مثل ال اأصول أحد عبارة عن هوحسب هذا امعيار   امؤسسات  عن ا
ميع امؤسسات ي امستحوذ عليها اأخرى اأصول  عرفي    م و  فردي بشكل ديدها يتم م ال و  عملية 
فصل ها ة عن ستقبليةام قتصاديةاا افعام. بشكل م القابلة  اأصول بن  (synergie) التآزر قد تكون نا

ها ا  فردي  بشكل عليها ستحوذأ   ال اأصول من تأي أو  امستحوذ عليها للتحديد  معاير تستويلك
 2.امالية القوائم ي ها ااعراف

 وم مركبمفه الحيازةفارق  4-

ص  سابقا م تقدمه خال ما من  يازة فيما    كبر م مفهوم هويظهر جليا أن هذا اأخر  هفإن فارق ا
اصر يشمل يازة ي   غر أن  Pétrone Johnson et هاليحلقام بت ال امختلفة الع قدم بإماع أهم مفهوم فارق ا

 بالطريقة التالية:  اأنظمة احاسبية العامية

يازة افعا ي مقابل  هادفع على )امستحوذ( يوافق امشري العاوة ال تلك هو فارق ا ن ع امرتبة م
يازة عملية غر  بالتا و  (non identifiables) قابلة للتحديدالغر  ةاديام غر أصولبا امتعلقة و  ؤسسةام على ا

 أيضا لكن و مهاراهم على  امستحوذ عليهامؤسسة ا وظفيم كفاءات  هذ العاوة تدفع على  اسبيا معرف ها
  (synergies futures attendues du regroupement) يعجمتمن عملية ال امتوقعة امستقبلية التآزر على عمليات

                                                           
1
 Ibid, pp 3-4. 

2
  IFRS Foundation, la norme IAS 38 

«
 immobilisations incorporelles 

»
, p 03, article disponible sur internet sur le 

site suivant : http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-

ifrs-proprement-dites/item45646.pdf   , consulté le 11/03/2016 à 11:13. 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45646.pdf%20,consulté%20le%2003/04/2016
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45646.pdf%20,consulté%20le%2003/04/2016
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افس من كذلك التخلص التثبيتات غر  قبل اميزانية ي يظهرو  كأصل به فاااعر يتم   الفائض إذن هذا. ..م
 1.امادية

يازة على ام عمليات معظم ي يازةجزء  أوقسط  يتبقى  سساتؤ ا  صيصهمكن ا  أخر من تكلفة ا
صوم أو اأصول توزيعه على و قيقة هذا الفارق  ا افع قيمة يعكس ي ا غر  اأصولمن  امتوقعة ااقتصادية ام

 valeur des synergies )من عملية التجميع  تظرةام التآزر قيمة كذلك  شملي أن مكن و  القابلة للتحديد

attendues par regroupement). مؤسسة كل ي فردي بشكل موجودة كانت ال داريةاإ دماتبعض ا 
 أن دونيتم غلقها  أنمكن   اإنتاج قعامو  نفس أو التوزيع شبكةل اجاورة امتاجر بعض. ميعها يتم مكن أن

افع توليد على ديدااجمع  قدرةل اضرر  يسبب ذلك بفارق " يسمى ما عادة لفارقا هذا. مستقبلية اقتصادية م
يازة  2".(goodwill) ا

 فارق الحيازة في المعايير المحاسبية الفرنسية 1-4-

يازة ي امعاير الفرنسية  موع و ما  مؤسسة يازة امدفوع السعر بالفرق بن تحصل عليهي    فارق ا
ها مطروحا  اميزانية امسجلة ي أصوها قيمة  احاسبية اأصوه صاي ارق فب يسمى ارقاف يظهر امستحقة الديونم

رق اف) احاسبية قيمتها و صوللأ امعاد تقييمها القيمة بن الفرق إ يرجع  فارقال هذا من جزء. التجميع اأو
يازة ما يسمى الرصيد يشكل و  (التقييم  écart d’acquisition".3" بفارق ا

 4:فارقنيتحلل إ   هذا فارق التجميع اأو

 Ecart d’évaluationرق التقييم اف -1-1-4

 قيمة بن الفرق الذي هو عبارة عن التقييم  رقافب عرافاا خال من يظهراأو التجميع  رقاف
فس حاسبيةا القيمة و  اموحدة اميزانية ي اإدراج د ل شأ تقييمال رقاف .ؤسسة امستحوذ عليهاام يزانيةم ي الب  ي
ة )  فوائض وجود من ودل صيصها بال  و  للتحديد قابلة أصول على (plus-values latentesكام ية لب  .امع

                                                           
1
  Lionel Touchais (2008), la problématique du goodwill: Quelles évolutions et pour quels résultats ?, revue 

française de comptabilité, N° 414, France, p 38. 
2
  Wolfgang Dick, franc Missonier-Pierre, 2006, op.cit,  p 255. 

3 
Christophe Thibierge, 1997, Op-cit, p 43. 

4
  Pierre Schevin (2008), intérêts minoritaires, différence de première consolidation et goodwill, revue française 

de comptabilité, N° 411, France, p 25. 
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 Ecart d’acquisition الحيازةرق اف -2-1-4

إا . " l’écart d’acquisition"هو  الفرنسيةاحاسبية  صطلحاتملل وفقا اأو رق التجميعالف الثاي امكون
. تقريبا الدولية احاسبية اأنظمةي كل  امعتمد امصطلحهو  أخراا هذ؛ "goodwill " يطلق عليهما  عادة أنه
ظرمكن تفسر ب وجود افع اآخرالبعض  و التابعة  ؤسسةامب علقيت بعضها عوامل إ عدة  ال        يتعلق بام
سبةالتآزر  و . (avantages et synergies, pour la société-mère, ou le groupe) معاج أو اأم  للشركة بال

اصر يشمل هذا الفارق يازة على اأ تكلفة بن الفرق كقيمة متبقية: هحتسابا يتم و يدحدقابلة للت غر ع  وراقا
صوم  لأصول و الكلي تقييمال و امالية يازة تاريخ ي القابلة للتحديدا يازة يشكل  ا  التقييم أن ام و. فارق ا
صوم لأصول و الكلي  :يلي ما ل إو وصتم الي فإنه  رق التقييماف على لشتمي احددة ا

 

 

يازة ف تلخيص مكن و اشئارق ا  :واام الشكل ي ميع امؤسساتمن عمليات  ال

يازة سعر بن فرقال ليل (:05) الشكل رقم  .للمؤسسة امستحوذ عليها حاسبيةا القيمة و ا

 

  

 

  

 

 

Source: Sylvie Marchal, Annie sauvé (2004), goodwill, structures de bilan et normes comptables, revue de la 

stabilité financière banque de France, N°4, France, p 137. 

 

رق التقييم   اف رق التجميع اأولياف  -   =      فارق الحيازة            

Goodwill élargi يازة الواسع         فارق ا

 

ياز فارق  ةا  

 

 فائض اأرباح امستقبلية امتوقعة •
 synergies attendues امتوقع  التآزر•

 نتيجة التفاوض •

القابلة غر امادية  تالتثبيتايمة ق 
 :مثل للتحديد

 العامات التجارية •

 ملفات العماء •

 السوق صحص •

 

ياز  الوضعية احاسبية الصافية امعاد تقييمها ةسعر ا  

 

 امالية إعادة تقييم اأصول امادية و

 :مثل

 على مب فوائض قيمةقيق  •

 القيمة السوقية •

 احاسبية< القيمة للمحزونات 

 

 احاسبية الصافية الوضعية
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ا           هو  داعتم ة الفرنسية احاسبي امعايره مثل مثل (SCF) اما احاسي ظامال أن إ  در اإشارة ه
ريدة من 14-132 و 13-132 امادة" )رق التجميع اأوا"في وسطال فهومام اأخر ظام  الرمية ا املة لل ا

 يرامع ي أثر له أية يظهر ا  أو امصطلح امفهوم هذا إا أن .(2009 مارس 25الصادرة ي  احاسي اما
   .IAS/IFRS ةالدولي احاسبة

يازة تكونام  مفاهيم) كل ما م تقدمه  بعد          بغي إنهف  (...فارق ا يازة  أن اإشارة إ ي  فارق ا
(goodwill)  يازة  سعر بن سوباح رقافصر ي ال أكر من أن  هو عساو ال اعم ي امؤسسة  علىا
يازة تقال امفهوم) امعاد تقييمها الصافية صولاأ قيمة و امستحوذ عليها ا ي لفارق ا اص رأي أيضا  هو بل  (ا
ميع امؤسسات امكتسبة اتياإمكان ميع يشمل الذي  ذلك الفارق معة        التجارية  العامة :من عملية 

صة  شهرة امؤسسة امستحوذ عليها و ظيمية اتالتآزر  السوقية  ا   (synergies organisationnelles) الت
افسية امكتسبة تيار من  وجود من الرغم على- البشرية اتالكفاء ح و  العماء فظة  تل  امزايا الت

ة إدعون يالذين  الباحثن امختصن و فصلة و ددة اسبية معا صر  قيمة و هاراتم م إضافة  -البشريالع
د كل  إ عل البعض هذا  و )امستحوذ(  للمشري ستقبليةم نتائج ديولت بإمكانه اديم غر ب قيقة ما  ي ا
يازة هيعرف يازة سعر صيص بعد  "résidu hétérogène " متجانسة غر بقايا أنهعلى  ()فارق ا غر  أصولل ا
                                    .للتحديد القابلةامادية 
يازة ةيتحليلالية الرؤ  هذ  من جهة أخرى          اصر  متجانسة غر بقاياك" ال تقدمه  لفارق ا شامل لع

قيقة"  مكن تلفة و متعددة لط من انوعلق أن  ي ا  الباحثن بعضبالضبط ما دفع  هذا و  التشابك و ا
يازة امهتمن فظات ي هذا الشأن بدراسة فارق ا هم  إ إبداء   أنب" يرى الذي  Marion (1990) و من بي
اصر ضم يازة" ت مسمى ةاديم غر ع اصر ديد تقييم و ي الدقة عدم إدي يؤ   "فارق ا  امسامة الع
ا  ذلك كان كلماعليه   و .ي أداء امؤسسة حقيقة اصرال ي كرفالت امستحسن منإنه ف مك بلة االق اديةام غر ع

 un tout) متجانس غر ل  ك    ي صبها من بدا  خاصة ها ددة قيمة إعطائها و ا ال مكن فصلهللتحديد 

non homogène). اه ال اماديةمن أنواع اأصول غر  نوع هي التطوير و البحث مصاري  امثال سبيل علىف 
التكوين  صاري تلك امتعلقة م تل  عن  اخاصة ه و ددة( ...تاكهإ وجود  مدة  قيمة) خصائص
1."اأخرى امصاري  أو امختلفة

 

 
                                                           
1
Christophe Thibierge, 1997, op cit, p 45. 
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  IAS 22 فارق الحيازة في المعيار المحاسبي الدولي الملغى المطلب الثاني:

واء من خال إلغاء بعض س  تطورال و تغرال عن تكاد ا تتوق   IAS/IFRS الدولية احاسبة معاير
لها أو من خال مراجعة  امعاير و ل  سن عرض يراهذ امعإصدار معاير جديدة    و ذلك من أجل 

يازة. اإمكانامعلومات امالية قدر  سبة لفارق ا   "اديةام غر لتثبيتاتا"  38IAS ةياحاسب عايرامفإن   بال
IFRS 3 "عيارام  "ميع امؤسساتIAS 27  "فصلة امالية القوائم "خسائر قيمة  IAS 36  امعيار "اموحدة و ام
ي تقدم و عرض  هذا امطلب سوف يكون نقطة انطاق .دد طرق التقييم و ااعراف الهي اأصول"  

يازةلامخصصة  ةاعام ة ام باستعراض و ذلك بدء  فارق ا  املغى الدو احاسي امعيار ي اأصلامقررة هذا عا
IAS 22 "ؤسساتام ميع." 

 "ؤسساتالم عيجمت" IAS 22 الدولي يالمحاسب معيارلل عامة نظرة 1-

 تمم   1983 عام نوفمر ي م امصادقة عليه  "ميع امؤسسات" IAS 22 الدو احاسي عيارام
 ةياحاسب امعاير مع متسقة جعلهابغرض ه م فقرات عدة تعديلم   1998 جويلية يو   1993 عام ي مراجعته
قيقة طريقتن   (IFRS 3املغى احقا موجب معيار اإباغ اما ) امعيار هذا 1.اأخرى ةالدولي يكرس ي ا

يازة. لتجميع امؤسسات و ما طريقة ضم امصاح و طريقة  ا

  Mise en commun d’intérêtالمصالح  )تجميع( مضطريقة -1-1

ميع( امصاح  ميع امؤسسات هو (pooling of interest)ضم ) فيها أية  نو كي ا ال  عبارة عن 
افع و لمخاطرل امتبادل التشارك ستمرارا يكون فيها و  حيازة عملية ميع  قبل موجودة كانت ال ام عملية 

ميع( امصاحاللجوء إ . امؤسسات  كل أن لو كما بامؤسسات اجمعة اسبيا ااعرافيع   طريقة ضم )
ال كانمثلما   ي نشاطها مستمرة زالت ا مؤسسة و مسرة بصورة  ملوكة كوهامن   الرغم على  سابقا عليه ا
اًء  و. مشركة 2مؤسسة. لكل امالية القوائم ميع ي طفيفة تغيرات إجراء يتمفإنه   على ذلكب

 

                                                           
1

 IAS plus, IAS 22  Business Combinations  (Superseded), available on the following website: 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias22 , consulted on 28/03/2016 at 11:22. 
2
 Journal officiel de l’U io  Européenne, IA“  eg oupe e t d’e t ep ises, 13 /10/2003, p 209. Disponible 

sur le site internet suivant: http://www.decformations.com/ftp/ias/ias22.pdf,   consulté le 29/03/2016 à 13:12. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias22
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ميع( امصاح طريقة ضم استخدامإن معاير و شروط   1:هي )

 أنشطتها؛ و أصوها صاي على  شبه الكليةال أو الكلية تتشارك السيطرة و جمعتت الكيانات: اأنشطة 

 ها أحد اأطراف إدارة: اإدارة  ؛للكيان اموسع دارةاإ فريق اختيار سيطر يام دور لعب ا مك

 ي التصويت قتتمتع  كلها  كنت م إن  العادية اأسهم من كبرةال غلبيةاأ: سهماأ تبادل 

قدامق ليس و أسهم مقابل يتم مبادلتهامع   "ضم امصاحيتم وضعها ي " مع و ج   ؤسساتام  ؛بل ال

 تل  الطرفن حدأ العادلة القيمة :سيالجم ا  ؛اأخر الطرف قيمة عن جوهريا ا 

 اجمعة الشركة ي تصويت وقق ونتفظ  طرف شركة كل مسامو  :سامةام معدات ي تغير ا 

هما لكل كانت ال القيمة نفس تعادل  ؛عملية التجميع قبل م

 ح ا العملية بعد أو قبل ةير اسال امالية اتيتفاقاا: أخرى مالية اتيفاقات ا  من موعة لفائدة ميزة أية م

 .موعة أخرى مقارنة مع امسامن

ميع أنه ي حالة ما إذا  إ در اإشارة م يتم استفاء أحد الشروط امذكورة أعا  فإن 
يازة ددة بدقة  و من الصعب    إذامؤسسات سوف يتم وفقا لطريقة ا يظهر جليا أن هذ الشروط 

  .إا ي حاات نادرة ققها ميعا

 Méthode d’acquisitionطريقة الحيازة  2-1-

يازة طريقة هذ الطريقة . أخرى أصول لشراء ماثلة بصورةمؤسسة  يازة اسبيا ااعراف تع ا
اسبعتر ت ةاحاسبي يازة أن ة م صوممل  و اأصول  ويل فيها يتم عملية على طويت ا  أسهم إصدار أو ا

                                                           
1
 KPMG AUDIT, eg oupe e ts d’e t ep ises, colle tio  Co p e d e et appli ue  les o es IFR“, p7, 

document disponible sur le site internet suivant: http://docplayer.fr/2944034-Regroupements-d-entreprises-

collection-comprendre-et-appliquer-les-normes-ifrs-kpmg-audit.html , consulté 29/04/2016 à 11:10. 

http://docplayer.fr/2944034-Regroupements-d-entreprises-collection-comprendre-et-appliquer-les-normes-ifrs-kpmg-audit.html
http://docplayer.fr/2944034-Regroupements-d-entreprises-collection-comprendre-et-appliquer-les-normes-ifrs-kpmg-audit.html
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 طريقة. أخرى مؤسسة نشاطات ي التحكم و  الصافية اأصول امراقبة على السيطرة و مقابل ي  امال رأس
يازة يازة عملية لتسجيل كقاعدة التكلفة ستخدمت ا  1.ا

 ن عمليات الحيازةع المتولدفارق الحيازة  2-

يازةتصر  بشكل  تج الذي فإن فارق ا يازة  نع ي   IAS 22 الدو ياحاس عيارام حسبعمليات ا
يازة تكلفة ي فائضال يتمثل ي صوم القابلة ا و صوللأ العادلة القيمة ي )امستحوذ( امشري حصة على ا
 2.امستحوذ عليها للتحديد

  (السالب فارق الحيازة) إمتيازيةظروف  فيزة لحياا 3-

يازة تسجيل يتم         على  مل ّ   (التزامخصم )ك" IAS 22 الدو احاسي معيارلل وفقاالسالب  فارق ا
دما. عليها امستحوذ القابلة للتحديد اكتهلإ القابلة لأصولة الباقية امرجح توسطةام امدة )فارق  تجاوزي ع
يازة قدية غر صوللأ العادلة القيم ( السالب ا   الفورلى عبه  فار عاا يتم  االقابلة للتحديد امستحوذ عليه ال

توجات 3".كم
 

قاط اأكثر  بصفة عامة        ة اأوليةامب ذات العاقة أميةال يازة عا  الدو احاسي لمعيارل وفقا لفارق ا
IAS 22  ة ي حن أن ها عرض مقد  قبل إا أنه و.سيتم التطرق إليها فيما بعدوفق نفس امعيار  ةحقالا امعا
صوصقتن يلطر ا ات أكثر حوليحإعطاء توض يظهر من اأمية ما كان  ذلك ذلك  و  امعيارهذا  ي امعليه ام
هماتطبيق   تأثر مع بيان  فأكثر كرة أكثرفال تقريبلخال تطبيق رقمي من  سابات على كل م       اموحدة ا
يازة و  .فارق ا

 

 

 

 
                                                           
1Jou al offi iel de l’U io  eu op e e, o e o pta le i te atio ale IA“ , op.cit, p 198. 
2
 Robert Obert (2014), l’ aluatio  a poste io i d’IFR“ , e ue f a çaise de comptabilité, N°475, France, p 41. 

3
  Ibid, p 42. 
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 مثال توضيحي 4-

بغيي البداية  يهم  فيما يلي  امقرح امثال أناإشارة إ  ي  ي إليه ةشار اإ يتمساسي  مرجع نم تب
 1:توضيحهه و مع ما أريد تقدملتكيفه   احتملة التعديات بعض علىتوي قد  نه مع ذلك أإا   اهامش

 :(اليورو بآاف امبالغ ميع) يلي كما F و SM شركاتلا ميزانياتكانت   (N/01/01) يازةا تاريخ ي

 SMميزانية الشركة -

 اأصول   الغبالم الخصوم المبالغ
اصة 600  رؤوس اأموال ا

 

ة 600 زي  ا

 

 

   

 اجموع 600 اجموع 600

 

 Fميزانية الشركة  -

 اأصول   المبالغ الخصوم المبالغ
اصة 50  رؤوس اأموال ا

 

 *التثبيتات امادية 50

 

 

   

 اجموع 50 اجموع 50

 

 .القيمة العادلة( 130 (ته بقدر قيمت رة عن مبهو عبا  Fالوحيد الذي ملكه الشركة اأصل *

                                                           
1
 Catherine Maillet, Anne Le Manh (2006), les normes comptables internationales IAS/IFRS, édition Foucher 

Paris, France, pp 176-178. 
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يازة ،SMالشركة   :احدوثهم مكن التاليتن الفرضيتان. 150بقيمة  F من الشركة%   90قامت 

يازة  ،SMالشركة : Aالفرضية    .اسهم نقداأقامت 

 90 بامتاكهذ العملية ستسمح ها . Fلشركة امسامي  كمكافئةامال   رأسقامت برفع  ،SM : الشركةBالفرضية 

قدية F من الشركة   %  .بدون خروج ال

يازة حسب امعيار احاسي  اميزانية اموحدة يمقديتم تسوف   لكل فرضية من الفرضيتن  IAS تاريخ ا

22. 

 Aالفرضية 

يازة م مويلها نقدا  . 150 بقيمة F من الشركة%   90يازة قامت SMالشركة  تطبيق  يعما هذ ا
يازة  .طريقة ا

: باحتسابامعطيات ال تسمح  يازة هي كالتا  فارق ا

 F:                           150تكلفة حيازة أسهم الشركة 

      130بالقيمة العادلة: اأصول الصافية امعاد تقييمها

يازة:  =                  33  (130) 90%   150 - فارق ا

 الميزانية الموحدة-

 اأصول   المبالغ الخصوم المبالغ
اصة 600  اموحدة رؤوس اأموال ا

(5) 
 

33 
 
 

يازة   (3)فارق ا

   (2)التثبيتات امادية 130    (4)حقوق اأقلية 13

 

 

ك 450   (1) الب

 اجموع 613 اجموع 613
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سابيةاتف -  :صيل العمليات ا

ك ي 450=  150-  600 بقىتي  Fالشركة  على يازةا بعد: (1)  .SM لدى الشركة الب

 .مبلل العادلة القيمةيتمثل ي  الثابتة اأصول مبلغ: (2)

ياز  هو عبارة عن 33 مقدر بارق( مبلغ )الفا :(3)  .ةفارق ا

 .13=  130من  %10 أي  F لشركةا أصول صاي من 10% :(4)

يازة  قبل SMلدى الشركة كانت  ال تلك مع تتوافق يازةا تاريخ ي اموحدة اأموالرؤوس  :(5) (. 600)ا
ا تعلق اأمر ي اصة" به  ."-حصة اجمع–رؤوس اأموال ا

 B الفرضية

يازة  SMالشركة   .F من الشركة 90 %قامت برفع رأس امال 

ص عليهحسب ما  دائما امطبقةهي  يازةا طريقة  طبيعيا إا أنه   IAS 22 الدو احاسي معيارا ي
ميع( ضم طريقة ستخداما شروط أن افراض على  فإن  ميعا استفائهاقد م ( pooling of interest) صاحام )
  .هاقيتطب يتم هي ال سوف صاحام ضم طريقة

 ا و( العادلة بالقيمة ليس و) اسبيةاح بالقيمة  F لشركةأصول و خصوم ا جا در يتم إوفق هذ الطريقة  
يازة يظهر  امال رأس زيادة) Fلشركة القدامى ل امسامن لتعويض أنشئت ال اأسهم قيمة بن الفرق. فارق ا
يتم سوف  130 يأ  (50 مب هي اي حالت) F صول الشركةأ اسبيةاح القيمة و( SM لدى 150 بقيمة
اصةرؤوس اأموال  من هاخصم  .اموحدة للمجموعة ا
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 الميزانية الموحدة  -

 اأصول   الغبالم الخصوم المبالغ
اصة رؤوس 645  اأموال ا

  (3) اموحدة

يازة  00  فارق ا

  (2) التثبيتات امادية 50  (4)حقوق اأقلية 5
ك 600     (1)الب

 اجموع 650 اجموع 650

 

سابية:اتف  صيل العمليات ا

ة: (1) زي  .SM لدى الشركة ا يوجد أي تغير ي ا

 .التجميعقبل  F ميزانية الشركة ي ةصافيال اسبيةاح القيمةب تظهر: (2) 

  –   SM)للشركة أسهمهم قاموا ببيع الذين  Fلشركة ا مساميمكافأة  لدفع امال رأس رفع) 150+  600 :(3)

صة) 80 ×  90 % -( يازةافارق )  33  أيضا امسمى  SM ال تعود للشركة F امب للشركة تقييم إعادة من ا
 (.التقييم رقابف

 (4):10  × %50  =5. 

 IFRS 3معيار اإباغ المالي  بموجبالمطلب الثالث: التعديات المدخلة 

اص املغى الدو احاسي امعيار خيار كما م اإشارة إليه سابقا يوفر    IAS 22 امؤسساتبتجميع  ا
يازة أو طريقة ضم امصاح ؛طريقتن التجميع وفق على  شجعي قدللتجميع  طريقتن وجود" إا أن .طريقة ا

ظيم عمليات التجميع طريقة  حظر عليه م و  امرغوب فيها احاسبية تيجةال على للحصول امراد  ااا ي ت
ديدة  الوضعيةهذ  1".اأمريكية امتحدة الوايات ي صاحام ضم  احاسبة معاير لسجم تدفع ا
يث يبدأ   IFRS 3 معيار اإباغ اما؛ تجميع امؤسساتب خاص جديد معيارإصدار  إ   IASBالدولية

                                                           
1
 Laurent Lévesque (2008), les eg oupe e ts d’e t ep ises selo  IFR“ – Phase II », SIC le magazine de l’o d e 

des experts comptables, N° 262, France, p 36. 
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قيقة  امعيارهذا   2004 مارس 31 بداية من ميع امؤسسات عمليات على تطبيقه  كبرة تغيرات أدخلي ا
ة  يازةمست امعا صوص على وجه امخصصة لفارق ا  .ا

 IFRS 3 معيار اإباغ الماليالنقاط البارزة في 1- 

اك عدة نقاط    ها:من   IFRS 3أثارها معيار اإباغ اما  ذات أمية كبرةه  بي

 طريقة تجميع المؤسسات 1-1- 

فمعيار اإباغ اما   يازةا طريقة وفق ميع مؤسسات بكل عملية اسبيا تعرف أن ب مؤسسةا
IFRS 3 1أن: يوضح 

يازة تكلفة يازة. على عملية ا مباشرة احملة تكالي ال يهاإل مضافا اأسهم شراء سعر تتضمن ا
 التكالي  من غرها و  يازةا عملياتامسؤول عن  قسمال تشغيل تكالي  ذلك ي ما  العامة اإدارية التكالي 
 .ي اأعباء إدراجها يتم يازة اعملية على  مباشرة ميلها مكن اال 

ميع  حالة ي)ادية القابلة للتحديد ام غر أصول  ل)حصرية غر) قائمةنفس امعيار  يقدم  عملية 
 :امؤسسات(

 اوين التجارية  العامات: التسويقب الصلة ذاتصول اأ افسة؛ عدم تفاقاتا الصح   ع  ام

 ؛...العماء مع عقودال العماء  قوائم: عماءبال الصلة ذات اأصول 

 ولوجيابال الصلة ذات صولاأ يات   خراعاا براءات: تك ولوجي الر  راءةك ةمسجل غر اتالتك
 ؛اخراع

  ارية التطويرو  البحث شاريعم  .ا

 

 

 

                                                           
1
 Catherine Maillet, Anne Le Manh, 2006, op.cit, pp 172- 173. 
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 IFRS 3حسب المعيار  فارق الحيازةبااعتراف و  تقييمال 2-1- 

يازة ( بااعرافامستحوذ) امشري يقوم ميع امؤسسات  فائضك  يازةا تاريخ ي بفارق ا تكلفة 
صوم القابلة للتحديد امستحوذ عليها.  1على حصة فائدة امشري )امستحوذ( ي القيمة العادلة لأصول و ا

يازة حسب معيار اإباغ ام ي   IFRS 3ا مكن ماحظة أن التقييم و ااعراف اأو بفارق ا
تل  ع(2004ه اأو )نسخة تنسخ ي حالة تطبيق   IAS 22ما جاء به امعيار احاسي الدو املغى   ا 

يازة.  طريقة ا

 IFRS 3متيازية حسب المعيار إالحيازة في ظروف 3-1- 

دما ( Acquisition à  des conditions avantageusesي ظروف إمتيازية ) يازةا عمليةتتم   ع
يازة  و يعرف هذا الفائض كإيراد  صول القابلة للتحديداأ لصاي العادلة القيمة تتجاوز  قبل إا أنه تكلفة ا
يازة ي ظروف إمتيازية يرادباإ عرافاا  ديدم ما  إذا مراجعة إعادةب (امستحوذامشري ) يقوم  على عملية ا

صوم  ميع و امستحوذ عليها اأصول  على تعكستقييمات ال أن من لتأكدبغية ا  صحيحال شكلالبامتحملة ا
أصول أو خصوم إضافية قد  أيب ااعراف أيضا بكما . يازةا تاريخ ي امتوفرة امعلومات ميع مائم و
يازة السالب إدراج ظر  IFRS 3 اما ن معيار اإباغأ إ در اإشارة .مراجعةا هذ موجب دد  فارق ا
 هذ مثل ودر و  في حالةف. IAS 22 الدو احاسي عيارام سابقا وفق به االذي كان مسموح الشيء  اميزانية ي

الة  بغيفإنه  ا  2.كإيراد هب ااعراف ي

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Robert Obert, 2014, op.cit, p 41. 

2
 IFR“ fou ditio , la o e d’i fo atio  fi a i e, IFR“  « eg oupe e t d’e t ep ises », pp 5-6 , article 

disponible sur internet sur le site suivant : http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-

financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45583.pdf , consulté le21/03/2016 à11:13. 

 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45583.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45583.pdf
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 لجة فارق الحيازةامعالتي عرفتها  اتتطور ال المبحث الثالث:

ة  اعتمادالذي م    IFRS 3اإباغ اما معيار  IASمكان امعيار احاسي الدو املغى 2004ي س

ةاكان موضوع مر    22 ه عدة احاسبية إطار التقارب مع امعاير  ي  2008 جعة ي س اأمريكية ما نتج ع
يازة. ة فارق ا صيص   و عليه تعديات مست معا ال جاءت ها  أهم التعديات مقدتلامبحث  هذاسيتم 

سخة  يازةو باأخص تلك ال ها عاقة ب   IFRS 3للمعيار امعدلةال  .فارق ا

   IFRS 3معيار اإباغ الماليتغيير منطق التفكير بالنسبة ل المطلب اأول:

سخ   IASBالدولية احاسبة معاير لسنشر   2008 جانفي عام ي قحة  ال معيار اإباغ كل من لام
ة من بداية اأوروي اداإ ي يبدأ تطبيقها ال و  IAS 27 الدو احاسي عيارام و IFRS 3اما  . 2010 س
ديدة اإصدارات هذ ميع امؤسسات أكثر مائمة  تتضم ا  مستجدات هدفت إ جعل عمليات 

يازة. كيفياتتوضيح  اولة باإضافة إ   تطبيق طريقة ا

 Approche de l’entité économique ااقتصاديمقاربة الكيان 1- 

فيما  غالبا ما كانت متعارضة  اتللمجمع اموحدة امالية قوائمللنظرتن  يوجد  تصورية نظر جهةو  من
ها  الكيان نظرة" امعروفة ب و (l’actionnaire majoritaire) ذات اأغلبية امساهم موق  تفضل اإحدام: بي
اإما  ااقتصاديأخرى تفضل و تدعم مقاربة اجمع  و  "  vision de l’entité consolidante "  "الدامج
       (أخرى جهة من اأقلية فئة امسامن ذات و  من جهة غلبيةفئة امسامن ذات اأ) امسامن من فئتنمع 
   1".تصاديقاا الكيان نظرة" تسمى و

 ؟ااقتصادي"الكيان  ما المقصود ب 1-1-

بغي    إذ أنهالشركةنطاق  اوز ةضرور يرى ب ديثا تحليلال  إ  اللجوء -واقعال ترمة من أجل-ي
لكية امأصحاب : امالكن من فئتن تضم اجموعة ال تلك هي اموحدة امالية قوائمال. قتصادياا كيانال مفهوم
. التابعة الشركات مويل ي ةمتزايدأصبحوا ذات أمية  اأقلية( حقوقهؤاء ). اأقلية لكيةام أصحاب و اأغلبية
 مع افراض بالسيطرة هذ اأخرة حتفاظا مع اأم  الشركة نسبة ح تتجاوز قد امال رأس ي ملكيتهانسبة 

                                                           
1
  Nicolas Perenchio (2010), implication des normes IFRS 3 et IAS 27 révisées, revue française de comptabilité, 

N°430, France, p 44. 
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            التابعة الشركات قيمة تزايدمع  أكثر ترر  "اأقلية قوق" يسمى ما أميةإن . صواتي اأ تشتت وجود
يازة لعملية الضرورية التمويل احتياجات و  التجميع ااقتصادي  الكيان نظر وجهة إطار ي. على امسامات ا

 ا اموحدة امالية القوائم. ماثلة بطريقةامسامن  ميع مصاح ةاعمإ  سعىي و اأغلبية ملكية مبدأ عن يبتعد
حهم وطراف اأ امسامن ميع إعام تسعى هالك و امسامن  من واحدة فئة لتفضيل تسعى  عادا مثيا م
 1".للواقع

 ؟فارق الحيازة الجزئي أو فارق الحيازة الكلي   2-

يازةحول  ةامثار  ةلسئاأمن بن   مكن إعطائهاقيمة  أفضلما هي  معرفة تعلقامك لظهر ذي  فارق ا
ميع امؤسسات لفارق يازة ي إطار  يا  معاير اإباغ اما .ا صح  تار  صةا تقوم علىال  التقييم طريقةب ت

يازة فارق طريقة باسم ةامعروف) " acquise -part  Quote " عليهاامستحوذ  زئي ا  امعاير أني حن   (ا
 باسم ةامعروف) امستحوذ عليه لكيانل اإمالية القيمة أساس على التقييم طريقةاعتماد  ختياربا قامت كيةير اأم
يازة فارق طريقة  لس قرر  اأمريكية امعاير و  IFRS معاير بن تقاربال و ي إطار 2008 عام ي. (يالكل ا
قيح معيار اإباغ من  توافقي موق  تب  IASB الدولية احاسبة معاير  مكن  هذا و. IFRS 3اما خال ت
ن عاتللمجم ذ ذلك ا اشئ  عرافاا و سابح ياراخت  م يازة ال ميع امؤسسات  عمليات نعبفارق ا
يار  و  تنقيالطر  حدىإ وفقا د كل يتم أن مكنهذا ا  2.ميع ةعملي ع

 فارق الحيازة الكلي والجزئي الحيازة  بين فارق ااختياركيفية 1-2-

زئي اإشارة إ أن در يازة ا تل  عن فارق ا يازة الكلي  يازة اي ح فقط  فارق ا أقل من بلة ا
% 100. 

 Le goodwill partiel فارق الحيازة الجزئي  1-1-2-

يازة كان إذا إا) امدفوع السعر بن الفرق مثل   حصة و  (سهملأ امتعاقبة شراءال بعملياتت مت ا
يازة يوص . امستحوذ عليها القابلة للتحديد اأصول لصاي العادلة القيمة يامشري )امستحوذ(  هذا  فارق ا

                                                           
1
 Pierre Schevin, intérêts minoritaires, différence de première consolidation et goodwill, 2008, op.cit, p 24. 

2
  Nicolas Perenchio, 2010, op-cit, p 44. 
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زء على يقتصر أنه  "جزئي" بأنه زئي   )امستحوذ( امشري قبل من امدفوع ا يازة ا  أي يتضمن افارق ا
 1.اأقلية قوق متعلق فارق حيازة

صحهذ الطريقة كان  سخة اأو من  و كذا  (1998 امعدل) IAS 22 الدو احاسي عيارام ها ي ال
   IFRS 3عيار اإباغ اما مامعدلة  ةسخالي  كخيار  مازالت طريقة معتمدة  و IFRS 3معيار اإباغ اما 

يازة عملية ي التبادل عملية من جزء تكن م اأقلية حصة أنبكون  ةرر مهذ الطريقة  2."ا
 

 Le goodwill completالكلي  فارق الحيازة2-1-2- 

يازة بااعراف تتعلق جديدة إمكانية ي رؤوس  زيادة مع اأقلية  و اأغلبية لكل من حقوق بفارق ا
د  وفق هذ الطريقة .امقابل ياأموال  يازة ع   امستحوذة الشركة يزانيةم ي يتم التسجيل   %100 من أقلب ا

يازة من  100% يازة ي نفس الوقت: امستحوذ عليها اأخرى صوما و صولأا مثله مثلفارق ا  فارق ا
يازة وقوق اأغلبية  يازة احاسي عرافاا اأقلية  قوق امتعلق فارق ا اصة يعزز يالكل بفارق ا  اأموال ا

د من ا تاريخ بداية من  تعتر هذ الطريقة بالتا و. اأقلية قوق احقة شراء إعادة حالة يها تدهور يازة و 
سبة  ةهمم يار هذاأن  غر .عالية ديون نسبة أو/ و ال ملك رؤوس أموال ضعيفة للشركاتبال  مصدرا مثل  ا

سبة عمليات ي احاسبة ي للمقارنة القابلية لعدم جديدا يازة بال  :ا

 فس  ؛حسب الصفقاتتلفة  طرق ما إن يقوم باختيار  حيازة عملي بن امشري ل
 يازة تقييم طريقة نفس تستخدم ا كانت إذا شركتن بن  .فارق ا

ها عيوب اأسلوب أو الطريقة ها هذا فإن  إضافة إ ذلك  :م

 يات لجوء إال يازة؛ امدفوع غر زءا ساب معقدةتقييم  تق  من فارق ا

 حالة فارق  ه يسيكون أكر م القيمة فاضا فإن عبء  فيما بعدقيمة خسائر  حدوث حالة ي و
زئي يازة ا تائج كاهل إثقالما يؤدي إ   ا  3.التشغيلية ال

 

                                                           
1
 Le département consultations et publications de PwC (2008), de nouvelles normes IFRS pour les transactions, 

"Pocket Guide",  PwC PricewaterhouseCoopers, France, p 43.  
2
 Pierre Schevin, intérêts minoritaires, différence de première consolidation et goodwill, 2008, op.cit, p 25. 

3
 Le département consultations et publications de PwC, 2008, op.cit, pp 42-44. 
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 IFRS 3معيار اإباغ المالي لفة التجميع وفق النسخة المعدلة من تك 3-

ميع امؤسسات مثل  ية اأتعاب و  منو امق  احاسبن  احامن  امستشارين أتعابتكالي    أو امه
يازة قسمال تشغيل تكالي  ذلك ي ما العامة  اإدارية التكالي . خرىاأ اتستشار اا   امسؤول عن عمليات ا

ا يتم تسجيل  1.يتم ااعراف ها كأعباء"        IAS 22 عيار احاسي الدو املغىكل من امختاف مع  ااو ه
سخة اأو من معيار اإباغ اما كل التكالي  ال مكن    اللذان يضيفان إ تكلفة التجميع  IFRS 3 و ال

اقها مباشرة بعملية التجميع   .إ

 IFRS 3حسب معيار اإباغ المالي المعدل  الحيازة بفارق التقييم و ااعترافخطوات  - 4

يازة  2:يستلزم IFRS 3معيار اإباغ اما امعدل وفق  تطبيق طريقة ا

تم يال س الكيانات أحد  ؤسساتامميع من عمليات  عملية لكل :(امستحوذ) يامشر  ديد -1
 امستحوذ الشركة على السيطرة تكون ها و  (مستحوذ) كمشري ديدها يتمب أن   ميعها
 ؛عليها

 على السيطرة(  امستحوذيكون فيه للمشري ) الذي التاريخ هو يازةا تاريخ: يازةا تاريخ ديد  -2
 ؛"date de closing " غاقاإ تاريخيكون  عادة عليها  امستحوذ الشركة

صوم امتحملة عليها  امستحوذ أصولاب عرافاا و التقييم -3  كل امسامات ال ا تعطي و ا
      صول القابلة للتحديدأا   فإنعرافاا شروطاستفاء : عليها امستحوذ الشركة على سيطرةال
صوم و  نتيجة ليس و ميع امؤسسات  عملية ي هتبادل م ما جزء كونت أن ب  امتحملة ا

فصلة لصفقة يازة مباشرة تتعلق ا ال لعملياتا. م  الشركة خصوم تحملا ب و أصول ا 
اسبيا  يتم امستحوذ عليها  فصلااعراف ها   ؛ها امعمول اأخرى للمعاير وفقا بشكل م

                                                           
1
 IFRS Foundition, la o e i te atio ale d’i fo atio  fi a i e IFR“ , p 9. Document disponible sur le site 

internet suivant: http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-

financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45583.pdf , consulté le 04/06 / 2016 à 10:11. 
2
 Brian Friedrich Laura Friedrich, Stephen Spector (2009), la o e i te atio ale d’i fo ation financière 3 (IFRS 3), 

eg oupe e ts d’entreprises » ©CGA-Canada, pp 2 -3. Disponible sur le site interne suivant:    

http://docplayer.fr/6452233-Norme-internationale-d-information-financiere-3-ifrs-3-regroupements-d-

entreprises.html , consulté le 03/04/2016 à 10:32.  

 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45583.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45583.pdf
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يازةب ااعراف و التقييم -4 اتج  الربح أو فارق ا يازة ي ظروف نعال  goodwillإمتيازية ) عملية ا

négatif ) :يازة احتساب يتم حو على فارق ا  ا تعطي ال امسامات+  امقابل احول: ]التا ال
سبة ل) عليها امستحوذالشركة  ي امشري قبل من سابقا امملوكة امسامات+  سيطرةال  عملياتبال

يازة ال تتم على  .ديحدأصول الصافية القابلة للتا -([ مراحل ا

 IFRS 3المالي  باغاإالحيازة في ظروف إمتيازية حسب النسخة المعدلة من معيار  5-

يازة السالب م ديدة معيار اإباغ اما  أي يعرف ااعراف بفارق ا سخة ا تغير أو تعديل ي ال
IFRS 3سخة اأو من نفس امعيار ة امخصصة له ي ال ص على ااعراف به فورا    و بالتا امعا    و ال ت

توجات قد أ    1.حتفظ هاكم

 الحيازة و الضرائب المؤجلة الخاصة بفارق الحيازة تكلفةتوزيع  المطلب الثاني:

صيصه أوا لعرضامطلب  هذا صيص( مسار سيتم  يازة تكلفة توزيع ) يازة منبداية   ا إ  تاريخ ا
يازة ديد غاية شأ عن ااعراف  امؤجلة الضرائبإ سيتم التطرق   أخر شأني  و م .فارق ا ال مكن أن ت

يازة حسب ما   .IAS 12 الدو احاسي عيارام جاء بهبفارق ا

 الحيازة تكلفةتوزيع  مسار 1-

صيص( توزيع بصفة عامة  يازة تكلفة ) حو يكون على ا  2 :التا ال

 اصر بتحديدالقيام   قبل كل شيءو  أوا امشري  على ب ال سيتم   عليهاامستحوذ  امؤسسة ع
اصر. اميزانية إظهارها ي  امعاير تستوي ال تلك هي امستحوذ عليها لمؤسسةل القابلة للتحديد الع
 امادية غر اأصول بشأن التوضيحات إضافة إ بعض  ااعتبارأخذها بعن  ها و لاعراف العامة

اصة  ؛بسبب طبيعتها ا

                                                           
1
 IFR“ Fou ditio , la o e i te atio ale d’i fo atio  fi a i e IFR“ , op. it, p 5. 

2
 Inès Bouden, Tiphaine Compernolle (2008), le recours croissant aux évaluateurs externes dans le cadre des 

normes IFRS: consé ue es pou  l’auditeu ,  communication présentée dans 29
 ème

 congrès la comptabilité, le 

contrôle et l'audit entre changement et stabilité,  France, pp 4-5. 
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 تهي امشري )ن أ مجرد ديد( امستحوذي اصر قائمة من   عليه القيام فإنه يتوجب  للتحديدالقابلة  الع
اصر تقييمب  كان إذا السوق إ بالرجوع العادلة القيمة ديد يتم. ها العادلة القيمة أساس على هذ الع

يات ستخداما طريق عن أو موجودا  من طرف  ستخدامهاام  أو  عرف ها ي القطاعام التقييم تق
فصلة مثل هذ الشركة يازة ام اصرال ي إطار عمليات ا  ؛ع

 ( امستحوذامشري)  يازة تاريخي  صص أن ب           صومااأصول   التجميع هذ تكلفة  ا
 ذلك يها  العادلة القيم أساس على للمؤسسة امستحوذ عليها القابلة للتحديد احتملة صوما و

 ؛التاريخ
 اصر القابلة للتحديد هصيصمن  مكنتي   م الذي عيجمتال تكلفة منامتبقي  زءا   عليها امستحوذ للع

 .أصول اميزانية يسجل ضمن و به كفارق حيازة ااعراف ب

التقييم  المسموح بها في عمليات محددةالفترة ال  -2  

تهي التقييم فرة  الظروف و الوقائع بشأن الازمة امعلوماتعلى  (امستحوذ) امشري يتحصل ما إن ت
يازة تاريخ ي موجودة كانت ال صول مكن ا امعلوماتهذ  أنبعلم  يكون على أو  ا إا أنه ي  . عليها ا

يازة تاريخ من بداية شهرا (12) التقييم اث عشر فرة تتجاوز أا ب  كل اأحوال  يقوم التقييم  فرة خال. ا
يازة تاريخ ي ها امعرف امؤقتة لمبالغل رجعي بأثر( بالتعديل امستحوذ) امشري فإن   الفرة هذ تهاءان بعد و. ا
يازة تسجل ك اسبة على احتملة التعديات  1.أخطاء تصحيحا

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
  Laurent Lévesque, 2008, op.cit, p 36. 
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 سعر توزيعكيفية خص  لامعروض أدنا  ي H3P لتدقيقو ا ستشاراتااامقرح من قبل مكتب  خططام      
يازة  .ا

يازة تكلفةمسار توزيع  (:06) الشكل رقم  .ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : H3P Audit & Conseil (2015), l’allocation du prix d’acquisition et la rationalisation du  

goodwill (Purchase Price Allocation / PPA), Paris, France, p 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 من تاريخ الحيازة بداية شهرا عشر خال اثني للتنفيذ

تكلفة حيازة 
امؤسسة 
 امستهدفة

 

توزيع سعر  - ما بعد
يازة  ا

 

 

 

 
 

الضرائب 
امؤجلة خصوم 
اصة بإعادة  ا

 التقييم

 

القيم العادلة: 
خصوم  أصول و
 امؤسسة

  امستهدفة

 

توزيع سعر -ما قبل
يازة  ا

 

ديد 
التكلفة 
 الكلية
 للحيازة 

 

 ددي
غر اأصول 

 امادية و
صوم  ا
  امتحملة

  

حساب 
الضرائب 
-امؤجلة
 -خصوم

 

 

 توزيع سعر
يازة على  ا
 اأصول و
صوم حسب  ا
 قيمتها العادلة

تقدير القيمة 
العادلة 

 أصول ول
صوم  ا
 امتحملة

 

 تقدير مدة
ياة  ا

ااقتصادية 
 الباقية لأصول

 

ديد فارق 
يازة امتبقي  ا

 

 

القيم 
 احاسبية:

      أصول 

خصوم  و
امؤسسة 
  امستهدفة

القيم احاسبية 
ديدة: أصول     ا

خصوم امؤسسة  و
  امستهدفة

 

يازة  فارق ا

      1               2                    3                         4                          5                        6                          7         
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 الضرائب المؤجلة و فارق الحيازة3-  

ية تسجيل  هي عبارة عنة امؤجل الضريبةأن  امعروف من سابات ي الضرائبتق جعل هذ  أجل من ا
اميكي اإطار ي وضعها و واقعية أكثر اأخرة  على إما و نفسها الضريبة على مع العلم أها ا تؤثر. الدي
  .اأول الفصل ي الذي م اإشارة إليه الصورة الصادقة بدأم اتكريس و هذا  احاسبة

  المتعلقة بفارق الحيازة "الضرائب المؤجلة" IAS 12المعيار أحكام  1-3-

 أيضا ااعرافب عليه   (امستحوذامشري )  اديةام غر و امادية باأصول عرافاا بالتوازي مع
د    IAS 12 الدو احاسي عيارام ي دد هو كما  امؤجلة صوم الضرائب بثقة امؤقتة الفروق ظهورع  عن ام

من ذلك  العكس على فإها اسبية اح ظرال جهةو  منحقيقة  موجودة كانت ال إن  ةاديام غر اأصول هذ
بايةمن ماما  ا هو امطروح السؤال غر أن 1.وجهة نظر ا يازة؟  :ه أن هل   ىأخر  بعبارةماذا عن أصل فارق ا

يازة  ؤجلة؟امضرائب أيضا اليولد  ااعراف بفارق ا
بغي":بأنه (15) الفقرة ي بوضوح يشر  IAS 12 الدو احاسي عيارام  ةالضريب صوم عرافاا ي
اضعة امؤقتة الفروق ميع امؤجلة  نع تنشأ امؤجلة ةالضريب خصوم إذا كانت ما ي حالة إا للضريبة  ا
يازةافب اأو ااعراف اءاا هذا يرر  IAS 12 الدو احاسي عيارام ."رق ا ص ال  (21) الفقرة ي ستث  ت
يازة قياس يتم" هأن على  تهقيم من سرفععليه  امؤجلة الضريبة خصوم تسجيل   وامتبقي امبلغ باعتبار فارق ا

  2احاسبية.

يازة"ف بأن Benoît Lebrunيوضح   ي نفس السياق يازةهو الفرق بن تكلفة  ارق ا اجموع  و ا
ري  اصلقيم العادلة لللا اصة بامؤسسة امستحوذ عليها رع ة ضريبب عرافاأي عليه فإن  و  القابلة للتحديد ا
ري  وسوف   خصوممؤجلة  يازة بالتا يغر هذا اجموع ا  بعض فإن  أخرىجهة من  نفسه. فارق ا

يازة صمابسمح ت ةالضريبيالتشريعات  بائي لفارق ا ال ي الوايات  مثلما  ي شكل إهتاكات ا هو ا
ظمة  يازةاعملية  كونتأمانيا  شريطة أن  واأمريكية امتحدة  أخذ تا  و  أصول شراءعملية  ي شكلا يقانونم

اتج ع سبانيا إ. ي الشركة امستهدفةشكل شراء أسهم  يازة ال يازة ن عمليةفارق ا على أسهم ي الشركات  ا
بية ااتللخصم جبائيا قابا يعتر  التابعة اأج  ؤجلة ي تاريخمة بضري ا يتم تسجيل أية . ي مثل هذ ا

                                                           
1
  Xavier Paper (2013), les good ills et les passifs d’i pôt diff , agazi e option finance, N° 1214, France, p 

33. 
2
 IFRS Foundation, norme comptable internationale IAS 12 impôt sur le  résultat, p 4-6. Document disponible 

sur internet sur le site suivant : http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-

financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45608.pdf , consulté le 25/04/2016 à 09:33. 

 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45608.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45608.pdf
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يازة يازةعلى  ا اءااليس بسبب   فارق ا  بسبب عدم إما و  IAS 12الوارد ي امعيار احاسي الدو  ستث
يازة(.الضريبية  بن القيم احاسبية و التساويوجود فرق مؤقت خاضع للضريبة )  1لفارق ا

الة سبة  زائر بال يازة  ا ظام ي به امعرف فإن فارق ا ي  ماثل عرافاأي  ا يقابله  اما احاسي ال
باية ا) IAS 12 الدو احاسي امعيارجاء به  ما أن يع ما  )غر قابل للخصم جبائيا( ا امذكور  ءااستث
يازة ام  سابقا( طبق على فارق ا ظام احاسي امال وفقاسجل ي  .ل

 
 تقييم فارق الحيازة حسب النظام المحاسبي المالي  4-

ظام احاسي اما  اول ال يازة موضوعيت املة  القسم الثاي ي  (goodwill) فارق ا ريدة الرمية ا من ا
ظامهذا  د م اإشارة إليهما ك  . وميع الكيانات-ندماجاا: ال يازة تقدم سابقا ع ظام   مفهوم فارق ا فإن ال

فارق اأو  فارق التجميع ) العام الفرنسي احاسي امخططقبل فهوم امستخدم من ام عتمداقد احاسي اما 
يازة التقييم و  2:يلي مايازة فيما يتعلق بفارق ا توضحان  15.132 و امادة 14.132 امادةأن   حيث (فارق ا

 :اأو بالطريقة التاليةلل فارق التجميع    14.132امادة

صرين   عموما وجبام يركب فارق التجميع اأو نمن ع تلفة ي إطار  اث اسبية  ة  يكونان موضوع معا
سابات اموحدة  :إعداد ا

 اصر اأص القيمة  و  ل القابلة للتحديدو فارق التقييم هو عبارة عن الفرق بن القيمة احاسبية لبعض ع
فس اصر ي تاريخ حيازة اأسهم؛ العادلة ل  الع

  ياز اصر إتمكن من هو عبارة عن فائض فارق التجميع الذي م ي    (goodwill)ة فارق ا اقه بع
د خاص  و  دللتحدي ل القابلةو اأص  .أصولي االذي يدرج ي ب

اك إمكانية لتوزيع فارق التجميع  :بأنهأيضا  تضي  نفس امادة و دما ا تكون ه تل  ع اأو بن 
يازةعلى سبيل التبسيط  إدراجه م  فإنه من امقبول مكوناته  د"فارق ا  ."بلغه الكامل ي ب

                                                           
1
 Benoît Lebrun (2010), éca ts d’a uisitio  et i pôts diff s, Revue Française de comptabilité,  N°431, France, 

p 3. 

2
مهو   زائر ا ريدة الرميةر ية ا   .17 ص  مرجع سبق ذكر  2009 ية الدمقراطية الشعبية  ا
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ص    15.132امادة  :أن تجميع علىالي إطار عمليات ت

  ية القابلة للتحديد إ غاية إعادة هذ اأصول إ قيمتها مل على رق التقييم افو اصر اأصول امع ع
يازة؛  العادلة احددة ي تاريخ ا

  يازة ارييسجل فارق ا فصل ي شكل زيادة لأصل إذا كان  ي اأصل غر ا وان م ت ع للميزانية 
فيض لأصل إذا كان س   وموجبا  ا.البي شكل 

 تقييم فارق الحيازة السالب حسب النظام المحاسبي المالي 5-

يازة فارق قييمت ظام حسب  (goodwill négatif) السالب ا  امادة ي م اإشارة إليه اما احاسي ال

ص على  ال  17.132  1:أنه ت

سابات أي فارق حيازة تي شكل   (goodwill négatifسالب ) يدرج ي ا :تبعا  اتجو م  مصدر

 تظ دما يكون عبارة عن نفقات مستقبلية م سابات ي شكل ع توجاترة  يدرج ي ا ي تاريخ  م
فقات؛ سائر أو ال  حدوث تلك ا

  قدية امستحوذ عليها دما يكون عبارة عن فارق بن القيمة العادلة لأصول غر ال  ا قيمة حيازه و ع
سابات   توجاتفإنه يدرج ي ا فعية الباقية هذ اأصول؛ كم  على امدة ال

  اقه ا بأعباء اك إمكانية إ دما ا تكون ه فورا ي  فإنه يدرج ا بأصول غر نقدية  مستقبلية  وع
سابات ي شكل  توجاتا  .م

ريدة قواعد أن يظهر جليا فإنه  م عرضه كل ما بعد املة   2009 مارس 25الصادرة بتاريخ  الرمية ا ا
ظام احاسي اما زائر  ي لل  يتعلق فيما  امؤسسات" ميع" IFRS 3 اإباغ اما عيارم معنسبيا  فقواتت ا

يازة اموجبب بااعراف يازة السالب. أما جاري غر كأصل فارق ا  فإن  من ناحية ااعراف بفارق ا
اقه فورا  IFRS 3 معيار اإباغ اماف  ااختاف يسجل ص على إ تيجةي امراجعة ال  عملية بعد هذا و  بال

يد تحديدلتأكد من اللتتم   م من و امتحملة  صوما و صول امستحوذ عليها القابلة للتحديداأ كلل ا
تج عن ضافيةإ خصوم أو أصول أيةب فار عاا ظام احاسي اما يقرح هذ امراجعة قد ت زائر  ال ما ي ا   بي

                                                           

 
1
مهو   زائر ا ريدة الرميةر ية ا  .17 ص  ذكرمرجع سبق   2009 ية الدمقراطية الشعبية  ا



حسب معايير المحاسبة الدوليةعند تجميع المؤسسات فارق الحيازة  تقييم        لفصل الثاني            ا  

 

104 

 

يازةب عرافحاات لا ثاثة إجراء مراجعة أو إعادة  إشارة أي دون )تبعا مصدر هذا الفارق(  السالب فارق ا
 ي بعضيتم تسجيله  أو الغموض نوع من التعارض  على صعيد أخر .IFRS 3امعيار ليهإ مثلما يشر نظر

ظام احاسي اما اأحيان فيما يتعلق ببعض أحكام  لى ص عت ال  135ي امادة  خاصة فيما سبقامذكورة ال
يازة يسجل ي اأصل غر  فيض لأصل  يو   زيادة لأصل إذا كان موجبا شكل ي ارياأن فارق ا شكل 

الذي يسمح    وIAS 22 ي امعيار احاسي الدو املغى كان الذي لكموق  مشابه لذ  إذا كان سالبا"
يازة السالب ي  د  تقييمأما فيما يتعلق ب .خصوم اميزانيةبتسجيل فارق ا يازة ع يازة  ختاريفارق ا فإن معيار  ا

زئي  IFRS 3اإباغ اما  يازة ا يازة و  ي نسخته امعدلة  يوفر ااختيار بن طريقة فارق ا طريقة فارق ا
ظام احاسي اما  زئي.فقط  يكرسالكلي  ي حن أن ال يازة ا  طريقة فارق ا

 المدخلة لتعديات الجديدة لتوضيحية  دراسة تطبيقية المطلب الثالث:
ديدة ال جاء ها معيار اإباغ اما التغيرات لتجسيد هصيصتم سي امطلب هذا ال    وIFRS 3 ا
يازة الكلي( فيما سبق اظريم عرضها ن  Pierreقبل من مقرح تطبيقي مثال من خالذلك  و  )خاصة فارق ا

SCHEVIN. 
ل سيتم تقدمه فيما يلي: 1نص التطبيق مع ا

 

 هذاي €.  000 500 5 مبلغ  F الشركة مال رأس من 60 %  يازة M شركة قامت  N-2 /01/01 بتاريخ
اصةكان  التاريخ  :يلي كما مقدمة لشركتنا يزانياتم€.  000 000 6 قدر بت F  لشركةل ت رؤوس اأموال ا

 
  ميزانية الشركةM  01/01في/ N-2 

 
 اأصول   الغبالم الخصوم المبالغ

 ال س امأر  000 500 7

 

دات الشركة  000 500 5  Fس

 أصول أخرى 000 500 18 ااحتياطات 000 400 4

12 100 000 

 

   الديون

 المجموع 000 000 24 المجموع 000 000 24

 

                                                           
1
 Pierre Schevin (2008), intérêts minoritaires, différence de première consolidation et goodwill, op.cit, pp 25-

27. 

 



حسب معايير المحاسبة الدوليةعند تجميع المؤسسات فارق الحيازة  تقييم        لفصل الثاني            ا  

 

105 

 

  ميزانية الشركةF  01/01في/ N-2 

 
 اأصول   الغبالم الخصوم المبالغ

 ال س امأر  000 500 4

 

 أصول أخرى 000 000 14

   ااحتياطات 000 500 1

8 000 000    

 

   الديون

 المجموع 000 000 14 المجموع 000 000 14

 
 plus-values كامن فائض قيمةل  (سيطرةال )بتاريخ بااعتباراأخذ  من بد ا كان  N-2/01/01 ي

latentes) ة 20ي قابلة لإهتاك على مدة مبا على كامن فائض قيمة و  €   000 450ب رقدي أرض على   س
 €.  000 350 1 بيقدر 

 .  (33 ,33 %)1/3 يقدر بالشركات على  ضريبةالمعدل 
 فارق الحيازة الجزئي 1-

  اأو التجميعرق اف
5 500 000 -% 60   (4 500 000   +1 500 000 = )1 900 000 

 فارق التقييم 

 :امؤجلة الضريبة بعد مبلغ فوائض القيمة
            (450 000   +000  350 1( )1- 1/3 = )1 200 000 

 :رق التجميع اأوافارق التقييم امتضمن ي ف
         % 60 450 000)   +000  350 1( )1- 1/3 = )720 000 

 يازة  فارق ا
يازة  التقييم رقاف -فارق التجميع اأو =  فارق ا

يازة  000 180 1=   000 720 – 000 900 1=  فارق ا
 

زء إا ظهرت  ا  اموحدة اميزانية  متحفظ و تقليدي ظورم إطار ي اصر تلك امدفوع من ا  غر الع
يازة " ب تسمى الطريقة هذ. اديةام زئيفارق ا ظور فضلال ت  "ا  . الرئيسي امستثمر م
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 01/ 01 اميزانية ي / N-2زئي يازة ا  (méthode du purchase goodwill)  طريقة فارق ا
 

  منظور المالك منظور الشركة اأم

1 180 000 1 180 000 goodwill يازة               فارق ا

33 580 000 
18 500 000+ 14 000 000 

 
+ 0,6 x 1 800 000 

27 980 000 
18 500 000+0,6 (14 000 000 + 1 800 000 

 

تلفة               أصول 

 ل            اأصو موع  000 160 29 000 760 34

                   رأس امال 000 500 7 000 500 7

 ااحتياطات 000 400 4 000 400 4

اصة رؤوس اأموال 000 900 11 000 900 11  لمجمعل ا

 حقوق اأقلية  000 400 2
  F الشركة حتياطاتاامال و  رأس : ي •

 
 الديون 000 900 16 000 100 20

 ضرائب مؤجلة خصوم 000 360 000 360

 موع الديون 000 260 17 000 460 20

34 760 000 
 

صوم 000 160 29  موع ا

  

 فارق الحيازة الكلي  2-

تقدر  أصبحتقد   ددة إماااح Fشركة لل العادلة القيمة أن رضنف السابق  لمثالل بسيط تعديلمع 
 000 800 8: ب

  :امعرف ها القابلة للتحديد صوللأ العادلة القيمة

  14 000 000   + 1 800 000  =15 800 000 

  :امتحملة للخصوم العادلة القيمة
8 000 000                 + 600 000  =8 600 000 

يازة الكلي   فارق ا
8 800 000              - (15 800 000  - 8 600 000 = )1 600 000 

 5 500 000: (la part des intérêts acquis) الفوائد امستحوذ عليها صة العادلة القيمة

  :عليها امستحوذ القابلة للتحديد اأصول لصاي العادلة القيمة ي صةا

0,6 (15 800 000  - 8 600 000 = )4 320 000 

يازة العائد ل  5 500 000 -4 320 000    =1 180 000 :  (majoritaires)أغلبيةفارق ا
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يازة العائد ل  1 600 000  - 1 180 000  =420 000: (minoritaires) قليةأفارق ا

يازة صيصاماحظ أن  سب امطابق ليس فارق ا  :(pourcentages de participation) املكية ل
  %73.75: اأغلبية

  %26.25 :ةاأقلي
 (méthode du full goodwill)الكلي طريقة فارق الحيازة N-2 /01/01في الميزانية الموحدة 

 
 اأصول المبالغ الخصوم المبالغ

يازة 000 600 1 رأس امال 000 500 7  فارق ا

تلفة 000 300 34 ااحتياطات 000 400 4  أصول 

11 900 000 

 
اصة رؤوس اأموال  ا

 حصة اجمع

  

 حقوق اأقلية 000 300 3

اصة رؤوس اأموال 000 200 15  ا
 لمجموعةل

 الديون 000 100 20

 الضرائب امؤجلة خصوم 000 600

 موع الديون 000 700 20

 المجموع 000 900 35 المجموع 000 900 35
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 خاصة الفصل

لس امال و  عام ال يشهدها الكرى و التطورات للتغيرات نتيجة           د   ةباساح معايراأعمال  
ديدةنفسه أمام حتمية التكي  مع هذ اأوضاع و التحوات  الدولية جديدة اسبية من خال تب معاير   ا

ااقتصاد د يبتجر إ ما يعرف  خصوصا لفت اانتبا الفصل  هذا .موجودة من قبلكانت أو تعديل أخرى  
(dématérialisation de l’économie)  ي  اتي امؤسس متزايداموا كبرا و  تشهد غر امادية ال اأصولو

دد من كما تطرق هذا الفصل إ  .لق القيمة يأصبحت مثل امصدر الرئيس   إذاآونة اأخرة اأصول  نوع 
يازة  أا و هوغر امادية  عل من خال   (goodwill)فارق ا هعرض امعاير ال  صرا م اصر اأصول ع  من ع
قيقة أصا يبقىو الذي  غر امادية ليله و مركبا جدا ي ا  هذا الفصل أشار باإضافة إ ذلك. من الصعب 
امية هذا اأصل و مبالغه ال أيضا   .جمعاتي القوائم امالية للمأصبحت جد معترة  إ اأمية امت

يازة" فهومم تجانسةامالطبيعة غر   أيضاالفصل  هذا سجل على صعيد أخر             ا  الذيو  " فارق ا
فك ي ه  دلاثر ي عل م  احاسي عياراممن ) دوعلى امستوى ال امستمر التحديث موضوع اأمر الذي 
سخة إ 2004 عام ي IFRS 3 معيار اإباغ اما موجب لغىام IAS 22 الدو  ي اأخر هذامن  امعدلة ال
زائر ي امقابلالوضع غر أن   (2008 جانفي زائري احاسيشرع امف  ا يبدو بامماثل ي ا  مراجعةأية يقم ب م ا

ديث يازة ص فيما  أو  قحة من جاءت ها ال م يتب التغراتو  فارق ا سخة ام معيار اإباغ اما  ال
IFRS 3 قواعد لتطبيق التوضيحات أو كيفيات الإعطاء ي  ح ما فيه الكفاية تعمقيم  إنه بل  م يسايرها و

ظام احاسي اما  اصةال يازة عرافااالتقييم و ب ا يازة) بفارق ا   .(لباالس و اموجب فارق ا

يازة خاصأهم تعديل الفصل قدم  هذا          ميع  بتقييم فارق ا اشئ عن عمليات  د تاريخ  امؤسساتال ع
يازة مثلما ورد سخة ي ا قحة ال  تن؛طريقوفق  خيار التقييم إذ أنه قدم  IFRS 3اإباغ اما  معيار من ام

يازة طريقة  لصاي العادلة القيمة يامشري )امستحوذ(  صة عرافااب ااكتفاءال يتم فيها  و زئيا فارق ا
يازة طريقة ؛ديدةاخرى اأ طريقةالإ  ضافةباإ  للشركة امستحوذ عليها اأصول القابلة للتحديد  فارق ا

على حد  حقوق اأقليةو قوق اأغلبية  فيها ااعرافحيث يتم   أوسع و أمل نظرة عر عنت و ال ي الكل
ةم. سواء  كون موضوع تفصيل يست  الفصل هذا ام يتطرق إليه ال اأو ااعراف بعديازة افارق  عا
ةا طرق على يركزوف الذي ساموا  الفصل يازة حقةالا معا  .لفارق ا
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 تمهيد

 ،التعاقديةول  آ الزبائن، أول  التسليق، أول ) ةاديام غر ول بآ ااعرافتقييم و ال معاير
لللجية ية و التك  ،السيطرة و التحكم ،للتحديد القابلية تتمثل ي، IAS 38 الدو احاسي عيا احددة ي ام أ،الف
افع تلليد ا مصد  باإضافة إ سبة  امستقبلية. قتصاديةاام يازةلبال  السابق الفصلفقد م تقدمه ي  ،فا ق ا
افع  مصد  و، السيطرة التحكم و معاير يستليادي م غر كأول  على عكس ،امستقبلية قتصاديةااتلليد ام

يا .ل غر امتجانسوطبيعة هذا آ إ الذي يعزى الشيء ،معيا  القابلية للتحديد يازةفا ق  ،تق تسب  ا
 امستحلذ عليها القابلة للتحديد خصلم امؤسسة يلحق بأول  و و صص الذي ،آوالتجميع   قافل يحلبت
صيصه يعرف به كالباقي و  ،فا ق التقييمأ ديد) يازة الذي م يتمكن من    .(goodwill)فا ق ا

د حدوث مؤسسة امستحلذ عليهاخصلم او  أول  تقييم معاير هي إذن أعا امذكل ة امعاير عملية  ع
أ.ميع امؤسسات  يازة )التقييم آو يازة تقييمه  و ديد مسألة يطرح ا غر أن فا ق ا     ،فقطي تا يخ ا

بطريقة اإهتاك أو خسائر  ،كيف يتم التقييم الاحق) له احقا أي التقييم الاحقته قيم متابعة كذلك و إما
ية، يت .القيمة؟أ سبة للكثر من امرجعيات احاسبية اللط إ  اتف  هطريقة اإهتاك أو على آقل  م تطبيقبال
ق ما جاء به يتطبفإها تقلم بالبلدان آخرى ال تتب معاير احاسبة الدولية، أما ، القيمة اختبا ات نقصجانب 

يازة، سلاء ظهر مؤشر IAS 36امعيا  احاسي الدو  لية لفا ق ا ، من أجل القيام باختبا ات خسائر القيمة الس
فاض القيمةأو ا عن    .IFRS 3عن اإهتاك الذي ألغي ملجب معيا  اإباغ اما ي امقابل مع التخلي ، ا

او   السابق الفصلي حن أن  يازةفا ق ت اتج ا  و التقييم ااعراف) ميع امؤسساتعمليات  نع ال
ة و لتقييم هصيص سيتم الفصل هذا فإن ،أوآ يازة معا  اولة من خا  ،آو ااعراف بعد فا ق ا
يازة  اظهيتم ها إس ال قيمةال هي ما: التالية آساسية آسئلة إجابة عنا ي  للشركة امالية القلائم ي فا ق ا

 فاضا اتختبا  ا إجراء يتم يفك و...إذا م تطبيق اإهتاك آول؟ اهذ اكتهإ فرة هي ما ؟هاية الدو ة
 :التاليةسيتم وفق احاو   الفصل هذاعرض  .القيمة خسائر بتسجيليتعلق  آمر كان إذا القيمة؟

يازة قيمةمتابعة : امبحث آو   إ خسائر القيمة؛ هتاكاإمن : فا ق ا

يازة؛ب ةتصلم خاوة قضايا: امبحث الثاي  فا ق ا

. :امبحث الثالث ظل  اما يازة من ام  فا ق ا
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 إلى خسائر القيمة هتاكاإمن  :فارق الحيازة قيمةمتابعة : المبحث اأول

 ملجلدة كانت ال الظروف و اللقائع بشأن الازمة امعللمات على )امستحلذأ مشريا ما إن يتحصل
يازة تا يخ ي يازةب يقلم إا و ،ا امسألة آخرى امهمة  و من م تأي ،لمجمعل القلائم امالية ي إظها  فا ق ا

أ، و امتعلقة ب مسألة أيضا )بعد يازة الاحق تقييمالالتقييم و ااعراف آو  هذا امبحث عليه فإن . ولفا ق ا
صيصه يازة قيمة تابعةم سيتم   القيمة. فاضا وولا إ اإهتاكمن  انطاقا فا ق ا

 إهتاك فارق الحيازة المطلب اأول:

يازة، بالشكل الذي يسمح بتسلي مت هيكلته امطلب هذا  غر أنط الضلء خاوة على إهتاك فا ق ا
صر البداية ستكلن يازة بالضبطآمر  يتعلق ،السابق الفصل ي ذكر  م إغفا  جدا مهم من ع ة فا ق ا  معا

ميع امؤسسات  اتج عن عمليات   goodwill issu des opérations de) مراحلعلى ال مت ال

regroupement d’entreprises réalisé  par étapesأ. 

 ن عمليات تجميع المؤسسات على مراحلفارق الحيازة الناتج ع1- 

 1:فإنه IFRS 3 اام اإباغمعيا   فقاو 

 قبل فل ا أسهما متلك فيها ال الشركة على السيطرة علىأ امستحلذ) امشريصل  آحيان بعض ي
يازة تا يخ ح % 35 على تحصل "A" الشركة، 20X1 ديسمر 31 ي امثا ، سبيل على. ا على  سيطرةلا ا م
يازة ةشركال التا يخ، ذلك ي. "B " الشركة على  سيطرةال يعطيها ما هل و ،"B " الشركة ي إضافية % 40 قامت 
      مراحل، على تمي ذيال ؤسساتامميع  مثابةتعتر  الصفقة هذ مثلأن  إ امعيا  هذا يشر. "B "الشركة 

يازة على مراحل" ب أيضا سمىت أحيانا و  .ا

 :يضيفامعيا  نفس 

 تقييم إعادةب يقلم أن أامستحلذ) امشريعلى  ب مراحل، على تتم ال ع امؤسساتيم عملية ي
يازة تا يخ ي العادلة بالقيمة عليها امستحلذ الشركة ي سابقا ال امتلكها آسهم  .ا

                                                           
1
 IFRS Foundation, IFRS 3, op.cit, pp 3-7. 
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سبة   ص على أن:IFRS 3ن معيا  اإباغ اما إف ال ا تعطي السيطرة، للمساماتبال  ، ي

ميع امؤسسات، امسامات ال ا تعطي السيطرة   ي و ال هي  امؤسسة امستحلذ عليها، علىكل عملية 
امليها ،حاليةعبا ة عن أسهم ملكية  ق   ،لة التصفيةاي ح للمؤسسةالصافية  آول حصة من ي  تعطي ا

يازة: ي )امستحلذأب تقييمها من قبل امشر   ي تا يخ ا

  بالقيمة العادلة؛إما 

 صة ي آول  الصافية القابلة للتحديد امعرف ها للمؤسسة امستحلذ عليها إما ح فيها  ،با ال م
 لكية.امحق  آسهمهذ 

سبة للجزائر،  لع هذاإ  بأي شكل من آشكا يشر  ا اما احاسي ظامال فإنبال  العمليات من ال
  .أمراحل على تمي ذيال ميع امؤسسات)

 مثال

 1:على مرحلتن (B) شركةال ي  %75 سبةبتعطي السيطرة  مسامة يازة (A) الشركةقامت 

 الشركة قامت ،2008 عام ي (A) وحدة   000 10يقد  ب مبلغ مقابل 15 %تقد  ب  مسامة يازة 
فت (A) الشركة. نقدية  الدو احاسي لمعيا ل وفقا للبيع متاحة أول ك ال حازت عليها امسامة و

IAS 39. 

 ة  من ة هاية إ 2008 س  2000بقيمة العادلة القيمةي  زياداتاسبيا  سجلت (A) الشركة ، 2012س

اور ال ي نقدية وحدة  تيجة اإماليةخرى آع  .لل

 ة ي سبة أخرى مسامة يازة (A) الشركة قامت ،2013 س . نقدية وحدة 000 60 مبلغ مقابل 60 % ب
 .نقدية وحدة000 80 تقد  ب  عادلة قيمةبأ B) للشركة آول  واي متقي   (A) الشركة

  الشركة (A)، ي. آول  واي يحسب حصتها  سيطرةال تعطي ا امسامات ال تقييم ختا تا 
يازة تا يخ  .نقدية وحدة 500 12 أ15 %اممللكة سابقا ) للمسامة العادلة القيمة بلغت ،ا

 

                                                           
1
Deloitte, regroupement des entreprise et changement dans les participations, guide portant sur IFRS3 et IAS 

27, Montréal, Canada, p 105. 
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ة تائج كما يلي: 500 2 أدخلت قيمة (A) الشركة،  2013ي س  وحدة نقدية ي ال

از  على مسامة ب  500  (500 12- 000 12) 15 % ح الت
            

اور ال ي سابقا به امعرف الربح تيجةآع  000 2 ((000 12 - 000 10 خرى لل

 
 500 2 اجملع

ة ي يازة مييقيتم ت سلف ،2013 س حل على فا ق ا  :التا ال
 000 60  السيطرة  ال تعطي سامةمقابل ام امدفلع للمبلغ العادلة القيمة

 000 20 (000 80 ×  25 %) ا تعطي السيطرة ال سامةام

 500 12 اممللكة سابقا مسامةلل العادلة القيمة

   92 500                                  

                                               

                                   

 أ000 80) امستحلذ عليها الشركة أول  لصاي العادلة القيمة: ناقصا (-)
 500 12  فارق الحيازة

 

 اكتهاإ مفهوم  -2

يازة متابعة قيمة د  ي آوساط احاسبية من الكثر لطاما أثا  فا ق ا ض ،ا ع سلاء كان هذا الفا ق 
 القيمة اك،تهلإ لقيمة القابلةل الدقيقالصادق و  تحديدذلك نظرا لصعلبة ال و سائر القيمة،لإهتاك أو 

فعة مدة امتبقية، فعة، قيمة ام ، ...ام هذان  تلضيح ،و قبل كل شيء أوا الضرو يمن أنه يظهر  و بالتا
 الصدديلضح ي هذا  Gilbert Gélard. وثيقا  تباطاا انرتبطلذان يال و ،القيمة خسائرو  اكتاإه ؛امفهلمان

 من كثر ي تلفان إا أهما لأول، احاسبية القيمة فيض تطبيقهما يؤدي إ أن ي انشركي امفهلمن" أن
لاحي  1.آخرى ال

                                                           
1

 Gilbert Gélard (2014), Pourquoi le goodwill pose problème(s) deuxième partie, revue française de 
comptabilité, N°472, France, p 14. 
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عبا ة عن  هل: (glossaire des IFRS) قاملس مصطلحات معاير اإباغ اماحسب  اكتاإه
ظامي التلزيع  لتعريفل بصل ة كبرة مشاها يبدو التعريف هذا .1فعتهمعلى مدة  وللأ اكتهلإ للمبلغ القابل ال

ظام احاسي امااللا د ي  ظامي للمبلغ  :على أنه هتاكاإ الذي يقدم ،ال ل ولأ بل لإهتاكاالقالتلزيع ال
طط اإهتاك  2.أول  بعد هذ امدةلمع مراعاة القيمة امتبقية احتملة  ،على مدى مدته امقد ة حسب 

  مبلغ أي أو آول تكلفة :هل قاملس مصطلحات معاير اإباغ اما حسب اكهتلإ القابل امبلغ
ل التكلفةأن  مكنأخر   3.امتبقية قيمةبعد طرح ال ،أامالية القلائمي ) ل 

فعةمدة  تكان إذا ما تقييم الشركة ب علىفإنه ، IAS 38 الدو احاسي لمعيا ل وفقا  غر ٓولا م
 4.ددة غر أو ددة امادي

 5:إا لصفرمساوية لة دداح فعةامذو مدة  اديام غر لأول امتبقية القيمة اعتبا يتم 

 اك  كان إذا فعته؛ هاية ي لآو شراءب التزم قد ثالث طرفه  أو مدة م

 اك كان إذا  و ل؛وٓا ذاه ةنشط سلق ه

 و ؛السلق تلك إ بالرجلع امتبقية القيمة ديد اممكن من كان إذا -

فعة هاية ي ةملجلد السلق هذ مثلتكلن  أن احتمل من كان إذا -  .ٓولا مدة م

 اإهتاك المطبق على فارق الحيازة 3-

يازة فا قآول  غر امادية و  إهتاك مسألة ص ا  امسائل امثا ة باستمرا  ي بنتعد من  لص،با
سبة معاير احاسبة الدولية  يازةIAS/IFRSآوساط احاسبية. بال إلغاء  قد م إلغائه مع ،، فإن إهتاك فا ق ا

ص ي  ،"ميع امؤسسات" IAS 22 احاسي الدو امعيا  يازة  أن على، 1983 عام نسخةو الذي ي فا ق ا
بغي ا فرة مدى على مبدئيا و يهتلك آول  ضمنإد اجه  يتم أن ب لات أ05) مس تتجاوز أن ي مع  ،س

                                                           
1
 International accounting standard board, 2006, op.cit, p 1499. 

زائرية  2 مهل ية ا   81 . ص ,رالشعبية، مرجع سبق ذك الدمقراطيةا
3
 international accounting  standard board, 2006 , op cit, p 1525. 

4
 IFRS foundation, IAS 38, op.cit, p 12. 

5
 IFRS foundation, IAS 38, op.cit, p14. 
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ة (20)عشرين  عنالفرة  هذ زيدت اأ على أطل  فرة مدى على هتاكاإب السماح  كلنت أن مع ضرو ة ،س
 1.ةمر  

يازة  م ااحتفاظ بلجلب ،1998 عامي  IAS 22 الدو احاسي عيا ام مع مراجعة إهتاك فا ق ا
 أن ب: (1998 )نسخة IAS 22يه امعيا  احاسي الدو عل نصهذا ما  مع بعض التغيرات البسيطة، و لكن
يازة يتم تظم أساس على إهتاك فا ق ا فعته مدى على م  تقدير أفضل تعكس أن ب اإهتاك مدة. مدة م
افع أن امتلقع من ال لفرةل اك. امؤسسة إ تعلد سلف امستقبلية ااقتصادية ام  أ بأندحض)قابل لل فراضا ه

يازة إهتاك مدة ة أ20) عشرين عن زيدت ا فا ق ا  امستخدمة اإهتاك طريقة. آو عرافاا منبداية  س
بغي افع إهتاك ةامتلقع السرعة تعكس أن ي ا امستقبلية قتصاديةاا ام يازة، و ي حالة  عن ةال   مامفا ق ا
اك يكن ع دليل ه اك  أن على مق بغيفإنه  الظروف،نفس  ي مائمة أكثر أخرى طريقةه طريقة  تطبيق ي

  2اإهتاك الثابت.

   IAS 22المعيار المعدلة من النسخةفارق الحيازة حسب منفعة كيفية تحديد مدة -4

د يازة ديد ع فعة لفا ق ا  3:خاوة علاملة دع ب آخذ بعن ااعتبا ، مدة ام

 ياةمدة  و طبيعة  ؛امستحلذ عليها للمؤسسة امتلقعة ا

  ياةمدة  و ستقرا اا اص امتلقعة ا شاط ا يازة لقطاع ال  ؛بفا ق ا

 يازة خصائص حل  العامة امعللمات شاط امماثلة أو امؤسسات ي فا ق ا  حياة دو ات وأ قطاعات ال
 ماثلة؛ مؤسسات

  تج تقادم آثا  ؛مؤسسة امستحلذ عليهاا على آخرى قتصاديةاا العلامل و الطلب ي التغرات ،اتام

 ياة تلقع ملعة ا ية لأفراد أو  امؤسسة امستحلذ  كانتما   إذا مسألة معرفة و ،الرئيسين املظفن من امه
 آخر؛ يإدا   فريق قبل من بكفاءة تدا  أن مكن عليها

 فقا مستلى اصال افع على للحصل  الازم التمليل أو الصيانةب ت ا  من امتلقعة امستقبلية قتصاديةاا ام
 امستلى؛ هذا إ لللول  امؤسسة نية و قد ة و ،امؤسسة امستحلذ عليها

                                                           
1
 Jacques Richard, Christine Collette, 2008, op.cit, pp 241-242. 

2
  Jou al offi iel de l’u io  eu opée e, o e o pta le internationale IAS 22,  2003, op.cit, p 204. 

3
 Ibid, pp 204-205. 
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  تظرة ركات ام افسن قبل منا افسن أو ام   احتملن؛ ام

 ظيمية و القانلنيةاإجراءات  و امستحلذ عليها امؤسسة على السيطرة فرة مدة  على تؤثر ال التعاقدية أو الت
فعة.   ام

ص  يعتر ،IAS 22 الدو احاسي عيا ام يازة ديدمتطلبا جدا فيما  فعة لفا ق ا  إذ أن ،مدة ام
بغي ال العلامل مبهمة و غامضة. آحيان بعض ي تبدو معقدة للغاية و سابقا، امذكل ة عتبا اا بعن أخذها ي

 ؟اع مختلفضالو كان هل   :بالنسبة للمعايير اأمريكية 5-

 قدمالذي  ،APB 16آمريكي  امعيا  شرب FASB ةآمريكي احاسبة مصد  معاير ، قام1970 عام ي
،             (pooling of interest))ضمأ امصاح ميع طريقة للتمكن من تطبيق ،ضرو يا اشرط أ12) عشر اث
يازةفا اكتهدة إم أقصى احد فرض و ةأ 40) أ بعن)  ق ا  م جاوزات الللت أجل التصديذلك من  و ،أس

ديد يازة  امطبقة تاكهاإ مدة تسجيلها ي   لس أود  ،1997 جلان ي .امؤسسات قبل منعلى فا ق ا
يازة أنب شيءقبل كل  تأقر  مؤقتة وثيقة، FASB امالية احاسبة معاير  علال  امعاير يستلي  وليي فا ق ا
ه بضرو ة إهتاك فا ق  اإقرا  باإضافة إ، أالسابق الفصل ي مثلما م اإشا ة إليه ) اآلةه مثل مثل أوا م

يازة ة أ20) عشرين تتجاوز أن مكن ا فرة مدى على ا  جعلإمكانية ي  كان ي وقت ماالتفكر  ن بل إ .س
لات، أ10) عشر هيلإهتاك  ىقصآ امدة  أيب من اممكن أن يكلن أو ،ايكلن خطي ب أن اإهتاك س

ي حالة  تسجيله الذي كان من اممكن ذلك من أقل هتاكإ تسجيل عبء إ يؤديا بشرط أ، آخر أسللب
طي اإهتاك أسللبتطبيق  يازةهتاكاإ هذا العبء )عبء. ا ب فصله للحد ي حسابات  ،أ لفا ق ا
تائج يقلم  امالية احاسبة معاير لس ،اآ اءالتضا ب ي  و التفكر من فرةمرو   بعد .ااستغا  أعباء ضمن ال
تاجاتاا بتجميع ،1999 سبتمر ي   شركاتال فعل  دود إا أن عد مشروع معيا ،و ي للفرة السابقة الرئيسية ست

لللجيا ةشطاال تلك خاوة و سلبية كانت  pooling of)طريقة استخدامتفضل  كانت  ال و ،ي قطاع التك

interest)  ،يازة،هتاك إ كبرةلتفادي آعباء ال ظر إعادة إ امالية احاسبة معاير لس ضطرأ ما فا ق ا  ال
يازة  يعد مالذي ملجبهما  ،2001 عام ي،  FAS 141و ،FAS 142 امعيا ين ي ملاقفه و إودا  ضع فا ق ا

تظم، و لإهتاك لي اتختبا  ال إما ام  1.القيمة فاضة االس

                                                           
1
 Jacques De Greling (2002), la  gastronomie comptable  américaine, revue analyse financière N°4, 3

eme
 

trimestre, France,  pp 44-46. 
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 حالة الجزائر 6-

يازة          ظاما وفق فا ق ا  مادةأية  من عدم وجلد الرغم على لإهتاك، قابا أوا ترعي اما احاسي ل
ة  اء ،الشأن هذا حل  فيهور سابات باستث ساب ال يظهر فيها مدونة ا يازة" 2807/ح ا  ."إهتاك فا ق ا

يازة مثل  ظام احاسي اما إهتاك فا ق ا قيقة يبقى وا دا أن يتصل  ال  التثبيتات غر اماديةإهتاك ي ا
د آقصى مدة  تحدد يث ، 121-13امادة و ال و دت اإشا ة إليها ي ،آخرى فعا ا أ يفرضال  ؛تهام

  1.عاماأ 20) عشرين اديةام غر لتثبيتاتا فعةممدة  تجاوزت

تسري على كل التثبيتات غر امادية ما  ،121-13 مادةإذا كان هذا هل اللضع )اعتبا  أن أحكام هذ ا         
يازةأ، أليس من يازة  م يكن من الضرو ي،إن  آفضل ي ذلك فا ق ا  آول  من غر نعفصل أول فا ق ا

ظام مادة أخرىخصلوا أن ، اديةام غر أ )من ال يازة  أن إشر ت احاسي اما آول   ضمن يسجلفا ق ا
فصلأ  احاسي عيا )من ام الدولية احاسبية امعاير ي نفس السياق، .قبل التثبيتات غر امادية )أي بشكل م

سخة امعدلة من نفس هذا امعيا  إ  IFRS 3 إ معيا  اإباغ اما IAS 22 الدو عيا  احاسي امح  و ال
فصل بشكل امادية غر آول ب ااعرافعلى  عتشج  ،(IAS 38الدو  يازة عن م أم أن هذا  .فا ق ا

 .IAS 22 املغىاإهتاك ما هل إا تب ملقف امعيا  احاسي الدو 

ظام احاسي  ي تفسر الذي يصعب الشيء ،آخر جانب على          هل  ،يثر تساؤات عدةاما و ال
يازة إهتاك تب حقيقة كلنه  عام ح الدولية املجلدةمن امعاير احاسبية  ىنه مستلحأبالرغم من  فا ق ا

 الدو احاسي عيا ام ل حل الذي ،IFRS 3 معيا  اإباغ اما نشرم فيه  الذي العامنفس  هل و  ،2004
IAS 22 ،يازةفا ق  هتاكإ ألغى و يازةأ  أن هذا املقف أو ،ا ساخاإا  هلما )إهتاك فا ق ا به  ما جاء ست

فا ق  اكتهإ على صالذي ي و غر امسعرة ي البل وةأالفرنسية امطبق من قبل الشركات   02-99قانلنال)
يازة  بغيعلى مدة ا د ةلثقاحددة و ام آهداف و فروضال اإمكان، قد ب تعكس أن ي يازة.  القيام بعملية ع ا

ا يلهاي وسط كل هذ التساؤات و  يازة تالسي قاط  الشيء امؤكد هل أن إهتاك فا ق ا يبقى من بن ال
ظام احاسي اما و امبهمة  ية امسؤولة عن امعاير ي ال تظر شروحات و تلضيحات من قبل اهيئة اللط ال ت
 احاسبية.

                                                           
1
زائ  مهل ية ا   .   9 ص ،2009،  ية الدمقراطية الشعبية، مرجع سبق ذكرر ا



  الحيازةالمعالجة الاحقة لفارق                                                                  الفصل الثالث

 

118 
 

 المحاسبي إهتاك فارق الحيازةالتسجيل  7- 

: ظام احاسي اما هل كالتا يازة وفقا لل  التسجيل احاسي إهتاك فا ق ا

 رقم الحساب التاريخ المبالغ
  مدين دائن مدين دائن

 

 

XXX 

XXX 

 

 

 

 خسائر القيمة امؤونات و صصات اإهتاك و

 

يازةإهتاك فا ق                              ا

يازةتسجيل      إهتاك فا ق ا

 

 

2807 

 

681 

 

 

 

 

  فارق الحيازةقيمة  انخفاض المطلب الثاني:

يازة   مقدت بعدما م          عيا )ام IAS/IFRSحاسبة الدولية معاير احسب  أول قابل لإهتاككفا ق ا
ة  IAS 22 الدو ياحاس ميع امؤسسات" املغى س  املغى كية )امعيا  احاسييامعاير آمر  حسب ،أ2004"

APB 16 ،ظامحسب كذا  وأ يازة   يقدملف سهذا امطلب  فإن ،احاسي اما ال غر قابل  ولأكفا ق ا
ظر هذا آ تغير .القيمة فاضختبا ات اا خاضعما إ و اكتهلإ  معاير لس أوا، اسجلهول طريقة ال

يازة" FAS 142 و" ميع امؤسسات" FAS 141 عايرام نشر خا  من ، FASBامالية احاسبة         فا ق ا
 نشر من خا  2004 عام ي، IASB الدولية ةاحاسب معايرلس من بعد  و ،"ىو آول  غر امادية آخر 

ميع امؤسسات" IFRS 3 اإباغ اما عيا م ". 
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فاض القيمة امتعلقة احاسبية بعض امصطلحات البداية ستكلن بعرض امطلب السابق، فإن مثله مثل          ،با
فاض" IAS 36امعيا  احاسي الدو  و ذلك مثلما يقدمها  1:"قيمة آول  ا

 محاسبيةال القيمة 

      امراكم اإهتاك خصم بعد اميزانية ي آول  أحدب ااعراف يتم ملجبها ال القيمة هي احاسبية القيمة 
اوة هذا آول امراكمة القيمة خسائر و  .ا

 القيمة خسارة 

ة للدةام اللحدة أو لأول احاسبية القيمة ال تتحقق من فائض القيمة هي القيمة خسا ة  زي  عن لسيللة ا
 .القيمة القابلة للتحصيل

 القيمة القابلة للتحصيل    

ة امللدة اللحدة أو لأول للتحصيلالقيمة القابلة  زي ها  ناقصا العادلة بن القيمة علىآ ةقيمال يه لسيللة ا م
فعتهقيم و البيع تكاليف  .ة م

 قيمة المنفعة 

فعة قيمة الية القيمة هي ام قدية للتدفقات ا لسيللة  امللدة اللحدة أو آول منتأتى ت أن امتلقع امستقبلية ال
ة. زي  ا

 مجلس معايير المحاسبة الدولية الموقف الجديد ل :متابعة قيمة فارق الحيازة1- 

شر لقد كان         ة  ميع امؤسسات"" IFRS 3 معيا  اإباغ اما ل ة  ،2004ي س و من م تعديله ي س
ة على و عام، بشكل ميع امؤسسات على اكبر  اتأثر ، 2008 ياز  معا ما في سلاء، بشكل خاص ةفا ق ا
 ،عيا ام ر هذاشبعد ن .قيمتهتابعة م يما يتعلقف أو ،السابق الفصل ي هعرضم  يذال آو عرافااب يتعلق
يازة  أول إهتاك أوبح تظم هذا اإهتاك ستبد ا و ،ظل اأمرا فا ق ا  احددة ي القيمة فاضا تختبا ابا ام

                                                           
1
 Brian Friedrich, Laura Friedrich (2009), norme comptable internationale IAS 36, dép é iatio  d’a tifs, e tified 

general canadian ©CGA-Canada, p 2. Document disponible sur le site internet suivant : 

http://docplayer.fr/8689143-Norme-comptable-internationale-36-ias-36-depreciation-d-actifs.html, consulté le 
20/12/2016 à 09:54. 

http://docplayer.fr/8689143-Norme-comptable-internationale-36-ias-36-depreciation-d-actifs.html
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فاض"  IAS 36 الدو احاسي عيا ام يازة  ،"قيمة آول  ا اسبية، فا ق ا ما يع أنه ي هاية كل دو ة 
هيظهر ي القلائم امالية بقيمته امسج يازة مطروحا م د تا يخ ا تملة  لة ع  . كل خسا ة قيمة 

 ارق الحيازةفقيمة  اضخفان اتختبار ا  1-1-

ي  دث  ،اما احاسي ظامال مثله مثل ،IAS 36 الدو احاسي عيا ام ملجب قيمةال خسا ة تسجيل         
ا  يطرحالسؤا  إا أن  ،ولأليل صقيمة القابلة للتحال احاسبية، القيمة تتجاوز فيهكل مرة  فا ق أول  حل ه
يازة فاض بتعبر أخر ؛ا يازة تتم هل أن اختبا ات ا فس طريقة آول  آخرى قيمة فا ق ا  ؟ب

قيقة ي       فاض اتختبا  ا إجراء أن ا يازة فا ق قيمة  ا  فراضاتا على قلمت جدا، معقدة عملية تعترا
فاض اتختبا  ا إجراء. ةاحاسبي آوساط ي د ا ثرت تزال ا و كانت ال و ،أحيانا غامضة و ذاتية  القيمة ا
يازةل ة امللدة اللحدة ديد: يتطلب   IAS 36الدو احاسي عيا ام ملجب فا ق ا زي فا ق  صيص ،لسيللة ا

يازة ة امللدة للحدةل ا زي ةل امللدة اللحدة إخضاع ،لسيللة ا زي ي آخر  ، واختبا ات خسائر القيمة سيللة ا
تمل خسا ة تسجيل يازة على ةقيمة   1.فا ق ا

 لسيولة الخزينةالوحدات المولدة  2-1-

سبة ٓخاوة  ،فسهب مباشرة انقدي اتدفق ما أول يللد أن الصعب من         يازةبال  هذا ،ول مثل فا ق ا
ة امللدة اللحدة مفهلمأدخل  ،IAS 36 الدو احاسي عيا ام زي قابلة  ملعة أوغر و ال تتمثل ي ،لسيللة ا

من  أخرى ملعات أو آخرى آول  عن مستقل بشكل نقدية تدفقات تللد ال آول  من للتحديد
يازة .آول  اقه يتم فا ق ا ة امللدة باللحدة إ زي  على مباشرةا يتم  القيمة ي فاضاا ابالت و ،لسيللة ا

يازة ة امللدة اللحدة على إما و ،فا ق ا زي  القيمةفيه  تكلن و ي كل مرة. بشكل كامل ها قأ   ال لسيللة ا
ة للحدةل للتحصيلالقابلة  زي على قيمة السا ة  ااعرافيتم  ،الصافية اسبيةالقيمة اح من أقل امللدة لسيللة ا

يازة  2.فا ق ا

                                                           
1
 IFRS foundition, norme comptable internationale 36 

«
 dép é iatio  d’a tifs 

»
, pp 10-14. Document disponible 

sur le site internet suivant: http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-
financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45642.pdf, consulté le 11 /08/2016 à 10:22. 
2
 karine Fabre, Anne-laure Farjaudon (2005), écart d'acquisition et normes IAS/IFRS une étude empirique des 

pratiques des entreprises françaises, congrès 
«
 comptabilité et connaissance 

»
, France, pp 11-12.  

 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45642.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45642.pdf
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 شبكة الوحدة المولدة لسيولة الخزينةتشكيل 1-2-1- 

د على ،IAS 36احاسي الدو  عيا ام          بغي ال امعاير دد و ،امؤسسة معرفة و حكم يست أخذها  ي
ة هيكل و عدد لتحديد ،ااعتبا بعن  زي           معقللة، ،متسقة طريقةها بتقييم و اللحدات امللدة لسيللة ا

 1:ملثقة و

 تج نشطة سلق" ساسيآ عيا ام سبة " للم  ؛ختبا هاا مال  آول  من ى تتأتال تجاتللمبال

  سبة ل ااتساق معيا ة للحدةبال زي صلم و آول  ميع مع امللدة لسيللة ا مع  ،الصلة ذات ا
يازةمع  ،العامل اما   أس احتياجات اطر معد   و ذات مصداقية تلقعاتب هإ فاق إمكانية و فا ق ا
 ؛خاص

 قدية امدخات ستقا ا" ا يمع ة للحدةا عن امتللدة "ال زي  تعكس أن ب ال، امللدة لسيللة ا
دما خصلوا ااستثما ، على العائد لتتبع امعتمد ستلىام و ،عملياها دا ةاإ به تدير الذي امستلى  ع

يازة يتم ة للحدةل صيص فا ق ا زي  ؛امللدة لسيللة ا

 ة لتقسيم تساقاا  معيا زي         آول  امتاك من الغرض) سراتيجيةاإ مع اللحدة امللدة لسيللة ا
يازةفا ق  و ظيم، أالقطاعات ديد  ،ا ظام احاسي املازنة نظام ت  .التقديرية، مراقبة التسير و كذا ال

 فارق الحيازة للوحدة المولدة لسيولة الخزينة)إلحاق( تخصيص 3-1- 

 2:نإف IAS 36حسب امعيا  احاسي الدو           

يازة           غالبا و آول ، من ملعة أو آخرى آول  عن مستقل بشكل نقدية تدفقات للدي ا فا ق ا
ة تلليد وحدات للعديد من قديةال تدفقاتال ي هماسي ما زي                         القيمة فاضا اتختبا  ا غرضب. سيللة ا
يازة، تا يخ من عتبا اا و يازة ا ميع امؤسسات من امتحصل عليه فإن فا ق ا صيصه  ،عملية  ب أن يتم 
ة تلليد وحداتكل وحدة من ل زي اوة بامشري )امستحلذأ سيللة ا  تلليد وحدات من ملعة كلل أو ،ا

ة زي  bénéficier des synergies du regroupement) ميع امؤسسات تآز  من تستفيد أن ب ال سيللة ا

d’entreprisesصيصها أو ا هذ اللحدات امستحلذ عليها الشركة خصلم أو سلاء كانت أول  ،أ  أو قد م 

                                                           
1
Groupe de travail de l'Académie (2005), dép é iatio  d’a tifs, guide  pédagogi ue de le tu e de l’IAS 36, 

l’a adé ie des s ie es techniques comptables et financières, France, p 16. 
2
 IFRS foudation, la norme IAS 36 op.cit, p 13. 
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ة اللحدات اتملع زي ة  اللحدات من ملعة أو وحدة كل .امللدة لسيللة ا زي  يتم الامللدة لسيللة ا
يازة  صيص  :هافا ق ا

يازةفا ق  من خاله متابعةيتم  الذي دىآ ستلىام الكيان لدى مثل أن ب -   الداخلي؛ التسير ٓغراض ا

بغي ا - يازة صيص قبل كلن،ت نأ ي اإباغ  جاء به معيا  حسب ما التشغيلي قطاعال من أكر ،فا ق ا
 ."التشغيلية القطاعات "IFRS 8اما 

سبة ل            يازة قيمة فاضا اللحيدة اإشا ة ، فإنلجزائربال  من 16-132 امادةي  تجاء ،فا ق ا
ظام احاسي اما د كل عملية جرد: أنه على صي ذيال و ،ال يازة مبلغ مقا نة تمي ،ع  مع املجب فا ق ا

فعة قيمة أو) قتصاديةاا القيمة اورلأ ام  قيمة خسا ة من احتمل إثبات .الفا ق اهذ شكلهاي ال غر امادية لع
يازة إ جاععلى  سا ة هذ. قتصاديةاا تهقيم إ  قاالفهذا  فا ق ا هذ  إليه ما تشر 1.لانعكاسغر قابلة  ا
ضلع ل لضعيةل مشابه هل امادة ظام ا 02 -99 لقانلنامؤسسات غر امسعرة ي فرنسا، ال ملك خيا  ا امل لل

فاض ختبا ا أن على صيالذي  ،احاسي العام فيه  تظهر كل مرة  ي لإهتاك أن يكلن مكما ب القيمة ا
ابية أحداث ظام احاسي اماا ،أخرمع  2.غر إ ظام احاسي العام الفرنسي و ال يازة  انيعتر  ،ل  أوافا ق ا
اضعة لإآخغر امادية ٓول  ا كغر من  ،على وعيد أخر .ر القيمة ي نفس اللقتئخسا هتاك ورى ا

يازة القيام باختبا ات خسائر القيمةدون ل  الساعة د العديد من امعلقات  زائر ي لفا ق ا نقص  بسبب ،ا
ظام احاسي اما من جهة، و عدم وجلد   مسا  و عملية علمية تلضحثية  أعما الدقة و اللضلح ي ال

اخ ااقتصادي فإن باإضافة إ ذلك،  من جهة أخرى. هذا آولتسجيل خسا ة القيمة على  البيئة أو ام
زائر ا يساعد  زائرية على عكس كما أن  .على إجراء هذ ااختبا اتالسائد ي ا امؤسسات أو اجمعات ا

 .و فعالة تسمح ها بإجراء مثل هذ ااختبا اتحديثة  تسيريةا ملك هيكلة  ،الدولية نظرها

 سيولة الخزينة توليد وحدة قيمة انخفاض  2-

ة امللدة للحدةا ،وللأ احاسبية القيمة ةقا نيتم من خا  م القيمة فاضا ختبا ا       زي  أو لسيللة ا
ة امللدة اتاللحد من ملعة زي بن قيمة  قيمة أعلىهي عبا ة عن  ال و ،للتحصيل القابلة القيمة مع لسيللة ا

                                                           

زائ1  مهل ية ا ،ر ا  17 .   ص، 2009  ية الدمقراطية الشعبية، مرجع سبق ذكر
2
 Karine Fabre, Anne-Laure Farjaudon, 2005, op.cit, p 9. 
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فعة فعة قيمة. الصافية العادلة ةقيمال و ام الية القيمة هي ام قدية للتدفقات ا  أو لأول امتلقعة امستقبلية ال
صل  مكن الذي السعر عبا ة عن هي افيةالص العادلة القيمة. آول  من ملعة  بيععملية ال من عليه ا

ه اك...أ.  سلم عملات،) البيع هذا تكاليف مطروحا م  أي ،فيه امبالغ احاسيالتقييم  ةحال ي قيمة خسا ة ه
دما  1.للتحصيل القابلة القيمة ،احاسبية القيمة تجاوزت ع

 فارق الحيازة على القيمة خسارة استرجاع وتحميل  -3

يازة القيمة خسا ةميل فإن  ،IAS 36 الدو احاسي لمعيا ل وفقا         بالطريقة  تمت ،امسجلة على فا ق ا
 :التالية

 ،ة تلليد للحدة صصخ   حيازةفا ق  لكل احاسبية القيمة فيض أوا زي  ؛أوحدات ملعةجأو ) سيللة ا

 ة ةللدام لللحدة آخرى آول  ضيف، يتم بعدها زي اسببالأ لحداتال ملعةجأو ) لسيللة ا  مع ت
 أ.اتلحدال ملعة) اللحدة ي أول لكل احاسبية القيمة

يازة  قاف علىمسجلة  قيمة خسا ة كل  إ أنيشر  امعيا  نفس         فرة ي اسرجاعهايتم  أن با  ،ا
القابلة  قيمةال ي زيادةال كلن باحتما  فقامل  هذا تر  ،أIAS 38 احاسي الدو )امعيا  عايرام. احقة

يازةل للتحصيل يازة فا قزيادة ب مرتبطة ،قيمةالسا ة  ااعراف بعد فا ق ا ا ة عن بع ليس و داخليا، امتللد ا
 2.أgoodwill acquis) ؤسساتامميع ل عليه من عملية تحصاميازة افا ق على  قيمة خسا ة اسرجاع

 مثال توضيحي  4-

 C. RICHARD":3"مستلحى من امثا  امقرح من قبل اامثا  الت      

يازة xالشركة "قامت        ة لللحدة وحدة نقدية 000 20 امقد  ب" بتخصيص فا ق ا زي  ، امللدة لسيللة ا
اور آول  التالية ةتكلنام  :من ع

 
                                                           
1
 Gaëlle Lenormand, Lionel Touchais (2014), le test de pe te de aleu  a e  l’IAS 36: diffi ultés et is ues, evue 

française de comptabilité, N°473, France, p 42. 
2
 IFRS foundation, IAS 36, op.cit, pp 16-19 

3
C. Richard (2004), o e t p e d e e  o pte la dép é iatio  d’u  actif ?, séminaire national 

«
 nouvelles 

normes comptables: uels e jeu  pou  l’e seig e e t de la o pta ilité ? 
»
, p 4.  
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 الوحدة المولدة لسيولة الخزينة  ةاإجماليالمبالغ   اتاإهتاك الصافي

UGT 
 فارق الحيازة 000 20  000 20

 مباني 000 35 000 5 000 30

 نقل معدات 000 30 000 10 000 20
  تجهيزات 000 14 000 4 000 10

 المجموع 000 99 000 19 000 80

 

ديدها، فوحدة نقدية  000 30ب  ةقد  مخسا ة قيمة  أن بافراض و سا ة ي  إنقد م  الةا  هذ ا

صيصها س يازة حسب امعيا  احاسي الدو  أوايتم  يازة  مبلغ فا ق .IAS 36لفا ق ا   000 20 ب قد  يا

 .وحدة نقدية

صيصه سيت ،نقدية وحدة000 10 هل الرويد امتبقي  اسب معم  اور آخرى  اسبيةالقيم اح بالت للع
ة. زي  لأول  امشكلة لللحدة امللدة لسيللة ا

يازة هل كآي:   000 30 + 000 14+000 35 = 000 79 ملع آول  خا ج فا ق ا

 صيص الرويد:

 10 000×   4 430.38    =     
 

10 000×  3 797. 47    =     
 

10 000×   1 772.15    =     
 

  الوحدة المولدة لسيولة الخزينة المبالغ اإجمالية  اتاإهتاك خسائر القيمة  الصافي
 فارق الحيازة 000 20   000 20  0

 مباني 000 35 000 5     38 .430 4 569.62 25

 نقل معدات 000 30 000 10 797.47 3 202.53 16
 تجهيزات 000 14 000 4     772.15 1 227.85 8

 المجموع 000 99 000 19 000 30 000 50



  الحيازةالمعالجة الاحقة لفارق                                                                  الفصل الثالث

 

125 
 

اص       يازة على قيمةال خسا ةبتسجيل  القيد احاسي ا  :فا ق ا

ساب التا يخ امبالغ   قم ا

  مدين دائن مدين دائن

 

 
 

20 000 

 

20 000 

 

 

 مةيخسائر الق امؤونات و صصات اإهتاكات و

 

ياز           ة خسا ة قيمة فا ق ا
يازة علىقيمة تسجيل خسا ة   فا ق ا

 

 

 

 
2907 

 
 

681 

 

 

 

 

 FAS 142القيمة حسب المعيار اأمريكي  خسائر اتاختبار  5-

يازة FAS 142 آمريكي احاسي لمعيا ل فقاو            فإن فا ق  ،آخرى" اديةام غرول  آ و "فا ق ا
يازة فاض اتاختبا   ضع ا لي القيمة ا فاض القيمة  اتختبا  ا عن تلف بعض الشيء ا،س ص  الا ي
 1:مرحلتن يتضمن ااختبا  هذا. IAS 36 الدو احاسي عيا ما اعليه

 صصخ   ال ،أla juste valeur d’une unité de reporting) ريرالتق لحدةل العادلة القيمة :اأولى المرحلة
يازة يازة قيمة ذلك ي ما) هذ اللحدة احاسبية ةقيمال مع هاتمقا ن تم، يإليها فا ق ا  القيمة كانت إذاأ. فا ق ا

سر أ اللحدة قيمةفإن  ،احاسبية القيمة تتجاوز ريرقالت للحدة العادلة  خسائر ا يتم تسجيل أية و ي شيءم 
 لشروعا الضرو ي منإنه ف ،العادلة اقيمته تجاوزت ريرالتق للحدةاحاسبية  القيمةكانت  إذا ،لكن ي امقابل. قيمة
 .الثانية امرحلة ي

ية ا العادلة القيمة ديد يتم :الثانية المرحلة يازةلضم  القيمةمع  قا نت و ،(juste valeur implicite) لفا ق ا
يازة احاسبية يازةب آو عرافاا بعد هل آمر امثلم و .لفا ق ا ية العادلة القيمةفإن  ،فا ق ا لفا ق  الضم
يازة  ذامشكلة هبلة للتحديد االق لأول  العادلة القيمة و التقرير لحدةل العادلة القيمة بن الفرق إ تساوي ا
يازة خا ج) اللحدة يازةل احاسبية القيمة كانت إذاأ. فا ق ا ية عادلةال تهقيم جاوزتت فا ق ا فإنه يتم  ،الضم

 .امسجل الفرق إ تساوي تسجيل خسا ة قيمة

                                                           
1
 Luc Paugam, 2011, op.cit, p 53. 
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فاض اتاختبا   إجراءلضح كيفية ي، "آخرون و Luc Paugam" من قبل حامثا  املا امقر          فا ق  قيمة ا
يازة  1:كيةير آم لمعايروفقا ل ا

 1 ي نقدا تدفع دوا  مليلن 100 مقابل "Gamble, Inc" شركةال بشراء "Sachs, Inc" شركةالقامت         
يازة تا يخ ي. 2009 جانفي  القيمة ،دوا  مليلن Gamble, Inc" 70" شركةال ٓول  احاسبية القيمة بلغت ،ا
 عتبا هااب تعمل "Gamble, Inc" شركةالن أ افراضمع  ،دوا  مليلن 80 تقد  ب كانتآول    هذ العادلة

       للشركة العادلة القيمة ،2009 ديسمر 31 ي ."Sachs, Inc" شركةال قبل من بالكامل مللكة ةمستقلشركة تابعة 
"Gamble, Inc"  ما ،دوا  مليلن 75تقد  ب أوبحت فا ق  خا ج)  ل لأو العادلة القيم ملع بلغ بي

يازة فا ق  قيمة ي التغرات و آو عرافاا ،امعاير احاسبية آمريكية حسب. دوا  مليلن 70قيمته  ماأ ا
يازة  :بالطريقة التاليةيتم  ا

يازة آولية  دقيمة فا ق ا  القيام بعملية التجميع: ع

 

 1 جانفي  2009

 دوار مليون 100 المبلغ المدفوع                                                                                                              
 دوار مليون Gamble                                                                      80 ةالقيمة العادلة لأصول الصافية للشرك

 دوار مليون                                         20    2009                                              جانفي1  فارق الحيازة في

يازة:   متابعة قيمة فا ق ا

 

 31  ديسمبر 2009

 دوار مليون Gamble                                                                                       75 ةالقيمة العادلة للشرك
 دوار مليون Gamble                                                   70 ةالقيمة العادلة لأصول الصافية للشرك (-) مطروحا منه

 دوار مليون                                                                                      5 الحيازةفارق القيمة العادلة الضمنية ل

يازة فا ق عبء خسا ة قيمة يازةاحاسبية  القيمة بن الفرق هل ا ية العادلة القيمة و لفا ق ا  :هل الضم

يةال العادلة القيمة - احاسبية القيمةأ = اتدوا  ال اينم) خسا ة القيمة   15=  5 - 20=  ضم

 

                                                           
1
 Inès Bouden, Luc Paugam, Olivier Ramond (2011), les déterminants de la dépréciation du goodwill proposition 

d’u  ad e d’a al se,  congrès "comptabilités, économie et société, Montpellier, France, p 22. 
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 خسارة القيمة؟ أواإهتاك  :فارق الحيازة المطلب الثالث:

صيصه هذا امطلب          يازة قيمة خسا ة و تاكهباإ امتعلقة مسألةلل سيتم  من خا  العلدة إ  ،فا ق ا
سا ة على فا ق  ،هذا آولأهم امعلمات ال تسمح بتحديد خسا ة القيمة  و آثر احتمل لتسجيل هذ ا

يازة و اللضعية امالية للمؤسسة اولة معرفة و لل بشكل ضم ما هي أنسب طريقة بشكل عام ا للتقييم ، مع 
يازة لفا ق الاحق  أ.القيمة خسا ة أو اإهتاك) ا

  اأصول خسارة قيمة مؤشرات 1-

اك كان إذا مالتقدير           فضت قد ما أوا أن على مؤشر أي ه   الدو احاسي عيا امفإن  قيمته، ا
IAS 36  حصرية، غرهي  قائمةال) على آقل التالية امؤشراتب عليه أن يقلم بتقدير  كيانال  أنإ يشر 

1أ:أخرى مؤشرات ديد مكن
 

 الخارجية المعلومات مصادر 1-1-

 ؛اه العادي ستخدامااجراء  منأو  اللقت مرو  ردج ا يعلد الذي ،ول لأ العادلة القيمة فاضا 

 لللجيا) كيانال على سلبا تؤثر قد كبرة تغيرات  القانلنية البيئة أو قتصاديةاا البيانات ،آسلاق ،التك

شط فيها  ال  ؛أآول إليهاخصص  ال السلق ي أو ،الكياني

 ا  معد على تؤثر أن مكن ال ةامردودي معد  أو الفائدة أسعا  ي زيادةال امستخدم ي  التقييم ا

ف  ؛عةقيمة ام

 البل وية من قيمتها رأك الشركة أول  لصاي احاسبية القيمة. 

 

 

                                                           
1
 Groupe de travail de l'Académie, dép é iatio  d’a tifs, 2005, op.cit, pp 9-10. 
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 الداخلية المعلومات مصادر -1-2

   الة أو التقادم على دليلوجلد  ؛لأول السيئة ا

 يث أن امتلقع من أو بالفعلت دثح هامة تغيرات  على سلي تأثر ها يكلن دث ي وقت قريب، 

شاط تباطؤ) آول  شاط إقفا  أو يكلةاه ططات إعادة ،ال  ؛...أال

 هل ما أقل سيكلنيكلن أو الذي  آول  أداء عن الداخلي امعللمات نظام قدمهاي ال امؤشرات 

 .متلقع

 منفعةال قيمة حساب في المستخدم التقييم الحالي معدل 2-

ا على ،IAS 36 امعيا          تقديراتأال) تقييماتال عكسي أنه ذلك امعد  الذي يقدم معد  التقييم ا
الية ية للقيمة سلقلل ا قلد الزم اوة امخاطر و لل قدية التدفقاتال ملجبها  ،ولبآ ا م يتم  امستقبلية ال
) CMPC = ke +  ) + Kd (1-IS) اما  رأسل ةامرجح يةلسطال لتكلفةاب هتبا  قيتم م أن مكن عد ام. تعديلها + ) 

اوة:ke  يث اوة؛اقيمة  :E ؛ الديلن تكلفة: Kd ؛ تكلفة آملا  ا  . لديلن امالية الصافيةاقيمة : D ٓملا  ا
 :التالية للمبادئ ذلك وفقا و

 امختر؛ للكيان اما هيكلعن ا ستقلم أن يكلن )امعد أ 

 ؛السلق ي امماثلة آول  إ بالرجلعددة  علماتام 

 ة؛القطاعي تياامستل  تعكس الديلن نسبة 

 1.السلق نظرة تعكس الدين تكلفة 

 

 
                                                           
1
 Cabinet H3P Audit & Conseil (2015), feuillet technique des es tests de dépréciation,  Paris, France, p 17. 

 



  الحيازةالمعالجة الاحقة لفارق                                                                  الفصل الثالث

 

129 
 

 حالة رؤوس اأموالخسارة قيمة فارق الحيازة و  3-

يازة قيمة فاضااعراف با إن          على التأثر) آملا   ؤوس ي ماثل فاضا إ يؤدي اميزانية ي فا ق ا
تيجة يازة فإنو ما أن . أالصافية ال قدي اتلتدفقا عبا ة عن تلقع ، هل(goodwill)  فا ق ا  وفقا امستقبلية ةال
تائج أن فقط ليس لكذ و باهظا، يدفعلف سآداء  اهذ تقييم ي خطأ أي فإن ،امستقبلية قتصاديةاا فاقلْ  ال
 بشكل خاطئ م تقديرها ال القيمةف ب القيام بالرجلع إ الل اء أنهح  بل ،امتلقعي امستلى  تكلن لن

د القيام بعملية التأكد الضرو ي من لذلكو  .امؤسسة حساباتإظها ها ي  يتم ب أن يازة ع  السعربأن  ،ا
يدة غر قتصاديةاا الظروف حالة ي ح ،معقل  و مستدام هل امدفلع تائج ي فاضااأن  و ،ا  أو ال

قدية التدفقات  1.استثما اها مليل أو ديلها سداد على امؤسسة قد ة يعيق ا ال

  فارق الحيازة قيمةلخسائر الناتجة عن تسجيل خسائر ا 4-

 ملك ال الشركات لبعض حقيقيةخسائر  أسفر عنالقيمة  خسائر تسجيل فإن ،أخر جانب على           
ك الفرنسيف. قيمة خسائر ت عليهسجل و معتر حيازةفا ق  ة  أعلن ي ،"Le Crédit Agricole" مثا الب س
 على قيمة خسا ةتسجيل  بعدذلك  و ،يل و مليا ات 6 منأكر  تكلن أنب قد ت خسا ة كبرة عن ،2012

يازة  ك الفرنسي تكن فقط ي اللضعية م هذ. فقط لحدل للثاثي الرابع يل و مليا  2.67ب  قد تفا ق ا  ،الب
كالبل ح  ة "Santander" سباياإ ب  مليا  18.8 بقيمةآول   خسا ة قيمةباإعان عن  ،2012 قام ي س

سائر. العقا ات علىيل و  مليا  6.1 هام، يل و يازة  هذ ا ال  يازةا عمليات نتيجةامسجلة على فا ق ا
تهي قريباا ي ،أسعا  مرتفعة بقيم ومت  يازة مبالغو أن  خاوة ،بدو بأها ست الشركات  ميزانيات ي فا ق ا

ها ة ما تبقىمقا ن ليست بالكبرة اآن د خسائر القيمة امسجلة إذ أن ة،ر مازالت معت )حسب  بقىتيحيث . م
ة  سيالقلائم امالية للسدا يازةمبلغ من  مليا  14 حلاأ 2016آو  من س ك لدى فا ق ا  " ب

Le Crédit Agricole"،  10  ك  ي مليا ك "مليا   4 و  BNPب Société Générale."2 ات ي ب
 

 

 
                                                           
1
 Jean-Marie Pruvost, Lorsque le   goodwill   creuse les pertes. article publié sur ClairActu log d’a tualité 

financière et économique, le 02/02/2013, France, disponible sur internet sur le site internet  suivant: 
http://www.clairactu.fr/2013/02/02/lorsque-le-goodwill-creuse-les-pertes/  , consulté le 11/05/2016 à 09:23. 
2
 Ibdi. 

http://www.clairactu.fr/2013/02/02/lorsque-le-goodwill-creuse-les-pertes/
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 : هل هو احتمال وارد؟الرجوع إلى طريقة اإهتاك5- 

قاش إطا ي           يازة قيمة خسائر و هتاكإ"ل  ح الدائر ال لسق ،"فا ق ا  احاسبة معاير ام كل من 
 كل معاير التقا ب بن خا  من مشرك ملقف بتب ،FASB امالية احاسبة معاير لس و IASB الدولية
ه يازة قيم من الدو ي التحققمع  هتاكاإ غيابهي  القاعدةف: فيما يتعلق بتجميع امؤسسات امم  فا ق ا
 مرونتها و اهتطل  ب أكثرامعروفة ة آمريكياحاسبية  الفلسفة ،ماتيةبصفة براغ لكن و ،أالقيمة فاضا ختبا ا)

ذ  ،مستجدات عرفت تظم تاكهاإ تا  أنبإمكاها  أوبح البل وة ي امسعرة غر الشركات ،2014 عامفم  ام
يازةل لات 10 أقصاها فرة مدى على فا ق ا  أ باح/تكلفة :العاقة تقدير هل التغير هذا الرئيسي السبب .س

ظام خسائر القيمة بشكل   اقربتقد  كيةير آم امعاير تكلن هذا و ،ةلسطتام وأ الصغرة الشركات على امطبق ل
 لس ." IFRS pour les PME " امتلسطة و الصغرة للشركاتمعيا  اإباغ اما  أحكام جاءت به كبر ما
عن فا ق  احاسبة قلاعد تطلير ةضيفر  ،أ 2015أكتلبر 22 و سبتمر 23 يلم)مرتن  ناقش الدولية احاسبة معاير
يازة اقشات. ا  "ة بعد التطبيقع"امراج  IFRS 3اإباغ اما معيا  تطبيق د اسة يةستمرا  اإطا  ضمن  تدخل ام

(post-Implementation Reviewتعدياتإدخا   إ إمكانية شاتقاحيث م التلول من خا  هذ ام ،أ 
فيذ و على كيفية قيقة ات الرئيسيةشقاام .القيمة خسائر ختبا اتا تطبيق ت  عدياتتال ت حل محل   ي ا

 :مسا ات أ بعةال مس  لهريةا

 ؛القيمة فاضا ختبا اتا سن و تطلير 

 يازةتإه  ؛اك فا ق ا

 يازة بامكلنات  ؛تسجيل فا ق ا

 يازة ي آعباء تسجيل فا ق يازة. تا يخ ي ا 1ا
 

 

 

                                                           
1
 Hugues de Noray (2015), les discussio s su  l’a o tisse e t de good ill a a e t-elles? , magazine option 

finance, N°1339, France, p 29. 
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 بفارق الحيازة عاقةذات الثاني: مسائل خاصة  حثبالم

يازة مثلما م تقدمه            ميع و حدمجرد ، يثر العديد من الصعلبات و امشاكل سابقافا ق ا ث عملية 
د التقييم الاحق يازةأ بل إن حساسية هذا آول ،امؤسسات، و تستمر هذ الصعلبات ح ع  ،)فا ق ا

رد حصره  تسليط الضلء على بعضاولة من خاله  سيتم امبحث هذاعليه التقييم. و وعلبات ي  اتتعدى 
يازة ال يثرها املاضيع و مسائلا تائج  التاعب مثل ،فا ق ا د  امعللمات ،احاسبيةبال ها ع اللاجب اإفصاح ع

يازةب ااعراف يازة. مراقبة أو راجعةم ضافة إباإ ،فا ق ا  فا ق ا

 فارق الحيازة عنالمالي  اإباغ: المطلب اأول

يازة امعللماتعلى  سيتم فيه الركيز امطلب هذا            هاا عن فا ق ا من قبل الشركات  للاجب اإفصاح ع
فاض"IAS 36  الدو احاسي عيا ام خاوة، حسب متطلبات معاير احاسبة الدولية الذي ، "قيمة آول  ا

و امتعلقة امعللمات  تلفرها مستخدمييفرض على الشركات امسعرة ي البل وة حدا أدى من امعللمات اللاجب 
ي هذ  التقييمات احاسبية بالقيمة العادلة، امعلمات امستخدمة ،اختبا ات خسائر القيمة :هذا آول خصلوا

ا  ، معد  امخاطر...ااختبا ات، معد  التقييم ا

  الواجب اإفصاح عنهافارق الحيازة الخاصة بالمعلومات  1-

عن  اإباغ اماعملية  جلدة لتقييم للمعللمات أساسيا مصد ا امالية القلائم على اماحظاتتعتر            
يازة صلص، وجه على. فا ق ا  ةقطبام و ةختا  ام احاسبية السياسات حيتلض ،ةياحاسب بادئام على اماحق ا

يازة ص فا ق ا يازةحل  اماحظات  و يضاحاتاإ. فيما   فا ق ا

 ؛بشكل عام لتثبيتاتا ح أوادية ام غر تالتثبيتاحل   وسعأ نطاق على أو -

فا ق  امستخدمة ي حساب فراضاتاا التفاويل و ال تسمح بتقدم سائر القيمة و امتعلقة تلك و - 
يازة قائق إضافة إ ،ا يازةع ةامتللد امؤسسة اطر و قيمال ديرتق على امعتر  تأثرا تؤثر قد ال ا  1.ن فا ق ا

            

                                                           
1
  Charlotte Disle, Rémi Janin (2015),  la qualité de la communication financière sur le goodwill en IFRS, revue 

française de gestion N° 249, France, p 118. 
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سخة امعدلة فقافل           ، فإنه IAS 36امعد  الدو احاسي عيا ام و ، IFRS 3اإباغ اما ا يعمن م لل
يازة احاسبية القيمة بنتقا ب  فتقدم كشأ امستحلذامشري ) ب على  الدو ة و هاية بداية ي لفا ق ا

فصل بشكل من خاها و ظهري  1:م

 التقرير؛ فرة بداية ي امراكمة القيمة خسائر و ةاإمالي القيمة 

 يازة اءاب التقرير، فرة خا  به عرفام اإضاي فا ق ا يازة ستث  آول  ملعة ي امد ج فا ق ا
يازة ال و ،لبيعغرض اب ها احتف  د عملية ا ها أولا ال امعاير تستلي ،ع من  ها تف  عل م
ص علي لبيعأجل ا ا ية "  IFRS 5 معيا  اإباغ اما هوفق ما ي  لبيعا بغرض ها احتف آول  غر ا

هالامتخ آنشطة و  ؛"ي ع

 ة التعديات ا  اما اإباغ ا يمع وفقا الفرة خا  ؤجلةام ةضريبال أول ب الاحق عرافاا عن ال
IFRS 3؛ 

 يازة فام لبيع،ا بغرض ها احتف  آول  ملعة ي امد ج فا ق ا  لبيعبغرض ا به تف  هأن على ص
يازة و  ،IFRS 5اإباغ اما  ا يمع وفقا  خا  (le goodwill décomptabilisé) دستبعامفا ق ا
از  آول  ملعة ي هإد اج سبقأن يكلن قد  دون التقرير فرة فمأو  املجهة للت  تف  أنه على ص
 ؛لبيعا بغرض به

 الدو احاسي عيا ام ملجب التقرير فرة خا  ها امعرف القيمة خسائر IAS 36 (يتطلب امعيا  هذا 
يازة قيمة فاضا و للتحصيل القابل امبلغ حل  معللمات عن الكشف  ؛أفا ق ا

 الدو احاسي عيا ام ملجب التقرير فرة خا  امتللدة ةصافيال الصرف فروق IAS 21 " التغرات آثا 
بية العمات ورف أسعا  ي  ؛"آج

 لتقرير؛ا فرة خا  احاسبية القيمة ي آخرى التغيرات كل 

 التقرير فرة هاية ي امراكمة القيمة خسائرو  ةاإمالي القيمة. 

اور ، يعرضIAS 36 احاسي الدو عيا ام          ها ي ماحق القلائم امالية الع فيما  اللاجب اإفصاح ع
ة اختبا ات خسائربيتعلق  زي امؤسسات  .قيمة آول ، و بشكل عام كل ما يتعلق باللحدة امللدة لسيللة ا

تلف  مثل ،اإفصاح عن امعللمات حل  الفرضيات الرئيسية للتقييمب عليها كذلك،   ، ا معدات التقييم ا

                                                           
1
 Deloitte, eg oupe e t d’e t ep ises et ha ge e ts dans les participations, op.cit, p 147. 
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ة امختلفة، التدفقات ا زي تظرة من  قطاعات نشاطها، معدات مل اللحدات امللدة لسيللة ا قدية امستقبلية ام ل
 1.و كذا القيمة العادلة هذ آول  امؤسسة كل فئات آول  ال متلكها

 فارق الحيازة خسائر قيمة عن المطلوبالمالي اإباغ  مستوى 2-

فاض قيمة وعلبة         يازة و حساسية مسا  اختبا ات ا امعللمات          امزيد من  اإفصاح عن تطلبي ،فا ق ا
م  ،. ي هذا السياقمع مراعاة أن تكلن هذ امعللمات ذات قيمة و جلدة ،و التلضيحات من قبل امؤسسات

يازةيتعلق ب، 2012ة إعداد استبيان ي جليلية س »من قبل  )التقييم الاحقأ تقييم فا ق ا
EFRAG*

»
، و معد  

» امعاير اايطا
OIC**

        معدي القلائم امالية، امدققن مستعملي القلائم امالية، معدي امعاير، :وجه و  «
امعين، ة نظر وجهات لديهم امشا كنأن باجيبن   دود ليل أظهرف و ا يازة مفهلم نع جدا متباي  ؛فا ق ا

يازةعن  امعللمات نل ستخدمي ا اجيبن بعض ها فا ق ا  التحقق الصعب من أنهب اعتقادهم بسبب ،امفصح ع
يازة ستخدمي ،على العكس ماما ،البعض آخر. لتلقعاهمليست بامفيدة  ٓها أو ،تهاوح من  ي إطا  فا ق ا
قدية التدفقات أو امخاطر تقييم  .امستقبلية ال

يازة مبلغ بن مائمة آكثر امعللمات هي ما فيما يتعلق معرفة كذلك  آ ائهم ي انقسملااجيبن           فا ق ا
يازة فا ق حل  عللماتم مندامستخ اجيبن معظم. ها امعرف القيمة ي التغرات و اميزانية ي به امعرف  ا ا
يازة مع تلف بشكل يتعامللن ميع عليه امتحصل فا ق ا  ميع امؤسسات، و نقدا لعفدام امؤسسات من 
يازة تفسر مثل) أخرى عللماتم تقدم ضرو ةب يرون اجيبن بعض. ٓسهما تباد  طريق عن الذي م  فا ق ا

يازة عن عللماتيرى بأن امآخر  البعضفيما أن  ،أةخفضتكاليف م أوأ باح مهمة  لجلدب ب  فا ق ا
فصل تها بشكل م  2.آخرى اديةام غر بآول  امتعلقة تلك عن معا

 

 

 

                                                           
1
 Luc Paugam, 2011, op-cit, pp 136-138. 

* EFRAG :’Eu opea  Fi a ial Repo ti g Ad iso  G oup. 

** OIC:’O ga is o Italia o di Co ta ilità. 
2
 Robert Obert (2013), le uestio ai e de l’EFRAG et de l’OIC su  la o pta ilisatio  des dép é iatio s du 

goodwill, revue française de comptabilité, N°467, France, p 8. 
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 من خال فارق الحيازة النتائج إدارة: نياالث المطلب

صيصه           تائج الذي مكن أن  للتطرق إهذا امطلب سيتم  د القيام م دثالتاعب بال  تابعة قيمةع
يازة سبة لكل من فا ق ا  انظامي اتدهل   ضر يف اكهتاإ تسجيل :فإنRémi Jani  و  Charlotte Disle. بال

يازةفا ق ل يازة، لفا ق ةدد مدة حياة؛ مع ا يازة (appréciation)تقدير  إجراء إمكانية نفيمع  ا . لفا ق ا
فاض عرافاافإن  ،نفس السياق ي و تظم غرقيمة  با د على ال ة وم  لتدفقاتا تقييم و ،العادلة القيمة تست

قدية تظرة ال ، FAS 142 ي آمريكياحاس  اعيما. شكلبأفضل للشركة  قتصادياا اللاقع عكسب يسمح ،ام
 تقييمب السماح خا  من احاسبية امعللمات جلدة سن على يساعدن تسجيل خسا ة القيمة يشر إ أ
يازة أفضل اسي تظم اكتهاإ(l’arbitraire) اعتباطية  على القضاء ،لفا ق ا  ااعتبا مع آخذ بعن  ،ام
بؤ يتيحس الذي ، الشيءالقيمة احتملة سائر قدية لتدفقاتبا الت  شكل بأفضل عاتللمجم امستقبلية ال
 1".مكن

يازة قيمة فاضا مسا  خا  ،لكن ي امقابل           قدية التدفقات ديد) فا ق ا  ال يللدها امستقبلية ال
يازة ةللدة لسيللة ام لحداتلل هصيص ،فا ق ا زي ة...أا زي يتم تسجيل  ، تشكيل اللحدات امللدة لسيللة ا

كم الشخصي للمسر  شيء . أcomportement discrétionnaire) تقديري سللكيعر عن  الذي، و ينمن ا
تائج  التاعب ح إمكانيةيما يت ا امراد،  (manipulation de résultat)بال  الشركات أن حيثو تلجيهها ي اا

ذ و تقلم  ، Gaétan Bretonو Hervé stolowy حسب كل من  بياناتإدا ة ال"ا يسمى بم طليلة فرةم
ذتال  و، "يةاحاسب  قلمت ،أearning management) آ باح إدا ة: عديدة ي أدبيات احاسبة أووافا ا
تائج سابات ،أincome smoothing) ال  window) ساباتا ميلأ big bath account) تطهر ا

dressing اإبداعية احاسبة وأ (créative accountingتائج إدا ةة أو فرضي خيا  فإن ،بالتا و .2أ د  ال ع
يازة  قيمة فاضبا ااعراف امسرين ي  يتمتع هاال  (latitude)حرية لل ذلك نظرا و ،ةبقل  وا دة تبقىفا ق ا
فيذ  يازة.فا ق  قيمة فاضا مسا ت  ا

 

                                                           
1
 Charlotte Disle, Rémi Janin (2007), la norme IFRS 3 a-t-elle amélioré le contenu informatif du goodwill?, revue      

comptabilité - contrôle - audit, association francophone de comptabilité, France,  p 250. 
2
 Hervé stolowy, Gaétan Breton (2003), la gestion des données comptable revue de littérature, revue   

comptabilité - contrôle - audit, association francophone de comptabilité, France,  p 126. 
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  إدارة النتائجإمكانية  فارق الحيازة: خسائر قيمة 1-

يازة قيمة خسائر إدا ة حل  ثاآ             قسم ،فا ق ا  1:تيا ين إ ت

يازة قيمة عكس يبحثلن عن ا امسرين: أنبرى ي البحلث من آو  تيا ال -     . بصفة ذات مصداقية فا ق ا
يازة قيمة خفض عدم إإما  للنيم ،التحديدب و  هاضيفإما إ  و خسا ة قيمتهأ،تسجيل عدم ) فا ق ا

يازة قيمة فاضا غيابإن  أ.Big bath accounting) مبالغ فيه بشكل سبب ب ببساطة تفسر مكن ،فا ق ا
اشئة التكاليف سبة للمسرين من  ال  )خسا ةأ فاضا تسجيل اللاقع، ي. هذ قيمةال فاضاتسجيل جراء بال

يازة قيمة  على للحصل  جدا ةعاليعاوة  دفع امسر قد أنب امالية ٓسلاقإ ا إشا ة مكن أن يعطي فا ق ا
 مثل. (n’est pas créatrice de valeur) قيمة لق ا العمليةهذ  نعليه فإ و ،امستحلذ عليهاامؤسسة  أسهم
 ،ممكافئاه ضيف) مستحقاهم أو أجل هم فيض خا  من إما ،مسرينلل جدا امكلف قد يكلن اإعان هذا
 إذا )مسرين جددأم ستبداها خا  منإما  و ،أstock-optionsي ملكية الشركة  همحصص و ممهأسه قيمة أو
طأ هذا عاقبةم امسامن قر  اات، بعض ي. سراتيجياإ ا يازة  قيمة فا قض يخفبت يقلم امسرين قد ا ا

ظيف" أجل من فيه مبالغ بشكل سابات تطهر أو ت         ،و خاص دد سياق يتتم  مثل هذ العمليات". ا
د  ديدا و قيقة فيف. ينر امس تغيرع ددامسرين  ،ا فيض أو تسجيل ميللن ا فا ق  على خسائر القيمة إ 

يازة   زمةٓ مكن ذلك، إضافة إ .السابقن للمسرين التكاليف هذ ليم أجل منذلك  و بقلة، و بسرعةا
دهدف  ساباتا طهرلت أن تدفع امسرين أيضا مالية وأ قتصاديةا  .همامسؤوليت من ا

يازة تقييم فا ق ماذج إدا ة علىركز ي ثل البح من الثاي التيا  - أو البحلث  الد اسات هذامسرين،  قبل من ا
د ب ة تقييم طريقة تطبيق امسرين يفرض على عادة القيمة فاضا ختبا ا: التا على التحديدتست  عملما و ،معي
قدية التدفقات طريقة هي ة ال يازة العادلة القيمة لتحديد ،أDiscounted cash-flows) احي  أنإا  .لفا ق ا

تائج صل  تمي ال ال  تغرةم أparamètres)معلمات  على كبر بشكل تعتمد ،هذ تقييمال ةقيطر من  عليها ا
قدية التدفقات طريقةف .أévaluateurs) منل امق قبل من ستخدمةم ة ال  تطل فرضيات  على عتمدت ،ديدا احي

قدية التدفقاتمل  معد  يتعلق فيما سيما ا ،امسرين قبل من امقرحة الشركة  معدات اعتماد حيث أن .ال
يازة ترفع من قيمةالشركات عل  ،(taux anormalement élevés) طبيعي غر بشكل مرتفعة  بالتا و ،فا ق ا

                                                           
1
 Alain Schatt Fabio Scerra (2013), Étude des dépréciations du goodwill dans le secteur bancaire européen, 

revue L’e pe t-comptable suisse, suisse, pp 466- 467. 
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قدية التدفقات طريقة فإن ذلك، على عاوة. قيمته بتخفيض القيام بتجت ة ال  التقييم معد  ديد تتطلب احي
ا سيللة  تلليد وحدات ميع ديوح معد  ستخداما مكن جهة منف. أيضا به التاعب مكن امعد و هذا  ،ا

ة زي  ،" taux anormalement faible"ضعيف  معد  استخداممسرين لل مكن أخرى، ةهج من و ،أUGT) ا
قيقي للمخاطر » مقا نة مع امعد  ا

la véritable rémunération du risque
يازة العادلة القيمة لزيادة ، «  ،لفا ق ا

 .القيمة )خسا ةأ فاضا بتسجيلالقيام  ب بالتا و

 معالجته المقارنة و المطلب الثالث: تدقيق فارق الحيازة

ة        يازة  معا ،  IAS/IFRSاحاسبية الدولية امعايركانت وفق   ب،هذا امطل غايةال م عرضها إ فا ق ا
ية  تلفر، البلدان بعض إا أن اسبية وط تلفة عما جاءت ي بعض آحيان من خا  أنظمة  اسبية  خيا ات 
سبة للشركات غر امسعرة ي البل وة ،الدولية امعايربه  شط ي ميادين خاوة ،خاوة بال  هذا عليه و .أو ال ت

ة لتقدم ا هصيص سيتم امطلب يازة، امقا نةمعا  .هتدقيق أهم مراحل تقدمباإضافة إ  لفا ق ا

 المعالجة المقارنة لفارق الحيازة  1-

 إسبانيا 

يازة يعتر          فعة  مدة ذات أولك فا ق ا من  لكن و اك،هتلإقابل غر  يعتر فإنه عليه و. ددة غرم
 بتشكيل امسامة شركات يلزم ،اإسباي التجا ي القانلن ي امقابل. )خسا ة القيمةأ قيمته خفضت اممكن أن

يازة من  %5 إ يساويغر متاح  حتياطيا اوة على تأثر له ااحتياطييث أن هذا  ،فا ق ا  آملا  ا
لي اكتهلإ مشابهو  ماثل ة 20 مدى على الس  1.س

 ألمانيا 

يازة فإن"، german GAAP " آمانية احاسبة عايرم وفقا           على كلتيه ادي،م غر كأول يعتر فا ق ا
ياة  مدة  كانت إذا ،امالية للقلائم امتممة اماحق ي اتتفسر  تقدم تتطلب هذ امعاير. ااقتصاديةمدة ا

ياة لات أ05) مس تتجاوزهذ  ااقتصادية ا متابعة فا ق  ضرو ة إ آمانية تشر امعاير ،أخرى ناحية من. س

                                                           
1
Odile Barbe, Belen Garcia-Olmedo (2010), la réforme comptable espagnole : convergence avec le référentiel 

IFRS, revue française de comptabilité, N°438, France, p 51. . 
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يازة فاضلتسجيل أي  ا ة ي القيمة، ا ياة الباقية مرة ي الس  مع اإشا ة إ أن. باإضافة إ مراجعة مدة ا
يازةعلى  قيمةال خسا ة  1.اسرجاعها مكن ا فا ق ا

 سويسرا 

سابات املحدة Swiss GAAP RPC 30 يحسب امعيا  السليسر            آول  الصافية فإن "، "ا
يازة عملية ي امتحصل عليها الية القيمب ب تقييمها ا يازة تكلفة كانت إذا. ا  امعاد ول آ واي تجاوزت ا

يازةامادية غر آول  ي سجلي و فا ق حيازةك الفرقب ااعراف يتمفإنه  ،هاتقييم  اإشا ة إليه ب . فا ق ا
فصل بشكل يازة إهتاك فرة. اماحق ي أو اميزانية ي م لات أ50) مس هي عملما فا ق ا د) س  قصىآ ا

يازة امتحصل عليه القيام مقاوة اممكن منأ. ر ةام ااتا ي ةس أ20) هل عشرين لا  آم مع فا ق ا
اوة يازة تا يخ ي ا  2.ا

 لوكسمبورغ 

يازة          ههتاكإ أول يتم عبا ة عن هل ،(Lux GAAP) يةلكسمبل غللا حسب امعاير احاسبية فا ق ا
لات، أ05) مس مدى على فعة أطل  رير بت اإدا ة متاق إا إذا س  مراجعة يتم فإنه ،كذل إ باإضافة. مدة م
ليا يازةافا ق   خسا ة ،اإباغ اما معاير خافا و. أالقيمة فاضا ختبا ا) تهقيمي  تعديل أي لتسجيل س
يازة قيمة  3.(Lux GAAP) يةلكسمبل غللا احاسبة معاير حسب اسرجاعها مكن فا ق ا

 كندا 

ا  ي معاير اإباغ اما كما         يازة ،هل ا دية  فإن فا ق ا  ي إا ااعراف بهيتم  احسب امعاير الك
ا  ي معاير كذلك  .تبقيةم كمبالغمه  يتقي يتم و امؤسسات ميع عملية إطا  ، مثلما هل ا فا ق  اإباغ اما
يازة ضع و ا يتم إهتاكها ،ةدداح فعة غراممدة  ذات غر امادية آول  و ا  فاضا اتختبا  ا إما 

                                                           
1
 PricewaterhouseCoopers (PWC) (2010), financial accounting reporting and auditing services, IFRS versus 

German GAAP (revised) summary of similarities and differences, , Germany, pp 22-23. 
2
 KPMG – Swiss GAAP FER (2014/15), Vue d’e se le, o ptes o solidés illust atifs et he k-list , 8

ème
 édition 

remaniée, Zurich, suisse, p 12. 
3
 Marc minet, Anne spphie preud’ho e (2013), similarities and differences a comparison of IFRS and 

Luxembourg GAAP, guide Pwc Luxembourg,  Luxembourg, p 51. 
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ة،واحدة مرة  القيمة د  اإشا ة إ أنإا أن على آقل ي الس فاض القيمة ه  حسب امعاير  اختبا ات ا
دية . الك 1تلف عن تلك ال تتم وفقا معاير اإباغ اما

 

 رنساف 

يازة امتح ،"ميع امؤسسات" IFRS 3 اغ امابمعيا  اإ اعتماد مع         ل عليه من عملية صفإن فا ق ا
ة ي واحدة مرة القيمة فاضا ختبا با ،)امستحلذأ امشري يقلم ذلك من بدا ،التجميع ا يتم إهتاكه  الس

 وفقا القلائم امالية املحدة بإعداد ةزملامهي  فقط ي البل وةامسعرة  لشركاتا ،ي فرنساإا أنه  .آقل على
 تقدم و إعداد خيا  لديها امسعرة غر الشركات ،ي امقابل. 2005 جانفي 1 اإباغ اما بداية من معاير

 الذي ،02-99 قانلن عم الفرنسية قلاعدال تطبيق ي ستمرا اا أو اماسب معاير اإباغ ح املحدة احساباه
يازة إهتاك يعتمد زا ي ا بغي أن تعكس بشكل معقل  على مدى فا ق ا  آهداف و فراضاتاا مدة ي

يازةاحددة و ام د القيام بعملية ا ي  إهتاك ل ةكملم كلنأن ت ب القيمة فاضا اتختبا  ا كما أن  .لثقة ع
 2القيمة. فاضا على مؤشر يظهر فيها كل مرة

 تدقيق فارق الحيازة: من تخصيص سعر الحيازة إلى خسارة القيمة 2-

ايد و مر  عن شرعية و ودق حسابات امؤسسة امراجعة،                  اوللن تقدم  أي  امدققن دائما ما 
لد القلائم امالية  التحقق من مدى مائمة و جلدة امعللمات د من ب ها، من خا  فحص كل ب امالية امفصح ع

يازة، فإن الصعلبات املاجهة تزداد نظرا لطبيعة هذا آول )بقاياأ. ي  على حدة. إا أنه فيما يتعلق بفا ق ا
ديا كبرا للمدققنChristian Prat Dit Hauret  هذا السياق يشر يازة مثل  ، الذين بالكاد إ أن فا ق ا

لع من آول  هم اللجلء إ أساليب التدقيق امعتادة، و ذلك نظرا للطبيعة غر امادية هذا ال  3.مك

 

 

                                                           
1
 KPMG au Canada (2010), comparaison des IFRS aux PCGR canadiens – Aperçu, troisième édition, Canada, p 

55. 
2
 Thierry Roy (2006), amortissement du goodwill: une divergence France/IFRS qui subsiste, revue française de 

comptabilité, N° 386, France,  p 35. 
3
Christian Prat dit Hauret (2009), le contrôle de la survaleur : un défi pour les auditeurs légaux, Anales des 

mines responsabilité & environnement N° 55, Paris, France, p 15. 
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يازة مس التقييم آو و كذا التقييم الاحق و بالتحديد خسائر قيمته        1:بصفة عامة، تدقيق فا ق ا

 تدقيق التقييم اأولي لفارق الحيازة 

ديد آول  امادية و          ب على امشري )امستحلذأ أوا،  ميع امؤسسات،  غر  ي إطا  عملية 
ا، هل ضمان التحديد الصحيح من خا  مع كل امعللمات  امادية للشركة امستحلذ عليها. هدف امدقق ه

ب سلء تقد شاطات ال م حيازها، و ذلك لتج ير طبيعة بعض آول  )طبيعة كلها امتاحة عن طبيعة ال
الية ي القطاع و لدى العماء اآخرين، م يتم  د على امما سات ا قابلة للتحديد أو اأ. امدقق قد يست
صائص  ظر ي ا ا يعيد ال ديد القيمة العادلة لأول  امادية و غر امادية من قبل امشري. امدقق ه

ديدها، طرق التقييم امختا ة و كذلك البيانات امرجعية و امعلمات امستخدمة الرئيسية لأول  ال م 
(paramètres)  يازة اور امر ة لفا ق ا ي هذ الطرق، و ذلك لضمان اتساق هذ البيانات. و أخرا، الع

صلم،  يازة و القيمة العادلة لأول  و ا تها امتبقي امتحصل عليه من الفرق بن تكلفة ا ب أن يتم عقل
فاض )خسا ةأ  طر حدوث مزيد من ا صرا مللدا  رص على أا يكلن ع من قبل امدقق، من خا  ا

 قيمة هذا الفا ق.
 تدقيق اختبارات انخفاض القيمة 

فاض قيمة آول ، يبدأ امشري )امستحلذأ بتحديد اللحدة امللدة لسيللة          ي إطا  عملية ا
ة ب زي اق ا ديد هذ اللحدات، و كذا شروط إ الشكل الصحيح. امدقق يقلم بالتحقق من معاير 

اقضات أو  ها ت تج ع ، و ال مكن أن ي ة هذ زي يازة امتبقي بلحدات تلليد سيللة ا صيصأ فا ق ا (
فسه بعملية التخصيص م يقلم مقا نة أعماله مع آ عما  ال قامت ها خلل ما. غالبا ما يقلم امدقق ب

ب أن تكلن مائمة و متسقة ما  فاض القيمة، و ال  ديد مؤشرات ا طلة الثانية هي  الشركة. ا
ديد القيمة العادلة ديدها ي آو . و أخرا، يبقى على امشري    يتلافق مع خصائص آول  ال م 
ة. طرق التقييم امختا ة من قبل العميل و امعلمات ال قام  زي فعة لللحدة امللدة لسيللة ا و قيمة ام
اقضات أو  ليلية من قبل امدقق و ال قد ت ظهر ت ل مراجعة  باستخدامها ي ماذجه، تكلن كذلك 

ساب على أساس مؤشرات خيا ات غر مائمة قامت ها الشركة. و عليه امدقق يقلم من جديد  با
اسبة له، و هذا باستخدام الطرق الرياضية آخرى.  امخاطر ال تبدو م

                                                           
1
 Nathalie Dagorn, Elodie Courjon (2009), le modèle de la juste valeur, facteur de volatilité ou révélateur de la 

santé du marché, congrès: la place de la dimension européenne dans la comptabilité contrôle audit, 
Strasbourg, France, pp 8-9. 
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 نتائج استبيان حول مواضيع مختلفة ذات الصلة بفارق الحيازة 

 ،16:24، على الساعة 2017 جانفي 22 ي ت عر الريد اإلكروييعن طريق اانرنم  ستبيانهذا اا
امل  التسير،دكتل ا ي عللم امتحصل على  و التسيري ااقتصاد  الروفسل  أRobert Obert)مع السيد  ا

رة احاسبية ية الثرية. سرتهنظرا م من قبيل الصدفةامبحلث م يكن ، اختيا  التسير احاسي و لشهادة ا هل  امه
رة احاسبية احلفن يئةه ا ئيس نائبا للرئيس و متقاعد حاليا، غر أنه كان سابقا      آوامراحل )  امتحان ا

هائيو  لف العديد كما أنه أي با يس،   INTEC-CNAM، مدير الد اسات فرنسية،  ئيس جامعة (اامتحان ال
ا  احاسبة.  من آعما  آكادمية ي 

 حتوي على ستة أجزاء:ي ااستبيان -

  زء آو  ؛IFRS 3معيا  اإباغ اما يتضمن أسئلة حل   ا

  زء الثاي يازة؛ التقييم و ااعراف آو ص أسئلة يشملا  بفا ق ا

  زء الثالث يازةقيمة  متابعةتعلق ت تلي على أسئلةا  ؛"اإهتاك" فا ق ا

  زء الرابع يتضمن آسئلة عن يازة قيمة متابعةا  ؛"خسائر القيمة" فا ق ا

  امس زء ا ها تلي على أسئلة حل  ا يازة؛امعللمات امفصح ع  ذات العاقة بفا ق ا

 لعةمفتلحة  كانت أسئلتهزء السادس  ا يازة حل  و مت  .فا ق ا

 هذا ااستبيانف اهدأ -

 لتقدم  احاسي و معاير احاسبة الدولية، اجا ي  أي خبر  ة معرفةاول ااستبيان هل االغرض من هذ

يازة؛ملضلع حل   اتالتلضيح التدعيمات و مزيد منا  فا ق ا

 ؛هذ الد اسةإطا  تطلير ي تقدمه و تعزيز ما م  تأكيد و 
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  قيق ص عليه القانلنمن امقا نة  نلعالتمكن من  -99 بن ما جاءت به معاير احاسبة الدولية و ما ي

فا ق  ةامع فيما يتعلق أ،تطبيقه خيا  ي البل وة امسعرةغر الشركات الفرنسية  )الذي ملك 02

يازة  .ا

 ااستبيانعرض نتائج  -

 ٓاو الل  جلبةليل ا زء آو  الذي ت  هذا امعيا  تعتر أن أحكام يلضح ،معيا  اإباغ اما ا دة على ا
ة امخصصةفيما يتعلق  ،و كافية حسب امبحلثشاملة  يازة بامعا  خاوة و أها على عكس لفا ق ا
يازة الكلي طريقة)تلفر طريقتن للتقييم ، 02-99 القانلن زئي و فا ق ا يازة ا  مأ، شيء آخر مهم فا ق ا

باطه من أجلبة امبحلث و ص ااعراف است يه ملقف امعيا  فيما    اتؤسسع اميمتكاليف ب هل تب
ها ي تكلفة ،كأعباء يازة بدا من تضمي اوله ي هذ الد اسة حل  كما يؤكد. ا  ااا امبحلث ما م ت

ل  يازةمفيما يرتبط سيما  ا و امعاير آمريكية معاير اإباغ اماالتقا ب بن امتزايد  ة فا ق ا  ؛عا

 

  بفا ق  عراففيما يتعلق باا الدولية ليه أغلب امرجعيات احاسبيةتذهب إ ما مع ملافقة تامة أظهرامبحلث
يازة   ديد مكلنات مللد م مادي،كأول غر ا  فا قافع اقتصادية مستقبلية، على الرغم من وعلبات 
يازة املاجهة ي اميدان الصعلبات عن  ما يتداو  امبحلثخلق القيمة، كما أكد  يقة عنحق امسؤولة ا
ص  العملي  يتم تسجيلها يالثغرات العديد من  بالتا و ،القابلة للتحديد اماديةديد آول  غر فيما 

صيص  يازة تكلفةعملية   ؛ا

 

 سبة يازة حسب القانلنم بال ة فا ق ا تطبيق متلافقا مع  امبحلث لقفمكان ،  02-99 )الفرنسيأ عا
يازة، لكن اإهتاك على فعة و  مع فا ق ا ص الذي هل آمرديد مدة ام الذي ، القانلنهذا  عليه ا ي

رية للمؤسسات   امبحلث مثلما م اإشا ة إليه ي هذ بر  د هذا اتحديدها، فرض الفرنسية ليرك ا
تائج من قبل  من التقليلحاولة الد اسة، م اضعة ٓحكام فرنسيةالشركات الإمكانية التاعب ي ال هذا  ا
ة فا ق ا على وعيد أخر ليس مع فرضيةامبحلث ، القانلن  ؛آخرى اديةغر ام يازة كغر من آول معا
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   يازة ه متفق مع تطبيق اإهتاك مع خسائر القيمة يبدو أن ،امبحلث أجلبةليل خا  من ي على فا ق ا

ص عليه القانلن  سائر امسجلة عليهمع عدم اس، 02-99نفس اللقت مثلما ي أيضا أكد  امبحلث، رجاع ا

تقدما  سبة خسائر القيمة مكلفة جدا  اختبا ات ي آوساط احاسبية حل  كلن ي مع التأكيد  ،للشركاتبال

دخاوة هذ ااختبا ات حساسية على  ةوحدة تلليد شبكة  تشكيل ع زي   ؛سيللة ا

 زء ي  أكد امبحلث امس من هذ امقابلةا ا  حل ما و د ي الفصل السابق ، ا ي  امسعرة الشركاتا
ب البل وة يازة قيمة علىال تسجيل خسائر ل  تأثر و ال آول شدد على أمية هذا، كما فا ق ا
ها  امفصحعلى امعللمات  ،تسجل خسا ة قيمةي احتمل ٓ خافا و امعللمات امالية،  يمستخدملدى ع
ا من اإفصاح عن امعللمات أن امستلى اب يرى امبحلث ،لدى مستخدمي امعللمات السائدلاعتقاد 
يازةب ذات الصلة  مائم؛ و كاي  بأنه فا ق ا

 

  سبة يازة امعللماتعن  حا فصاإ مائمةزيادة لبال امعللمات بأن  ، فإن امبحلث يرىذات الصلة بفا ق ا
 ؛أاماحق) امسعرةلشركات ل يةامرجعاللثائق  تظهر يب أن آكثر أمية 

 

 ص يازةإمكانية تقييم  فيما  اعراف لإمكانية أية رى ي فإن امبحلث اامللد داخليا ي امستقبل،  فا ق ا
يازةه لع من فا ق ا         ،امستقبليفرق يس اللو  تعرف فقط بالفرق امدفلعاحاسبة  و يلضح بأن ذا ال

يازة )إهتاك و خسائر ديد ب يرى بحلثام فإن ،القيمةأ و بالعلدة إ قضية متابعة قيمة فا ق ا مدة أن 
فعة يازة م اممكن  أن من أهم الصعلبات و ،ديد قيمته القابلة للتحصيلأكثر وعلبة من  فا ق ا

يازة دققام ملاجهتها من قبل ةوحدات تلليد  ديد هي، ي عملية تدقيق فا ق ا زي ديد قيمة  و سيللة ا
فعة هذ ا )التحينأعن  اللحدات ام  .طريق التقييم ا
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 المبحث الثالث: فارق الحيازة من المنظور المالي 

يازة وفقا للمعاير احاسبية الدولية            ، IAS/IFRS بعد أن م عرض فا ق ا ظام احاسي اما ، حسب ال
ية لبعض البلدان. فإن هذا امبحث مع بعض امقا نات مع امعاير احاسبية آمريكية و امعاير  احاسبية اللط

يات امستخدمة ي امالية، من خا  إبراز   يازة حسب التق ديد فا ق ا صيصه لتقدم أهم طرق  سلف يتم 
ة إ أساليب تقييم امؤسسات، و بالتحديد أساليب فا ق  ليل طبيعته، أوله، كيفية حسابه...ي إشا ة مبط و 

يازة ا  مستخدمة ي هذ العمليات.ا

 المطلب اأول: فارق الحيازة المحتسب في عمليات تقييم المؤسسات

يازة بشكل بعدي من خا  السعر امدفلع )امقا بة احاسبيةأ،            زء، بدا من تقييم فا ق ا ي هذا ا
ا، ستكلن ي شكل تقييم قبلي من خا  قيمة مردودية ال ا سلف لن فإن امقا بة ه شركة. ما يع أن التحليل ه

اد  اولة البحث عن إ ، مع  ظل  اما ليل ام ظرة احاسبية البحتةأ، و إما  ليل امعاير احاسبية )ال يكلن 
ظل ين.   وابط بن ام

 IAS /IFRSفارق الحيازة المولد داخليا حسب معايير المحاسبة الدولية 1- 

بغي " آول  غر امادية" IAS 38 للمعيا  احاسي الدووفقا                يازة امتللد داخليا ا ي فإن فا ق ا
ااعراف به كأول ٓنه غر قابل للتحديد. هذا الفا ق ا يعتر مل د قابل للتحديد )مع أنه ليس قابا 

ه أية حقلق تعاقدية أو حقلق نظامية أخرىأ مس شأ ع يطر عليه من قبل الكيان، و مكن لانفصا ، و ا ي
1تقييمه بالتكلفة بطريقة ذات مصداقية.

 

ميع امؤسسات،  اتج عن عمليات  يازة ال ص فا ق ا يازة ال تظهر ي القلائم امالية  مبالغ فا ق ا
ديد امكلن من عدة مؤسسات قد يقلم بتلسيع و زيادة نشاطاته و عاقاته مع شركاء آ خرين،      هذا اجمع ا

فظة زبائن  صل  على  ه ا تجاته أو خدماته، كما مك ه بذلك أن يكتسب معة جديدة بفضل جلدة م و مك
اور ال ا يظهر ها أي أثر  جديدة...إا أن امعاير احاسبية ظلت دائما حذ ة و متحفظة فيما يتعلق هذ الع

اور، ما هي ي ا يازة امللد داخليا )الذي ا ي القلائم امالية. هذ الع قيقة إا عبا ة عن ما يسمى بفا ق ا
أمام عدم ااعراف احاسي هذا، ي طرح السؤا  حل  كيفية إعطاء  (.IAS 38 يتم ااعراف به ملجب امعيا 

                                                           
1
 IFRS foundation, IAS 38, op.cit, p 7. 
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يازة (valoriser)  قيمة د على تقدم فا ق ا ا تست احتسب بالطرق  هذا الفا ق امللد داخليا. الفكرة امقدمة ه
اسبيا مكن أن تكلن حقا  (valorisation)امالية كمحاولة لتقييمه اور غر امعرف ها  ، ٓن قيمة هذ الع

  معترة.

 التصور المالي لفارق الحيازة 2-

يازة يسعى إ تقييم أو إعطاء قيمة            ظل  اما يقدم كما يلي: فا ق ا يازة حسب ام اور  فا ق ا للع
شأ من  يازة هل قيمة ماعية ت غر امادية غر القابلة للتحديد و غر القابلة لانفصا . بعبا ة أخرى، فا ق ا
يطها  اور أول  ااستغا  ي سياق خاص بامؤسسة و  ظيم العاقات امتبادلة املجلدة بن ميع ع ت

اص  1.ا

 التشابه بن هذا امفهلم و امفهلم احاسي امقدم سابقا مكن ماحظته. 

التقييم من خا  ااعتماد على الطريقة الذمية يعاب عليه استبعاد قيمة آول  غر امادية                       
لق القيمة. التقييم على أساس ا ة يعاب عليه و البشرية، ال غالبا ما مثل امصد  الرئيسي  قدية احي لتدفقات ال

مع بن  ة، يهدف إ ا بدو  إما  آول  ال وجدت ي وقت امعاملة. و عليه التقييم وفق الطرق اهجي
يتها ي امستقبل.       اور ال تشكل ذمة الشركة و كذا   الطريقتن، لكي يتم آخذ بعن ااعتبا  كل من الع

يازة السالب ي حاات أخرىأ. هذا الفا ق يفسر ي  و تعتمد هذ الطرق يازة )أو فا ق ا على مفهلم فا ق ا
لق القيمة  2.اللاقع على أنه القيمة ال مثل إمكانيات و قد ة مل الشركة امرتبط 

 

 

                                                           
1
 Asso iatio  des e pe ts e  é aluatio  d’e t ep ises (2014), lettre trimestrielle n°13 – 3 

ème
 trimestre, Lyon, 

France, p 03. 
2
 Elisabeth Bertin, Christophe Godowski, Reda khelassi (2013), manuel de comptabilité et audit, édition Berti, 

Alger, Algérie, p 65. 
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قدية امستقبلية، يؤديان إ نتي               دما التقييم الذمي و التقييم عن طريق التدفقات ال جة واحدة ع
يكلن امعد  امطبق على آ باح، يساوي معد  مردودية آول ، الذي بدو  يكلن مساويا لتكلفة الدين. فيما 

 1:يلي سيتم استعراض مثا  يلضح ذلك

تيجةأ  شركة ديلن و أول لتكن    :ما يليك ملخصةما )بعد تلزيع ال

 

 

 

 

ة  10 %معد  تكلفة الديلن يساوي إ  و معد  مردودية آول   .ي الس

تائج يلخص كما يلي:  حسابات ال

120…………………………………………………………… )% 10  × 1 200)   ااستغا  نتيجة 

 

-40 ………………………………………………………….……. (% 10  × تيجة امالية ( 400  ال

80………………………………………………………..…………………………….... الربح   
 

 

سبة تكلفة  أس اما  اوة يساوي إ على امعد  امردودية امطللب  و بالتا للمستثمر بال  .10 %ٓملا  ا

 

 

                                                           
1
Georges Langlois, Michèle Mollet (2011), manuel de gestion financière, édition Berti, Alger, Algérie, pp 339- 

340. 
  

800 

 

 

 

 

 

 

400 

 

600 

 

 

 

 

600 

 

 

 

اوة  ةتالثابآول   آملا  ا

 الديلن
 آول  امتداولة
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قدية  الذمية وحالة تقييم هذ الشركة بالطريقة ي  صل طريقة التدفقات ال  على ما يلي: سيتم ا

 الطريقة الذمية 1-

  200 1إما آول .......................................................

 400.الديلن..............................................................

 800...............................................................القيمة

قدية 2-  طريقة التدفقات ال

الية تهية من آ باح امساوية  غلسلسة   10 %معد   القيمة ا  :80 ر م

   

 Lim 8 − , −�, =  ,      =      800 

 

ا معد  ،العملي اللاقع ي        من امطللب العائد) الدين تكلفة ،أامستثمر قبل من امطللب العائد) التقييم ا
قص يفسر هذا و تلفة،تكلن  آول  معد  مردودية وأ امقرضن قبل  أسعا  و بالتحديد السلق سيللة ب

دماتو السلع  سلق ي آول   .اما السلق ي امالية آو اق أسعا  من طءبتتغر بشكل أ ،ا

فا ق " سما يأخذ الفرقفإن  ،الذمي تقييمال يتجاوز اتتدفقال عر التقييم كانما   إذا ،امؤسسات تقييم ي        
يازة يازة ،"ئضالفا" أو "ا من  أكر مردودية شهدت قد الشركة أول  كانت إذا يتحصل عليه املجب فا ق ا

الة ي. امستثمر قبل من امردودية امطللبة يازة يطلق عليه امعاكسة، ا  .badwill أحيانا و لباالس فا ق ا

 من امردودية امطللب معد  أن حن ي ،12 % هل  امرةهذي  آول مردودية  معد أن  فراضا على      
تائج . 10 % يزا  ا امقرضن و امستثمرين قبل  :كما يلي  يقدمحسابات ال

144…………………………………………………………… )% 12 ×  1 200)   ااستغا نتيجة 

 

-40 ………………………………………………………….……. )% 10   × تيجة امالية ( 400  ال

104…………………………………………………………………………………….... الربح   
 

n 
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الة ي كما الذمي تقييمال 1-  800 إ يساوي السابقة ا

قدية قييمتال2-   حسب طريقة التدفقات ال

الية معد   تهية من آ باح امساوية  غلسلسة   10 %القيمة ا ,4 :104 ر م       =     4  

يازة حساب 3-  فا ق ا

240  = 800  – 1 040. 

 حساب فارق الحيازة المطلب الثاني:

يات قطر ي هذا امطلب سيتم تفصيل ال         ساب و التق ة  يازة اممك هذ الطرق تلف  ، إذفا ق ا
ساب )واي امركز اما امصحح، ام،قيمة ال باختاف امعلمات امستخدمة ي عملية ا لهرية ا آملا   ا

 .).الضرو ية لاستغا ..

يازة        ظل  التدفقات قيمة امؤسس فيه كلنت ي كل مرةيظهر  ،سابقا من خا  ما م ذكر  ،فا ق ا ة من م
ظل  الذمي.تها ميأكر من ق ساب  من ام يازةالصيغة العامة   1:هي الفائض أو فا ق ا

V - ANCC = GW                                          

  :يث

V : امؤسسة حسب التدفقات قيمة 

ANCC: واي امركز اما امصحح 

GW: يازة  فا ق ا

                                  

 

                                                           
1
 Ibid, p 351. 
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 العائد السنوي لفارق الحيازة 

يازة، لتحديد         بغي فإنه قيمة لفا ق ا يازةفا ق  ديد عائد ي ه و ا أ ي ا يث  ، ملته أو )التقييم ا
ةأنه  ة لس  1:ضعن ،n معي

Bn :  ة  nالربح امتلقع ي الس

An: آول  الضرو ية للحصل  على الربح 

r:  معد  امردودية امطللب لأول 

Rn: يازة لي لفا ق ا  العائد الس

 ، صل بالتا  على: يتم ا

Rn = Bn – r x An 

 

  عائد فارق الحيازةل الحاليالتقييم 

يازة يساوي          الية لقيمةإ ا فا ق ا يازة علائدل ا  هل معد  iأن  يث. امستقبل ي امتلقعة فا ق ا
ا التقييم  يازة علائدلا ا مكن . فا ق ا  2:أن يتمالتقييم ا

 يازة امتلقعة ي امستقبل علائد على إما لات من دد عددل ،فا ق ا يقد   العدد هذاالعملي  اللاقع ي ،الس
لات (05) مسة لات أ05) مسا بعد ما هٓن ،س بؤ ،س  ؛دالتأك أكثر بعدميتصف س بالعلائد الت

 �� = �  + � −  + � + � − + �  + � −  +  �  + � −  + �  + � −      
 تهية منسلسلة  على إما يازة على  ضةر العلائد امف غر م صل أها ثابة؛ فا ق ا عليه من خا   ملة  يتم ا

لي: ��                   العائد الس =  ��           

 

                                                           
1
Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC), fascicule  de la finance: évaluation de 

l'entreprise, Série 02, partie 2, France, p 116. 
2
 Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, op.cit, p 351. 
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 فارق الحيازة طريقةتطبيق  آليات 1-

يازة طريقة         ساب علماتم اختاف و ذلك عائدامتغرات،  من العديدتتميز ب فا ق ا امستخدمة  ا
(paramètres du calculامعد   امطللب، امردودية معد  ااقتصادية، آول : أ  ...التقييم ا

 An ااقتصاديةاأصول  1-1-

يازة تعبرالظاهر ي  A لآو        1:التفسرات التالية nحسب  مثل ،عائد فا ق ا

 أ؛ANCCواي امركز اما امصحح ) -

ام - لهرية ا  أ؛ أوVSB) القيمة ا

 أ.CPNE)لاستغا  آملا  الدائمة الضرو ية  -

 صافي المركز المالي المصحح  1-1-1-

صل  يتم        ستبدا ا طريق عن" l’actif net intrinsèque" أو أANCCواي امركز اما امصحح ) على ا
قيقية القيمب احاسبية لقيما  :عليه و .ا

 .الديلن إما - آول  إماأ = ANC) واي امركز اما

 .اتالتغر  -+/ واي امركز اماأ = ANCC) امركز اما امصحح واي

  القيمة الجوهرية الخام 2-1-1-

ام        لهرية ا  ااستغا  عملية ي امستخدمة املجلدات قيمة هي عبا ة عن القيمة ا

 ام لهرية ا  :تشمل (VSB) القيمة ا

 ؛التمليلي ا اإ عقد ملجب امستخدمة اممتلكات -

 .ااستحقاققبل تا يخ  امخصلمة آو اق التجا ية -

 

                                                           
1
  Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, op-cit, pp 352-353. 
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 ام لهرية ا  :تشمل ا القيمة ا

 ؛)خا ج ااستغا أ التشغيلية غر آول  -

 ؛لميةال آول  -

 .احل التجا ي -

 لاستغالاأموال الدائمة الضرورية  3-1-1-

 :تشمل (CPNE)  الضرو ية لاستغا آملا  الدائمة         

فعة  -  ؛لاستغا الضرو ية  آول قيمة م

 .BFRE لاستغا  أس اما  العامل  احتياجات -

ام  و (CPNE) آملا  الدائمة الضرو ية لاستغا  أن ي اللاقع         لهرية ا  انتلفا  ،(VSB)القيمة ا
امأن  يتمثل ي كلن الرئيسي الفرق غر أن. امالية غر الديلن ي وجلد إا لهرية ا  د اسة على قلمت ،القيمة ا

اميكي( CPNE) لاستغا  الضرو ية الدائمة آملا  مفهلم أن حن ي ،اميزانية  التثبيتات. هل مفهلم دي
لية لتلقعاتل ضع،  (BFRE)لاستغا  أس اما  العامل  احتياجات و لاستغا  الضرو ية  تطل ب امتعلقة الس

 1. قم آعما 

 ااقتصاديالربح  2-1-

 إظها  البحث عن التلافق وم تحيث ي. امختا ة ةقتصادياا آول  على يعتمدااقتصادي  الربح تعريف
 2:امرتبط بآول ااقتصاديلربح ا

  صافي المركز المالي المصحح 

بغي نهإف ،صاديقتاا لوآباعتبا  هل  واي امركز اما امصحح م استعما  إذا  :ي

ائية تائجال استبعاد -  ؛ااستث

 ؛لميةال ول آ هتاكإ صصات حذف -

                                                           
1
 Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC), op.cit,  p 117. 

2
 Ibid, p 118. 
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فعة. قيمة أساس على تاكهاإصصات  تقدير -  ام

 .قتصادياا الربح ي ها ااحتفاظيتم  امالية اءبآع كافةعليه فإن   و

 اأموال الدائمة الضرورية لاستغال 

 نفسإجراء يتم فإنه  ،لاستغا  الضرو ية الدائمة آملا  عنبا ة ع هي قتصاديةاا آول  كانت  إذا
 :يلي ما ستكما امع السابقة  التعديات

اوة آعباء و اإيرادات داستبعا -  ؛ااستغا  خا ج اممتلكات و آول ب ا

 امالية؛ الديلن فلائد إدماج عادةإ -
ا  التمليلي؛ استبعاد -  أقساط اإ

ا  التمليلي امؤجرة، اممتلكات أساس على تاكهاإ تقدم -  .امستعا ة أو امتحصل عليها ي إطا  اإ

 القيمة الجوهرية الخام 

امب مثلة ااقتصادية آول  كانت  إذا لهرية ا  آملا إطا  الضرو ية ي  التعديات ، فإنالقيمة ا
                 امالية غر الديلن فلائد إدماج عادةإ إ ضافةباإ ،أخرى مرةيتم إجراءها  لاستغا  الضرو ية الدائمة

(ces intérêts sont compris dans la rémunération de la VSB au taux rأ. 

 معدل الفائدة2- 

اك   يازة حساب ي همااستعمتم ي نمعدله  1:فا ق ا

ا معد  - يازةأ i) التقييم ا  ؛لعلائد فا ق ا

 .قتصاديةاا آول  على طبقامأ r) عد ام -

 لعوائد فارق الحيازة( i) التقييم الحالي معدل 1-2-

ا    .Aل لأو ةمللام اما   أس تكلفة إ ،مبدئيايساوي  معد  التقييم ا

                                                           
1
  Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, op.cit, p 358. 
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هل  أi) عد ام كلني أن من بد ا هفإن ،صاي امركز اما امصححب مثلة قتصاديةاا آول  تكان إذا -
اوة  ؤوس آملا  تكلفة   ؤوس آملا  كبر حد إ يساوي ،ٓن واي امركز اما امصحح ،ا
اوة  ؛(MEDAF)ملذج عر  خاوة ديدها مكن التكلفة هذ. ا

  كلني أن ابد هفإن ،(CPNE) لاستغا  الضرو ية الدائمة آملا ب مثلة قتصاديةاا آول  تكان ذاإ -
 الضرو ية الدائمة آملا  ٓن القروض ولرؤوس آملا   ةامرجح يةاللسط التكلفة هل أi) عد ام

 ؛الثابة لا دام كبر حد إ يساو ، تلاستغا 

لهرية القيمةب مثلة قتصاديةاا آول  تكان إذا - ام ا  التكلفة هل أi) عد ام يكلن أن ابد هفإن ،ا
امالقيمة ا ٓن الديلن ملع و لرأس اما  ةامرجح يةلسطلا  إما كبر حد إ ساويت ،لهرية ا

 .اميزانية

 قتصاديةاا اأصول على المطبق( r)المردودية  معدل 2-2-

يازة حتسابا يتم  :قتصاديةاا آول  على تطبيقال خا  من عائد فا ق ا

ا من أقل يكلن( r) عد ام اطر؛ بدون لتلظيفل العائد معد  إما -  ؛أi) معد  التقييم ا

 يساوي (r) عد ام مثلها، ال للمخاطر ااعتبا مع آخذ بعن  ،الشركة ي لاستثما  امطللب امعد  إما -
ا  (.i) معد  التقييم ا

يازةحساب ة قيطر ل ملجز جدو  ي الصفحة املالية سيتم تقدم  .فا ق ا
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دو   قم يازة حسب  أ:03) ا   ANCC، VSB،    CPNEحساب فا ق ا

Source: Pascal Barneto, Georges Gregorio (2009), manuel et applications, DSCG 2 Finance, 
2

eme
 édition, édition Dunod, Paris, France, p 296. 

يازة احتسب من خا  آملا   فا ق ا
   (CPNE)لاستغا الدائمة الضرو ية 

 

يازة احتسب من خا  القيمة  فا ق ا
ام لهرية ا   (VSB) ا

 

يازة احتسب من خا  واي امركز  فا ق ا
 (ANCC)   اما امصحح

 

GW = (Bcpne - CPNE × t) �− �+� −��   

 

GW = (Bvsb- VSB × t) �− �+� −��   

 

GW = (Bancc - ANCC × t) �− �+� −��   

 

 صيغةال

 لاستغا آملا  الدائمة الضرو ية 

س ؤو  أس اما  طليل آجل )  مثل مقدا  
اوة ا ل مآ ضرو ي لسر ال+ الديلنأ،  ا

اوة ا ل مآس ؤو   العمل العادي للشركة.    ا
بغي أن  هذ  احتياج و ااستثما ات تغطيي

 . أس اما  العامل

لهرية  امالقيمة ا قيمة أداة عمل  هي ا
ظر عن طريقة مليله      . االشركة، بغض ال

هي مثلة بكتلة  أس اما  امستثمر ي  و
اور ملع آول  الضرو ية  ع

  كهالمت، سلاء كانت الشركة لاستغا 
  .أو ا

 

قيقية امعاد تقي اور الذمية لمها يالقيمة ا لع
 الصافية من كل الضرائب

 

 التعريف

   

 تشمل: لاستغا آملا  الدائمة الضرو ية 

فعة  -  لاستغا الضرو ية  للتثبيتاتقيمة ام
 ؛إستأجا ها أو ال م حيازها

  أ.امعيا ي) العامل  أس اما  احتياج -

 

ام   لهرية ا  ل:تشمالقيمة ا

اور الضرو ية  - فعة للع قيمة ام
 ؛لاستغا 

فعة ممتلكات  -  و ااستغا قيمة ام
ا  مليلي  ؛ال هي ملضلع عقد إ

مبلغ آو اق التجا ية امخصلمة قبل  -
 ستبعد: ي . وااستحقاقتا يخ 
 ؛لاستغا آول  غر الضرو ية  -

فروق أسعا   آول  اللمية و -
 ؛-أول –الصرف 

ية ي فا ق شهرة  - احل )القيمة الضم
يازة  أ.GW ا

 

قيقية  ائب ر الض  + التعديات  + آول  ا
 امؤجلة

 

 حساب آول 

 ب أن تأخذ بعن ااعتبا  ما يلي:

 ؛لاستغا آعباء الضرو ية و اإيرادات  -

ا   ااعتبا آخذ بعن  - اور اإ لع
 ؛التمليلي

ة امتعلقة إ - قطة السابقة بعادة امعا ال
ا اتأ؛  )اإ

 إهتاك آول  اللمية؛ استبعاد -
امالية  الديلن فلائد أعباءميع  استبعاد -

    .طليلة آجلال امتلسطة و

 

 ب أن تأخذ بعن ااعتبا  ما يلي:

آعباء الضرو ية و اإيرادات  -
 ؛لاستغا 

ا   ااعتبا آخذ بعن  - اور اإ لع
 ؛التمليلي

ة امتعلقة إ - قطة السابقة بعادة امعا ال
ا اتأ؛  )اإ

 ؛إهتاك آول  اللمية استبعاد -

 ئد.لاالف عباءأميع  استبعاد -

ا ية  تيجة ا  بل الضريبة قال
  الصافية من الضريبةأ)

RCAI net d’impôt  

 

 حساب الربح

اوة التكلفة اللسطية امرجحة لرأس اما  طليلة آجلالتكلفة امصاد    تكلفة  ؤوس آملا  ا

 

ا اختيا   معد  التقييم ا
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 الحيازة فارق حساب طرق المطلب الثالث:

يازة  فا ق حساب ي امستخدمة الطرق الصيغة العامة آولية   إطا  تقييم امؤسسات هي متعددة،يا
يازة  يلقيمة امؤسسة تساو  سيتم  امطلب هذا. القيمة الذمية اأو السالب مضافا إليه املجبإ قيمة فا ق ا

للسكسلنين طريقةكل من تسمح بتقدم  سبالطريقة ال تقسيمه  اد طريقة و امما سن طريقة، آ  آو وي اإ
 .نامالي و ااقتصادين و نحاسبا للخراء

 (La méthode des anglo-saxonsطريقة اأنجلوسكسونيين ) 1-

يازة الطريقة، هذ ي  من خا عد امكافئة م ويساوي إ  ملة الفرق بن الربح ااقتصادي  فا ق ا
ام قيمةلل (bénéfice économique et la rémunération au taux sans risque) امخاطر لهرية ا واي  أو ا

 1:اما   أس تكلفةب رملةال تمو ت .امركز اما امصحح

صل  على  :يتم ا

GW =   – r × V�  أو  

GW =   – r × N�  

 :أن حيث

ANCC : واي امركز اما امصحح 

VSB : ام قيمةال لهرية ا  ا

r : اطر  معد  امردودية بدون 

B: حالرب  (ANCC أو VSB ) 

 

  

                                                           
1
  Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC), op.cit, p 119. 
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 :تساوي إ إذن قيمة امؤسسة

V = ���� +    – r × V�  أو  

V = ���� +    – r × N�    

  Méthode des praticiens (ou méthode indirecte ou allemande)الممارسين  طريقة 2-

صل  عليها من امؤسسة قيمة ري امتلسط يتم ا  1:ا

د قيمةك سيتم اعتبا  ،خا ج احل التجا ي ز اما امصححكواي امر ) ذمتها قيمةل -  ؛أآدى ا

ية - د قيمةك هابدو   اعتبا هاسيتم  ،VR امردودية قيمة) لقد ها الر  أ.آعلى ا

ه  V        = قيمة امؤسسةو م N  +  قيمة امردودية          واي امركز اما امصحح 

يازة من م مكن و   :بشكل غر مباشر (GW) ديد فا ق ا

V=    �� +��
    = 

��
 +  ��

  =  ���� − �� + ��
   

 

Comme V − ANCC = GW, on a alors GW = –   ��
 +  ��

   

 

 = GW  أي
��−��

      

 

 Méthode de l’union)نالماليي و ااقتصاديين و ينالمحاسبطريقة اإتحاد اأوروبي للخبراء  3- 
européenne des experts comptables économiques et financiers (UEC)  

اد  اويغة من  يه، أUEC) احاسبنللخراء  آو ويطريقة اا  ائدل ع منسلسلة ل أين) التقييم ا
يازة امعلى  اعتماداب ةاحتسب فا ق ا لهرية ا ا  باعتبا  كنل و ،القيمة ا  امكافئة قتصاديةاا آول  أنه

تلي فقط  rمعد   امعلى ا  لهرية ا يازةأيضا إما  و ،(VSB) القيمة ا 2د ذاته. فا ق ا
  

GW = [B – r VSB + GW ]  × �− � + � −�� 
 

                                                           
1
Pascal Barneto, Georges Gregorio (2009), manuel et applications, DSCG 2 Finance ,2eme édition, édition 

Dunod, Paris, France, p 294. 
2
  Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, op.cit, p 360. 
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 :خاصة الفصل

اوةهذا الفصل  قاط ا ةب قدم أهم ال يازة امعا  هتاكإ إ التطرق أوا خا  من ،الاحقة لفا ق ا
يازة الذي  ،APB 16 مريكيآ و امعيا  احاسي ،IAS 22 الدو احاسي عيا ام الذي كرسه كل من ،فا ق ا

مدة  أساسعلى كان اإهتاك   هذا ،آمريكية امتحدة اللايات امعاير ي معد قبل من 1970 عام ي ود 
ة على  آمريكية، امتحدة اللاياتخاوة ي  إا أن هذ اللضعية شجعت بعض الشركات .إهتاك معي

قيق أهداف خفية اإهتاكااستخدام امفرط هذا  ظر  ،بغية  ي هذا ما جعل معدي امعاير احاسبية يعيدون ال
داملقف  يازة بأفضل شكل  قيمةتسمح متابعة  ،بطريقة أخرى اإهتاكي استبدا  هذا  يةو يفكرون  فا ق ا
 .مكن

زء ي ةالذي عرفته ام تحل الإ  م التطرقمن هذا الفصل  الثاي ا يازةل الاحقة عا  من ،فا ق ا
طق إاانتقا  من خا   يازةأ. قيمةال خسائر إ تاكهاإمن  أخر؛ م فاض قيمة فا ق ا  لقفام تغير )ا
 احاسبة معاير إودا  خا  من، FASB ةيكير آماحاسبية ي اللايات امتحدة  معد امعايرأوا  باد  إليههذا، 
يازة" FAS 142 و ،"ميع امؤسسات" FAS 141 امالية  جلان ي ،"آخرى اديةام غر آول  و فا ق ا

فيذ حيز تدخل الو  ،2001 طق. 2002 عام من عتبا اا الت ديد ام يازة أن هل هذ امعاير ا سلف  فا ق ا
تظم تاكهإ ملضلع يكلن لن لي القيمة فاضا اتختبا  ا يخضعس إما و ،م هة  ة.الس معد امعاير  امقابلةي ا

ديد، فقام بدو  اعتماد كثرا ، م يتأخرIASB احاسبية الدولية طق ا إودا  معيا  ب، 2004 ي عام هذا ام
 و بالتا ،هل حل و IAS 22 احاسي الدو عيا ام ىلغأ الذي ،ميع امؤسسات"" IFRS 3 اإباغ اما

فاض اكتهإا  استبد لية القيمة باختبا ات ا   .الس

زائر ي ة ا يازة امعا ص عليهاال  الاحقة لفا ق ا معيا  به  ما جاءع تلف، اما احاسي ظامال ي
ظام احاسي اما غم عدم اللضلح و الدقة القاعدة ف ،IFRS 3اإباغ اما  يازة إهتاك هي ،ي ال  فا ق ا

قيقة مدة مدى على ددة ي ا ص عليه امعاير بهاشمملقف و هل  ،غر  ذي ال أ،99-02انلن ة )قالفرنسي ما ت
يازة  على اف مازا   فعةمدة  يدد من دونإهتاك فا ق ا ديدها ام رية ي  . و ال يرك للشركات ا
سبة  د كل عملية جرد إيشر  اما احاسي ظامال ،خسائر القيمة اختبا اتبال فا ق  مبلغ مقا نة تمي ،أنه ع
يازة يازة ي  .قتصاديةاا القيمة مع املجب ا ظام ما يع أن فا ق ا  يعتر أوا قابا لإهتاك ،احاسي اماال

فاض القيمة معا. يازةي هاية الفصل م عرض بع و ا ي يدخل ذتصل  اما اللاب رتبطو الذي ي ،د أخر لفا ق ا
  .قييم امؤسساتتي إطا  
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 تمهيد

وانب تلف عرض م أن بعد ظرية ا  السابقة، الفصول تلف ي بتجميع امؤسسات امتعلقة ال

يازة قيمة و متابعة اأو التقييم باإضافة إ امعاير   ،IAS/IFRS الدولية احاسبية للمعاير وفقا فارق ا
، احاسي ظامال و US GAAP احاسبية اأمريكية  عمليات  تلف عرضل هصيصيتم س الفصل هذافإن  اما

ميع امؤسسات ال قامت ها إحدى  تقييمديد و  اتج عن عمليات  يازة ال زائرية اتالشركفارق ا         ،ا
 ".صيدال" عجميتعلق اأمر بالتحديد مو 

زائرية الشركات من العديد أن الواقع ي اصة هااإسراتيجي قامت ي إطار ا موبا ا ارجي، ل بعمليات  ا
ص عليه  تلف بشكلاسبيا  تعا تكانذ العمليات لطاما  غر أن ه ،مؤسسات أخرى حيازة أو دمج عما ت

شئ عو فارق ا .IAS/IFRS ةالدولي احاسبة معاير أحكام  ،ن مثل هذ العملياتيازة الذي من امفرض أن ي
فإن هذ الدراسة  و هذا. آخر أو لسبب ذلك أو ا يتم تقييمه بالشكل امائم و تقريبا أثر ا يظهر له أي

اوله ي عملية حالة تطويرو  وضععلى  تعملس انب سد ما م ت ظري، ا  على الضوء تسليطمن خال  ال
صوم امادية و غر ،امادية اأصول تقييم اتعملي  هو الذي امتبقي امبلغديد باإضافة إ  ،القابلة للتحديد ا

يازة" عبارة عن خاصة  ،عدة أسباب تطبيقيةكحالة " صيدال" عم وقع ااختيار على لقد الواقع، ي". فارق ا
زائري ااقتصاد ي دور و أميته اعة قطاع ي ارائد و كونه ا زائر ي اأدوية ص  إنهف ،كل هذا إ باإضافة ا
 .ال قام ها عيجمتال إحدى عمليات على" حيازةفارق "و الذي سجل  امسعر ي البورصة الوحيد عاجم يبقى

 شركةال و)امستحوذ(  امشري عن عامة معلومات تقدم إ شيء كلقبل   أوا الفصل هذاسيتطرق   
اول عمليات سوف بعدها ،عليهاتحوذ امس يازة تقييم يت  جمع يةلو اما احاسبة قسم أجزت من قبل ال فارق ا

قل  تعددةام وثائقال على ااعتمادمن خال  ،"صيدال"  و باأخص اأقسام، و اإداراتتلف  بنال تت
 سيقدم هذا الفصل ما يشبه اقراح تقييم ،مستوى أخرعلى  ،باموضوع الصلة ذاتاملحقة  الوثائقو  القوائم امالية
يازة يتم  سوف التجميع عملية أو العمل أن ما يع ،الدولية احاسبة معايرال جاءت ها  حكامأل وفقا فارق ا

صول عل بالتا و ،القيام ها من جديد  امشري قبل من ول مرةأ سجلت ال تلك عن تلفة نتائج ىا
اء على ما سبق .(صيدال)  :مباحث رئيسية ثاثة إ الفصل هذا تقسيم سيتمنه فإ ،ب

 عليها؛ امستحوذتقدم امشري )امستحوذ( و الشركة : امبحث اأول

يازة ي : امبحث الثاي   صيدال؛ عمفارق ا

يازة حساب خطوات: امبحث الثالث يازة من: فارق ا  .القيمة إ متابعة ا
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 عليها  المستحوذ الشركة و( المستحوذ) المشتري تقديم: اأول المبحث

مع  سيتم القيام ها على مستوى ال ،اميدانية لدراسةل لتقدم العامل هصيص هذا امبحث اأول سيتم
هجية و طرق البحث) "صيدال"  اأساليب و اأدوات تلف تتمثل ي عرضس اأو امرحلة...(. العمل م

 الصلة ذات امعلوماتتأي امرحلة اموالية و امتعلقة ب من م و البيانات، ليل و امعلومات مع امستخدمة
شاط و معدات امسامةمعاج عليها من قبلبالشركة امستحوذ   تشكل سوف امعلومات هذ. ..، ميدان ال

           ،امستحوذ عليها الشركة و للمشري )امستحوذ( يدةا عرفةبام تسمح أن شأها منال  بياناتال قاعدة
د سيما ا و جدا، مفيدة تكون سوف ال و يازة حساب ع  .فارق ا

 ةالتطبيقي الدراسةمنهجية  المطلب اأول:

يات امستخدمة  ديد اأدوات و التق ي إطار مع البيانات ي الواقع يبقى من الصعوبة ما كان 
اولةهذا امطلب سيتم الدراسات احاسبية، غر أن  هجية تقدم من خاله  من  الفصل هذا ي امعتمدة البحث م

 م ال البياناتذ ه لتحليلامستخدمة  طرقال كذا  و ،البيانات مع ال استعملت دواتأهم اأ عرض خال
 .عهايم

  البيانات جمع 1-

أساس  ففي الواقع، على. أمرا مهما للغاية البيانات مع طرق اختياريعتر  الدراسة، من امرحلة هذ ي
اسبة  موعة انتقاء يستلزم اأمر الذي ،تحليلال اجمعة تتم عملية البياناتهذ  من أجل التمكن  اأدوات، منم
ميع امؤسسات تطور على، IAS/IFRS الدولية احاسبة معاير تأثر فهممن  ة امخصصة ها عمليات   ،و امعا

يازة تقييمما يتعلق ب كلو كذا    ".صيدال" مع على مستوى فارق ا

 البيانات جمع طرق 1-1-

 :امستعملة ي هذا البحث تتمثل ي اأدوات

 ليل الوثائق(analyse documentaire) : ابد من أنه حقيقة من يرر ما له اأسلوب هذا استخدام 
ات امختلفة لبن  امقارنة ة ال قام ها امعا يازة؛ امعا ص عليها فارق ا مع صيدال و تلك ال ت

 شكلو الشركة امستحوذ عليها ستمع اج قبل من توفرها ال يتم الوثائق بالتا معاير احاسبة الدولية،
 موعة القيام بانتقاء يستلزم التحليل الوثائقي هذا. لموضوعل فهم أمل و لتصور صلبا أساسا قاعدة و

 و كذا ،(القوائم امالية) يةاحاسب اأمر ي امقام اأول بالوثائق يتعلق ،باموضوع صلةالذات  الوثائق من
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دات الوثائق و كل تقارير  ،(rapports de gestion)التسير  تقارير مثل للشركة اأخرى الداخلية امست
صوص ،امراجعة ظيميةالقانونية و  ال اصة بقطاع إنتاج اأدوية الت  .ا

 العاقة  ذات )كتب، دائل...(، للشركة اأخرى الداخلية بعض امراجع من جهة أخرى سيتم استغال
سابات . احاسبية فق امعايرو  بتجميع ا ظام احاسي اما  الدولية و ال

 صول م ال الوثائق إ باإضافة: امباشرة شبه و امباشرة الفردية امقابات فإن  الشركة، من قبل عليها ا
ي  اأعوان احاسبنموعة من  مع هذ امقابات يتم إجرائها جدا. تعتر ضرورية امقابات مثل هذ

 تجميعاحاسبة الذي يعتر امسؤول اأول عن عمليات ال قسم رئيس مع ةصو خا ،و امالية احاسبة قسم
يازة و كذا احتساب فارق  فهم لتسهيل ةاحتمل التوضيحات تقدم إ هدف هذ امقابات. ا

 .خال التحليل الوثائقي امعلومات امتحصل عليها من

 و تلك  وثائقمن ال معها م ال امعلومات ربط تعتر ضرورية للتمكن من الطريقة هذ: اماحظة
قيقة ماحظة اأعمال اليومية، اأمريتعلق . امتحصل عليها ي امقابات  على لتعرفا اكذ و ي ا

    ةشاركام هذ اماحظات. و امؤسسة امستحوذ عليها اموجودة على مستوى اجمع امختلفة امصا
(observation participative)، ح  مفيدة قد تكون تقود إ ااطاع على وثائق، تفاصيل و وقائع

 .هذا البحث اإشكالية امطروحة ي حل و لو من بعيد ي

 تحليل البيانات 2-1- 

فإنه ابد من  ،تحقيق اأهداف امرجوة من هذا البحثلي إطار السعي  و البيانات، مع مرحلة بعد
طوةهذ  ي امرحلة السابقة، معها م ال البيانات كل تحليلالقيام ب للوصول إ  أساسية اأخرى تعد أيضا ا
تائج و تعليقاتال تقدم سيقود حتما إ جيد من الفهم، اأمر الذي مستوى  .توصياتالو  صياغة ال

 اجمعة البيانات ليل 

داول ،اأشكال باستعمال طرق، عدة عر التحليل ذاه القيام يتم  ... ا

 الرقمية احاسبية البيانات ليل 

ل ،و الشركة امستحوذ عليهامن اجمع  عهايم م ال احاسبية البيانات ة  ستكون  ليل و إعادة معا
سابية  مختلف كما أنه سيتم القيام .اإباغ اما معاير متطلبات ضوء ي اسبةالعمليات ا للتحديد  ام

يازةو الدقيق  الصحيح   .لفارق ا
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 : مجمع صيدال)المستحوذ(ني: تقديم المشتري المطلب الثا

قع الرمي للمجمع على و هي متاحة على ام ،"صيدال" معي حول لامعلومات ال سيتم عرضها فيما ي
 1:اانرنيت

ار جزا 000 000 500 2مال قدر  شركة ذات أسهم برأسعبارة عن  " هوصيدال" مال  من رأس % 80 ئري.دي
ة  % 20امتبقية  سبةللدولة و ال ملكهو  صيدال ها ي س ازل ع ورصة إ عن طريق الب 1999قد م الت

تسويق امواد الصيدانية اموجهة  صيدال ي تطوير، إنتاج و تكمن مهمة .اأشخاص و امستثمرين من امؤسسات
 لاستهاك البشري.

يسة ويتمثل اهدف ااسراتيجي جمع صيدال ي تعزيز مكانته كرائد ي إنتاج اأدوي  مسامة، بشكل فعلي،ا ة ا

ية للدواء ال وضعت من قبل السلطات العمومية. سيد السياسة الوط ول جمع إن صفة امؤسسة  ي  العمومية 
 :أساسيتن نمهمت صيدال

 فاظ على توازنه اما و ضمان استقاله اما و افسية  ضمان ااستدامة ي ا سن القدرة الت
قيق أ تجاته، من أجل   ؛تطوير موارد البشرية هداف مو وم

 وطة به من قبل  ؛الدولة، بصفتها امساهم الرئيسي قيق اأهداف ام

 تعزيز  ه من ضمان مو ومع صيدال خطوط العمل ال مك و ي إطار مهمته اأساسية، حدد
يسة.مكانته الرائدة ي إنتاج                              اأدوية ا
طوط طط  ،ي طليعة هذ ا مية  امل وشيظهر  الذي يتمركز حول  يرافق توسع اجمع ومتكامل للت

ظيم و سن الت فيذ سياسة نظام امعلومات، تعزيز ثقافة امؤسسة و تثمن اموارد البشرية،   فعالة لاتصال: ت
 ؛تطهر سوق اأدوية قية ال هدف إ تسوية وتعزيز القواعد اأخا 

  د من الواردات  ؛امسامة ي ا

  ارجية  ؛اانفتاح على اأسواق ا

  كامستهل ارض الزيادة من مستوى. 

  مجمعال منتجات 1-

اعة ي الوط الرائد بكونه صيدال مع مهمة يسة اأدوية ص     وقاية ي اإمكان قدر هي امسامة ا
  .الرئيسية الطبية احتياجاهم بااستجابة اأفراد حياة نوعية سن و عاج و

                                                           
1
 www.saidalgroup.dz. 
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تج 215 من أكثر علىصيدال  عم توي الونيسية اأشكال تلف على دواء م  قسم 21 على موزعة ا
 .عاجي

 و المساهمات الشركات التابعة -2
  الشركات التابعة 1-2-

 سوميديال 
اعية ت طقة الص مع صيدال ) يالسمار، سوميديال هواد ي قع ي ام اجمع  ، و% ( 59نتاج شراكة بن 

اليب )%(  36.45الصيداي اأوروي )  %(. 4.55و في

 :سوميديال ثاثة أقسامل اإنتاجتتضمن وحدة 
  صص تجات اهرمونية إنتاجقسم   ؛ام

 اعة السوائل )شراب و  ؛عن طريق الفم(اليل  قسم لص

 رعات الصلبة )كبسوات و اعة أشكال ا  أقراص(. قسم لص

 إيبيرال 
اصإيبرال هي شركة ذات أسهم نا  :بعة عن شراكة بن القطاعن العام/ا

 ؛%( 60)صيدال  مع 

 زائر و  .%( 40، امتخصصة ي امواد الغذائية )فاش ا

مع صيدال ملوكة بصفة كاملة منإيبرال أصبحت شركة مؤخرا   .قبل 
تج استغال وإيبرال ي إنشاء  شركةتكمن امهام الرئيسية لـ اعي إنتاج ام ات الصيدانية اموجهة مشروع ص

 لاستخدام ي الطب البشري.
اعي امشروع يهدف  :يلي ما قيق إ إيبرال الص

 اعة يسة اأدوية ص  ؛(جافة أشكال و حقن) ا

 ؛(الصلبة اأشكال) اأدوية تغليف 

 ودة مراقبة و التكييف خدمة توفر اء ا تجن طلب على ب  .احلين ام
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  المساهمات 2-2-
 شركات صيدانية حيز النشاط 1-2-2-

 ( وينثروب فارما صيدالWPS) 

مع 1999تأسست عام  يع و% 70شركة سانوي ) ( و% 30صيدال ) بن       هيز  ( من أجل تص
تجات الصيدانية اموجهة لاستخدام البشري.  و زائر، ام ة WPS اإنتاجوحدة  انطلقتتسويق، ي ا ، الكائ

اعية واد السمار، ي اإنتاج ي ديسمر  طقة الص  ، إنتاج2012حققت عام ، عامل 103ل حاليا تشغ . 2000بام
ار. 1.8مليون وحدة لتبلغ قيمة مبيعاها  24.6 يقدر ب  مليار دي

 مانوفكتورينغ  صيدال فايزر (PSM)  

زائر فارم فايزر شركة و صيدال مع بن 1998 عام ي تأسست مشركة، شركة يع أجل من ا ب توظي، تص
تجات الصيدانية طقة ي PSM وحدة تواجدت .و الكيميائية و تسويق ام اعية ام  ي انطلقت السمار، لواد الص

 ماين 10 ب قيمته قدرت إنتاجا ،2012 عام ي حققت عاما، 63 حاليا توظف و 2003 فيفري ي اإنتاج
ار مليار 3.7 مبيعاها بلغلت وحدة  .دي

 اانجاز قيدشركات صيدانية   2-2-2-

 ورث افريكا هولدينغ مانوفكتورينغن -صيدالFNI) -SNM ) 

مع صيدال  2012شراكة أبرمت ي سبتمر هو نتاج  SNM شركة الشركة الكويتية  ، و%( 49)بن 
غ  غ مانوفكتوري دوق الوط لاستثمار  و %( 49)نورث افريكا هولدي أجل إنشاء مركز  من %( 02)الص

مية يع و ،متخصص ي ت  تسويق اأدوية امضادة للسرطان. تص

  )تافكو )شركة تاسيلي لأدوية 

مع  1999هي مرة شراكة أبرمت عام  بيماكو و جي ي أم من أجل (، اكدما، س% 44.51صيدال )بن 
يع قن استر  تسويق و ،تص تجات الصيدانية )ا تقع وحدة اإنتاج تافكو ي  القطرات(. السوائل وو اد ام

اعية بالرويبة. طقة الص  ام
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 أخرىمساهمات  3-2-2-

مع صيدال أيضا على مسامات ي شركات أخرى:  وز 

  )غ )شركة مالية ري كلري  ؛%6.67 ا

  )؛% 4.46نوفر )مؤسسة إنتاج الزجاج 

 اعات الدوائية و  .% 0.38امستلزمات الطبية(  اكدما )الشركة العربية للص

 المديرية العامة للمجمعتنظيم 3- 

 :لمديريات امركزيةلاهيكل اإداري   
 مديرية التدقيق الداخلي 

  مديرية إدارة الرامج 

   ظيم و اإسراتيجيةمديرية  الت

 امبيعات مديرية التسويق و 

 التطوير مركز البحث و 

 يوي  مركز التكافؤ ا

 مديرية امشريات 

 ودة  مديرية ضمان ا

 مديرية الشؤون الصيدانية 

 مديرية أنظمة اإعام 

 احاسبة مديرية امالية و 

 الوسائل العامة مديرية اممتلكات و 

  ااتصــــالمديرية 

 مديرية العمليات 

 اعية مية الص  مديرية الت

 مديرية امستخدمن 

 مديرية التكوين 

 مديرية الشؤون القانونية 
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 بيراليالمستحوذ عليها: شركة إ شركةال: تقديم الثالثالمطلب 

بالشركة  ريفعالت كتيبم انتقائها من   ،عليها امستحوذ الشركةامعلومات ال سيتم عرضها فيما يلي عن 
 1يبرال:اموجود على مستوى شركة إ

 إبرال شركة الشركة: اسم  (IBERAL SPA) صيدال جمع تابعة شركة ذات أسهم. 
 تجات إنتاج، تسويق، استراد، تصدير الشركة: غرض  .الصيدانية و امستحضرات الدوائية ام

 ار جزائري000 760 552  :رأس المال ار 78دوار=  1 أن حيث: مليون دوار 7.5 تكافئ: دي  دي
 .جزائري

 سهم  276 55اأسهم: عدد. 

 
 ااستثمارات المنجزة  

 دج489.02 590 164 ...................................................................................امباي

 دج 296.25 301 514 .......................................................................معدات اإنتاج

 دج  785.27 891 678 ...............................................................................اجموع

 عاما 21......................................................العمال عدد 

 08.....................................................اإطارات  
 اإتقان (Maitrise)...................................... 12 

 فيذين  05...................................................الت

  يبيرالإشركة  اممه 1-

اعي مشروع استغالإجاز و  تتمثل ي "IBERAL SPA" لشركة إيبرال الرئيسية امهمة  يعلتص ص
تجات تجات لشك ي البشري، الطب ي لاستخدام الدوائية ام  :التالية ام

 يع يسة اأدوية تص تجات قوائم زها،اجم إ أولية دراسات ،(جافة أشكال و حقن) ا عة ام  امص
 امعتمدة؛

 افة شكالأل الثانوي و اأو التخزين  ؛ا

                                                           
1 Rapport de présentation d’IBERAL filiale du groupe SAIDAL.   



 فارق الحيازة في مجمع صيدال و تقييم تحديد                                                 الفصل الرابع 

 

166 

 

 البشري الطب ي لاستخدام اأدوية توزيع و استراد. 

  )المتاحة( ةصناعيال عاريشالم2- 

 :الضرورية اهياكل ميع تضمو  بذاها قائمة الوحدة

 ؛لتخزينل ازن 

 ؛نميزالل طات 

 ؛و التخزين اإنتاج خطوط 

 ودة مراقبة ر  ؛ميكروبيولوجيا، يفيزيائ-اؤالكيمي: ا

 ؛الصيانة و العامة امصا 

 التسير و اإدارة. 

 ةالحالي الصناعية عاريالمش 3-

 (مربع متر 668) التخزين و التكييفى مبن1-3-

 لوحاتعر  متماسك بشكل تشيدهام  التكييف و التخزين وحدة مواقع (en panneaux) اطق  للم
و ذات  ؛راقبام ا

  جالرات من هي اأرضياتطاء (en résine EPOXY)؛ 

 وافذ  ؛امزدوج الزجاج هي ذات ال

 ؛امصقول امعدن من هي اأبواب 

 يومهي من  امراحيض/امابس تغير غرف أبواب  .للغسل قابل و سلس ي شكل األوم

 :التكييف و التخزين وحدة تضم 1-1-3-

 افة شكاللأ الثانوية و اأولية التكييف و التخزين أماكن اضح وحدةب هزة مغسلة مع ا  العكسي الت
(osmoseur) ظيف  ؛امعدات لت

 ق أشكالل الثانوية التكييف و التخزين مواقع                       "formes injectablesية "ا
(mise en barquette des ampoules, mise en étui, vignettage)؛ 

 ؛الثانوية و اأولية التخزين أدوات متقدمة للسلع غر امعبئة، زين ازن 

  تجل متقدمزن هائي لم  .ال
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 التكييف و التخزين وحدةل هواءمعالجة ال2-1-3- 

 ة وحدة ف  التكييف اأو و التخزين موقع صصة اهواء معا  ؛(D)ص

 ة وحدة فة غر) الثانويالتكييف  و التخزين موقع ةصص اهواء معا  ؛(مص

 ة وحدة تج خزنم صصة اهواء معا هائي ام فة غر) الثانويةالتكييف  و التخزين وادم و ال  ؛(مص

 ،رارة اطق موضوعة على مستوى طوبة و الضغطالر  أجهزة قياس ا ة ام  البيئية الظروف تابعةم امعا

رارة درجة)  (.التفاضلي الضغط و الرطوبة، ا

 التكييف و التخزين وحدة تجهيزات 3-1-3-

دول اموا يلخص التجهيزات اموجودة على مستوى   التكييف. و التخزين وحدةا

دول رقم   .التكييف و التخزين وحدةهيزات  :(04)ا

Désignation Marque Spécifications Observations  

BLISTEREUSE             

MB 421 

MARCHESINI 200 blisters/mn Max Mise sous blister 

comprimés et gélules 

avec                    

PVC/PVDC/PE/PVDC- 

Alu & Alu/Alu 

ENCARTONNEUSE    

MA 155S 

MARCHESINI 200 étui/mn Max  

TRIEUSE 

PONDERALE           CP 

60 

STE  

 

 

 

VIGNETTEUSE         SX  

230 

STE  

 

 

  .التابعة جمع صيدالامصدر: تقرير تقدم شركة إيبرال الشركة 
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 formes injectables يةحقنالشكال لأ الثانوي التكييف التخزين وخط  2-3- 

سبة  ية فإنل الثانويط التخزين و التكييف بال ق اصر ي هأشكال ا دول  امعروضةتألف من الع ي ا
 .الظاهر ي الصفحة اموالية

دول رقم  ط :(05)ا اصر امكونة   .الثانوي التكييف و التخزين الع

Désignation Marque Vitesse de production 

THERMOFORMEUSE FARCON FB 220 40 cycles/ mn 

ENCARTONNEUSE MARCHESINI BA100 95 RPM 

VIGNETTEUSE NERI SL 300  

 .امصدر: تقرير تقدم شركة إيبرال الشركة التابعة جمع صيدال

 ةالجود مراقبة مخبر4- 

 :اميكروبيولوجي فيزيائي و امخر-الكيمياؤ امخر يتكون من

 فيزيائي-ؤالكيميا خبرمال1-4- 

ودة مراقبة ر تجات الصيدانية مراقبة الوط امخر قبل من دااعتم وتفتيشه  م ا  ي LNCPP ام
ة تجات بةاقر يقوم مو  ،مستقا يعتر( غلتشام) ودةمراقبة ا ر بالتا و ،2009 س رر ام    (libère)  و 

تجات غر امعبئة تجات ،اأولية و الثانوية التخزين و التكييف مواد ،ام هائية، ام  كذلك يقوم و ةصفاام اميا ال
اصة ب الدراساتب تج استقرارا  .اموقع ي امخزنةات ام

 الميكروبيولوجي  برخمال2-4- 

ة تركيب و شراء فقط يتطلب هيز  ماميكروبيولوجي الذي  رخام  مرافق من الكثر .اهواء وحدة معا
 .متاحة تعتر رخام هذا
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 شركة إيبيرال فارق الحيازة الناشئ عن حيازة المبحث الثاني:

قام بتسجيل فارق حيازة على   على عدة مراحل، و "إيبرال"قام بشراء )حيازة( الشركة  اجمع "صيدال"،
كل جزء م شرائه. عمليات التسجيل احاسي ال مت من قبل اجمع )قسم احاسبة و امالية( سيتم عرضها ي 
يازة انطاقا من عملية الشراء  اولة إعادة القيام بكل مسار ا امطلب اأول، و بداية من امطلب الثاي سيتم 

ديد فارق ا  يازة. وصوا إ 

 المطلب اأول: فارق الحيازة المسجل على مستوى مجمع "صيدال"

اسب شركة إيبرال( مع  مراحل حيازة الشركة "إيبرال" )حسب امعلومات امقدمة من قبل  من قبل 
 :سيتم تلخيصها فيما يلي "صيدال"

 تجات الصيدانيةامؤسس ية لتوزيع ام     ، 2009م حلها بشكل رمي ي جوان  ،" DIGROMED" ة الوط

 "صيدال"جمع  ي إيبرال هذ اأخرة ملكها ال % 20 ويلقامت الدولة بتح 2010سبتمر  29و ي 
اي سبة احولة هواممثلة ل اأسهم، عدد "à titre gracieux" بشكل   تقدر ب اميةبقيمة  سهم 11 055 ل

 ؛دج 000 10 
 من%   40م شراء، 2011أكتوبر  12 ي "STE des espagnoles" ، ةاامشر سبة لاممثلة ل اأسهمعدد 

 ؛دج 12  610بقيمة  سهم 155 22 هو

 زائر" من 20 %م شراء ، 2015ماي  28 ي 11  هو امشراةسبة لاممثلة ل اأسهمعدد  ،"شركة فاش ا

 ؛دج 12  610بقيمة سهم 308

 واص "عائلة بومعراف" بقيمةقبل   من  %20م شراء ، 6201 ماي 32 ي ، دج 12  610امسامن ا
:  التفاصيل هي  كالتا

  ؛سهم  998 7: بومعراف عبد الرحيم -
 ؛سهم 758 2بومعراف عبد الرزاق:  -
 .سهم 01بومعراف حسان:  -
 
 
 



 فارق الحيازة في مجمع صيدال و تقييم تحديد                                                 الفصل الرابع 

 

170 

 

مع           يازة على مستوى  امقدم التسلسل الزم سيتم عرضه وفق  "،الصيد"التسجيل احاسي لفارق ا
و طرق ل عن كيفية أو تفاصي أية معلومات من قبل اجمع إعطاءاإشارة إ الرفض القطعي مع ، أدنا

ساب: 1ا
  

 2013/12/31 في 

 2013/12/31 رقم الحساب

 
 المبالغ

 دائن مدين دائن مدين
207000 

 

 

 

261000 

يازة  فارق ا
 IBERALرال يبإ                     

يازة  تسوية تسجيل ا

58 268 550  
 

58 268 550 
 

  

  2015/06/04في 

 المبالغ 2015/06/04 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين
261000  

 

207000 

 

 

 

 

 

 

  

 

512000 

 

 IBERAL رالإيب 

يازة  فارق ا
راش(             كي )ا ساب الب  ا

شيك رقم من قيمة سهم فاش 5/1  
3473144 

22 616 000 

 

5 902 776 

 

 

 

 

28 518 776 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Documents internes du groupe SAIDAL. 
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  2015/06/04في 

 المبالغ 2015/06/04 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  261000  

 

207000 

 

 

 

 

 

  

 

512000 

 

 IBERAL رالبيإ

يازة  فارق ا
راش(             كي )ا ساب الب  ا

شيك رقم  بومعرافمن قيمة سهم 5/1  
3473145 

2 000 

 

5 22 

 

 

 

 

2 522 
 

  

  2015/06/16في 

 المبالغ 2015/06/16 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  261000  

 

207000 

 

 

 

 

 

 

  

 

512000 

 

 IBERAL برالإي 

يازة  فارق ا
راش(             كي )ا ساب الب  ا

بومعراف شيك رقم سهم أمن قيمة 5/4  
4555107 

90 464 000 

 

23 611 104 

 

 

 

 

 

 

114 075 104 
 

 

  2015/06/16في 

 المبالغ 2015/06/16 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  261000  

 

207000 

 

 

 

 

 

 

  

 

512000 

 

 IBERAL رالإيب 

يازة  فارق ا
راش(             كي )ا ساب الب  ا

 شيك رقم   بومعرافمن قيمة سهم 5/4  

4555108 

8 000 

 

2 088 

 

 

 

 

10 088 
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  2015/10/01في 

 المبالغ 2015/10/01 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  261000  

 

 

 

 

 

 

 

 207000 

 

 

 

 IBERAL رالبيإ 

يازة                             فارق ا
 

يازة  )تسوية( تعديل  فارق ا

444 000 

 

 

 

 

 

444 000 

 

 

 

 

  2016/05/12في 

 المبالغ 2016/05/12 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  261000  

 

207000 

 

 

 

 

 

 

  

 

512000 

 

 IBERAL براليإ 

يازة  فارق ا
راش(             كي )ا ساب الب  ا

من قيمة  5/1 تسديد 6693163 شيك رقم  
 امشراة  سهماأ

5 516 000 

 

1 439 676 

 

 

 

 

 

 

6 955 676 
 

 

 2016/05/12 في 

 المبالغ 2016/05/12 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  261000  

 

207000 

 

 

 

 

 

 

  

 

512000 

 

 IBERAL براليإ 

يازة  فارق ا
راش(             كي )ا ساب الب  ا

  سهم شراء أ  6693165  شيك رقم  

15 996 000 

 

4 174 956 

 

 

 

 

 

 

20 170 956 
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 2016/05/23في       

 المبالغ 2016/05/23 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  261000  

 

207000 

 

 

 

 

 

 

  

 

512000 

 

 IBERAL براليإ 

يازة  فارق ا
راش(             كي )ا ساب الب  ا

من قيمة  5/4 تسديد  6693213 شيك رقم  
 امشراة  سهماأ

63 984 000 

 

16 699 824 

 

 

 

 

 

 

80 683 824 
 

 

  2016/05/23في 

 المبالغ 2016/05/23 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  261000  

 

207000 

 

 

 

 

 

 

  

 

512000 

 

 IBERAL براليإ 

يازة  فارق ا
راش(             كي )ا ساب الب  ا

قيمة  5/4 تسديد 6693215   شيك رقم  
 امشراة  سهماأ

22 064 000 

 

5 758 704 

 

 

 

 

 

 

27 822 704 

 

 شركة إيبيرالالمطلب الثاني: معالجة المساهمة اأولى في 

اعة اأدوية  "إيبرال"الشركة         ة ال امتخصصة ي ص جاءت نتيجة شراكة بن  ،2003م تأسيسها ي س
      ) %65(، اجموعة ااسبانية مسامة تقدر ب )20 %("، مسامة قدرها DIGROMEDامؤسسة العمومية "

زائر مسامة بقيمة  ة   ،اأو جمع "صيدال" ي شركة "إيبرال". امسامة (15 %)و فاش ا  2010كانت ي س
لس مسامات الدولة دما قرر  حلة ي DIGROMED" اي امسامة امملوكة من قبل ويل بشكل ،ع " ام

ة  ويل امسامة سيتم عرضها2009س الة امالية لشركة "إيبرال" ي تاريخ  مع كل  ،، جمع "صيدال". ا
ويل هذ امسامة. تج عن عملية  سابية الضرورية ال مكن أن ت  العمليات ا
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دول رقم  ة  "إيبرال": أصول ميزانية الشركة (06)ا  . 2009س

 2009امبالغ  2010امبالغ  اأصول 
 اأصول غير الجارية

يازة  فارق ا
 التثبيتات غر امادية

 التثبيتات المادية
 اأراضي

 امباي
 التثبيتات امادية اأخرى

 الماليةالتثبيتات 
دات  التكافؤ موضع اموضوعة الس

 امسامات اأخرى

 

 

130 001.00 

 

 

 

 

 

305 160 023.93 

295 047 993.52 
 

 
 

342 348 629 .72 
 
 
 

150 974 564.48 
468 727 570. 36 

 
 
 

 

ارية  764.56 050 962 018.45 338 600 موع اأصول غر ا

 اأصول الجارية
اري إجازها  امخزونات و ا

 الزبائن
ون اآخرون  امدي

 الضرائب
ارية اأخرى  اأصول ا

سابات امالية و ما ماثلها  ا
ارية  اأصول اموظفة و غرها من اأصول امالية ا

ة زي  ا

 

22 431 912.00 

 

10 224 143.03 

 

3 125 691.19 

 

22 781 220.68 

12 295 530.53 

 

 

 

7 032 095.94 

 
65 982 346.99 

 
15 608 029. 49 

 
7 226 694.92 

 
26 351 267.10 

 

 
 
 

5 683 337.16 
ارية  66 .675 851 120 593.37 890 77 موع اأصول ا

 440.22 902 082 1 611.82 228 678 موع اأصول

 .01، انظر املحق رقم الوثائق الداخلية للشركة المصدر:
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دول رقم  ة "إيبرال": خصوم ميزانية الشركة (07)ا  .2009س

صوم   2009امبالغ  2010امبالغ  ا
 رؤوس اأموال الخاصة

 رأس امال الصادر
 امطلوبغر رأس امال 

 فارق إعادة التقييم
تيجة الصافية  ال

 مرحل من جديد
 اارتباطات ما بن الوحدات

 

 

552 760 000.00 

 

 

 

 

-86 311 705.35 

 

-333 186 747.91 

 
552 760 000.00 

 
 
 

-1 443 249.10 

 
 
 
 

اصة  750.90 316 551 546.74 261 133 موع رؤوس اأموال ا

 الجارية الخصوم غير
 اإقراضات و الديون امالية 

 الضرائب امؤجلة 
ارية اأخرى صوم غر ا  ا

توجات امقيدة سلفا   امؤونات و ام

 

468 313 827.83 

 

 
437 763 236.38 

 
 

 
 
 

ارية صوم غر ا  827.83 313 468 موع ا

 

437 763 236.38 

 
 الخصوم الجارية

سابات املحقة  اموردون و ا
 الضرائب

 الديون اأخرى
ة  زي  -خصوم-ا

 

 

6 485 217.84 

 

2 524 941.59 

 

67 640 877.22 

2 200.60 

 

 

3 084 563.22 
 

365 239.89 
 

11 705 601.26 

78 667 048.57 

ارية صوم ا  452.94 822 93 237.25 653 76 موع ا

صوم  440.22 902 082 1 611.82 228 678 موع ا

  .2 ، أنظر املحق رقم الوثائق الداخلية للشركة المصدر:
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ة  اي امسامة امملوكة من قبل يلحو تبقامت ، الدولة 2010للتذكر: ي س  شركة             بشكل 
"DIGROMED،"  055 11عددها  مثل أسهما (20 %)هذ امسامة  ،جمع "صيدال" "إيبرال"ي شركة 

وجد صعوبات ي تقييم و تسجيل هذ امسامة )ال م تسجيلها رما كديون  "صيدال"مع  ،. ي الواقعسهم
ا اسب شركة  ا ا، فإنه"إيبرال"الدولة حسب  سبة ل ص علي وفق اقراح تسجيلهاسيتم  (. بال ه امخطط ما ي
اات، أياح  بالطريقة التالية: اسي العام ي مثل هذ ا

 . 000 550 110=  000 10×  055 11أي  ،الواحد ي القيمة اامية للسهم عدد اأسهم مضروب

 المبالغ 2010/09/18 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين
  261  

 

 

 

 

 

  

 

 1041 

 

دات امسامة  س

القيم اأولية للتمويات املحقة             
 الدولة  - باأصول

اي جمع  (5/1)مسامة  ويل    "صيدال"بشكل 

110 550 000  

 

110 550 000 

 

 

ص عليه امعيار احاسي الدو             "، زميلة شركات ي ااستثمارات عن احاسبة" IAS 28حسب ما ي
أو أكثر من حقوق التصويت  20 %نه إذا كان امستثمر ملك بشكل مباشر أو غر مباشر عر الشركات التابعة فإ

اك تأثر  الشركةي  تأثرا  موجب هذا امعيار اجمع "صيدال" مارس إذن 1.ابارز  اامملوكة، فإنه يفرض أن يكون ه
 بارزا على الشركة "إيبرال".

اسبيا ي  زميلةحسب طريقة الوضع ي التكافؤ، امسامة ي مؤسسة  بالتكلفة  البدايةيتم ااعراف ها 
خفضو القيمة احا امستثمر ي نتائج امؤسسة امملوكة بعد تاريخ  (quote-part)لتسجيل حصة  سبية ترتفع أو ت

دات اموضوعة مو  يازة. حساب قيمة الس  ضع التكافؤ سيتم تقدمه فيما يلي:ا

بغي حساب قيمة اأصول احاسبية الصافية لشركة "إيبرال" على أساس ميزانية   .2009بداية، ي

 

 

 

                                                           
1
 Stéphane Brun, 2011, op.cit, p 235. 
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ة ل "إيبرال"الصافية لشركة احاسبية حساب اأصول  (:08دول رقم )ا  .2009س

 المبالغ العناصر
 440.22 902 082 1 مجموع اأصول

 689.32 585 531 مجموع الديون

 750.90 316 551 اأصول المحاسبية الصافية

ادا على اميزانية من إعداد الباحث المصدر:  .2و  1 انظر اماحق رقم ،است

  اص يازة ا  قيمتها تعديلو  (20 %) بامسامة اأوديد قيمة فارق ا

ليله بالطريقة التالية: دج 000 550 110شراء امسامة  سعر 1-        يتم 

 دج 350 263 110حصة اجمع "صيدال" ي اأصول احاسبية الصافية ي تاريخ العملية:       -

(551 316 750)   ×20   % 

 0 .........................اأصول القابلة للتحديدفوائض قيمة حصة اجمع "صيدال" ي  -

 )م يتم القيام بأية عملية إعادة تقييم(

يازة )بالفرق( -  650 286 ..............................................................................فارق ا

(110 263 350 -110 550 000) 

يازة هذا هو متضمن ي القيمة احاسبية للمسامة، مع IAS 28حسب امعيار احاسي الدو  ، فارق ا
دات ال ستظهر ي اميزانية اجمعة بالوضع ي التكافؤ.  القيمة احاسبية للس

 2010/12/31 تعديل قيمة امسامة ي 2-

ب  اصة أن يقوم بتعديل مبلغ امسامة )الذي سرتفع أو عليه اجمع "صيدال"  صة ا خفض( با ي
سارة البالربح أ  .تحققها شركة "إيبرال"س و ا
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دول رقم  اصة للشركة "إيبرال".(09)ا ليل توزيع رؤوس اأموال ا  : 

 %   20الفوائد المجمعة المجموع العناصر
  546.74 261 133 رؤوس اأموال الخاصة للشركة "إيبيرال"

 النتيجةخارج رؤوس اأموال الخاصة 
 سندات المساهمة "شركة إيبيرال" (-) 

 "صيدال" المجمع لالمملوكة من قب

 552 760 000  ×20     % =110 552 000 
 

110 550 000 - 

 000 2  = ااحتياطات المدمجة
 نتيجة "شركة إيبيرال"

 
 "شركة إيبيرال"مرحل من جديد 

86 311 705.35 - 
 

 

333 186 747.91 - 

  86 311 705.35 -×20  %  = 

341.07 -  17 262 

 
333 186 747.91 -  ×20   % = 

  - 66 637 349.58 
الموضوعة موضع  سندات "شركة إيبيرال"

 التكافؤ
 110 552 000   + (83 899 690.65 -) = 

 26 652 309.35 

 من إعداد الباحث. المصدر:

 أن يقوم بتسجيل ما يلي: يفرض عليهكان  ،اجمع "صيدال"

 المبالغ 2010/12/31 الحسابرقم 
 دائن مدين دائن مدين

  265 
 

12 

  

11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

261 

11 

 

داتال  اموضوعة موضع التكافؤ س

تيجة  ال
 مرحل من جديد 

دات امسامة              س
 )احتياطات(مرحل من جديد             

داتي التكافؤ لالوضع   "إيبرال"  س

26 652 309.35 
  

17 262 341.07 
 

66 637 349.58 

 

 

 

 

 

 

110 550 000 
 

2 000 

 

مع "صيدال". عرضعدم در اإشارة إ أن   اميزانية اموحدة يرجع إ قلة امعلومات امقدمة من قبل 
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 المطلب الثالث: تحديد سعر شراء المساهمة الثانية 

"إيبرال" أصبحت شركة تابعة جمع ، الشركة (40 %)الثانية امسامة حيازة مجرد حدوث عملية 
هذا السعر أقل ما مكن غر أن  ،ي ذلك الوقت دج 610 12ب  ر"صيدال". سعر شراء هذ امسامة الثانية قد

ه ا ،أن يقال ع فإنه سيتم ي هذا  ،أنه م تقييمه بقيمة ضئيلة مقارنة مع القيم الذمية للشركة. انطاقا من ه
ديد قيمة السهممن أ ركة "إيبرال" بالطريقة الذميةاقراح تقييم شامطلب  و بالتا سعر  ،جل التمكن من 
 دج. 610 12 ، و الذي يبقى أكر من أن يكونالواقع اأقرب إالشراء 

 تشخيص الحالة المالية لشركة "إيبيرال" 1-

الوضعية احاسبية للدورتن اأخرتن  تشخيص ما سريع؛ب تبدأ أواس، شركة "إيبرال"عملية تقييم 
: سيتم عرضها دول اموا  ي ا

دول رقم  وات: اميزاني(10)ا  .2011و  2010 ة أصول للس

اصر  2011 2010 الع

  اأصول

ارية  067.04 181 569 018.45 338 600 اأصول غر ا

ارية  56 .964 426 60 593.37 890 77 اأصول ا

 000.06 197 9 912.00 431 22 امخزونات

 214.84 820 16 143.03 224 10 الزبائن

ون  ة اآخرونامدي زي  749.66 409 34 538.34 234 45 و ا

 031.60 608 629 611.82 228 678 اجموع

 .4و  1 رقم أنظر اماحق ،الوثائق الداخلية للشركة :المصدر

مل  5إ  1ر اإشارة إ أن اماحق امذكورة من   تلف عن تلك ال  رغم ملها لصفة "مؤقتة" إا أها ا 
اسب شركة إيبرال. هائية و هذا حسب   صفة ال
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دول رقم  وات(11)ا  .2011و  2010 : اميزانية خصوم للس

اصر  2011 2010 الع

  صوما

اصةل موااأرؤوس   363.78 715 148 546.74 261 133 ا

صوم ارية ا  333.45 331 384 83. 827 313 468 غر ا

ارية ا  37 .334 561 96  237.25 653 76 صوم ا

 031.60 608 629 611.82 228 678 اجموع

 .5و  2  رقم ، أنظر اماحقالوثائق الداخلية للشركةالمصدر: 

  اء اأثر  اتتقريبا خال الدورتن فيما يتعلق بعمليمستوى ااستثمارات بقي بدون تغير يازة، باستث ا
:  امسجل الذي يعود إ

 التثبيتات خال الدورتن؛ إهتاك -
هيزات اإنتاج )ال ا تزال ي - يف    اأغلفة( كتثبيتات قيد اإجاز؛إعادة تص
  موع اأصول تتجاوز  اأصولنسبة ارية إ  ارية ا مثل إا ما ي حن أن اأصو  ،90 %غر ا ل ا

 ؛  10 %يقارب

  ةداصة شها اأموالرؤوس ة  2010 ت تطورا طفيفا ما بن س من  انتقلت، حيث 2011و س
 اخفاضالشيء الذي يعزى إ  ،% 6 .11 زيادة تقدر ببأي  ؛363.78 715 148 إ 546.74 261 133

 حل من جديد امدين؛قيمة امر 

  سائر  غر أن، (- 705.35 311 86/ - 447.73 577 47)الدورتن  كلتاي   تظهر خسارةنتيجة الدورة ا
 ؛% 45.35 بقيمة تراجعاسجلت 

  ة د تاريخ ااستحقاق(  و ذلك بسبب ،2011الديون ي تراجع س  .مبلغ الدين و الفائدةالقيام بدفع )ع
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توجات للدورتن  وضعية دول اموااأعباء و ام  : سيتم تلخيصها ي ا

دول رقم وات(12) ا تائج للس  .2011و   2010: حسابات ال

اصر  2011 2010 الع

توجات  487.92 228 29 612.22 061 46 مبيعات ام

-I 434.93 003 21 300.13 744 95 إنتاج الدورة 

 -II26 .864 947 6 882.66 127 73 استهاك الدورة 

 -III570.67 055 14 417.47 616 22 القيمة امضافة 

-V  امالفائض  - 854.59 245 4 407.54 540 3 لاستغال ا

-V تيجة العملياتية  - 45 .997 576 47 - 705.35 306 86 ال

-IV تيجة امالية  0 0 ال

-IIV تيجة العادية قبل الضرائب  - 45 .997 576 47 - 705.35 306 86 ال

-X 447.73 577 47 - 705.35 311 86 نتيجة الدورة - 

 .6و3   رقم أنظر اماحق الوثائق الداخلية للشركة :المصدر

  ؛(- 36.54 %)و ي تراجع  اضعيفاحقق من قبل الشركة يعتر رقم اأعمال 

  امالفائض ة  للاستغا ا ، ما يع أن رقم 100 %يقدر بأكثر من  اتراجعإذ سجل  ،2011سالب ي س
 تقوم بالبيع بأسعار أقل من تكاليف اإنتاج؛حيث  ال غر كاي و الشركة تفقد أموال،اأعم

  لقها الشركة الشيء الذي سببه  ،(- 37.85 %)ي تراجع هي القيمة امضافة ال مثل ي الواقع الثروة ال 
 اأعمال(؛تدهور إنتاج الدورة )باأخص رقم 

 .تيجة العملياتية كذلك سالبة ي كلتا الدورتن  ال

، يلفت اانتبا إ (2011/2010)اأخرتن  الدورتنهذا التشخيص البسيط الذي م على أساس 
الشركة  انطاقالذي يعزى ي الواقع إ عدم  الشيء ،ال تكاد تكون كلها سالبة امرتبطة بااستغال امؤشرات

م تستغل بالشكل الكامل )بعضها كان ا يزال ي ،دات اإنتاج ي ذلك الوقتن معي نشاطها بصفة كلية، أ
القيم الذمية )الظاهرة من ذلك عكس العلى استغالية كبرة، و م تقم بتوليد تدفقات ركة اأغلفة(، و بالتا الش

يكون التقييم الذمي أكثر مائمة من التقييمات  ياتذات قيمة معترة. ي مثل هذ الوضع تبدو ي اميزانية(
 اأخرى.
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 عملية التقييم  -2

 الطريقة الذمية تع القيام بتحديد:

 زء من ذمة الش موع  ركة ال تعود ملكيتها للمسامن أواأصول احاسبية الصافية ال مثل ا بتعبر أبسط 
اصة؛  رؤوس اأموال ا

  قيقية مضافا صوم ا اأصول احاسبية الصافية امصححة ال مثل الفرق بن القيمة ااقتصادية لأصول و ا
اصة ببعض اأصول.  إليها فوائض القيمة )نواقص القيمة( ا

ا ااطاع  أتاحالذي  ،اسب الرئيسي()اح اإداري اإطارعملية تقييم الشركة "إيبرال" مت مساعدة  ل
 على:

 الوثائق احاسبية )القوائم امالية، الفواتر...(؛ 

 ،عقود املكية 

 راء؛  تقارير ا

  امعد من قبل امؤسسة 2013-2023فرة  علىطط اأعمال اممتد. 

  المحاسبية الصافية اأصولقيمة  2-1-

دول امع، الصافية احاسبية اأصول قيمةحساب  :ر سيتم تقدمه ي ا  وض أدنا

دول رقم  ة  الصافية احاسبية اأصول قيمةحساب : (13)ا  .2011لس

 

 

 

 

 

 

ادا على اميزانية المصدر:  .5و  4، انظر اماحق رقم من إعداد الباحث است

اصر  امبالغ الع
ارية  067.04 181 569 اأصول غر ا

  06. 000 197 9 امخزونات

ون  29. 566 488 46 امدي

ة زي  21. 398 741 4 ا

 031.60 608 629 موع اأصول

 667.82 892 480 الديونموع 

 363.78 715 148 الصافية احاسبية اأصول
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اسبية صافية كانت  "إيبرال"، الشركة  2011/12/31إذن ي  موجبة تقدر ب ملك أصوا 

 .دج 363.78 715 148

 المصححة المحاسبية الصافية اأصول: القيمة الذممية المعاد تقييمها 2-2-

ا ي هذ امرة الصافية احاسبية اأصول قيمةديد  بعد ية، فإن ، احسوبة على أساس القيم التار
اميكية من خال ااعتماد على القيم ااقتصادية ظور أكثر دي حاول تب م بعض ، و بالتا إمكانية إجراء س

صوم.احتعديات ال اصر اأصول و ا تلف ع  تملة على 

 إعادة تقييم التثبيتات المادية 

ية  الطابق  اح اإداري ذوتتألف من ا(، 83/2004حسب عقد املكية لشركة "إيبرال" )رقم اأرض امب
اح التخزين و التكييف ،2م 444.26 مساحة تقدر ب اأرضي و الطابق اأول  مساحة الطابق اأرضي ذو ج

اح اإنتاج و2م 668تبلغ  حيث تقع  .2م 100 8 مساحة تقدر ب (mezzanine A et B)  الطوابق الوسطى ، ج
راش"، ي اعية لبلدية "ا طقة الص ضارية ثاثة  ام طقة ا على مساحة تقدر ب              ،أقبيةطريق براقي، ام

 من امساحة الكلية لأراضي. %  87. 22أي  2م 39040/  2م 926.98 8

 اأراضي  1-

ديد  غر ،2011/12/31قيمة اأراضي ا تظهر ي القوائم امالية امعدة ي  أنه و هدف الوصول إ 
ا سقيمة لذمة الشركة أفضل رة العقارية ااعتبارقوم باأخذ بعن ، فإن      قيمتها ال حددت من قبل مكتب ا

 .دج 096.00 388 028 1 بقيمة تقدر ب 2010جويلية  18بتاريخ  ،و امباي )أ.ب(

 المباني 2-

اح اإينه سيتم تقدم القسبة للمباي، فإبال اح اإداري، ج اح وحدة  نتاجم امعاد تقييمها للج و ج
 التخزين و التكييف.
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دول رقم   .: إعادة تقييم امباي(14)ا

اصر يازةقيم  الع  غاية اإهتاك إ ا
ة  2011 س

القيم احاسبية 
 الصافية

فوائض أو نواقص  القيم امعاد تقييمها
 القيمة

اح اإداري  198.1 71- 585.00 212 23 783.10 283 23 90. 544 67 328.00 351 23 ا

اح اإنتاج  620.8 366 716 000.00 850 797 379.2 483 81 566.82 280 9 946.02 763 90 ج

اح  وحدة ج
التخزين و 

 التكييف

35 270 400.00 3 792 423.11 31 477 976.89 92 584 800.00 61 106 823 .11 

 245.81 402 777 385.00 647 913 139.19 245 136 534.83 140 13 674.02 385 149 اجموع

ادا على تقرير  المصدر: اءركز الوط اممن إعداد الباحث است دسة الب  .7أنظر املحق رقم  ه

 التثبيتات المادية اأخرى: معدات النقل الخفيفة 3-

فيفة كانت قد أ   ،2011/12/31ي  قل ا ة معدات ال اء سيارة مت حيازها ي س هتلكت كليا باستث
  ، فيما يلي تفاصيل هذ امعدات:2008

 " سيارةHYUNDAI Atos يازة عليها ي  ؛2004/05/05" م ا

  سيارة"HYUNDAI Accent  " يازة عليها ي  ؛2005/01/31م ا

  سيارة"HYUNDAI Accent " يازة عليها ي  ؛2005/09/30م ا
  سيارة"HYUNDAI Accent " يازة عليها ي  .2008/03/31م ا
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دول رقم  فيفة.(15)ا قل ا  : إعادة تقييم معدات ال

اصر يازة الع إ غاية  اإهتاك قيم ا
ة  2011 س

القيم احاسبية 
 الصافية

فوائض أو نواقص  القيم امعاد تقييمها
 القيمة

سيارة 
HYUNDAI 

Atos 

520 512.82 520 512.82 00 338 333.33 338 333.33 

 سيارة 

HYUNDAI 

Accent 

641 025.64 641 025.64 00 384 615 .38 384 615 .38 

سيارة 
HYUNDAI 

Accent 

641 025.64 641 025.64 00 384 615.38 384 615 .38 

سيارة 
HYUNDAI 

Accent 

713 675.21 535 056.25 178 618. 96 499 572.64 320 953. 68 

 517.77 428 1 73. 136 607 1 96 .618 178 620.35 337 2 239.31 516 2 اجموع

ادا على التقديرات التقريبية المصدر  .11، أنظر املحق رقم لسوق السيارات ي الفرة امدروسة: من إعداد الباحث است

يث مكن در اإشارة إ أنه قد م اأخذ بعن اا ود اأصول )اأكثر أمية(،  عتبار فقط بعض ب
ود اأخرى. ميع عملية إعادة التقييم هذ  القيام بإعادة تقييم الب اسبية تدخل ي إطار  ليست بعملية 

ي هاية هذ العملية، قيمة السهم  عملية مالية هدف إ تقريب سعر السهم الواحد،حيث أنه إماو  ،امؤسسات
دول أدنا ب مثلما حددحسب الطريقة الذمية   دج. 384.87 35 يوضحه ا

دول رقم ) ديد قيمة السهم حسب الطريقة 16ا  الذمية.(: 

اصر  امبالغ الع
 363.78 715 148 اأصول احاسبية الصافية

 096 388 028 1 اأخذ بعن ااعتبار لأراضي

 961.68 901 778 فوائض القيمة (+) 

 198.1 71- نواقص القيمة( -)

 223.36 934 955 1 امصححةاأصول احاسبية الصافية = 

 276 55 شركة "إيبرال" أسهمعدد (:) 

 384.87 35 السهم حسب الطريقة الذمية قيمة= 

 .اعتمادا على حصيلة امعلومات السابقة من إعداد الباحث المصدر:
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 القيمة حساب فارق الحيازة: من اكتساب السيطرة إلى متابعة  المبحث الثالث:

يازة امرتبط بامسامة اأو صيصه لعرض  ، فإن هذا امبحث سوف (20 %) بعد حساب فارق ا يتم 
اشئ ك يازة ال  عملية اكتساب السيطرة على شركة "إيبرال" من قبل اجمع "صيدال" عنيفية حساب فارق ا

د شراء  ديد فوائض  من ،عمليات إعادة تقييم التثبيتات اماديةالقيام ب، و ذلك بدء من اأخرى( 40 %)ع أجل 
ديد مبلغ فارق الأو نواقص  يازة و ي اأخر متابعة قيمة هذا الفارق.قيمة، و من م   ا

 المطلب اأول: إعادة تقييم التثبيتات المادية

، ال مت من قبل امركز الوط صيصه لعرض عمليات إعادة تقييم التثبيتات اماديةهذا امطلب سيتم 
اء  دسة الب »ه

CNIC
سبة لكل من اأراضي و امباي، ب« بعملة ال مت ة التقييم )عمليات إعاد، باإضافة إ ال

يةمن قب اليورو( رة و امراقبة التق اعية  ،ل مؤسسة ا »البحريةو الص
BECTIM

»
سبة  ،  افبال اأخرى من  لأص

 التثبيتات امادية.

 إعادة التقييمعملية تقديم كيفية سيرورة  1-

اصر أصول          عملية إعادة تقييم بأية يقم م ،اجمع "صيدال" اإشارة إ أن نمن اأمية ما كا لع
قيقة من قبلإعادة التقييم ال سيتم عرضها فيما يأي .شركة "إيبرال"و خصوم  امركز الوط كل من  ، مت ي ا

اء ه »دسة الب
CNIC

اعية و البحرية،و  « ية، الص رة و امراقبة التق لشركة  اإداري اإطار بعد دعوة مؤسسة ا
 . كلية  ااعتبار"إيبرال" غر أن هذ التقييمات م تأخذ بعن 

تثبيتات امادية. استعماها من أجل القيام بإعادة تقييم ال ، العديد من الطرق مكني الواقع التطبيقي
سبة لأ صل عليه من دد على أساس سعر امر امربع لأراضي امشاهة الذي يتح العادلة تهاقيمي، فإن راضبال

شئ سبة للمباي و ام ب فصلها عن اأراضي، اتقبل إدارة أماك الدولة، الوكاات العقارية... أما بال ن فإ ال 
ديدها من خال اأخذ قيمتها ، معدل  بعن ااعتبار للعديد من يتم  امؤشرات مثل مؤشر تطور تكلفة امب

 التقادم...

 إعادة التقييم ستمس ما يلي: عملية

 زء امب  ا

اح اإداري؛ 1-  ا

اح التخزين و التكييف 2-  ؛ج
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اح اإنتاج 3-  ؛ج

ارجية اأخرىالتجهيزات 4-  .، الطرق، الشبكات امختلفة و امرافق ا

  اأراضي 

 القيم العادلة للجزء المبني  -2

اءكما سبق الذكر م إعدادها   ،م امعروضة فيما يليالقي دسة الب   1:من قبل امركز الوط ه

 الجناح اإداري 1-2- 

 هجيةبإتباع  ةدد القيمة  لتشخيصا نتائج من خال ،(paramètres avancés)معلمات متقدمة و  م
اء و .العقارات سوق امطبق ي اأسعار متوسط مرجع افة إباإض  امربع امر سعر تقدير فإن ،على هذا ب

اح هذاي  2 م/ جد 000 55 كان بقيمة ا
 ؛ 

 التقادم درجة أخذا بعن ااعتبار ،5 % قدر بي ترجيحمعدل  تطبيق م ، و بالتاجيدة حالة ي امب 
 .ةضعيف ابأه ةامقدر 

دول رقم  اح اإداري(17)ا  .: القيمة العادلة للج

متوسط السعر  
 للمر امربع

الشيء امراد  تكلفة امربعامساحة بامر 
 تقييمه

 معدل الرجيح

 55 000 444.26 24 434 300  
 5 % 715 221 1   التقادم

امقدرة تكلفة ال
  بلمل

  23 212 585  

اء. المصدر: دسة الب  تقرير التقييم للمركز الوط ه

 التخزين و التكييفوحدة جناح  2-2-

 ددة هجيةبإتباع  القيمة   لتشخيصا نتائج من خال ،(paramètres avancés)و معلمات متقدمة  م
اء على هذا، فإنالعقارات سوق امطبق ي اأسعار متوسط باإضافة إ مرجع  امربع امر سعر تقدير . و ب

اح ي هذا 2 م/ جد 000 140كان بقيمة  ا
 ؛ 

                                                           
1
 Rapport d’évaluation de CNIC. 
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 يقدر ب ترجيحمعدل  تطبيق م و بالتا ،يةر االدولية السديد وفقا للمعاير م  ،جدا جيدة حالة ي امب 
 جدا. ضعيفة امقدرة بأها التقادم درجة أخذا بعن ااعتبار ،1 %

دول رقم  اح : (18)ا  .التكييف و التخزينالقيمة العادلة 

متوسط السعر  
 للمر امربع

تكلفة الشيء امراد  امساحة بامر امربع
 تقييمه

 الرجيحمعدل 

 140 000 668 .00 93 520 000  
 1 %  200 935   التقادم

التكلفة امقدرة 
 للمب 

  92 584 800  

اء. المصدر: دسة الب  تقرير التقييم للمركز الوط ه

 جناح اإنتاج -2-3

 ددة هجيةبإتباع  القيمة   لتشخيصا نتائج من خال ،(paramètres avancés)و معلمات متقدمة  م
اء على هذا، فإنالعقارات سوق امطبق ي اأسعار متوسط باإضافة إ مرجع  امربع امر سعر تقدير . و ب

اح ي هذا 2 م/ جد 000 100كان بقيمة  ا
 ؛ 

 التقادم درجة أخذا بعن ااعتبار ،1.5 % يقدر ب ترجيحمعدل  تطبيق م ، و بالتاجيدة حالة ي امب 
 .ضعيفة جدا بأهاامقدرة 

دول رقم  اح : (19)ا  .اإنتاجالقيمة العادلة 

متوسط السعر  
 للمر امربع

تكلفة الشيء امراد  امساحة بامر امربع
 تقييمه

 معدل الرجيح

 100 000 8100.00 810 000 000  
 1.5 %  000 150 12   التقادم

التكلفة امقدرة 
 للمب 

  797 850 000  

اء. المصدر: دسة الب  تقرير التقييم للمركز الوط ه
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 التجهيزات، الطرق، الشبكات المختلفة و المرافق الخارجية اأخرى 4-2-

 ي عشرة م أخذ ،كل امعلومات امتاحةعن ااعتبار  و اأخذ ب ،اأوضاع السائدة تقصي و تقييم بعد 
التجهيزات، الطرق، الشبكات امختلفة ) مل كل منالتقدير  ،امب للجزء امقدر امبلغ إما من  (10 %)ئةاام

ارجية اأخرى  .دج 738.50 321 107بلغ بلغ امقدر ام (.و امرافق ا

 ملخص إعادة تقييم المباني 5-2-

، يلخص كل من قيم دول أدنا يازة، الق ا   فوائض أوإباإضافة يم العادلة يم احاسبية الصافية، القا
 القيمة. صنواق

دول رقم   .ديد فوائض )نواقص( القيمة على امباي :(20)ا

 امباي 
اصر اح اإداري الع اح التخزين و  ا ج

 التكييف
اح اإنتاج  ج

hangar (avec 

mezzanine A et B) 

  

التجهيزات، الطرق، 
الشبكات امختلفة 
ارجية  و امرافق ا

 اأخرى
يازة تلفة  2004/05/31  2004/05/31 تاريخ ا تلفة تواريخ   تواريخ 
يازة  995.57 010 7 02. 946 763 90 400.00 270 35 328.00 351 23 قيمة ا

 %2.5 %2.5 %2.5 %2.5 معدل اإهتاك

 004.88 396 566.82 280 9 423.11 792 3 90. 544 67 اإهتاك امراكم

 990.69 614 6 379.2 483 81 976.89 477 31 783.10 283 23 القيم احاسبية الصافية

 - 1.5 % 1 % 5 % معدل الرجيح

 738.50 321 107 000.00 850 797 800.00 584 92  585 212 23 القيمة العادلة

 747.8 706 100 620.8 366 716 823.11 106 61 - 198.10 71 فائض أو ناقص قيمة

ادا علىمن إعداد الباحث  المصدر: اءالقيم العادلة احددة من قبل  است دسة الب حق ، أنظر اماامركز الوط ه
 .08و  07 رقم 
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 اأراضي  قيمة 3-

ديدهام، بالرغم 2011/12/31 ي ا تظهر ي اميزانية امعدة أراضيا قيمة ي وقت سابق من هذا  ن 
تصف) التاريخ ة م ديدها من غر أن القيمة ال سيتم أخذها ب ،(2010 س عن ااعتبار ستكون تلك ال م 

اء دسة الب رة العقارية و امباي )أ.ب( و ،قبل امركز الوط ه ة  ليس تلك احددة من قبل مكتب ا  . 2010س

دول رقم ) ديد قيمة اأر 21ا  .ضيا(: 

اصر   أراضيالتكلفة امقدرة ل السعر للمر امربعمتوسط  امساحة بامر امربع الع
 450 666 468 500.00 52 926.98 8 امبالغ

اء. المصدر: دسة الب  تقرير التقييم للمركز الوط ه

 اأخرى التثبيتات المادية تقييم إعادة 4-

اءامركز الوط  ها قام ال امباي و اأراضي تقييم إعادة عملية بعد         دسة الب زء هذافإنه سيتم ي  ،ه  ا
اري إجازها، ،اإنتاج معدات مثل امادية اأصول من خرىاأ فئاتال تقييم إعادةاانتقال إ   التثبيتات ا

،  التثبيتات اأخرى تقييم إعادة عملية نفإ رذكتلل... اأدوات و امعدات  قبلمن  قد مت بعملة اأوروهذ
يةال امراقبةو  رةا مؤسسة اعي ،تق  ".BECTIM" ةالبحري و ةالص

اصر هذ التثبيتات       صر من ع يازة قيم مع إبراز حدة، علىسيتم تقدمه  كل ع إ  عمليات التحويل ،ا
ية  ...القيمةنواقص أو فوائض  العادلة، القيم ،العملة الوط
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دول رقم ) اري  (:22ا  .إجازهاإعادة تقييم التثبيتات ا

اري إجازها                                                                                                                                                                        أورو 0.01028 =دج 1 كان   2011/12/31 ي التثبيتات ا
         
 Machine tunnel de العناصر

stérilisation 
Machine de nettoyage Machine remplisseuse 

d’ampoule 
يازة   2006/07/31  2006/07/31  2006/07/31 تاريخ ا

يازة باأورو  308,00 388 079.00 384 613.00 312 قيمة ا

زائري ار ا يازة بالدي  727.65 014 39 824.76 589 38 375.20 409 31 قيمة ا

 15 % 15 % 15 % معدل اإهتاك

 00 00 00 قسط اإهتاك

 00 00 00 اإهتاك امراكم

 727.65 014 39 824.76 589 38 375.20 409 31 القيم احاسبية الصافية

 6 % 6 % 6 % معدل التقادم

 009.52 365 034.26 361 856.22 293 القيمة العادلة باأورو

ار القيمة  العادلة بالدي
زائري  ا

28 585 235.41 35 120 064.2 35 506 762.65 

 - 00. 965 507 3 - 760.56 469 3 - 139.79 824 2 قيمة ناقص أو فائض

اري إثبتال :تابع               أورو 0.01028 =دج 1 كان   2011/12/31  ي جازهايتات ا
 Machine العناصر

thermoformeuse 

Machine etuyeuse Vignetteuse 

يازة   2007/06/30  2006/07/31  2006/07/31 تاريخ ا

يازة باأورو  938.00 37 198.00 285 500.00 317 قيمة ا

زائري ار ا يازة بالدي  096.46 112 4 454.54 713 28 587.00 965 31 قيمة ا

 15 % 15 % 15 % معدل اإهتاك

 00 00 00 قسط اإهتاك

 00 00 00 اإهتاك امراكم

 096.46 112 4 454.54 713 28 587.00 965 31 القيم احاسبية الصافية

 25 % 7 % 7 % معدل التقادم

 453.50 28 234.14 265 275.00 295 القيمة العادلة باأورو

ار  القيمة العادلة بالدي
زائري  ا

28 723 249.03 25 800 986.38 2 767 850.20 

 - 246.27 344 1 - 468.16 912 2 - 337.97 242 3 قيمة ناقص أو فائض

ادا علىمن إعداد الباحث  المصدر:  .13، انظر املحق رقم "BECTIMمن قبل مؤسسة " احددةالقيم العادلة  است
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دول رقم )  .اإنتاجمعدات إعادة تقييم  (:23ا

ادا على القيم العادلة احددة من قبل مؤسسة " المصدر: ، أنظر املحق رقم "BECTIMمن إعداد الباحث است
09. 

 

 

 

 

 

 أورو 0.01028 = دج 1   كان   2011/12/31 ي    اإنتاجمعدات 
 Blistéreuse Etuiyeuse Balance contrôle العناصر

poids 
Vignetteuse 

يازة   2007/01/31  2007/01/31  2007/01/31  2007/01/31 تاريخ ا

يازة  قيمة ا
 باأورو

490 794.00 409 394.00 51 242.00 39 530.00 

يازة  قيمة ا
زائري ار ا  بالدي

49 781 468.19 41 525 027.85 5 197 500.68 4 009 546.96 

 15 % 15 % 15 % 15 % معدل اإهتاك

 432.04 601 625.10 779 754.18 228 6 220.23 467 7 قسط اإهتاك

 296.11 804 1 875.30 338 2 764.87 947 18 660.69 401 22 اإهتاك امراكم

القيم احاسبية 
 الصافية

27 379 807.50 22 577 262.98 2 858 625.38 2 205 250.85 

 7 % 6 % 6 % 7 % معدل التقادم

القيمة العادلة 
 باأورو

456 438.42 384 830.36 48 167.48 36 762.90 

القيمة العادلة 
زائري ار ا  بالدي

44 400 624.51 37 434 859.92 4 685 552.53 3 576 157.59 

 ناقص أو فائض
 قيمة

17 020 817.01 14 857 596.94 1 826 927.15 1 370 906.74 
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دول رقم )  إعادة تقييم معدات و أدوات امخر. :(24ا

ادا على القيم العادلة احددة من قبل مؤسسة " المصدر:  .10 و 09، انظر اماحق رقم  "BECTIMمن إعداد الباحث است

 أورو 0.01028 = دج 1 كان   2011/12/31 ي     امخر أدواتو معدات 
اصر  PH-mètre Ensemble الع

trimètre KARL 

FICHER 

Conductimètre    Duromètre 

يازة 2007/06/3 تاريخ ا

0  

2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30  

يازة باأورو  000.00 2 700.00 400.00 2 700.00 قيمة ا

زائري ار ا يازة بالدي  118.82 218 394.27 76 847.94 261 394.27 76 قيمة ا

 20 % 20 % 20 % 20 % معدل اإهتاك

 623.76 43 278.85 15 369.59 52 278.85 15 قسط اإهتاك

 871.29  130 836.56 45 108.76 157 836.56 45 اإهتاك امراكم

 247.53 87 557.71 30 739.18 104 557.71 30 القيم احاسبية الصافية

 25 % 25 % 25 % 25 % التقادممعدل 

 500.00 1 525.00 800.00 1 525.00 القيمة العادلة باأورو

زائري ار ا  914.40 145 070.04 51 097.28 175 04 .070 51 القيمة العادلة بالدي

 666.87 58 512.33 20 358.10 70 512.33 20 فائض أو ناقص قيمة

 أورو 0.01028 =دج1 كان   2011/12/31 يمعدات و أدوات امخر    :تابع
اصر  Friabilateur Epaissomètre Etuves      Machine à laver الع

verrerie 

يازة 2007/06/3 تاريخ ا

0  

2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30  

يازة باأورو  500.00 3 300.00 3 000.00 1 000.00 1 قيمة ا

ار  يازة بالدي زائريقيمة ا 059.4 109 ا

0 

109 059.40 359 948.73 381 760.62 

 20 % 20 % 20 % 20 % معدل اإهتاك

 352.12 76 989.75 71 811.88 21 811.88 21 قسط اإهتاك

 056.37  229 969.24 215 435.64 65 435.64 65 اإهتاك امراكم

 704.25 152 979.49 143 623.76 43 623.76 43 القيم احاسبية الصافية

 25 % 25 % 25 % 25 % معدل التقادم

 625.00 2 475.00 2 750.00 750.00 القيمة العادلة باأورو

زائري ار ا  350.19 255 758.75 240 957.20 72 20 .957 72 القيمة العادلة بالدي

 645.94 102 779.26 96 333.44 29 333.44 29 فائض أو ناقص قيمة
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دول رقم  إعادة تقييم معدات و أدوات امخر.( 01) تابع : (25)ا

ادا على القيم العادلة احددة من قبل مؤسسة " المصدر:  .10 و 09 "، انظر اماحق رقم  BECTIMمن إعداد الباحث است

 أورو 0.01028 = دج1 كان   2011/12/31 ي  تابع: معدات و أدوات امخر
اصر  Bain à  ultra الع

son 

Four à  moufle Meuble paillasse    Balance 

Analytique   

يازة   2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30 تاريخ ا

يازة باأورو  400.00 1 342.00 28 500.00 400.00 قيمة ا

زائري ار ا يازة بالدي  683.18  152 702.57 091 3 582.39 54 623.76 43 قيمة ا

 20 % 20 % 20 % 20 % معدل اإهتاك

 536.64 30 340.51 618 916.48 10 724.75 8 قسط اإهتاك

 609.91  91 021.54 855 1 749.43 32 26 .174 26 اإهتاك امراكم

 073.27 61 681.03 236 1 832.96 21 449.50 17 القيم احاسبية الصافية

 25 % 25 % 25 % 25 % معدل التقادم

 050.00 1 256.50 21 375.00 300.00 القيمة العادلة باأورو

ار  القيمة العادلة بالدي
زائري  ا

29 182.88 36 478.60 2 067 752.92 102 140.08 

 066.81 41 071.89 831 645.64 14 733.38 11 فائض أو ناقص قيمة

 أورو 0.01028 =دج1 كان   2011/12/31 ي   معدات و أدوات امخر   تابع:
اصر  Balance de الع

précision 
Agitateurs 

magnétiques 

Echantillonneur 

d’air 
Hotte à eaux  

laminaire 

يازة   2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30 تاريخ ا

يازة باأورو  300.00 2 000.00 3 000.00 1 200.00 6 قيمة ا

يازة  زائريقيمة ا ار ا  889.33 250 283.60 327 059.42 109 379.09 676 بالدي

 20 % 20 % 20 % 20 % معدل اإهتاك

 177.87 50 456.72 65 811.88 21 275.82 135 قسط اإهتاك

 533.60  150 370.16 196 435.65 65 827.45 405 اإهتاك امراكم

 355.73 100 913.44 130 623.77 43 551.64 270 القيم احاسبية الصافية

 25 % 25 % 25 % 25 % معدل التقادم

 725.00 1 250.00 2 750.00 650.00 4 القيمة العادلة باأورو

ار  القيمة العادلة بالدي
زائري  ا

452 334.63 72 957.20 218 871.60 167 801.56 

 445.83 67 958.16 87 333.43 29 782.99 181 فائض أو ناقص قيمة
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دول رقم  إعادة تقييم معدات و أدوات امخر.( 02)تابع  : (26)ا

ادا على القيم العادلة احددة من قبل مؤسسة " المصدر:  .10 و 09 "، انظر اماحق رقم  BECTIMمن إعداد الباحث است

 أورو 0.01028 =دج 1 كان   2011/12/31 ي  تابع: معدات و أدوات امخر  
اصر  Sorbonne  Compteur الع

colonie  

Appareil contrôle 

étanchéité 

Pompe à vide  

يازة   2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30 تاريخ ا

يازة باأورو  200.00 150.00 300.00 500.00 1 قيمة ا

زائري ار ا يازة بالدي  811.88  21 332.56 16 770.51 32 641.80 163 قيمة ا

 20 % 20 % 20 % 20 % معدل اإهتاك

 362.38 4 51 .266 3 554.10 6 728.36 32 قسط اإهتاك

 087.13 13 799.54 9 662.31 19 185.08 98 اإهتاك امراكم

 724.75 8 533.02 6 108.20 13 456.72 65 القيم احاسبية الصافية

 25 % 25 % 25 % 25 % معدل التقادم

 150.00 112.50 225.00 125.00 1 القيمة العادلة باأورو

ار  القيمة العادلة بالدي
زائري  ا

109 435.80 21 887.16 10 943.58 14 591.44 

 866.69 5 410.56 4 778.96 8 979.08 43 فائض أو ناقص قيمة

   أورو 0.01028 =دج 1 كان   2011/12/31 ي  معدات و أدوات امخر   تابع:
اصر Chromatograp الع

hie H.P.L.C 

Test de 

dissolution 

Armoire pour 

réactif 

Spectro-

photomètre 

يازة   2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30 تاريخ ا

يازة باأورو  500.00 11 700.00 1 000.00 1 297.00 48 قيمة ا

زائري ار ا يازة بالدي  446.64 254 1 453.69 185 059.42 109 465.19 268 5 قيمة ا

 20 % 20 % 20 % 20 % معدل اإهتاك

 889.33 250 090.74 37 811.88 21 693.04 053 1 قسط اإهتاك

 667.98 752 272.21 111 435.65 65 079.11 161 3 اإهتاك امراكم

 778.66 501 181.48 74 623.77 43 386.08 107 2 القيم احاسبية الصافية

 25 % 25 % 25 % 25 % معدل التقادم

 625.00 8 275.00 1 750.00 222.75 36 القيمة العادلة باأورو

ار  القيمة العادلة بالدي
زائري  ا

3 523 613.81 72 957.20 124 027.24 839 007.78 

 229.12 337 845.76 49 333.43 29 227.73 416 1 فائض أو ناقص قيمة
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دول رقم  إعادة تقييم معدات و أدوات امخر.( 03)تابع  : (27)ا

ادا على القيم العادلة احددة من قبل مؤسسة " المصدر:  .10 و 09 "، انظر اماحق رقم  BECTIMمن إعداد الباحث است

 

 

 

 

 

 

 

 

                         أورو 0.01028 =دج 1 كان   2011/12/31 ي  معدات و أدوات امخر   تابع:
اصر  Lecteur code الع

barre  

Evaporateur 

rotatif 

Bain – marie Spectro-photomètre 

يازة   2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30  2007/06/30 تاريخ ا

يازة باأورو  000.00 7 100.00 1 200.00 1 250.00 قيمة ا

ار  يازة بالدي قيمة ا
زائري  ا

27 291.20 130 871.30 120 018.04 763 626.62 

 20 % 20 % 20 % 20 % معدل اإهتاك

 725.32 152 003.61 24 174.26 26 458.24 5 قسط اإهتاك

 175.97 458 010.82 72 522.78 78 374.72 16 اإهتاك امراكم

 450.65 305 007.22 48 348.52 52 916.48 10 القيم احاسبية الصافية

 25 % 25 % 25 % 25 % معدل التقادم

 250.00 5 825.00 900.00 187.50 القيمة العادلة باأورو

ار  القيمة العادلة بالدي
زائري  ا

18 239.30 87 548.64 80 252.92 510 700.39 

 249.74 205 245.70 32 200.12 35 322.82 7 فائض أو ناقص قيمة
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دول رقم اعية التجهيزات و الركيباتإعادة تقييم  : (28)ا  .الص

ادا على القيم العادلة احددة من قبل مؤسسة " المصدر:  .12"، انظر املحق رقم  BECTIMمن إعداد الباحث است

 

درج ضمن ما يسمى بتحديد القيمة العادلة لأصول  ،مع هاية عمليات إعادة التقييم هذ و ال ت
ب التوقف و اإشارة إ أنه سوف يتم تطبيق الضريبة امؤجلة ،برال"ياحاسبية الصافية لشركة "إ  -خصوم-فإنه 

ها فوائض قيمة  يازةو تدخل ما أن عملية إعادة التقييم هذ قد نتج ع ديد فارق ا ، أما عن عمليات ي مسار 
ية لتسجيل فوارق الصرف أعباء أو نواتج فقد م  فإن متابعتها ،التحويل ال مت من اليورو إ العملة الوط

يازة و  متابعة قيمته. إماها، فالركيز سوف يكون على اأجزاء ال ها عاقة مباشرة بتحديد أصل فارق ا

 

 

 

 

اعية التجهيزات و الركيبات                          أورو 0.01028 =دج 1 كان   2011/12/31  ي  الص
اصر  Cloisons الع

hygiéniques 

salles propres 

Système 

traitement d’air 

Revêtement sol 

en résine Epoxy 

Aménagement 

salles propres 2
ème

 

partie 

يازة   2007/01/31  2006/06/30  2006/06/30  2006/06/30 تاريخ ا

يازة باأورو  781.00 478 325.00 228 840.00 151 565.00 312 قيمة ا

زائري ار ا يازة بالدي  163.66 187 47 456.50 475 23 684.75 395 15 253.22 692 31 قيمة ا

 20 % 20 % 20 % 20 % معدل اإهتاك

 716.37 718 4 545.65 347 2 568.48 539 1 225.32 169 3 قسط اإهتاك

 716.37 718 4 545.65 347 2 568.48 539 1 225.32 169 3 اإهتاك امراكم

 447.29 468 42 910.85 127 21 116.28 856 13 027.90 523 28 القيم احاسبية الصافية

 25 % 25 % 25 % 25 % معدل التقادم

 085.00 359 243.75 171 880.00 113 423.75 234 القيمة العادلة باأورو

ار القيمة العادلة  بالدي
زائري  ا

22 803 866.73 11 077 821.01 16 657 952.33 34 930 447.47 

 161.17 719 5 فائض أو ناقص قيمة

- 

2 778 295.27 - 4 469 958.52 - 7 537 999.82 - 
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 عن المساهمة الثانية المسجلالمطلب الثاني: فارق الحيازة 

ة  07/117الائحة رقم لس مسامات الدولة 2011 ال صدرت ي هاية س جمع  أعطت اموافقة ،عن 
بيةامملوكة من قبل الشركة  اأسهممن 40 %  حيازة امسامة الثانية امقدرة بمن أجل  "صيدال" اإسبانية  اأج

STE 
 بلغ سهم بسعر وحدوي 155 22 كانت مثل عدد أسهم بلغ( 40 %) . هذ امسامةي شركة "إيبرال"  » «

اء على هذا أصبح اجمع ملك السيطرة على الشركة "إيبرال"/دج 610 12   موع  تبلغ يث ،للسهم، و ب
 .% 60مساماته 

اصة بتحديد فارق  سابية ا اص بامسامة الثانية، فإاقبل الشروع ي العمليات ا نه سيتم عرض يازة ا
 جدول ملخص لكل عمليات إعادة التقييم ال عرضت ي امطلب السابق.

ة  الصافية احاسبية اأصول قيمةحساب : (29)دول رقم ا  .2011امعاد تقييمها لس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اد على امعلومات السابقة من إعداد الباحث المصدر:  .بااست

اصر  امبالغ الع
 031.60 608 629 اأصول موع 

 667.82 892 480 موع الديون

 363.78 715 148 الصافية احاسبية اأصول

 فوائض )نواقص( القيمة على:

 993.61 108 878 امباي

اري إجازها  917.75 300 17 - التثبيتات ا

 869.55 868 3 معدات و أدوات امخر

اعية التجهيزات و الركيبات  414.78 505 20- الص

 247.84 076 35 معدات اإنتاج

 778.47 247 879 موع فوائض القيمة

ديدها  Nouvel actif identifié )اأراضي(  أصول أخرى م 

   

468 666 450 

 592.25 629 496 1 امصححة الصافية احاسبية اأصول
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ديد ي سياق العمليات  يازة الذي سيتم  ، تسمى ي معاير مع "صيدال"اج ال قام هافارق ا
يازة ع اإباغ اما ها  ،مراحل" لى"ا تج ع اشئ عغالبا و ال ي يازة ال ن عمليات ما يسمى ب "فارق ا

 .ميع امؤسسات على مراحل

 دج 610 12المقدر ب  اأسهمحساب فارق الحيازة عند سعر شراء  1-

 دول امعروض  يقدر ب  (40 %)، فإن فارق التقييم امسجل على امسامة الثانية سابقا حسب ا

ي ذمعدل الضرائب على أرباح الشركات الو عليه ابد من تسجيل ضرائب مؤجلة  .دج  778.47 247 879
 : 19 % الذي يقدر ب اجمع و ضع له

 دج  077.91 057 167 =  19 %×  778.47 247 879

  ؤجلةامضرائب البعد فارق التقييم: 

 دج700.56 190 712  =    077.91 057 167 -778.47 247 879 

 حصة اجمع تقدر ب: 

  دج  420.34 314 427  = 60 %× 700.56 190 712 

  تقدر باأقلية حصة: 

 دج 280.22 876 284  =  40 %× 700.56 190 712
 
 سبة لفارق يازة: بال  ا

يازة سيتمدر اإشارة ي البداي ظري وفق  ة إ أن حساب فارق ا انب ال مثلما م عرضه ي ا
زئي يازة ا يازة الكلي و (purchased goodwill) طريقتن؛ طريقة فارق ا  .(full goodwill) طريقة فارق ا

 طريقة فارق الحيازة الجزئي 1-1-

د حيازة امسامة، على  يازة، ع يازة يتمثل ي الفائض امسجل ي سعر ا حسب هذ الطريقة فارق ا
صوم القابلة للتحديد، هذا اأمر يستلزم: حصة امشري  )امستحوذ( ي القيم العادلة لأصول و ا

 يازة على د عملية ا   من أجل شراء للسهم/دج 610 12 يقدر ب( 40 %امسامة ) السعر امدفوع ع
يازة دج 550 374 279ما يعطي مبلغ إما يقدر ب  ،سهم 155 22 د ا ، هذا السعر امدفوع ع
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موع اأسهم امملوكة:  ب أن يتم إسقاطه على  =  60 %/40 %×  550 374 279الثانية، 

 .دج 825 061 419

  يازة علىمتاك السيطرة "اجمع صيدال" ي تاريخ احصة امشري  امسامة الثانية(: )تاريخ ا

 

% 60 (% 81 x 879 247 778.47  + (468 666 450 +148 715 363.78))  =797 743 508.60   
 دج

 دج   508.60 743 797=  (813.78 381 617 + 700.56 190 712) 60 %
 
  اأقليةحقوق: 

% 40 (% 81 x 879 247 778.47 + 468 666 450 +148 715 363.78)  =531 829 005.74 دج 
 يازة يساوي  :فارق ا

 دج 6 .683 681 378  -=     508.60 743 797 - 825 061 419    

يازة  كان عليه تسجيل ،)اجمع صيدال( امشري يازة ي ظروف إمتيازية )فارق ا اتج عن ا الربح ال
تيجة اقه مباشرة بال ب إ ظام احاسي اما ، IFRS 3حسب معيار اإباغ اما  السالب(، الذي  اف ال

ص على ثاثة  ظري( لتحميله.الذي ي انب ال تلفة )امذكورة ي ا  حاات 

ميع امؤسسات باغ اماعيار اإم للتذكر فإنه وفقا ب عليه أن يقوم ي إطار  ، امشري )امستحوذ( 
يازة عليها سابقا سهم رأس امالأبإعادة تقييم  على مراحل، ي الشركة امستحوذ عليها "شركة  ال قام با
يازة و يسجإيبرال"، بالق تيجة الصافية. ما يع أن  أي ليمة العادلة ي تاريخ ا تملة ي ال ربح أو خسارة 

، سيتم سهم055 11  ب لعدد أسهم يقدر دج000 10  ب اامقيمة سابق ،% 20امسامة اأو امقدرة ب 
 امسامة الثانية:حيازة لة باعتماد سعر بالقيمة العاد تقييمها

 دج 275 687 139  =   20 %/40 %× 550 374 279
 

 دج 275 137 29=  000 550 110 - 275 687 139

تيجة.(275 137 29)قدر ب ي القيمة ام رالتغ   ، سيتم تسجيله ي ال
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يازة كان عليه تسجيل   ،"اجمع صيدال" ختاما يازة ي ظروف إمتيازية )فارق ا اتج عن ا الربح ال
  السالب(، بالطريقة التالية:

 المبالغ 2012/12/31 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

دات امسامة   س
 نتيجة اجمع                      

             
يازة ي تسجيل ا  اتج عن عملية ا لربح ال

 ظروف إمتيازية 

378 681 683. 6 

 

 

 

378 681 683. 6 

 

 

 

 

 

 طريقة فارق الحيازة الكلي2-1- 

يازة  الطريقة، ح ي حالة ما إذا كانت حسب هذ فإن امشري ، % 100مت بأقل من قد ا
قوق اأغلبية و حقوق اأقلية احددة من خال القيمة اإمالية  اص  يازة ا )امستحوذ( يقوم بتسجيل فارق ا

 .ااقتصاديللكيان 

اولة لتحديد هذ القيمة و على وجه التبسيط د امتاك السيطرةب فإنه سيتم مثيلها ،ي  يازة ع ؛ سعر ا
 :أي

 دج 375 436 698=   40 %/550 374 279 

 :يازة حسب هذ الطريقة يساوي  فارق ا

 698 436 375 – (% 81 x 879 247 778.47 + (468 666 450 +148 715 363.78))  =                          

 دج  - 139.34 136 631 

ب عليه  امشري )اجمع صيدال(، يازة يي حالة تطبيق هذ الطريقة،  اتج عن ا  تسجيل الربح ال
يازة السالب( تلف عن الطريقة السابقة ظروف إمتيازية )فارق ا اقه مباشرة و ، و لكن مبلغ  ب إ الذي 

تيجة حسب معيار اإباغ اما  تلفة IFRS 3بال ص على ثاثة حاات  ظام احاسي اما الذي ي اف ال  ،
ظري( لتحميله انب ال  .)امذكورة ي ا
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  حيازة أخر عند سعر حيازةحساب فارق ال2- 

يازة احتسب سابقا يازة الذي مت كان باعتماد فارق ا دج لعدد   610 12) به امعاملة فعا سعر ا
ا سابقا  مقارنة ما ملكه امؤسسة، ئيلض السعربأن تقديرنا  ر أنه بسبب(، غسهم 155 22أسهم يقدر ب  قم

سيتم على سبيل التبسيط تقدير هذ القيمة  ،و عليه .بتحديد قيمة السهم الواحد من جديد عر التقييم الذمي
يازةاحتسبة    . سهم  155 22عددها لعدد من اأسهم البالغ دج 384.87 35أي  ؛كسعر عملية ا

 طريقة فارق الحيازة الجزئي 1-2-

يازة كانت بسعر  بافراض فإن  ،سهم 155 22قدر ب امسهم من اأدج لعدد  384 35أن عملية ا
ب أن يتم إسقاطه على  دج،  520 932 783 اإما يساوي إبلغ ام يازة الثانية،  د ا هذا السعر امدفوع ع

 .دج 780 898 175 1=  60 %/40 %×  520 932 783أي: ،موع اأسهم امملوكة

  يازة على امسامة الثانية(حصة  :امشري "اجمع صيدال" ي تاريخ امتاك السيطرة )تاريخ ا

 

% 60 (% 81 x 879 247 778.47 + (468 666 450 +148 715 363.78))   =797 743 508.60  
   دج

  اأقليةحقوق: 

 

% 40 (% 81 x 879 247 778.47 + (468 666 450 +148 715 363.78)) = 531 829 005.74  
 دج

 
 :يازة يساوي  فارق ا

 دج 271.4 155 378=   508.60 743 797 - 780 898 175 1

يازة امعليه تسجيل  ب ،صيدال""اجمع   بالطريقة التالية: وجبفارق ا

 المبالغ 2012/12/31 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  207 

 

 

 

  

 

261 

 

يازة                 فارق ا
دات امسامة                     س

يازة اموجب    تسجيل فارق ا
 

378 155 271.4  

 

378 155 271.4 
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  سهم، 055 11 لعدد أسهم يقدر ب  دج000 10  ب اامقيمة سابق ،% 20امسامة اأو امقدرة ب
الة السابقة، بالقيمة العادلة باعتماد سيتم تقييمها  سعر حيازة امسامة الثانية: مثلما م القيام به ي ا

 دج  260 966 391  20 %/ 40 % =   × 520 932 783

  دج   260 416 281 = 000 550 110 - 260 966 391

تيجة (260 416 281) ر ي القيمةالتغ  .يتم تسجيله ي ال

  طريقة فارق الحيازة الكلي 2-2-

الة السابقة( أن القيمة  سعر ب مثلة تكون اإمالية للشركة امستحوذ عليهاسيتم تقدير )مثلما م ي ا
د امتاك السيطرة يازة على امسامة الثانية ع  :ا

 دج 300 831 959 1=  % /40 520 932 783

 :يازة حسب هذ الطريقة يساوي  فارق ا
1 959 831 300 ((% 81 x 879 247 778.47 + (468 666 450 +148 715 363.78)) –  =  
  دج  785.66 258 630

يازة امعليه تسجيل  ب ،صيدال""اجمع   بالطريقة التالية: وجبفارق ا

 المبالغ 2012/12/31 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  207 

 

 

 

  

 

261 

 

يازة                 فارق ا
دات امسامة                     س

يازة اموجب  تسجيل   فارق ا
 

630 258 785.66  
 

630 258 785.66  
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  حيازة الثانيةال عن الناتج قيمة فارق الحيازةإهتاك و خسارة : المطلب الثالث

يازة  د متابعة قيمة فارق ا ظري هي إليها ي اإشارة مثلما مالصعوبات امواجهة ع انب ال  ،متعددة ا
ة الاحقة  سائر القيمة، ي إطار هذا امطلب سيتم تقدم امعا دما يتعلق اأمر  يازة اموجب خاصة ع لفارق ا

ص عليهاولة خال من  ظام احاسي اما و معاير احاسبة الدولية. تطبيق ما ي  ال

 حسب النظام المحاسبي المالي )اإهتاك( متابعة قيمة فارق الحيازة  1-

يازة  ظام احاسي اما لإهتاك قابا أصا يعترما ا شك فيه أن فارق ا ما أن مدونة  ،ي ال
توي على حساب  سابات  يازة، إا أ2807ا ظام احاسي  ي امقابلنه : إهتاك فارق ا دد كيفية اما ال م 

ة ةوجد أيتحيث ا  ،أمرا غامضايبقى و الذي اإهتاك  تطبيق هذا ويهسبق  مثلما مادة صر إليه ي الفصل  الت
يازة.السابق ت اول إهتاك فارق ا الة ت مسة مدة  يتم اعتمادسوف  ،ي هذ ا فعة تقدر  وات (05)م ، س
  .دج271.4 155 378  امقدر ب فارق الذي م تسجيله وهذا ال إهتاك

يازة   اص بإهتاك فارق ا ، يتم تسجيل القيد احاسي ا  بالطريقة التالية:  2013/12/31 ي بالتا
 

 المبالغ 2013/12/31 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  681   

 

 

 

2807 

 

  

 

       صصات اإهتاكات و امؤونات 
 و خسائر القيمة

يازة                        إهتاك فارق ا

يازة                    تسجيل إهتاك فارق ا

 5 / 378 155 271.4  =75 631 054.28 

   

75 631 054.28 

 

 
 
 
 

75 631 054.28 
 

 

 و المعايير المحاسبية الدولية حسب النظام المحاسبي المالي)خسائر القيمة( متابعة قيمة فارق الحيازة   2-

يث استبدل موجب معيار  ، IAS/IFRSامعاير احاسبية الدولية يازة  ع تسجيل إهتاك على فارق ا م
يازة ب IFRS 3اإباغ اما  ظام احاسي اما يشر إ مراجعة قيمة فارق ا اختبارات خسائر القيمة، كذلك ال

فعة(. ي كل عملية جرد و مقار   نتها مع قيمته ااقتصادية )قيمة ام
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ة ب   مع "صيدال" باختبارات خسائر القيمة، على الوحدة امولدة لسيولة ، 2014افراض أنه ي س قام 
يازة ة ال خصص ها فارق ا زي  :و ال م تشكيلها ما يلي ا

ة زي  القيمة احاسبية الصافية الوحدة امولدة لسيولة ا
يازة  271.4 155 378 فارق ا

اعية و التجارية  86. 867 581 255 حقوق املكية الص

 411.28 171 761 5 امباي

 246.00 528 87 التثبيتات ي شكل امتياز

 796.54 436 482 6 اجموع

اد على الوثائق الداخلية للمجمع المصدر:  .14، أنظر املحق رقم من إعداد الباحث بااست

ا )التحين( تظرة علىل التقييم ا قدية ام وات (05)مس مدى  هذ الوحدة على لتدفقات ال  ،س
 .دج  000 467 550 5 تقدر ب   قيمةأعطى 

فعة، بالتا من الضروري تسجيل خسارة قيمة  :سب كما يلي القيمة احاسبية تتجاوز قيمة ام

 دج 796.54 969 931 -=  796.54 436 482 6  -   000 467 550 5

ميلها باأولوية على هذ   سارة سيتم  يازة، وا اسب مع  فارق ا ها سيتم توزيعه بالت من م إذا تبقى رصيد م
ة زي  :اأصول اأخرى امشكلة للوحدة امولدة لسيولة ا

 سارة ميل يازة ا  دج 271.4 155 378 :على مبلغ فارق ا

 دج    525.14 814 553 = 271.4 155 378 - 796.54 969 931

 من خسارة القيمة: الرصيد امتبقي ميل 

 دج 815.01 187 23= 525.14 281 104 6   ÷ 867.86 581 255 ×     525.14 814 553

 دج 658.62 685 522=   525.14 281 104 6 ÷ 411.28 171 761 5×      525.14 814 553

 دج 051.51 941 7=   525.14 281 104 6 ÷ 246.00 528 87×      525.14 814 553
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 :يازة سارة قيمة فارق ا   التسجيل احاسي 

 المبالغ 2014/12/31 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  681   

 

 

 

2907 

 

 

  

 

صصات اإهتاكات و امؤونات        
 و خسائر القيمة

يازة              خسارة قيمة على فارق ا

تسجيل خسارة القيمة على فارق     
يازة   ا

378 155 271.4  

 

 

378 155 271.4 

 

 سارة قيمة  اامتيازات، الراءات و العامات التسجيل احاسي 

 المبالغ 2014/12/31 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  681   

 

 

 

2905 

 

  

 

صصات اإهتاكات و امؤونات        
 القيمةو خسائر 

     الراءات قيمة اامتيازات، خسارة   
 و العامات

 القيمة تسجيل خسارة     

23 187 815.01 

 

 
 
 
 

23 187 815.01 

  

 سارة قيمة  امباي التسجيل احاسي 

 المبالغ 2014/12/31 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  681   

 

 

 

2913 

 

  

 

       صصات اإهتاكات و امؤونات 
 و خسائر القيمة
 امباي على خسارة قيمة                  

 تسجيل خسارة القيمة    

522 685 658.62  

 

 
 
 
 

522 685 658.62  
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 سارة قيمة  ي شكل امتياز التثبيتات التسجيل احاسي 

 

 المبالغ 2014/12/31 رقم الحساب
 دائن مدين دائن مدين

  681   

 

 

 

292 

 

  

 

صصات اإهتاكات و امؤونات        
 و خسائر القيمة
خسارة قيمة التثبيتات                     
 ي شكل امتياز

 تسجيل خسارة قيمة     

7 941 051.51  
 
 
 

7 941 051.51 
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  :الفصل خاصة

مع          يازة على مستوى  ة فارق ا قاط ،ال"صيد"دراسة تقييم و معا أمها  مح بتسجيل العديد من ال
يازةبااعراف ب أن اجمع يقوم ال مت ي  و "إيبرالشركة " ال قام ها على يازةا عمليات على، فارق ا

قيقة على عدة مراحل ديد و حساب ا م يقدم أي تفصيل إذ  ،غر معروفةهذا الفارق بقيت ، غر أن طرق 
م  ،شركة إيبرال"امستحوذ عليها "بعد تقدم امشري "صيدال" و الشركة  و هذا، اجمعإدارة من قبل  حول ذلك
اصااكتفاء ب من قبل قسم احاسبة و امالية  ،بكل فارق حيازة م تسجيله ةعرض التسجيات احاسبية ا

 لمجمع.ل

يازةامشري )صيدال(، فيما يتعلق بااعراف ب قدم العمل احاسي الذي قام بهبعد ت         فإنه م  ،فارق ا
يازة وفق ،اسي أخرعتمد على اقراح عمل يي هذا الفصل  هج أخر إتباع ديد فارق ا ما  ايقوم على تقييم و 

اولة امعاير احاسبية الدولية هص عليت ظام احاسي ماكذلك إ   اإشارة، مع   بطريقة مباشرة أو اما جاء به ال
يازةب ما يتعلقفي "صيدال" بعكس ما قام به اجمعو  غر مباشرة.  بإعادة تقييم فإنه م القيام أوا ،تحديد فارق ا

اء ،ادية بالقيمة العادلةام التثبيتات دسة الب و كذا   ،و ذلك بااعتماد على تقارير التقييم لكل من امركز الوط ه
رة و امر مؤسسة  اعية وا ية، الص حيث م هيكلة عمليات إعادة  "،BECTIM expertise" يةالبحر  اقبة التق
اصر   تمل تلخيصية جداول ي ،تقييم هذ ديد و حساب فوائض  امهمة و امفيدةكل الع و نواقص  ي عملية 

 التثبيتات. القيمة على هذ

د هذا الفصل عا من جزء آخر يازة مثلما م اإشارة إليه ي الفصول يد طرق حساب و  فارق ا
ص عليه  ظرية حسب ما ت سخة امعدلة ال أي وفق  ،ميع امؤسسات"" IFRS 3معيار اإباغ اما من ال

يازة الكلي. طريقتن؛ طريقة  زئي و طريقة فارق ا يازة ا يازة الذي مت به  اعتبارب بو بسفارق ا أن سعر ا
ديد عرسعر أخر  اقراح ، مللشركة سعرا ضعيفا مقارنة مع القيمة الذمية ،عملية الشراء الفعلية تقييم شركة  م 

ديد و  ،حسب الطريقة الذمية "إيبرال" يازة وفق ب القيام مباعتماد هذا السعر ا ديد فارق ا إعادة كل مسار 
،فوائض القيمة و كل كذلك ل  ااعتبار، مع اأخذ بعن أيضاطريقتن  تلفم  بالتا صول على نتائج  عن ة ا

يازة الفعليتلك ال تو  د اعتماد سعر ا ة قيمة م اانتقال إ متابع ،ي هاية هذا الفصل للمعاملة. صل إليها ع
يازة من خال تطب فعة قدرت  يق اإهتاك عليهفارق ا وات،  (05)مسة على مدة م ظام احاسي  ما أنس ال

اولة تسجيل خسائر القيمة ،كباإضافة إ ذل ة.رض مدة معيم يفاما  ص  اأصلعلى هذا  م  وفق ما ي
ظام احاسي اما و IAS 36عليه امعيار احاسي الدو   .ال
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يازة موضوع دراسة إ البحث هذاهدف   ي للجدل إثارة اموضوعات أكثر حدأ عدي ذيال ،فارق ا
و بغرض  ،اإباغ اما معاير وفقا قيمته و متابعة تقييمه مشكلة على الركيز اولة حيث م ة،ياحاسب اأوساط

صيص ،القيام بذلك  امعلومات أمية ،معاير اإباغ اما ي ظل احاسبة تطور أوها تطرق إ فصول، أربعة م 
و باأخص فارق  امادية غر اأصول إ مكانة م فيه اإشارة الثايالفصل  .التصوري اإطارإصاحات و  امالية

يازة ا السياق يخاصة  ،ا يازة لاعراف امطلوبة امعاير ااقتصاد، (dématérialisation)لتجريد  ا  بفارق ا
اولهذا اأصل قيمة )طرق( متابعة أساليب أبرز الثالث الفصل. التقييم طرق و كأصل  تلفة مواضيع ، كما ت

يازة صلة ذات ص عليه الرابع الفصل .بفارق ا سيد ما ت فيما خص  الدولية احاسبية امعاير كان عبارة عن 
يازة ة فارق ا زائريةو ذلك على مس ،معا  .و تسويق اأدويةتخصص ي إنتاج امو  توى أحد أكر اجمعات ا

     هاتأكيد أجل من قدمةام الي طرحت يالسابقة  الرجوع إ الفرضيات مكن الدراسة، هذ ي ختام
 :نفيها أو

يازة أنب رضفالي ت اأو الفرضية - تقييمه كباقي اأصول غر  يتمامتجانسة فإنه  غربالرغم من طبيعته  فارق ا
م التأكيد على الطبيعة غر  ،من خال الفصول الي عرضت ي هذا البحث هنأ ةضو رفم تعتر ،اأخرى امادية

يازة تكلفة بن فرقك أن هذا اأصل يتم تقييمه إذ، امتجانسة و خصوصية هذا اأصل  العادلة القيمة و ا
ما يسمى بفارق  شكلي ،(بقاياال) الفرقهذا  و ،للشركة امستحوذ عليها القابلة للتحديد صوما و أصولل

يازة، الذي اصر  الواقع، ي يشمل ا ها ا تفي معيار القابلية للتحديد  كل الع الي ها قيمة و لك
(identifiabilité)، غر امادية اأخرىختلف كلية عن اأصول تقييمه  و بالتا. 

وية ي الشركات  أنإ  تشرالي  الثانية الفرضية - د القيام باختبارات خسائر القيمة الس د صعوبات كبرة ع
يازة طار عملية متابعةإ يازة على اكتهاإ تطبيق تفضل لشركاتا الواقع فيف ،ةمقبولتعتر  قيمة فارق ا  فارق ا

يةالي  ي البورصة، خاصة الشركات غر امسعرة نظامية بطريقة مح سي اأمر فهذا ،تعتمد اأنظمة احاسبية الوط
سبة للشركات الكبرة امسعرة ي ،ضريبية قيق وفرة بالتا و ،أعباء اإهتاك ةدازيها ب البورصة و الي  أما بال

 هذ عليه ي  التشديد ، فإها كما مخسائر القيمة الذي يكرس طريقةIFRS 3 اما  تطبق أحكام معيار اإباغ
د ا اتصعوبتواجه  الدراسة خاصة تشكيل الوحدات امولدة لسيولة  ،لقيام باختبارات خسائر القيمةكبرة ع

فعتها ديد قيمة م ة و  زي  .بأها كبرة العملية ذه ةرتبطام التكاليفهذ الشركات أن  اعتبارضافة إ باإ ،ا
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يازة يقوم بااعراف بأصل "صيدال" اجمع تقول بأن الي الثالثة الفرضية - وفقا معاير  و يقوم بتقييمه فارق ا
فارق  تحديدب بعد اإطاع على اأعمال امتعلقة نه وأ مرفوضةكذلك ، تعتر  اإباغ اما الدولية و يتحكم فيه

يازة على مستوى اجمع ساب امعتمدة م ماحظة أن  ،ا كما أنه م يتم   ،غر واضحة و مبهمةتعتر طرق ا
اصة بالشركة امستحوذ عليها صوملأصول و ا عملية إعادة تقييم ةالقيام بأي  مع تيجر أ الي امقابات و ،ا

يازة و ديد أعمالأكدت أن  ،للمجمع ةاحاسبمسؤو مصلحة  ة فارق ا  عايرم إ أي رجوع دون مت معا
 .اإباغ اما الدولية

  الدراسة ائجنت 

ة عرض يازة معا  خال منهذا اأصل  فهم و ليل مح بتوضيح، ،اإباغ اماوفق معاير  فارق ا
ظرية الفصول زائر، ي امفهوم هذا تطبيقواقع  على الضوء تسليط و ال  ،"صيدال" مع ن خال دراسة حالةم ا

 :الدراسة هذ امتوصل إليها ي تائجال عرض يتم سوف ما يليفي

 يازة ، اأسئلة طرح ا يكاد يتوقف عن بالتا و تعقيدا، اأكثر احاسبية القضايا يعتر من بن فارق ا
        جديدة معايريبقى نشر  و اأطراف، ميعمن قبل  عليهاو متفق  واحدة إجابة دون مازالت الي

 ؛أكر دليل على خصوصية و حساسية هذا اأصل اآخر البعض و مراجعة

 صة ،الكفاءات البشرية ها( السوقية ا انب غر املموس م ظيمية اتالتآزر  ،)ا اصر غر تعتر...الت  ع
 اإباغ اما معاير غر أن. القيمة خلق ي نظرا إسهاماها الكبرة الشركات، ي مهمة جدا اديةم

ع الدولية،  إا. طريقة ذات مصداقيةب قيمتها ديد صعوبةب اموقف هذا ةرر ، مأصولها ك ااعراف م
اصر هذ امقابل ي أنه  مكن ا الي ،بقاياها ي الجادر كأصول، يتم إ احاسبة ي ها عرفام غر الع

يازة" و امسمى ب صيصها  ؛"فارق ا

 يد و الصحيح تحديدال إن يازة مبالغ ا صول أل العادلة القيمةاسب على أساس امتقييم الب يبدأ فارق ا
يازة، ذلك من أ و ،امستحوذ عليها لشركةل القابلة للتحديد صوماو  ب امغااة ي تقييم فارق ا جل 

ة، يازةا تكلفة صيصعلى  ث ،الدولية احاسبة معاير و هذا دود اممك  صوماأصول و ل ي ا
  للتحديد؛القابلة 
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 صيص(  توزيع مسار يازة تكلفة)  إدائما  الرجوع و جب مراعاة الدقة يعتر حساسا جدا، و بالتا ا
معيار  و" امادية غر اأصول" IAS 38 الدو احاسي عيارام خاصة ،الدولية ةاحاسب معاير أحكام

 ؛"ميع امؤسسات" IFRS 3اإباغ اما 

  ا ستوىام سبة ا يازة، يعتر غر كاي بال  مستخدمي لإفصاح عن امعلومات ذات الصلة بفارق ا
ديد  ،اديةام غر أصولا تقييمات ميع فهم ي كبرة  صعوبات يواجهون ، الذينامالية امعلومات طرق 

يازة،  ؛...عليه الشركات سجلتها الي القيمة خسائر فارق ا

  ة يعتر مسارا معقدا للغاية فتحديد اأصول امشاهة ي القيام بتشكيل زي الوحدات امولدة لسيولة ا
اصة هذ الوحدات فعة ا ديد قيمة ام افع ااقتصادية و من م  سبة  ،توليد ام يصعب القيام به بال

عمليات و يتطلب خرة و كفاءة عالية و هذا السبب تشتكي الشركات من ارتفاع تكلفة للشركات 
يازة؛ على قيمة الاختبارات خسائر   فارق ا

 ظام معيار اإباغ اما            ، و بالتحديدالدولية احاسبة عايرم يعتر متأخرا مقارنة اما احاسي ال
3 IFRS  سخة امعدلة من و ديدة التطورات حيث أن، IAS 27 الدو احاسي عيارام ال اصة  ا ا

يا ة فارق ا ظام احاسي اما ،الي جاءت ها هذ امعاير زةمعا ها ال التقييم  إمكانيةو خاصة  ،م يتب
يازة طريقة ؛طريقتن وفق زئي فارق ا يازة و طريقة ا  الكلي؛ فارق ا

 ظام  يتعلق فيما و التفسرات الواجب تقدمها امعلومات ي افادح انقص يسجل اما احاسي ال
يازة تكلفةميع امؤسسات ) بعمليات اصر الي تدخل  ،ا يازةي الع )توزيع(  صيص مدة ،تكلفة ا

ميع امؤسسات الذيالتكلفة هذ يازة تقييم، مراحل على يتم ،  اتج فارق ا مثل هذ  عن ال
 (؛...العمليات

 ظام سابات مدونة ي ظهري   اما احاسي ال اص بإهتاك سابا ،ا يازة ا غر أنه ي  ،فارق ا
فعة) اإهتاك ذلك تطبيق عن تفاصيل أية يقدم ا ،امقابل  فارق اعتبار مسألة و ،(خاصة مدة ام
يازة سائر القيمةأ اكتهإلبل اأصل ق بأنه ا ي هذا  إجابة دون تبقى ،أو لكاما معا ،و خاضع 
ظام  ؛ال

 ظام يازة  قيمة اخفاضيتب اختبارات  اما احاسي ال  اإشارة إ وجوب قيام من خالفارق ا
د كل عملية جرد مقارنة قيمته الشركات كيفية ل ذكر أي يرد م نهغر أ ،ااقتصادية قيمته احاسبية مع ع
يازة صيص ة فارق ا زي فعة هذ قيمة ديد و للوحدات امولدة لسيولة ا  ؛الوحدات م
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 زائرية سبة للمجمعات ا قام بااعراف  يذال الوحيد اجمع" صيدال" مع عتري ،امسعرة ي البورصة بال
يازة قم بعملية م ي غر أنه "إيبرال" الشركة و هي حالة ،على عملية حيازة واحدة و ذلك بفارق ا

يازة فارق)اأصل متابعة قيمة هذا  د عملية  اه امسجل تهقيمب معاج ميزانية ي ظهرإذ ا يزال ي ،(ا ع
ي عن امعلومات  اإفصاحشر و الا يقوم ب كما أنهقيمة،   ةر خسا أو هتاكإ أيتسجيل  دون التجميع

يازة تقارير امالية عن  ....(قيمةال متابعة التقييم، طرق) فارق ا

 المستقبلية اا اأ و ااقتراحات

تائج امتوصل إليها، اموضوع، هذا دراسة بعد  :التالية ااقراحات تقدم مكن و ي ضوء ال

  ظام أحكام توضيحضرورة صوص وجه على و اما احاسي ال بتجميع امؤسسات        امتعلقة تلك ا
ةو  يازة معا  ؛(تهقيم متابعة و تقييمال طرق) فارق ا

 ةفيما خص  الدولية ةاحاسب معاير موقف تب يازة معا  ديث عملياتالقيام ب خال من ،فارق ا
ظاما ، احاسي ل  IFRS 3 خاصة معيار اإباغ اما ،معاير احاسبة الدوليةأحكام لتقريبه من  اما

 ؛IAS 27 امعدل الدو احاسي عيارامو  2008 نسخة

 هة ال من توضيحية أعمال و دراسات تقدم يةقبل ا زائر عن امعاير احاسبية امسؤولة وط حول  ،ي ا
يازة اختبارات قيمة،ال متابعة ،طبيعة، تقييم زائرية، لشركاتا بغية مكن...خسائر القيمة لفارق ا من  ا

يازة؛ي أصل  تحكمو ال الفهم   فارق ا

 يازة ادية وام غر لأصول أكر أمية إعطاء صوص، وجه على فارق ا  مصلحة ليتشكمن خال  ا
زائرية اجمعات على مستوى خاصة يازة على ا  هتم فقط متابعة ،شركات الي تقوم بعمليات ا

ميع امؤسسات يازة ديد ،عمليات   التفسرات و امعلومات توفر ضرورة مع ،و متابعة قيمته فارق ا
  .اأصل هذا ليل و فهم من امالية، امعلومات  مستخدمي لتمكن امالية القوائم ماحق ي

اوينمكن اإشارة إ  ،الدراسة هذ هاية ي تاج إ البحث و التطوير بعض الع  :الي 

 يازة قيمة اخفاض اتاختبار  مائمة تقييم  ؛فارق ا

 يازةتقييم  اختيار طريقة  ؛اماليةتأثر على امعلومات  و فارق ا

  ،يازةو تقييم ميع امؤسسات د فارق ا سابات ميعتغير طريقة  ع  .ا
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 " 2010امليزانية أصول "شركة إيبريال سنة  :(01) امللحق رقم
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 " 2010"شركة إيبريال سنة  خصوم: امليزانية (02)امللحق رقم 

 
 

 

 

 

 



217 
 

 " 2010"شركة إيبريال سنة  حساابت النتائج: (03)امللحق رقم 
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 " 2012امليزانية أصول "شركة إيبريال سنة : (04)امللحق رقم 
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 " 2012امليزانية خصوم "شركة إيبريال سنة  :(05) امللحق رقم
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 " 2012حساابت النتائج "شركة إيبريال سنة  :(06) امللحق رقم
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 1رقم  " 2011/12/31شركة إيبريال  جدول اإلهتالكات و املؤوانت :(07) امللحق رقم
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 2رقم  " 2011/12/31شركة إيبريال  جدول اإلهتالكات و املؤوانت :(08)امللحق رقم 

 
 

 

 



223 
 

 3رقم  " 2011/12/31شركة إيبريال  جدول اإلهتالكات و املؤوانت :(09) امللحق رقم 
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  4رقم " 2011/12/31شركة إيبريال  جدول اإلهتالكات و املؤوانت :(10) امللحق رقم
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 5رقم  " 2011/12/31شركة إيبريال  جدول اإلهتالكات و املؤوانت :(11) امللحق رقم
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 6رقم  " 2011/12/31شركة إيبريال  جدول اإلهتالكات و املؤوانت :(12) امللحق رقم
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 7رقم  " 2011/12/31شركة إيبريال  جدول اإلهتالكات و املؤوانت :(13) امللحق رقم
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 2014وضعية التثبيتات يف سنة  :(14) امللحق رقم
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 أسئلة االستبيان :(15) امللحق رقم

 
 

Nom  
 

 

Prénom 
 

 

Spécialité  
 

 

Université  
 

 

Grade 
 

 

Age  
 

 

 
Pays 

 

 
 
 
 
 

A. Ces questions concernent  la norme comptable IFRS 3.  
  

 Oui  Non  

1.Êtes-vous satisfait des apports de la norme internationale IFRS 3 
révisée?   
 

  

2. Si la réponse est non pourquoi : 
 

  

3. Le traitement général du goodwill selon cette norme est il convenable et 
exhaustive        
 

  

4.  Si la réponse est non pourquoi : 
 

  

5.  la norme IFRS 3 a-t-elle besoin d’une autre révision notamment en ce 
qui concerne le traitement de goodwill ? 
 

  

6. La norme IFRS 3 se rapproche  de la normes américaines FAS 141 et 
FAS 142  ?   
 

  

 
 

 
B. Ces questions concernent le traitement initial du goodwill.  

 
 

 Oui  Non  

1. Êtes-vous d’accord avec le classement de goodwill comme un actif 
incorporel ? 

  

2. Si la réponse est non pourquoi :  
 

  

3. Le goodwill génère t- il vraiment des avantages économiques futurs         
 

  

4. Le goodwill est un poste très varié d’éléments, et par conséquent 
difficile à déterminer les éléments créatif vraiment de valeur ? 
 

  

5.  Une meilleure valorisation du goodwill commence par une meilleure 
identification des actifs incorporels identifiables? 
  

  

6. Le processus d’allocation des prix d’acquisition représente des 
difficultés pour les professionnels?   
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C. Ces questions concernent le suivi de valeur de goodwill « l’amortissement » . 

 
 Oui  Non  

1.  Etes vous pour l’amortissement de goodwill  ? 
 

  

2. Etes-vous d’accord avec la limitation de la durée d’amortissement 
de goodwill? 

 

  

3. La détermination de la durée d’utilité de goodwill est 
extrêmement difficile? 

 

  

4.  L’amortissement de goodwill exclu la possibilité d’augmentation de la 
valeur de goodwill? 

 

  

5. La non limitation de la durée d’amortissement de goodwill encourage 
les entreprises à manipuler le résultat ? 
  

  

6. Est-il possible de traiter le goodwill comme toute autre actif 
incorporel?   
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D. Ces questions concernent le suivi de valeur de goodwill « dépréciation »  

 

 

 Oui  Non  

1. Etes-vous pour la dépréciation du goodwill 
 

 

  

2. Etes-vous d’accord avec la non reprise de perte de valeur sur le goodwill? 
 

  

3. Les tests de dépréciation de goodwill sont extrêmement complexes ? 
 

  

4. Les tests de dépréciation de goodwill sont coûteux pour les entreprises 
 

  

5. Est-il possible de déprécier et d’amortir le goodwill au même temps ? 
 

  

6. Le goodwill généré en interne doit être pris en considération en comptabilité? 
 

  

7. La formation de réseau l’unité génératrice de trésorerie est très difficile?  
 

  

 
A. Ces questions concernent information divulgué sur le goodwill 

 Oui  Non  

1 .Les sociétés cotées en bourse évitent de déprécier le goodwill? 
 

  

2 .La dépréciation du goodwill a-t-il des effets sur l’information divulguée auprès des 
 utilisateurs de l’information ? 
 

  

3. Le niveau actuel de divulgation d’information sur le goodwill selon les normes 
IFRS est- il suffisant ?  
 

  

Si la réponse est non pourquoi ?   
 
 
Questions ouvertes: 
 

1- Comment utiliser les informations divulguées sur le goodwill ? 
 
 
 
 
 
 

2- Existe-t-il des différences entre le goodwill acquis contre la trésorerie et celui acquis en 
échange d’action en matière d’information divulguée ? 

 
 
 
 
 

3- Avez-vous d'autres commentaires qui pourraient être utiles pour la comptabilisation des écarts 
d'acquisition et des pertes de valeur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Comment voyez-vous la solution pour une comptabilisation probable de goodwill générer en 
interne ? 
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5- Comment pensez-vous qu'il serait possible d’augmenter la pertinence des informations 
comptables sur la dépréciation du goodwill?  

 

 

 

 

6- Selon votre expérience avec l'application des normes IAS / IFRS, estimez-vous que l'estimation 
de la valeur recouvrable de goodwill est plus difficile et plus onéreuse que l'estimation de la 
durée de vie utile)? 

 

 

 

 

 

 

 

7- Quel sont les difficultés rencontrées éventuellement par l’auditeur lors d’opération d’audit du 
goodwill 
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 :ملخص

علقة بتقييم بعض الصعوبات امت ترز، عالية مستخدمي القوائم امالية جودةمعلومات مالية ذات ي إطار السعي لتقدم 
صوم،  قيقة بتسليط الضوء على أاهذا العمل بعض اأصول و ا و هو فارق  ،حد اأصول غر امادية اأكثر أميةهتم ي ا

يازة ،ي ظل و تقييمه  ا اولت  حيث معاير اإباغ اما إ الطبيعة  عزياأمر الذي  ،امتعلق بتحديد امعقد امسار الدراسةت
اصر عديدتغر ام فظة الزبائن... اإشكال  ةجانسة هذا اأصل امتكون من ع ليلها ي هذكالشهرة و   ية اأخرى الي م 

ة عن اختيار، و متابعة قيمة هذا اأصل ارتبطتالدراسة  ا صعيد  على. تطبيق اإهتاك أو خسارة القيمة الوضعيات امختلفة ال
ميع امؤسسات الي قام ها اولة  تم ،أخر ها فارق  "صيدال"، معتطبيق معاير اإباغ اما على عمليات  و الي تولد ع

 حيازة.

ة، اإهتاك، خسارة القيمة. الكلمات المفتاحية: زي يازة، الوحدة امولدة لسيولة ا   ميع امؤسسات، فارق ا

Résumé: 

Dans le but de présenter une information qualitative pour les utilisateurs des états financiers, 

apparaissent quelques difficultés liées à l’évaluation de certains actifs et passifs. En effet, cette thèse 

avait pour objectif de mettre en relief l’un des actifs incorporels les plus importants qui est le goodwill 

et son évaluation selon les normes IFRS, l’étude portait en réalité, sur le processus très délicat de sa 

détermination en raison de la nature hétérogène de cet actif, constitué d’éléments variés tels que la 

notoriété, le portefeuille client… L’autre problématique analysée dans cette thèse est liée au suivi de la 

valeur de cet actif et les situations différentes résultantes d’application de l’amortissement ou de la 

dépréciation. A un autre niveau, les normes IFRS ont été appliquées sur les opérations de 

regroupement des entreprises génératrices du goodwill, effectuées par le groupe 
«
SAIDAL

»
. 

Mots clés: Regroupement d’entreprises, goodwill, unité génératrice de trésorerie, amortissement, 

déprécation.  

Abstract: 

In order to present a qualitative information to the users of the financial statements, some 

difficulties arise related the valuation of certain assets and liabilities. The objective of this thesis is to 

highlight one of the most important intangible asset namely goodwill, and its valuation under IFRS 

standards. The study tackled the delicate process of its determination, because of the heterogeneous 

nature of this asset, made up of various elements such as notoriety, the client portfolio ... the other 

problem that analyzed in this thesis is allied to the subsequent valuation of this asset and the different 

situations resulting from the application of amortization or depreciation. On the other hand, the IFRS 

standards were applied to the business combination operations generating goodwill carried out by the 

SAIDAL group. 

Keywords: Business combinations, goodwill, cash generating unit, amortization, depreciation. 

 


