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 المستخلص

بعد توجيه ديوان الرقابة المالية االتحادي بصفته جهة مستقلة تراقب على المال العام والمختلط المؤسسات المندمجة 

 ّ كاساس في عمليات االندماج كونه يوفر  (IFRS3) ( تجميع االعمال3االبالغ المالي الدولي رقم ) باعتماد معيارالممولة ذاتيا

األول مدى توافر الشروط لتطبيق ، وعلى ضوء ذلك دارت تساؤالت البحث في محورين، معلومات اكثر مالئمة عن هذه الشركات

 شركات(؟ والثاني ماهي التحديات التي من المحتمل تواجها تلك الالصناعية العراقية)قطاع عام الممول ذاتيا   الشركات( في 3معيار)

وقد تجلى الهدف الرئيس للبحث من تحديد متطلبات وتحديات  ( تجميع االعمال،3عند تطبيق معيار االبالغ المالي الدولية رقم )

لبيئة العراقية، وتوصل البحث الى عدة ( تجميع االعمال في الشركات الممولة ذاتيا  با3المالي الدولي ) بالغتطبيق معيار اال

هو تقييم االصول وااللتزامات بالقيمة العادلة والتي من  (IFRS3)ان اهم متطلب لتطبيق معيار  :استنتاجات كان من اهمها

االعتماد على : باالمكان شروطها توافر اسواق نشطة وهذا غير متوفر حاليا  في البيئة العراقية. ومن التوصيات التي جاء بها البحث

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بدل من القيمة العادلة لألصول والخصوم للشركات العراقية المندمجة ألغراض التقييم 

 والمقارنة في تاريخ اإلندماج وبالتالي تحديد قيمة الشهرة.

 .: تجميع االعمال، القيمة العادلة، االكتساب، الشهرةالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract: Following the guidance of the Federal Financial Control Bureau as an independent body 

that monitors public and mixed funds, the self-financed integrated institutions adopt IFRS 3 as a 

basis for mergers as it provides more appropriate information about these companies. In light of 

this, the questions of the research were conducted in two axes: the first is the availability of 

conditions for the application of criterion (3) in the Iraqi industrial companies (a self-financed 

public sector)? Second, what are the potential challenges that these companies face when applying 

IFRS 3 Business Combinations, The main objective of the research was to identify the requirements 

and challenges of applying the IFRS 3, to assemble businesses in self-financed companies in the 

Iraqi environment, The main findings of the study were: The most important requirement for the 

application of IFRS 3 is the assessment of assets and liabilities at fair value, which are subject to 

the availability of active markets and are not currently available in the Iraqi environment. One of 

the recommendations of the research is that it is possible to rely on the present value of future cash 
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flows instead of the fair value of the assets and liabilities of the integrated Iraqi companies for the 

purposes of evaluation and comparison at the date of the merger and therefore determine goodwill.       

Keywords: Business consolidation, Fair value, Acquisition, Goodwill. 

 مقدمة
، السياسية واالقتصاديةعاش العالم في الفترات األخيرة تطورات واسعة، شملت مختلف النواحي وال سيما للناحيتين 

كان  مما الدولية والتحديات التي تواجه تطبيق تلك المعايير،االبالغ المالي لمعايير والتطورات المستمرة في عملية اصدار وتحديث 

لتغير ادى بها الى العمل على كيفية مواجهة هذا االوحدات االقتصادية  علىث تغييرات جذرية احدافي  الواضح والملموسر يثتأله ال

إندماج الوحدات  عملياتعد ت اذومن هذه التغيرات عمليات اإلندماج  من خالل عمليات تطويرية ألداء انشطتها وعملياتها،

من تلك المستفيدون )المستثمرون( من عمليات االندماج يتوقع  اذ المحاسبية،عدة منها المالية ومجاالت ذات اهمية في االقتصادية 

يتم  وهذا، التي سوف يحصلون عليهااألرباح  ارتفاع مقدارحقوق الملكية من خالل  امقيا ترفع وتنميأن وإداراتها الوحدات 

االول توسع خارجي و يتمثل في إندماج قانوني شركة )أ(مع شركة )ب( وينتج شركة)أ(، أو اتحاد قانوني شركة )أ( مع بأسلوبين 

كما ان  داخلي ألنشطتها وأعمالها،توسع كة أخرى، اما الثاني شركة)ب( ينتج شركة)ج(، أو سيطرة واستحواذ شركة على شر

غالبا  ما واإلفالس التي  كالفشل التي تعد حال  للخروج من أزمة اقتصاديةكثير من الحاالت ل هاماستخديمكن ااإلندماج  عمليات

واحدى هذه التحوالت هو االندماجات التي اقرتها الحكومة  ، والبيئة العراقية ليست ببعيد عن هذه التطوراتاتشركال تتعرض له

العراقية للشركات الصناعية في العراق بشكل يحسن من كفاءة وفاعلية هذه الشركات ويقلل من مخاطرها من خالل التكتل 

 .اجهة المنافسين في السوق المفتوحواالندماج وايضا يعزز من قوتها االقتصادية في مو

، فديوان الرقابة المالية االتحادي كجهة مستقلة تراقب على المال بية اقتصادية في عمليات االندماجاسبرزت مشكلة مح اذ

كاساس في عمليات االندماج كونه يوفر معلومات اكثر مالئمة  IFRS 3معيار جهت المؤسسات المندمجة باعتماد العام والمختلط و

ات غير مدرجة الشركساس لقياس عمليات االندماج وبنفس الوقت ان هذه عن هذه الشركات وايضا يؤكد على القيمة العادلة كأ

، األول مدى توافر الشروط ت البحث في محورينتساؤالدارت  ، وعليهوال يوجد لها تقييم سوقيبسوق العراق لألوراق المالية 

الصناعية العراقية)قطاع عام الممول ذاتيا (؟ والثاني ماهي التحديات التي من المحتمل تواجها تلك  شركات( في ال3لتطبيق المعيار)

تطبيق  معوقاتتحديد الهدف الرئيس للبحث من  تجلىوي، ( تجميع االعمال3رقم ) ر االبالغ المالي الدوليةايق معالوحدات عند تطبي

 هذا ويتضمن البحث المحاور اآلتية:في البيئة العراقية.  ( تجميع االعمال3المالي الدولي ) االبالغمعيار 

 :ًمنهجية البحث ودراسات سابقة.  أوال 

 :ًوانواعه وكيفية المحاسبة عنه.مزاياه مفهوم تجميع االعمال )االندماج(  ثانيا 

 :ً(.3وتحديات تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي ) متطلبات ثالثا 

 :ًاإلستنتاجات والتوصيات. رابعا 

 منهجية البحث ودراسات سابقة: المحور األول
 أوالً: منهجية البحث 

 مشكلة البحث  .1

برزت مشكلة محاسبية اقتصادية في عمليات االندماج ، فديوان الرقابة المالية االتحادي كجهة مستقلة تراقب على المال  

كاساس في عمليات االندماج كونه يوفر معلومات اكثر مالئمة  IFRS 3المندمجة باعتماد معيار  شركاتالعام والمختلط وجهت ال

ات غير مدرجة الشركعن هذه الشركات وايضا يؤكد على القيمة العادلة كأساس لقياس عمليات االندماج وبنفس الوقت ان هذه 

مع  توافقاليقد كذلك تعمل وفق النظام المحاسبي الموحد الذي  ،بسوق العراق لألوراق المالية وال يوجد لها تقييم سوقي

( 3دارت تساؤالت البحث في محورين، األول مدى توافر الشروط لتطبيق المعيار)هنا ، من حيث القياس واالفصاح IFRS 3معيار

تلك الوحدات عند تطبيق  حتمل تواجهالتحديات التي من الم ات الصناعية العراقية)قطاع عام الممول ذاتيا (؟ والثاني ماهيلشركفي ا

)ماهي متطلبات وتحديات تطبيق معيار  للبحث: اآلتيومن هنا برز التساؤل ( تجميع االعمال، 3معيار االبالغ المالي الدولية رقم )

IFRS 3  )تجميع االعمال في الشركات العراقية الممولة ذاتيا ؟ 

 أهمية البحث .2

بالنظر الى االندماجات التي اقرتها الحكومة العراقية للشركات الصناعية في العراق بشكل يحسن من كفاءة وفاعلية هذه 

وايضا يعزز من قوتها االقتصادية في مواجهة المنافسين في السوق المفتوح، ورغبة  المخاطر التي قد تواجهها،الشركات ويقلل من 

 ذات جودة عالية ومنسجمة مع خصائص المعلومة المحاسبية من حيث في الحصول على معلومات ديوان الرقابة المالية االتحادي

ق التي تواجه تطبي المعوقاتفي الوقوف على  ، فقد اتت اهمية البحث IFRS 3  من خالل تطبيق معيار،صادقالتمثيل الو ،مالءمةال

 المعيار في البيئة العراقية.
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 أهداف البحث .3

 تي:اآل تحقيق الىيهدف البحث 

 التعرف على مفهوم تجميع االعمال )االندماج( وانواعه وكيفية المحاسبة عنه. (1

 ( في البيئة العراقية.3تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي )التي تحد من  المعوقاتبيان اهم   (2

 فرضية البحث .4

 معياريسهم تحديد متطلبات وتحديات ) تم االستناد الى الفرضية اآلتية:ولغرض الوصول الى حل لتساؤل البحث 

IFRS3في الشركات العراقية الممولة ذاتيا   على تطبيقه تجميع االعمال). 

 ثانياً: دراسات سابقة

 

 2016 بالسم، دراسة .1

اندماج االعمال على وفق معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية وانعكاسه رسالة ماجستير بعنوان:  عنوان الدراسة

 ترشيد القرارات االستثماريةعلى 

 قطاع االتصاالت مجال الدراسة

 شركة اثير وشركة عراقنا لالتصاالت عينة الدراسة

بيان مدى تطبيق شركات االتصاالت في البيئة العراقية للمعايير المحاسبية الدولية الخاصة باندماج  أهداف الدراسة

 االعمال وتأثير ذلك على االستثمار.

االستنتاجات اهم 

 والتوصيات

عدم اعتماد المعايير المحاسبية الدولية الخاصة باندماج االعمال في العراق، اذ ان المعايير المحاسبية 

  .تصبح ملزمة التطبيق عند عدم وجود قاعدة محاسبية عراقية

ير في اما التوصيات فكان اهمها ضرورة أن توجه الشركات انظارها الى االندماج ،لما له من تـأث

 ترشيد قراراتها االستثمارية ،وكذلك اهمية وجود قاعدة محاسبية عراقية خاصة باندماج االعمال.

نقاط االختالف عن الدراسة 

 الحالية

 .ل استنادها الى قطاع االتصاالتيظهر االختالف في مجال وعينة الدراسة من خال

نقاط التشابه مع الدراسة 

 الحالية

 االندماج في البيئة العراقيةاستخدامها لمعيار 

 في تعزيز الجانب النظري االستفادة من الدراسة

 

 

 

 2017لندة، رشيدة ، دراسة .2

 دور النظام المحاسبي المالي في تفعيل محاسبة اندماج الشركات في الجزائربحث منشور بعنوان:  عنوان الدراسة 

 القطاع النفطي مجال الدراسة 

 الجزائرBJSP فرعها و ENSP اآلبار في للخدمات الوطنية المؤسسة عينة الدراسة 

 من العديد تشريع خالل من و االندماج محاسبة تفعيل في المالي المحاسبي النظام مساهمة بيان أهداف الدراسة 

 به الخاصة النصوص القانونية

اهم االستنتاجات 

 والتوصيات

 محاسبة تنظيم و تحسين في كبير بشكل ساهم المالي المحاسبي النظام أن إلى الدراسة توصلت

  . الجزائر في االندماج

نقاط االختالف عن الدراسة 

 الحالية

 يظهر االختالف في مجال وعينة الدراسة من خالل استنادها الى قطاع النفط ، ولبيئة غير عراقية

نقاط التشابه مع الدراسة 

 الحالية 

يكون التشابه في ان كال الدراستين تناولتا متغير اندماج االعمال وبالخصوص معيار االبالغ المالي 

IFRS 3 

 االطالع على اندماج االعمال في البيئات الخارجية اي غير العراقية  االستفادة من الدراسة 
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 المحور الثاني
 )االندماج( مفهوم  تجميع االعمال أوالً: 

  [4]جاء في لسان العرب )دََمَج( استقام وتدامجوا على الشيء أي اجتمعوا عليه وتدامج القوم على فالن أي تعاونوا عليه 

 لشيء أي دخل في غيره واستحكم فيهوكلمة االندماج في اللغة هي مصدر و اندمج مشتقة من الفعل الثالثي المجرد دمج مثل دمج ا

[5]. 

انضمام األعمال بمعنى انضمام شركتين او اكثر لالستفادة من الموارد، وقد دأب الباحثين في يعد  االندماج احد أشكال 

المجاالت المختلفة سواء كانت فقهية او قانونية او إدارية او اقتصادية او محاسبية لتقديم مفاهيم متعددة لالندماج وما يرافقه من 

 الي:مصطلحات مالية أخرى ويمكن عرض هذه المفاهيم وفق الت

 وجهة النظر الفقهية و القانونية مفهوم االندماج من:   

االندماج بانه عقد يضم بمقتضاه شركة او اكثر الى شركة اخرى فتزول الشخصية المعنوية  [6] فقد عرف احد الفقهاء

للشركة المنضمة وتنتقل اصولها وخصومها الى الشركة الضامة او تمتزج بمقتضاه شركتان او اكثر فتزول الشخصية المعنوية لكل 

نه نظام قانوني تتوحد بموجبه شركتان او اكثر تعمل في على ا [7]منهما وتنتقل اصولهما وخصومهما الى شركة جديدة ،وعرفه 

نفس المجال او في مجال مختلف لتصبح شركة واحدة ،والعقد الذي يبرم بين الشركات المندمجة هو احد وسائل هذا النظام لتحقيق 

 .[8]عملية االندماج

االندماج هو ميول وحدتين مستقلتين أو أكثر في االنضمام وتكوين وحدة جديدة وهذا ما يسمى باالتحاد القانوني ، أو ميل 

 [9]وحدة في االندماج في وحدة أخرى فتزول الشخصية المعنوية لألولى ) المندمجة ( وتبقى الشخصية المعنوية للثانية الدامجة 

متين أو أكثر وتحل و تفسخ بموجبه المنظمات  وتنبثق منظمة جديدة، ويحدث االندماج  وعرف االندماج على انه جمع منظ

في الغالب ما بين المنظمات المتقاربة في الحجم إذ  تذوب المنظمات القديمة كليا ويتم تبادل أسهمها العادية باسهم في المنظمات 

 [.10]الجديدة  

 Masadeh &et al,2017 دراسة .3

 CHANGES IN IFRS 3 ACCOUNTING FOR BUSINESS   عنوان الدراسة 

COMBINATIONS: A FEEDBACK AND EFFECTS ANALYSIS  

المحاسبة عن دمج األعمال:  ( (3 االبالغ المالي الدولير يامعالتغييرات في بحث منشوربعنوان: 

 تحليل التاثيرات و ردود االفعال . 

  قطاع المصارف مجال الدراسة 

  مجموعة من المصارف المندمجة عينة الدراسة 

( على المصارف المندمجة. بحث تحليلي استخدمت IFRS 3) االبالغ المالي الدوليار يمعبيان تأثير  أهداف الدراسة 

 منهجية لتدوين وتصنيف بيانات التغذية الراجعة حول تأثيرات المعايير الدولية لإلبالغ المالي 

اهم االستنتاجات 

 والتوصيات

يعتبر ناجح في تحسين جودة المعلومة المحاسبية حسب  3رقم االبالغ المالي الدولي ر يامعأن  (1

. يُعزى نجاح المعايير ٪ من مستخدميه 29 بحسب رأيجح انغير ٪ من مستخدميها و71رأي 

إلى تعزيز قابلية مقارنة المعلومات المحاسبية وتبسيط أساليب االقتناء  لالبالغ الماليالدولية 

 إطار دمج األعمال.  والشهرة في

يعتبر غير ناجح، ألنه مليئ بالعواقب السلبية، مثل ارتفاع تكاليف  IFRSعلى النقيض من ذلك،  (2

 . تطوراالمتثال والتحضير، ال سيما في الدول النامية والبلدان األقل 

( و مجلس معايير المحاسبة المالية IASBيجب أن يركز مجلس معايير المحاسبة الدولية ) (3

(FASB) و الهيئات األخرى المشاركة في وضع معايير المحاسبة العالمية على إيجاد طرق ،

 لتحفيز الدول النامية والشركات لالمتثال للمعايير.

نقاط االختالف عن الدراسة 

 الحالية

، ولبيئة غير خالل استنادها الى قطاع المصارف يظهر االختالف في مجال وعينة الدراسة من

 عراقية

نقاط التشابه مع الدراسة 

 الحالية 

 اندماج االعمال IFRS3  معيار يكون التشابه في ان كال الدراستين تناولتا

 في القطاعات االخرى IFRS3 واألطالع على تطبيق  تعزيز الجانب النظري االستفادة من الدراسة 
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يف االندماج من الناحية الفقهية و القانونية هو في تعريف المصري من ومن ما تقدم في أعاله فان ادق وأشمل وصف لتعر

، وعليه فان هذا الوصف يعبر ى عدة اركان اساسية منها )العقد(خالل ذكر االندماج على انه )عقد( واذا ما علمنا ان القانون يستند ال

 بوضوح عن قانونية االندماج. 

  واالقتصادية و المحاسبية:مفهوم االندماج من وجهة النظر اإلدارية 

يعتمد انجاز عملية االندماج ما بين المؤسسات على توافر رغبة وارادة التحاد القوى االقتصادية ووضع المؤسسات في 

كنف ادارة واحدة ينجم منها ادارة ذات كفاءة عالية واكثر قدرة من االدارة السابقة للمؤسسة قبل االندماج وذلك للفائدة المتأتية من 

 .[11]لكفاءات االدارية الجديدة ا

 [13]وعرف  [.12]كما عرف على انه اندماج اكثر من وحدة اعمال مع بعضها البعض لتصبح وحدة اعمال واحدة

 .[14]االندماج على أنه عملية اتحاد أو شراكة بين مشروعين أو مؤسستين أو أكثر تحت إدارة واحدة

احد ادوات التركز االقتصادي وتركز المشروعات ويهدف الى تحقيق التكامل  بينما وجهة النظر االقتصادية يعد االندماج

بين الوحدات االقتصادية عن طريق نقل التكنولوجيا والمهارات االدارية والفنية التخصصية فيما بينها، والغرض من ذلك هو تقليل 

 [ .15]اق مخاطر االعمال بين الوحدات االقتصادية والمنافسة والحفاظ على كفاءة االسو

كما وضح عدد من الباحثين بأن عملية االندماج التلقى قبول واسع عند وجود الركود االقتصادي في البلد ، وترتفع بشكل 

كبير في فترات االنتعاش االقتصادي ،وكذلك تتأثر كثافة االندماجات في الواقع االقتصادي بالتمويل وتطورات اسواق راس المال 

وللتأكد من منافع االندماج بين الوحدات االقتصادية في الواقع االقتصادي يقتضي . [16] التكنولوجيةوالتشريعات والتطورات 

تحليل االداء الماضي والمتغيرات االقتصادية الحالية المحيطة بالوحدة االقتصادية قبل وبعد االندماج ومدى نفعيتها لالقتصاد 

 [17] المحيط بها

بها ان االندماج هو عبارة عن صفقة تكتسب فيها احدى الوحدات االقتصادية السيطرة على اما وجهة النظر المحاسبية يقصد 

 الدولي المحاسبي المعيار تعريف وحسب .[18] واحدة او اكثر من الوحدات االقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لألعمال 

 إحدى قيام واحدة نتيجة اقتصادية وحدة في مستقلة اقتصادية منشآت عدة اتحاد هو االندماج فإن 1998 سنة في المعدل( 22 ) رقم

 .[19]عدة منشآت أو منشأة أصول صافي على السيطرة أو بالتوحيد المنشآت

( فتطرق بالبدء الى مفهوم العمل اذ عرفه بأنه "مجموعة متكاملة من 2004) 3الدولي رقم االبالغ المالي معيار أما 

 األنشطة والموجودات التي تمت إدارتها لغرض توفير: 

 .لمستثمرينلعائد  .أ 

 .املي وثائق التأمين أو المشاركينتكاليف أقل أو منافع اقتصادية أخرى مباشرة وبشكل متناسب لح .ب 

 .[20]" ركات منفصلة في كيان ابالغي واحدالجمع بين كيانات أو ش" فه على انهاما  دمج األعمال فعر

تعريف "األعمال" على النحو التالي: "مجموعة متكاملة   3َعدَّل المعيار الدولي إلعداد التقرير المالية رقم 2008و في عام 

في شكل توزيعات أرباح أو تكاليف أقل أو منافع  من األنشطة واألصول التي هي قادرة على اإلجراء واإلدارة لغرض توفير عائد

 اقتصادية أخرى مباشرة إلى المستثمرين أو المالكين اآلخرين أو األعضاء أو المشاركين". 

كما عدل تعريف "دمج األعمال" على النحو التالي: "المعاملة أو أي حدث آخر يحصل فيه المستحوذ على السيطرة على 

امالت يُشار إليها أحيان ا باسم "عمليات الدمج الحقيقية" أو "عمليات دمج متساوية" وهي مصطلح شركة واحدة أو أكثر. المع

 .[20]لمجموعات األعمال التجارية يستخدم في معايير التقرير المالي الدولي".

 مزايا االندماجثانياً: 

 :[22]اوجزوا مزايا االندماج في سبع نقاط وكما يلي  [21]

التشغيلية: تحقق حاالت االندماج من خالل صيغ مختلفة ، كأن تكون حاالت التكامل العمودي وتحصل تحقيق التداؤبية  .1

هذه التكامالت بين الشركة والمجهزين ،او حاالت تكامل افقي في نفس القطاع، هذه االندماجات تحقق التداؤبية والتي 

لمتحققة من حالة االندماج اكبر من نتائج الشركتين قبل يقصد بها بأن تتفاعل امكانيات الشركتين بحيث تجعل من النتائج ا

 االندماج.

 النفاذ الى االسواق العالمية: يساعد االندماج الشركات على التنافس بشكل اكثر كفاءة في االسواق العالمية. .2

ن قانون الحصول على مزايا ضريبية: تحقق حاالت االندماج )في بعض االحيان(مزايا ضريبية من خالل االستفادة م .3

الضريبة والسيما للشركات التي تحقق ارباح مالية التي تحاول االندماج مع شركات ذات خسائر متراكمة بحماية جزء من 
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ارباحها بشرط ان تتوافر للشركة الخاسرة فرص مستقبلية جيدة كذلك االستفادة من اإلعفاءات الضريبية للشركة 

 المستهدفة اذا سمحت بذلك القوانين .

ادة من االموال الفائضة : تستخدم االموال الفائضة كمصدر للتمويل حين تسعى شركة لالندماج مع شركة اخرى االستف .4

تتوافر لديها سيولة نقدية ولديها القدرة االقتراضية غير المستغلة، عندها تستطيع الشركة الدامجة استغالل السيولة 

 االقتراضية واكمال خططها التوسعية باالندماج مع شركات اخرى. المتوافرة لدى الشركة المندمجة واالستفادة من قدرتها

اضية ، بضمنها زيادة المرونة في االسواق الداخلية وزيادة قدرة الشركة االقتريتحقق من التنويع عدد من المزاياالتنويع: و .5

تقلبات االرباح وتخفيض ، واالستخدام االمثل للموارد، ان التنويع يساعد في الحد من وحماية الشركة من المنافسين

المخاطرة تكون المخاطرة عادة منخفضة اذا كانت اهداف الشركة ومنتجاتها متنوعة، كما ان التنوع يؤدي الى استقرار 

االرباح التي تحقق منافع لكل من )المساهمين، العاملين، الزبائن( بخالف االعتماد على منتج واحد الذي قد يعرض 

 الشركة لالفالس.

لسيطرة: تلجأ بعض الشركات المستهدفة من قبل شركة اخرى الى مقاومة هذا النوع من االندماجات من خالل مقاومة ا .6

 اللجوء الى اندماج مع شركة اخرى وهو ما يسمى باالندماج الدفاعي.

مدد  مزايا الكلفة: يحصل التخفيض في الكلف عبر عملية االندماج عند االنفاق على البحث والتطوير تحديدا، وخالل .7

 التضخم ، لذلك يقال ان تخفيض التكاليف على البحث والتطوير يمثل الدافع االساسي لالندماج.

وفق المزايا التي تم التطرق اليها في اعاله فان االندماج اذا توفرت له المتطلبات الضرورية والالزمة لتطبيقه في البيئة 

اعات االقتصادية المختلفة في البلد وبالتالي انعكاس ذلك سيكون ايجابي العراقية فانه سوف يكون شبيه المنقذ لتردي وترهل القط

 على اجمالي االقتصاد القومي.

 انواع االندماجثالثاً: 

على رغبة الشركات في دمج من الجدير بالذكر أن عملية االندماج ما بين شركات األعمال ال تكون في اغلب األحيان بناء 

االت ترغب الشركة في اكتساب شركة أخرى بهدف  البقاء بوضعها المستقبلي وهذا ما يقود  إلى ، وانما في كثير من الحأعمالها

عمليات السيطرة بشكل عدائي. من هذا المنطلق فقد ذكر كثير من الباحثين بأن لالندماج اشكال وانواع مختلفة يتم تصنيفه بناء على 

  :[22] [25] [24] [23]عدة اسس من اهمها

 اساس الشكل القانوني.التصنيف على  .1

 التصنيف على اساس اقتصادي. .2

 التصنيف على اساس طبيعة اندماج االعمال. .3

 التصنيف على اساس الطريقة المحاسبية. .4

 ( انواع واشكال االندماج:1) يوضح الشكل

 

 (: انواع واشكال االندماج1شكل )

 [22[]25المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على ]



 2020/  47العدد   الجامـعة للعلوممجلة كلية الرافدين 

   ISSN (1681- 6870) 

 

92 
 

 المحاسبة عن االندماج: كيفيةرابعاً: 

وان كان ( ادناه الفرق بينهما 1سنوضح في الجدول )وتجميع المصالح، محاسبة عن االندماج هما الشراء وهنالك طريقتين لل

  وألغا طريقة تجميع المصالح:قد اعتمد طريقة الشراء ( IFRS 3معيار)

 الفروقات مابين طريقة الشراء في اندماج األعمال وطريقة تجميع المصالح : (1) جدول

 طريقة الشراء طريقة  تجميع المصالح اساس المقارنة ت

 اثبات االكتساب 1
تسجيل الموجودات والمطلوبات المكتسبة  

 بقيمتها الدفترية قبل االندماج

تسجيل الموجودات والمطلوبات المكتسبة 

 بقيمتها العادلة

 شهرة االندماج 2
عدم ظهور الشهرة السالبة او الموجبة لعدم 

 وجود عملية شراء

تظهر الشهرة الموجبة آو المكاسب غير 

العادية نتيجة  الفرق بين القيمة العادلة 

لصافي الموجودات المشتراة وتكلفة 

 االستثمار.

 كلفة االندماج 3
تتكون من القيمة الدفترية لصافي الموجودات 

 في الشركة المندمجة فقط المقدمة 

تتكون من القيمة العادلة لصافي 

الموجودات المقدمة مضافا اليها 

 المصاريف المباشرة

 طريقة الدفع 4
تتم فقط عن طريق اصدار اسهم بالقيمة 

 االسمية .

تتم عن طريق دفع نقدي او اصدار اسهم 

 بالقيمة السوقية  او باي طريقة اخرى

 والمحتجزةاالرباح المتحققة  5

تضاف االرباح المتحققة والمحتجزة ضمن 

صفقة االندماج الى الشركة الدامجة عن سنة 

 مالية كاملة .

ال تضاف االرباح المتحققة والمحتجزة 

للشركة المندمجة قبل تاريخ االندماج  

للشركة الدامجة وانما توزع على مساهمي 

 المندمجة

 االطفاء 6
دم اثبات شهرة ال يوجد اطفاء للشهرة وذلك لع

 المحل

يتم  اطفاء الشهرة وذلك من خالل تخفيض 

 االرباح المستقبلية

 نتيجة االعمال 7

يتم تجميع ارباح الشركة الدامجة والمندمجة 

عن سنة مالية كاملة ، وهي السنة التي حدث 

 فيها االندماج

تتضمن ارباح الشركة المندمجة من تاريخ 

 االندماج .)الشراء(

 المصاريف 8

تحميل المصاريف المباشرة وغير المباشرة 

وتكاليف اصدار االسهم كمصروف  عن فترة 

 التي تم فيها االندماج

يتم رسملة المصروفات المباشرة لالندماج 

حيث تخصم رسوم اصدار االسهم من 

عالوة اصدار االسهم ،اما المصروفات 

غير المباشرة فتمثل كمصروفات  عن 

 ةاالندماجالفترة التي تمت فيها عملي

 تتوافق مع المعايير وتتطلبها وال تتطلبها ال تتوافق مع المعايير المعايير المحاسبية الدولية 9

 [26] المصدر:

 (3متطلبات وتحديات تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي ): المحور الثالث
 االعمال( تجميع 3ي الدولي رقم)المال بالغخاصة بمعيار االوتحديات متطلبات اوالً: 

ان هدف المعيار هو بيان ووصف كيفية التقرير عن عمليات االندماج وذلك من خالل اعتماد طريقة الشراء)الحيازة( وكذلك 

والقدرة على مقارنة المعلومات التي  التمثيل الصادقيهدف الى زيادة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مثل المالءمة و

تقدمها الشركة حول اندماج االعمال وتأثيراته في بياناتها المالية ومن اجل ذلك يضع هذا المعيار المبادئ والمتطلبات التي تحدد ما 

 :[27]القيام به من قبل الشركة المشترية وذلك كما يلي ينبغي

ة للتحديد وااللتزامات المضمونة واي حصة غير مسيطر عليها)حقوق االقلية القياس واالعتراف باألصول المستملكة القابل .1

 سابقا( في الشركة المشتراة .

 االعتراف بالشهرة المستملكة وقياسها في اندماج االعمال او الربح من الشراء بسعر مخفض )الشهرة السالبة سابقا(. .2

 ه.تأثيراتدمي البيانات من تقييم طبيعة اندماج االعمال وان يتم تحديد ما يتم االفصاح عنه من معلومات ليتمكن مستخ .3

سيقوم باالعتراف باالصول وااللتزامات المحتملة المتعلقة بالشركة المقتناة )المندمجة( بقيمتها  وبالتالي فان المقتني )الدامج(

 سنين بل تخضع الختبار التآكل سنويا . العادلة بتاريخ االندماج ويتم االعتراف بالشهرة كاصل وال يتم استنفاذها على عدد من ال
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 بشكل عام الدوليةاالبالغ المالي معايير متطلبات وتحديات تطبيق ثانياً: 

على الرغم من توافر مجموعة من النقاط االيجابية لعملية التبني اال انها ال تخلوا من بعض التحديات والصعوبات ،حيث  

معايير الدولية في بلدان العالم ناتجة عن عوامل ال بينت عدد من البحوث عن بروز مجموعة تحديات ومعوقات عند عملية تبني

 ومنها: [31] [30] [29]  [28]ريعية وخاصة القوانين الضريبية والبيئة الثقافية المحلية مختلفة منها إقتصادية، وتنظيمية وتش

 ثقافة البيئية المحلية .1

إن التباينات في التاريخ، الثقافة، االطار المؤسساتي ألي بلد، تكون ذات تأثير واضح على شكل ومحتوى المعايير 

 . [32]المحاسبية، وان وجود حاجة الى معايير محاسبية متسقة ومناسبة في بلد ما قد ال يمكن أن تكون مناسبة لبلد اخر 

 طبيعة النظم االقتصادية .2

نظم االقتصادية تعتبر محدد اساسي لتصنيف المعايير مثال ذلك النظام االشتراكي في الدول االشتراكية ان االختالفات في ال

ال تقبل هذه المعايير، ألن النظم االقتصادية التي تكون موجهة مركزيا  ال تالئمها المعايير الدولية لكونها وجدت على وفاق النظم 

تعتمد على البيئة العراقية الشركات االقتصادية الممولة ذاتيا  في ومن المالحظ ان  [،33]الرأسمالية وسيطرة الشركات الدولية 

كونه  IFRS 3النظام المحاسبي الموحد في الحصر والقياس واالفصاح عن المعلومة المحاسبية، وهذا الينسجم مع تطبيق معيار 

حساب الشهرة، حساب للحقوق غير المسيطر عليها وغيرها  يفتقر الى الكثير من الحسابات التي يتطلبها المعيار وعلى سبيل المثال

 التي البد من وجودها ليتم تطبيق المعيار وتحقيق الهدف منه.  

 المحددات التشريعية .3

السياسات المحاسبية تكون متصلة بالـتشريعات والقوانين السارية وبالـتالي فـأن تبني تطبيق المعايير الدولية، معناه لزوم 

على السياسة المحاسبية وباالخص الضريبة، وبعض البلدان يكون الغرض من القوائم المالية  تأثيرالتشريعات ذات ال تعديل وتنقيح

وعليه البد من تعديل القوانين  .د على اعداد خطة االقتصاد القوميهو الوقوف على الربح الضريبي، أو توفير معلومات تساع

سجم وتتوافق مع متطلبات المعايير الدولية بشكل عام ومتطلبات معيار تجميع االعمال العراقية وبالخصوص القوانين الضريبية لتن

آلية للمحاسبة عن االندماج على الرغم من ذكره االندماج في العديد من كذلك قانون الشركات العراقي لم يتطرق الى اي ( .3رقم )

ي قاعدة محاسبية تنظم عمل االندماج، هذا الذي جعل اغلب كما ان مجلس المعايير المحاسبية العراقي لم يصدر عنه ا فقراته.

 صائص الجودة للمعلومة المحاسبية.عمليات االندماج التي حدثت للشركات الممولة ذاتيا  هي شكلية لم تلبي خ

 المحددات االخرى .4

محددات أخرى تـمنع التطبيق الجيد  بان هناك[38[]37[]36[]35[]34]  -بين عدد من الدارسين في ابحاثهم منهم :

للمعايير ،كتعدد احتياجات المستخدمين الداخليين او الخارجيين للمعلومة المنتجة من الوحدة االقتصادية يكون من الصعوبة توفير 

شادات للتنفيذ هذه االحتياجات من قبل مجموعة من المعايير، كما ان هناك تحدي المتمثل بالتعقيد ،وكلفة التحول ، وعدم توفر ار

كافية، فضال  عن ذلك مشاكل ترجمة المعايير من اللغة االنكليزية التي تصدر بها الى اللغات المحلية وما يتخلل ذلك من فقدان 

لمضمون المصطلح المقصود ، مما قد يؤدي الى عدم فهم لمحتوى المعيار بصورة صحيحة، كما للفجوة المعرفية بين الهيئات 

ونعتقد من ضمن المحددات  .[39]والجهات التي تعمل على تبني المعايير دور في الحد من تطبيق المعايير المصدرة للمعايير

 مع االفتقار الى وجود منظمات وجمعيات تملك الخبرة الالزمة في مجال مراقبة تطبيق معايير االبالغ المالي الدولية، االخرى هو

في الشركات الممولة ذاتيا  التي سوف يقع على عاتقها تطبيق تلك  بمعايير االبالغ المالي الدولية الكوادر المحاسبيةوعي ضعف 

وذلك العتماد الشركات على النظام المحاسبي الموحد الذي الينسجم مع معايير (،3المعايير ومنها معيار تجميع االعمال رقم )

ي دورات مكثفة على حاالت عملية لتطبيق المعايير، باالضافة الى رفد االمر الذي يتطلب ادخالهم ف االبالغ المالي الدولية،

 الشركات بكوادر محاسبية من خريجي حملة الشهادات. 

والموثوق  لتطبيق معيار تجميع االعمال في البيئة العراقية هو ضرورة توافر شروط القياس المالءم تحدينرى ان اهم كما 

التالي اذا لم تتوافر شروط قياس القيمة العادلة في البيئة العراقية هل نتوقف عن تطبيق معيار ، وهنا يثار التساؤل للقيمة العادلة

( تجميع االعمال ام يتم البحث عن مداخل قياس اخرى تكون مالءمة للبيئة العراقية وتنسجم مع 3التقرير المالي الدولي رقم )

ة لموجود أو وحدة توليد النقد يتطلب  توافر سوق نشطة وجاهزة لبيع من المعلوم ان قياس القيمة العادل اذ ،المعايير الدولية

األسعار السوقية التي يتم تحديدها من خالل السوق افضل أساس إلحتساب القيمة العادلة، ونظرا  لعدم توافر سوق  دالموجود، إذ تع

جة معقولة من الموثوقية وبما انه ال يوجد أساس نشطة وأسعار متاحة لبيع الموجودات الثابتة يمكن من خاللها تحديد أسعارها وبدر

إلجراء تقدير يعتد به وموثوق للمبلغ الذي يتوقع تحصيله من عملية تجارية بحتة لبيع موجود بين أطراف راغبة بذلك، وعلى وفاق 

بلية والمتوقعة من إستخدام ذلك يمكن االعتماد على قيمة إستخدام الموجود من خالل مدخل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستق

هذا يتطلب من المدخل تحديد صافي التدفقات النقدية المستقبلية والتي يتوقع ، والممولة ذاتيا   النقد في الوحدات االقتصادية وحدة توليد
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عدة مبررات  [40]وقد ذكر  أن تولدها الوحدة من اإلستخدام المستمر للعمر المتبقي لها فضال عن تحديد معدل الخصم المناسب.

 :[41]الستخدام مدخل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية منها

يفترض مدخل القيمة الحالية المخصومة ان الموجودات يتم اقتناؤها على اساس الخدمات المستقبلية التي يتوقع ان تستفاد  .أ 

 منها الوحدة االقتصادية مستقبال.

ان سعر الشراء االصلي قد تم دفعه بسبب اعتقاد الوحدة االقتصادية بان الموجود يفترض مدخل القيمة الحالية المخصومة  .ب 

سيولد ايرادات مستقبلية مما تجعل شراءه مجزيا، وهذا دليل على ارتباط التكلفة االصلية )سعر الشراء االصلي، ولو 

 بشكل ضمني بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة(.

ية المخصومة االدارة في تقديم المعلومات المفيدة والسيما التغيرات في التدفقات النقدية المتوقعة يخدم مدخل القيمة الحال .ج 

مستقبال، والتي تالئم قراراتهم تجاه الوحدة االقتصادية ومثال ذلك التعبير التقريبي عن المال الذي ترغب الوحدة 

 شغيلية. االقتصادية في استثماره لشراء الموجود لتحافظ على طاقته الت

يتفق مدخل القيمة الحالية المخصومة مع المفهوم االقتصادي للموجود الثابت بانه مجموعة من الخدمات المستقبلية،  .د 

 وقيمته هي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من استخدام هذا الموجود في المستقبل القريب.

تغيرات الحاصلة في مستوى االسعار عند تحديد معدل الخصم المالئم لتحديد القيمة الحالية ياخذ في االعتبار هذا المدخل ال .ه 

 للتدفقات النقدية للموجود.

 IFRSاالبالغ المالي الدولية ومنها معيار)معايير تطبيق والتحديات التي تم تحديدها لمتطلبات الا تقدم انفا  ان ونالحظ من م

آلية لتوفير تلك المتطلبات ينبغي على  على ان يكون هناك ،بشكل سلس وصحيحان يتم  تطبيقللضرورية جدا  اذا ما اريد ( 3

 ،التطبيقصعوبات ومحددات ، كما البد من تبني سياسة ناجحة للتقليل من دية والمؤسسات العمل على تحقيقهاالوحدات االقتصا

تجميع االعمال على تطبيقه IFRS 3 بات وتحديات معياريسهم تحديد متطل قبول فرضية البحث والتي مفادها)تم ضوء ذلك وعلى 

 .(في الشركات العراقية الممولة ذاتيا  

 اإلستنتاجات والتوصيات: المحور الرابع
 اوالً: االستنتاجات

 وفق المزايا التي تم التطرق اليها في ما سبق فان االندماج اذا توفرت له المتطلبات الضرورية والالزمة لتطبيقه في البيئة .1

وبالتالي انعكاس ذلك  حاليا   العراقية فانه سوف يكون شبيه المنقذ لتردي وترهل القطاعات االقتصادية المختلفة في البلد

 سيكون ايجابي على اجمالي االقتصاد القومي.

حيث يوجد إختالفات فيما بين التطبيقات  IFRS 3ان القوانيين والتشريعات الموجودة حاليا  التلبي متطلبات تطبيق معيار   .2

 المحاسبية المحلية إلندماج األعمال وبين متطلبات المعيار.

تقييم االصول وااللتزامات بالقيمة العادلة والتي من شروطها توافر اسواق هو  IFRS 3ان اهم متطلب لتطبيق معيار  .3

 نشطة وهذا غير متوفر حاليا  في البيئة العراقية.

في الشركات الممولة ذاتيا  التي سوف يقع على عاتقها  كوادر المحاسبية بمعايير االبالغ المالي الدوليةضعف وعي ال .4

(،وذلك العتماد الشركات على النظام المحاسبي الموحد الذي 3تطبيق تلك المعايير ومنها معيار تجميع االعمال رقم )

  .الينسجم مع معايير االبالغ المالي الدولية

 .لى وجود منظمات وجمعيات تملك الخبرة الالزمة في مجال مراقبة تطبيق معايير االبالغ المالي الدولية االفتقار ا .5

  ثانياً: التوصيات

البد من وضع آلية لالستفادة من المزايا التي تتوفر في عملية االندماج لرفع المستوى االقتصادي في البلد من خالل  .1

 .  ، على ان تتبنى هذه المهمة رئاسة الوزراء الممولة ذاتيا  تقليص الترهالت في الشركات وبالخصوص 

تعليمات وإرشادات  في العراق على اصدار الجهات المهتمة بالمحاسبةو ديوان الرقابة المالية االتحاديقيام  ضرورة .2

 يرشد المحاسب من الناحية التطبيقية لعملية اإلندماج فيها ماإلندماج يقدم عمليات االمعالجات المحاسبية ل بخصوص

عليه محاسبي الشركات ، او دليل ارشادي يعتمد IFRS 3 لتقليص الفجوة بين التطبيقات المحلية ومتطلبات معيار

  .، الصناعية لمعالجة حاالت االندماج

 اتالقيمة العادلة لألصول والخصوم للشركمن  بدل على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية عتمادباالمكان اال  .3

 ألغراض التقييم والمقارنة في تاريخ اإلندماج وبالتالي تحديد قيمة الشهرة. العراقية المندمجة

يتطلب ادخال الكوادر المحاسبية في دورات تدريبية مكثفة على حاالت عملية لتطبيق المعايير، باالضافة الى رفد  .4

 شهادات بتخصص المحاسبة.    الشركات بخريجي حملة ال

 االستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في تطبيق معايير االبالغ المالي الدولية التي تكون بيئتها مشابهة للبيئة العراقية . .5
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