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  2محاسبة متمدمة  اسم المادة بالعربٌة

 Advanced Accounting باإلنكلٌزٌةاسم المادة 

 2 صل الدراسًالف  المرحلة الدراسٌة

 عدد الساعات االسبوعٌة
 

 المجموع العملٌة النظرٌة
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 مفاهيم نظرية وتطبيقات عممية –المحاسبة المالية المتقدمة  الكتاب المعتمد

 أ.د. عباس حميد يحيى التميمي -أ.د. عامر دمحم سممان   –أ.د. بذرى نجم عبدالمة المذهداني  المؤلف / المؤلفون

 المحاسبة المتقدمة    جهن الرسن    ن.مهسش    تعريب د. وصفي ابه مكارم  و د.كمال الدين سعيد المصادر  
 المحاسبة المتقدمة                                                  د. سعاد سعيد غزال 
 المحاسبة المتقدمة     االستاذ ناجي عبد مخمف الدعدون  
  كيده  دونالدالمحاسبة المتهسطة       

  االسبوع

 المحاسبة عن لروض السندات )مفهوم السندات والمعالجات المحاسبٌة إلصدار السندات طوٌلة االجل( االول

 السندات وتسوٌتها ءالمعالجات المحاسبٌة لتكاٌؾ اصدار السندات واستدعا  الثانً

 حلول اسئلة وتمارٌن الثالث

 واعه مفهوم االندماج اسبابه وان الرابع

              المعالجات المحاسبٌة الندماج الشركات اكتساب االصول  الخامس

 المعالجات المحاسبٌة الندماج الشركات اكتساب االسهم واعداد الموائم المالٌة الموحدة فً تأرٌخ االكتساب السادس

 كلفة والملكٌةالمعالجات المحاسبٌة الكتساب االسهم بعد تأرٌخ االكتساب طرٌمتً ال السابع

 االمتحان الفصلً االول –حلول اسئلة  الثامن

 مفهوم المطاعات التشؽٌلٌة)االلسام( ومتطلبات االبالغ المالً عن نتائج اعمالها  التاسع

 محاسبة الفروع وانواعها واهمٌتها والمعالجات المحاسبٌة الطرٌمة المركزٌة العاشر

 ع الداخلٌة الطرٌمة الالمركزٌةالمعالجات المحاسبٌة للفرو الحادي عشر

 مفهوم االٌرادات وبضاعة االمانة والمشاكل المحاسبٌة واسس االعتراؾ باالٌراد الثانً عشر

 مشاكل وأسس االعتراؾ باإلٌرادات الناتجة عن عملٌات البٌع بالتمسٌط طرٌمة مبٌعات التمسٌط  الثالث عشر

 حلول اسئلة وتمارٌن الرابع عشر

 الفصلً الثانً االمتحان الخامس عشر
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      المحاسبة عن إصدار السندات
 المردر )المحاسبة المالية المتقدمة( أ.د. بذرى نجم المذهداني

 يتم التركيز عمى المهاضيع التالية
 مفههم الدندات 

 المعالجات المحاسبية إلصدار الدندات وتكاليف اصدار الدندات
 المعالجة المحاسبية الستدعاء الدندات

 
 أوال : مفهوم السندات 

تمثل السندات أكثر أنواع الدٌون طوٌلة األجل التً ٌتم االبالغ عنها فً لائمة المٌزانٌة , وٌعد     

رأس المال المطلوب الؽرض االساس من إصدار السندات هو األلتراض طوٌل األجل عندما ٌكون 

خالل إصدار سندات بمٌمة  , وعلٌه ٌمكن ومن ٌصعب توفٌره من جهة واحدة(( ضخما بدرجة 

إسمٌة معمولة للسند تمسٌم ممدار الدٌن طوٌل األجل إلى عدد كبٌر من وحدات اإلستثمار الصؽٌرة 

 فً المٌمة بما ٌمكن أكثر من ممرض من المساهمة فً المرض .

 

 وتنشأ السندات من عمود ٌطلك علٌها " عمود السندات " وتمثل وعدا بسداد :    

 ً تارٌخ استحماق محدد .مبلػ من المال ف.1 

فائدة دورٌة بمعدل محدد وعلى اساس المٌمة اإلسمٌة للسندات, وعادة ما تسدد الفوائد .2 

 بصورة نصؾ سنوٌة رؼم أن معدل الفائدة ٌحدد على أساس سنوي .

 

وٌمكن بٌع إصدار كامل للسندات إلى أحد بنون اإلستثمار الذي ٌعمل كوكٌل بٌع فً عملٌة     

ات , وفً مثل هذه اإلتفالات أما أن ٌكتتب البنن اإلستثماري فً اإلصدار بالكامل عن تسوٌة السند

طرٌك ضمان مبلػ معٌن للشركة المصدرة ثم ٌتحمل البنن مخاطر بٌع السندات بالسعر الذي ٌمكنه 

 الحصول علٌه , أو أن ٌموم البنن ببٌع السندات ممابل عمولة تستمطع من متحصالت البٌع .

 السندات الشائعة االستخدام ومن انواع

 السندات المضمونة بعمارات او اصول اخرى والسندات ؼٌر المضمونة-1 

 سندات محددة التارٌخ والسندات التً على شكل الساط-2 

 سندات لابلة للتحوٌل الى اوراق مالٌة اخرى-3 

سندات اسمٌة تصدر باسم مالكها وسندات لحاملها ٌمكن تحوٌلها من مالن الى اخر بمجرد -4 

 لتسلٌما

 سندات دخل ال تدر فائدة اال اذا حممت الشركة المصدرة ارباح-5 
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المعّدل أن  1997لسنة  21وللشركة المساهمة بحسب متطلبات لانون الشركات العرالً    

تمترض عن طرٌك إصدار سندات وفك أحكام هذا المانون، بدعوة موجهة إلى الجمهور وٌمنح 

ػ التً الرضها للشركة وله الحك باستٌفاء فائدة معٌنة تدفع له المكتتب بالمرض سندات ممابل المبال

 فً آجال محددة وتسترد لٌمتها من أموال الشركة .

عد هذه السندات ذات لٌمة إسمٌة واحدة لابلة للتداول وؼٌر لابلة للتجزئة وترلم بارلام متسلسلة وت     

سندات المرض لبل إستكمال  لكل إصدار وٌجب ان تختم بختم الشركة , هذا وال ٌجوز إصدار

 الشروط اآلتٌة: 

 أن ٌكون راس مال الشركة مدفوعا بالكامل. .1 

 أن ال ٌتجاوز مجموع مبلػ المرض الصادر رأس مال الشركة..2 

 موافمة الهٌئة العامة للشركة على اإلصدار بناء على توصٌة مجلس اإلدارة.  .3 

النشرة وصحٌفتٌن ٌومٌتٌن ٌتضمن ما ٌلً وتكون الدعوة لإلكتتاب بسندات المرض بنشر بٌان فً    

 على أن تدرج هذه البٌانات فً سند المرض عند اإلصدار وهً:

 اسم الشركة ورأس مالها. .1 

 تارٌخ لرار الهٌئة العامة بالموافمة على إصدار سندات المرض. .2 

 معلومات عن الوضع المالً للشركة وعن نتائج عملٌاتها، بما فً ذلن اٌراداتها. .3 

 ائدة وتوارٌخ إستحمالها. سعر الف.4 

 لٌمة اإلصدار ومدته والمٌمة اإلسمٌة للسندات..5 

 طرٌمة اإلكتتاب ومدته وطرٌمة الدفع. .6 

 مواعٌد الوفاء بالمٌمة اإلسمٌة للسندات. .7 

 الؽرض من لرض السندات. .8 

 ضمانات الوفاء بمرض السندات. .9 

 ضرورٌة.  سندات المرض التً أصدرتها الشركة سابما, وأٌة بٌانات ومعلومات.10 

وعلى المصرؾ الذي ٌتولى عملٌة اإلكتتاب بسندات المرض ؼلمه عند انتهاء مدته أو اإلكتتاب    

بكامل السندات المطروحة، واإلعالن عن ذلن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وتزوٌد مسجل الشركات 

تً أكتتب بها بجمٌع المعلومات عن عملٌة اإلكتتاب بما فً ذلن أسماء المكتتبٌن بها وعدد السندات ال

 كل منهم وعناوٌنهم وجنسٌاتهم والمبالػ المدفوعة ولٌمة السندات. 

وللشركة المساهمة بٌع السندات التً لم ٌكتتب بها الجمهور بسعر تداولها فً سوق لانونً    

لألوراق المالٌة، بما ال ٌمل عن لٌمتها اإلسمٌة, كما أن على الشركة الممترضة الوفاء بمٌمة سندات 

 رض وفك الشروط التً وضعت عند اإلصدار او لبله وال ٌجوز تأخٌر مٌعاد الوفاء بها. الم
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 المعالجات المحاسبٌة إلصدار لروض السندات ثانٌا : 

      

ٌتضمن عمد إصدار السندات كما سبك ذكره شروط محددة من بٌنها , أن ٌدفع حامل السند مبلؽاً      

ٌمثل هذا المبلػ المٌمة اإلسمٌة أي المٌمة المذكورة على وجه السندات وعادة ما  صدارفً تارٌخ إ

دٌنار للسند الواحد , وٌفضل ان ٌكون تارٌخ إطفاء  10دٌنار،  100دٌنار،  1000السند كان تكون 

السندات فً تارٌخ أخر فائدة ٌستحمها حامل السند , كما ٌدفع لحامل السند فائدة دورٌة فً مواعٌد 

 ة أو نصؾ سنوٌة وبنسبة مئوٌة من المٌمة اإلسمٌة للسند .محددة كأن تكون سنوٌ

  

وٌتحدد سعر بٌع السندات المصدرة فً ضوء طلب وعرض المشترٌن والبائعٌن والمخاطر    

النسبٌة لهذه السندات , فضال عن أحوال السوق وااللتصاد , وٌتم تمٌٌم السند على أساس المٌمة 

ة والتً تشمل الفائدة وأصل مبلػ الدٌن باستخدام معدل الفائدة الذي الحالٌة لتدفماته النمدٌة المستمبلٌ

ٌمدم عائد ممبول عن استثمار ممائل فً درجة مخاطرته . وعلٌه ٌنشأ االختالؾ بٌن المٌمة اإلسمٌة 

للسند وبٌن لٌمته االحالٌة )سعر اصداره( من اختالؾ اسعار الفائدة فً السوق ) الفائدة الفعالة ( مع 

ائدة المسماة على وجه السند فإذا كانت فائدة السند مساوٌة لفائدة السوق فان السندات تصدر سعر الف

بالمٌمة اإلسمٌة , وإذا كانت فائدة السند اكبر من فائدة السوق فان السندات تصدر بعالوة , أما إذا 

اللة بٌن كانت فائدة السند الل من فائدة السوق فان السندات تصدر بخصم , وطالما ان هنان ع

وتعد  العالوة والخصم وبٌن الفائدة فان العالوة تعد تخفٌضاً للفائدة بٌنما ٌعد الخصم إضافة علٌها .

حسابات الخصم والعالوة حسابات ممابلة للسندات وتظهر فً لائمة المٌزانٌة وٌتم إطفاءها دورٌا 

 خالل عمر السندات بطرٌمتٌن هما : 

 

وءها لسمة مبلػ الخصم أو العالوة على عدد األشهر الممتدة طرٌمة المسط الثابت , وٌتم فً ض.1 

من تارٌخ إصدار السندات ولؽاٌة تارٌخ استحمالها , ومن ثم استخراج مبلػ المسط فً كل تارٌخ 

 سداد أو استحماق للفائدة والذي ٌكون ثابتا من فترة ألخرى . 

 

تم فً ضوءها استخراج لسط الخصم أو طرٌمة الفائدة الفعالة ) طرٌمة المٌمة الحالٌة ( , والتً ٌ.2 

العالوة من خالل ممارنة حاصل ضرب المٌمة الدفترٌة للسندات بمعدل الفائدة الفعالة مع حاصل 

ضرب المٌمة اإلسمٌة للسندات بمعدل الفائدة االسمً , وتؤمن هذه الطرٌمة ممابلة أفضل بٌن 

طرٌمة المسط الثابت لبساطتها فً اإلٌرادات والمصارٌؾ . هذا وسٌتم فً هذا الفصل استخدام 

 التطبٌك .

 

وفٌما ٌلً توضٌح للمعالجات المحاسبٌة ذات الصلة بإصدار السندات بالمٌمة اإلسمٌة وكذلن إصدار 

 السندات بخصم أو عالوة فً تارٌخ إستحماق الفائدة وبٌن توارٌخ إستحمالها : 

 

 دة إصدار السندات بالمٌمة اإلسمٌة فً تارٌخ استحماق الفائ.1 
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ملٌون دٌنار , وتبلػ المٌمة اإلسمٌة  2: أصدرت احدى الشركات سندات لٌمتها اإلسمٌة  1مثال  

ومرة اخرى فً  1/7% تدفع مرتٌن فً السنة مرة فً 10دٌنار وبسعر فائدة  100للسند الواحد 

 وان عمرها خمس سنوات . 1/1/2012فاذا علمت بان إصدار السندات كان فً  31/12

تسجٌل المٌود المحاسبٌة على مدى عمر السندات إذا علمت أن اإلصدار تم بالمٌمة  المطلوب :

 اإلسمٌة .

 

 الحل : 

 سند  20000=  100/  2000000عدد السندات المصدرة = 

 دٌنار  2000000=   100×    20000سعر اإلصدار         = 

1/1/2012 

 

  البنن  حـ/2000000 

 

 

 

 السندات حـ/  2000000

 

1/7/2012 

 دٌنار الفائدة نصؾ السنوٌة  100000=  2÷ %200000 =  10×  2000000 

  الفائدة المدٌنة حـ/         100000

 البنن حـ/ 100000 

 

  2012/ 31/12فً 

  الفائدة المدٌنة حـ/100000

 البنن حـ/ 100000 

 

  2015،  2014، 2013وٌتم إجراء نفس المٌود للسنوات 

1/7  /2016 

  الفائدة المدٌنة حـ/ 100000

 البنن حـ/ 100000 

 

 

31/12/2016  

 دٌنار  2100000= 2000000+100000
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  السندات  حـ/ 2000000

  الفائدة المدٌنة حـ/ 100000

 البنن حـ/2100000 

 

 إصدار السندات بخصم أو عالوة فً تارٌخ استحماق الفائدة .2 

 

 97أن إصاادار السااندات تاام بخصاام وبسااعر إصاادار وعلااى فاارض  1: بااالرجوع إلااى المثااال  2مثااال 

 دٌنار للسند , المطلوب : تسجٌل المٌود المحاسبٌة على مدى الخمس  سنوات .

 الحل : 

 دٌنار سعر إصدار السندات  1940000=  97× 20000

 دٌنار خصم إصدار السندات  60000=  2000000 - 1940000

  

1/1/2012 

 

  البنن  حـ/1940000

 خصم إصدار السندات حـ/ 60000

 السندات حـ/2000000 

1/7 /2012 

 دٌنار الخصم الشهري  1000شهر =  60÷  60000

 دٌنار  6000شهر =  6×  1000

 

 دٌنار  106000=  6000+ 100000

  الفائدة المدٌنة  حـ/ 106000

 خصم إصدار السندات حـ/ 6000 

 

 

 البنن حـ/ 100000

31/12/2012  

  ئدة المدٌنة الفا حـ/ 106000 

 خصم إصدار السندات حـ/ 6000 

 البنن حـ/ 100000 

 

  2015،  2014، 2013وٌتم إثبات نفس المٌود للسنوات 

1/7/2016 
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  الفائدة المدٌنة  حـ/ 106000

 خصم إصدار السندات حـ/ 6000 

 البنن حـ/ 100000 

31/12/2014  

  الفائدة المدٌنة  حـ/ 106000

  لسندات ا  حـ/ 2000000

 خصم إصدار السندات حـ/ 6000 

 

 

 

 حـ/ 2100000

 

 البنن

 

 102وعلى فرض أن إصدار السندات تم بعالوة وبسعر إصدار  1: بالرجوع إلى المثال  3مثال 

 دٌنار للسند , المطلوب : تسجٌل المٌود المحاسبٌة على مدى خمس سنوات .

 الحل : 

 

1/1/2012 

  دٌنار 2040000= 102×  20000

 دٌنار العالوة  40000=  2000000 – 2040000

 

  البنن  حـ/ 2040000

 عالوة إصدار السندات حـ/ 40000 

           

           

 السندات حـ/ 2000000

1/7/2012 

 شهر  6×دٌنار عالوة الشهر الواحد  666.7شهر =  60÷  40000

 نوٌةدٌنار العالوة  نصؾ الس 4000=                       

 

  الفائدة المدٌنة حـ/ 96000

 عالوة إصدار السندات  حـ/ 4000

 البنن حـ/ 100000 

   

31/12/2012 

  الفائدة المدٌنة حـ/ 96000

 عالوة إصدار السندات  حـ/ 4000

 البنن حـ/ 100000 
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 2015,  2014، 2013وٌتم إثبات نفس المٌود للسنوات 

1/7/2016 

 

  مدٌنةالفائدة ال حـ/ 96000

 عالوة إصدار السندات  حـ/ 4000

 البنن حـ/ 100000 

 

31/12/2016 

  الفائدة المدٌنة حـ/ 96000

 عالوة إصدار السندات  حـ/ 4000

 السندات  حـ/ 2000000

 

 

 

 

 

 البنن حـ/ 2100000

 إصدار السندات بٌن توارٌخ استحماق الفائدة .3 

 

سند والمطلوب من البٌانات اآلتٌة ولكل  1000ت أصدرت احدى الشركا 1/7/2012: فً  4مثال 

 :2012حالة بشكل مستمل , إثبات المٌود المحاسبٌة الالزمة لسنة 

 

الفائدة  لٌمة السند الحاالت

 اإلسمٌة

توارٌخ استحماق 

 الفائدة

توارٌخ استحماق 

 السندات

سعر 

 اإلصدار

1 100 10% 30/6 ،31/12 1/7/2013 100 

2 100 10% 30/4 ،31/10 31/10/2014 96 

3 100 10% 1/3  ،1/9 1/9/2012 105 

 

 الحل : 

  1/7/2012: اإلصدار بالمٌمة اإلسمٌة فً  1الحالة 

 دٌنار سعر إصدار السندات  100000= 100× 1000

 الٌوجد فائدة مستحمة  -(  31/12/2012 -1/7احتساب الفائدة المستحمة فً تارٌخ األصدار) 
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  البنن حـ/100000

 السندات حـ/ 100000 

31/12/2012 

 دٌنار الفائدة نصؾ السنوٌة 5000=  2÷%10000= 10×100000

  الفائدة المدٌنة حـ/ 5000

 البنن حـ/ 5000 

 

  1/7/2012: اإلصدار بخصم فً  2الحالة 

 دٌنار سعر إصدار السندات 96000=  96×1000

 دٌنار    4000=  96000 – 100000الخصم =   

                         

 أشهر     4تعادل   2012/ 30/10إلى   2012/ 7/ 1مدة الفائدة الواجب سدادها من

 دٌنار : 1667= 2/6×5000شهر تساوي  2وعلٌه فأن مبلػ الفائدة المستحمة لمدة 

 

  البنن  حـ/ 97667

 خصم إصدار السندات  حـ/ 4000

 السندات حـ/ 100000 

 الفائدة المستحمة حـ/ 1667 

( 30/10/2014 – 1/7/2012المدة الزمنٌة من تارٌخ إصدار السندات لؽاٌة تارٌخ االستحماق ) 

 شهر 52(  =  6+12+12+12+10=  ) 

 مبلػ الخصم الشهري   77=    4000/52

 31/10/2012فً 

 

 

 

 

 

  الفائدة المستحمة حـ/ 1667

 (308+3333) الفائدة المدٌنة حـ/ 3641

 البنن حـ/ 5000 

 

 

 

 (4×77خصم إصدار السندات) ـ/ح308
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31/12/2012 

5000×2/6 =1667 

 154= 2×77الخصم =

1667+154 =1821  

  الفائدة المدٌنة حـ/ 1821

 خصم إصدار السندات حـ/ 154 

 الفائدة المستحمة  حـ/ 1667 

 

 1/7/2012: اإلصدار بعالوة لً  3الحالة 

 

 دٌنار  105000= 105×1000

 دٌنار  5000=  100000 – 105000العالوة = 

اشهر , وعلٌه فأن مبلػ الفائدة  2تعادل 2012/ 1/9/ إلى 1/7مدة الفائدة الواجب سدادها من 

 دٌنار  3333= 4/6× 5000أشهر =  4المستحمة لمدة 

  

         

 

 

 

 

1/9 /2012 

( =  1/9/2012 – 1/7/2012الفترة الزمنٌة من تارٌخ إصدار السندات لؽاٌة تارٌخ االستحماق ) 

 شهر 26(  =  6+12+8) 

 دٌنار مبلػ العالوة الشهري 192=   26/ 5000

 عالوة إصدار السندات حـ/  384

  الفائدة المستحمة حـ/ 3333

 (384-1667)   الفائدة المدٌنة حـ/ 1283

 البنن حـ/ 5000 

 

31/12/2012 

5000×4/12 =3333 

  768= 4×192العالوة = 

3333- 768 =2565 

 

  

  البنن / حـ  108333

 عالوة اصدار السندات حـ/ 5000 

 حمةالفائدة المست حـ/ 3333 

 السندات حـ/ 100000 
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  الفائدة المدٌنة حـ/ 2565

 عالوة إصدار السندات حـ/ 768

 الفائدة المستحمة  حـ/ 3333 

 

 وتسوٌتها  : المعالجات المحاسبٌة إلستدعاء السندات ثالثا  

     

عندما ٌتم تسوٌة السندات فً تارٌخ االستحماق , فان األمر ال ٌتطلب اإلعتراؾ بأٌة مكاسب أو     

خسائر بسبب استنفاذ حسابات الخصم أو العالوة بالكامل, فضال عن تساوي المٌمة الدفترٌة للسندات 

للسندات مع لٌمتها السولٌة , أما فً  مع المٌمة اإلسمٌة لتلن السندات , وكذلن تساوي المٌمة اإلسمٌة

حالة إستدعاء السندات لبل تارٌخ االستحماق فأن األمر فً هذه الحالة ٌتطلب اإلعتراؾ بالمكاسب 

أو الخسائر الناتجة عن عملٌة اإلستدعاء والتً تنشأ من الفرق بٌن سعر اإلستدعاء وبٌن المٌمة 

خر فأن مكاسب أو خسائر اإلستدعاء ٌمكن إٌجادها الدفترٌة للسندات فً تارٌخ األستدعاء وبشكل أ

 من اآلتً : 

 

 سعر استدعاء السندات                                                 ****

 صافً المٌمة الدفترٌة للسندات 

 المٌمة اإلسمٌة                 ****               

 الخصم ) + العالوة ( ؼٌر المستنفذة    ****- 

 *** الٌؾ اإلصدار ؼٌر المستنفذة         تك- 

                                                                      (****) 

 مكاسب أو خسائر استدعاء السندات                                     ***                            

 

لشركات سندات تعادل لٌمتها اإلسمٌة أصدرت إحدى ا 2/1/2012: فً تارٌخ  5مثال 

دٌنار للسند تسدد فً  97من كل سنة وبسعر  31/12% تسدد فً 10دٌنار بفائدة  1500000

دٌنار تستنفذ على اساس المسط  24000, وبلؽت التكالٌؾ المانونٌة واألخرى  31/12/2019

ات بسعر استدعاء دٌنار من السند 1000000تم استدعاء ما ٌعادل  2/1/2017الثابت , وفً 

 دٌنار للسند بهدؾ اطفاءها . 101

المطلوب : اثبات لٌد إصدار السندات ولٌود سداد الفائدة ولٌد استدعاء السندات مع توضٌح عملٌات 

 االحتساب .

 الحل :  

 

 دٌنار 1500000      المٌمة اإلسمٌة للسندات المصدرة                                

  1455000(         0.97× 1500000لسندات المصدرة ) المٌمة الحالٌة ل

 دٌنار    45000      خصم إصدار السندات                                            
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 : 2/1/2012فً تارٌخ 

 النمدٌة حـ/ 1431000

  تكالٌؾ اإلصدار  حـ/ 24000

  خصم األصدار حـ/ 45000

 السندات حـ/ 1500000 

 

 2016 -2012الفائدة فً نهاٌة السنوات  لٌد سداد

 دٌنار  4500=  10/  45000لسط استنفاذ الخصم السنوي = 

 دٌنار 2400=  10/ 24000لسط استنفاذ تكالٌؾ اإلصدار سنوٌا = 

 دٌنار  150000% = 10× 1500000مصارٌؾ الفائدة النمدٌة = 

 

 حـ/ الفائدة المدٌنة 154500 

 دات حـ/ مصارٌؾ إصدار السن 2400

 حـ/تكالٌؾ إصدار السندات  2400              

 حـ/خصم إصدار السندات  4500              

 حـ/النمدٌة  150000              

  2/1/2017فً تارٌخ 

 دٌنار 22500( =  5× 4500) -45000رصٌد الخصم ؼٌر المستنفذ : 

 دٌنار 12000(=  5× 2400) -24000رصٌد تكالٌؾ اإلصدار ؼٌر المستنفذة :

 12000-22500- 1500000صافً المٌمة الدفترٌة للسندات = 

 دٌنار 1465500=                                    

 

  1/3نسبة السندات التً تم استدعاءها = 

 حـ/السندات 1000000

 حـ/خسائر استدعاء السندات * 33000

 ( 1/3×22500حـ/خصم اإلصدار )  15000            

 ( 1/3×12000حـ/تكالٌؾ اإلصدار )  8000             

 حـ/النمدٌة  1010000             
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  1010000(               101×1000000* سعر استدعاء السندات )

 صافً المٌمة الدفترٌة للسندات 

                  1000000            المٌمة اإلسمٌة                     

 15000عالوة ( ؼٌر المستنفذة   الخصم ) + ال- 

  8000      تكالٌؾ اإلصدار ؼٌر المستنفذة   - 

                                                                   (977000) 

 33000مكاسب أو خسائر استدعاء السندات                              

 

 اسئلة الفصل:

 

 : المساهمة الخاصةبإصدار سندات شركة العراق  المعلومات ذات الصلة ٌأتًفٌما  : 1س

 

 ستة% تستلم كل 9دٌنار بفائدة  3,000,000أصدرت الشركة سندات بمٌمة  1/1/2017فً .1 

 , ولمدة عشر سنوات , وتم اإلصدار بالمٌمة اإلسمٌة . 1/1,   1/7أشهر فً 

% تستلم مرتٌن 12دٌنار بفائدة  2,000,000أصدرت الشركة سندات بمٌمة  1/6/2017فً .2 

 , ولمدة عشر سنوات , وتم اإلصدار بالمٌمة اإلسمٌة مضافا الٌها الفائدة المستحمة . 1/1,  1/7

 

 : ٌأتًلكل من الحالتٌن أعاله وبشكل مستمل , حّضر لٌود الٌومٌة الالزمة إلثبات ما المطلوب : 

 إصدار السندات ..1 

 . 1/7/2017دفع الفائدة فً .2 

 . 31/12/2017اق الفائدة فً استحم.3 

 

دٌنار  8,000,000سندات بمٌمة المساهمة الخاصة أصدرت شركة الفرات  1/1/2017فً : 2س

دٌنار  102, ولمدة عشرٌن سنة , ولد تم اإلصدار بسعر  1/1,  1/7% تستلم مرتٌن 10وبفائدة 

طرٌمة المسط الثابت فً , وتستخدم الشركة دٌنار  100فً حٌن تبلػ المٌمة األسمٌة للسند للسند 

 استنفاذ خصم أو عالوة اإلصدار . 

 

 : ٌأتًحّضر المٌود المحاسبٌة إلثبات ما المطلوب : 

 . 2017/ 1/1فً إصدار السندات .1 

 . 1/7/2017دفع الفائدة ولسط االستنفاذ فً .2 

 . 31/12/2017استحماق الفائدة ولسط االستنفاذ فً .3 

 . 31/12/2017منتهٌة فً تصوٌر كشؾ الدخل الجزئً عن الفترة ال.4 

 . 31/12/2017تصوٌر لائمة المٌزانٌة الجزئٌة كما فً .5 

 



15 
 

البٌانات اآلتٌة تخص إصدار سندات من لبل شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة المساهمة  : 3س

 الخاصة: 

% تدفع 10سند من سنداتها التً تحمل فائدة أسمٌة  3000أصدرت الشركة  1/3/2016فً .1 

 من كل سنة . 31/12,  1/7فً 

 تستحك السندات المصدرة بعد مرور خمس سنوات من تارٌخ اإلصدار . .2 

 دٌنار  105ر إصدار السند الواحد دٌنار , بٌنما ٌبلػ سع 100تبلػ المٌمة األسمٌة للسند الواحد  .3 

 

  (  االحتساب) مع توضٌح عملٌات  : المطلوب

 المٌمة األسمٌة للسندات المصدرة . احتساب.1 

 بلػ النمدي إلصدار السندات ) سعر إصدار السندات + الفائدة المستحمة ( .إحتساب الم.2 

 إحتساب عالوة أو خصم إصدار السندات )إن وجدت ( ..3 

 . 2016إثبات المٌود المحاسبٌة الالزمة للسنة المالٌة  .4 

 . 2016تصوٌر كشؾ الدخل الجزئً ولائمة المٌزانٌة الجزئٌة للسنة المالٌة .5 

 

 5000أصدرت شركة دجلة إلنتاج اللحوم والدواجن المساهمة الخاصة  1/4/2016فً  : 4س

من كل سنة بسعر إصدار ٌعادل  31/12% تدفع فً 10سند من سنداتها التً تحمل فائدة أسمٌة 

دٌنار ) عدا الفائدة المستحمة ( , ولمدة خمس سنوات , علماً بأن المٌمة األسمٌة للسند  5,750,000

 . دٌنار 1000الواحد تبلػ 

 ) مع توضٌح عملٌات اإلحتساب (  : المطلوب 

 إحتساب سعر إصدار السند الواحد ..1 

 ما هو تفسٌرن للفرق بٌن المٌمة األسمٌة للسند وسعر إصداره ؟ وضح ..2 

 . 2016إثبات المٌود المحاسبٌة الالزمة للسنة المالٌة .3 

 . 2016تصوٌر كشؾ الدخل الجزئً ولائمة المٌزانٌة الجزئٌة للسنة المالٌة .4 

وبسعر إستدعاء  1/4/2017% من السندات المصدرة فً أعاله بتارٌخ 20إثبات لٌد إستدعاء .5 

 دٌنار للسند الواحد )عدا الفائدة المستحمة( . 1050ٌعادل 

 

 : المساهمة العملٌات المالٌة ذات الصلة بالسندات العائدة لشركة الهدى ٌأتًفٌما  :5س

               دٌنار 900,000 إجمالٌة ل لٌمة أسمٌةسندات تحم 1/5/2016أصدرت الشركة فً .1 

من كل سنة ولمدة  1/1% تدفع فً 12وفائدة دٌنار للسند( ,  100سند بمٌمة أسمٌة  9000)

 دٌنار للسند مضافا الٌه الفائدة المستحمة . 102عشرٌن سنة , علما أن سعر اإلصدار بلػ 

فائدة المستحمة على السندات ولسط استنفاذ تم إجراء لٌود التسوٌة إلثبات ال 31/12/2016فً .2 

 العالوة ) تستخدم الشركة طرٌمة المسط الثابت فً االستنفاذ ( .

 تم سداد مبلػ الفائدة المستحمة . 1/1/2017فً .3 
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دٌنار  102دٌنار من لٌمة السندات بسعر  360000تم استدعاء ما ٌعادل  1/1/2017فً .4 

 للسند مع الفائدة المستحمة .

تم إجراء لٌود التسوٌة إلثبات الفائدة المستحمة على السندات ولسط استنفاذ  31/12/2017فً .5 

 العالوة .

 . إثبات المٌود المحاسبٌة الالزمة لما جاء فً أعالهالمطلوب : 

 

سند من  300أصدرت شركة بغداد للمشروبات الغازٌة المساهمة الخاصة  1/1/2017فً :  6س

من كل سنة , علماً أن تارٌخ استحماق  31/12,  1/7% تدفع فً 10 سنداتها التً تحمل فائدة أسمٌة

 دٌنار . 1000, وأن المٌمة األسمٌة للسند الواحد بلغت  31/12/2021السندات ٌوافك 

 المطلوب ) مع توضٌح عملٌات اإلحتساب (  

   .لكل حالة مما ٌأتً وبشكل مستمل 2017إثبات المٌود المحاسبٌة للسنة المالٌة .1 

 . 2017كشف الدخل الجزئً ولائمة المٌزانٌة الجزئٌة للسنة المالٌة  تصوٌر.2 

 الحاالت : 

 دٌنار  . 283,250بلغ سعر إصدار السندات .1 

 . دٌنار 350,500بلغ سعر إصدار السندات .2 

 

 : ما الممصود بعالوة إصدار السندات ومتى ٌتم إصدار السندات بعالوة ؟ 7س

 

سند من  500المساهمة الخاصة  إلنتاج اللحوم والدواجندجلة  أصدرت شركة 1/1/2017فً :  8س

بسعر إصدار ٌعادل من كل سنة  31/12,  1/7% تدفع فً 10سنداتها التً تحمل فائدة أسمٌة 

ً أن تارٌخ استحماق السندات ٌوافك  575,000 , وأن المٌمة األسمٌة للسند  31/12/2020, علما

 دٌنار . 1000الواحد بلغت 

 (  االحتسابوضٌح عملٌات المطلوب ) مع ت 

 . 2017إثبات المٌود المحاسبٌة الالزمة للسنة المالٌة .1 

 . 2017تصوٌر كشف الدخل الجزئً ولائمة المٌزانٌة الجزئٌة للسنة المالٌة .2 

 استدعاءوبسعر  1/4/2017% من السندات المصدرة فً أعاله بتارٌخ 20 استدعاءإثبات لٌد .3 

 دا الفائدة المستحمة( .دٌنار للسند الواحد )ع 480ٌعادل 
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 المحاسبة عن اندماج الشركات
 لنماط االساسٌة فً الفصلا

 طبٌعة االندماج واسبابه

 انواع االندماج

 المعالجات المحاسبٌة الندماج الشركات 

 المعالجات المحاسبٌة لتكالٌؾ االندماج

 ممدمة:

ل سرٌع وهً بحاجة الى التوسع تعمل الشركات فً ظروؾ بٌئٌة لابلة للتؽٌٌر والتطوٌر بشك

تتوسع داخلٌا من لمواجهة الظروؾ وذلن من خالل التوسع الخارجً والداخلً اذ ٌمكن للشركة ان 

خالل استؽالل مواردها واالهتمام بنشاطات البحث والتطوٌر وتسوٌك السلع والخدمات بحٌث تتمكن 

كن للشركة ان تتوسع خارجٌا من الشركة من المحافظة على حصتها السولٌة او زٌادتها، كما ٌم

 .خالل اكتساب اصول او اسهم شركات اخرى تنتمً الى نفس السوق او اسواق اخرى 

: هو حدث او اجراء تموم من خالله الوحدة االلتصادٌة باالستحواذ على صافً مفهوم االندماج

ات )الشركات( الموجودات او على نسبة محددة فً اسهم رأس المال من واحدة او اكثر من الوحد

 االخرى.

 طبٌعة االندماج وأسبابه:

او عملٌات شركتٌن تحت سٌطرة شركة واحدة وملكٌة  عندما تصبح نشاطاتٌحصل االندماج 

مشتركة والدافع االلتصادي هو المبرر الندماج الشركات مهما كان نوعه فً زٌادة المٌمة 

 اب زٌادتها الى ما ٌلً:الداخلة فً االندماج والتً تعزى اسب تااللتصادٌة للشركا

مزاٌا التصادٌات الحجم الكبٌر عن طرٌك تخفٌض تكالٌؾ االنتاج او التكالٌؾ تحمٌك -1 

االدارٌة او نفمات البحث والتطوٌر وكذلن االستفادة من الخبرات االدارٌة والتكنولوجٌة 

 والموارد البشرٌة.

 اكتساب اصول بكلفة تمل عن لٌمتها السولٌة.-2 

 كة الداخلة فً االندماج عن طرٌك تؽٌٌر ادارتها.تحسٌن كفاءة الشر-3 

 تحمٌك بعض الوفورات الضرٌبٌة-4 

 تخفٌض درجة المخاطرة عن طرٌك تنوٌع االستثمارات-5 

تحمٌك درجة اكبر من السٌطرة على السوق عن طرٌك تخفٌض درجة المنافسة او المضاء -6 

 علٌها.

 .خٌار التصفٌة ٌعد خٌار االندماج بٌن شركة وشركة او شركات اخرى افضل من-7 
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 مصطلحات االندماج وانواعه

والمصطلح هنان العدٌد من المصطلحات التً ٌمكن استخدامها لوصؾ عملٌة االندماج والتوحٌد 

والذي ٌمثل لٌام شركة   Acquisitionاالكثر استخداما فً السنوات االخٌرة هو االكتساب 

 اج وكما ٌلً:باكتساب اسهم شركة اخرى وهنان اكثر من نوع من االندم

 انواع االندماج حسب طبٌعته-1 

ٌموم هذا النوع من االندماج على اتفاق مجالس اندماج الشركات الودي: -أ 

ادارات الشركات المحتمل اندماجها فً الدخول فً مفاوضات متبادلة وفك 

شروط ممبولة من الطرفٌن وٌتطلب المصادلة على االندماج الحصول على 

 وات لكً ٌكون ممبول من الناحٌة المانونٌة.ثلثً او ثالثة ارباع االص

ٌحصل هذا النوع عندما تكون مماومة من  -ب  اندماج الشركات غٌر الودي:

تموم الشركة التً ترؼب باالندماج التعامل مجلس ادارة الشركة المستهدفة 

 مع حملة االسهم مباشرة بشكل انفرادي .

 :انواع االندماج بحسب طرٌمته حٌث ٌمسم االندماج الى-2 

االندماج المانونً: ٌحصل عندما تكتسب احدى الشركات صافً اصول -أ 

شركة اخرى من خالل تبادل االسهم ودفع النمد او اصول عٌنٌة اخرى  على 

ان تبمى الشركة المكتسبة محتفظة بشخصٌتها المعنوٌة والؽاء الشخصٌة 

 المعنوٌة للشركة التً تم اكتساب اصولها وفك الصٌؽة التالٌة:

 A= شركة  B+ شركة  Aشركة   

ٌحصل عندما ٌتم تأسٌس شركة جدٌدة وٌتم فمدان  التوحٌد المانونً:-ب 

الشخصٌة المعنوٌة للشركات المندمجة مع تكوٌن شخصٌة معنوٌة مستملة 

 للشركة الجدٌدة وفك للصٌؽة التالٌة:

 C= شركة  B + شركةAشركة    

او الدٌون لماء  تصدر اسهم االكتساب : ٌحصل عندما تدفع الشركة نمد او-ت 

وعندما  كل او جزء من االسهم المابلة للتصوٌت لشركة اخرىحصولها على 

تحصل الشركة المشترٌة على حموق السٌطرة على اسهم الشركة االخرى 

والشركة او الشركات التابعة  ستكون عاللة الشركة االم)الشركة المابضة( 
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م مالٌة موحدة  وفك وتحتفظ كل شركة بالشخصٌة المعنوٌة مع اعداد لوائ

 الصٌؽة التالٌة:

 = لوائم مالٌة موحدة للشركتٌنB+ لوائم مالٌة شركة Aلوائم مالٌة شركة 

 

وٌتم فً ظل هذا  اكتساب االصولوبشكل عام هنان نوعٌن من االندماج 

ممابل الؽاء  االندماج احتفاظ الشركة المشترٌة بشخصٌتها المعنوٌة 

دمجة حٌث ٌتم ؼلك سجالت الشركة المشتراه الشخصٌة المعنوٌة للشركة المن

 . ونمل كافة اصولها والتزاماتها الى الشركة المشترٌة

% من 100وعند اكتساب االصول ٌجب على الشركة ان تحصل على 

 اصول الشركة المشتراه

وٌتم فً ظل هذا االكتساب احتفاظ  اكتساب االسهمالنوع الثانً 

ٌة المعنوٌة المستملة على ان ٌتم اعداد الشركتٌن)المابضة والتابعة( بالشخص

 . للشركتٌن لوائم مالٌة موحدة 

تحصل الشركة المشترٌة عند اكتساب االسهم على السٌطرة من خالل شراء 

 % او اكثر من االسهم المابلة للتصوٌت.51

 س: اٌهما افضل اكتساب االصول او اكتساب االسهم ولماذا؟

 ت ان ال ٌؤدي االندماج الى :وٌشترط لجواز االندماج بٌن الشركا

فمدان الشركة المساهمة شخصٌتها المعنوٌة لصالح شركة محدودة او -1 

 تضامنٌة.

 فمدان الشركة المحدودة شخصٌتها لصالح شركة تضامنٌة.-2 

 ان ال ٌؤدي االندماج الى زٌادة عدد اعضاء عن الحد الممرر لانونا.-3 

 

 اجراءات االندماج

 .لشركات المراد اندماجهااعداد دراسة التصادٌة وفنٌة ل-1 
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اتخاذ لرار االندماج فً الهٌئة العامة لكل شركة على االنفراد وٌحدد فٌها اسم -2 

ونوع الشركة التً سٌتم االندماج معها وترسل المرارات مع الدراسة الى مسجل 

 اٌام من تأرٌخ اتخاذها. 10الشركات خالل 

للمرارات انها تتماشى مع  ٌوم من تارٌخ استالمه 15اذا لرر المسجل خالل فترة -3 

 ٌموم بإصدار اذن بنشرها فً احد الصحؾ الٌومٌة. المانون

توجٌه الدعوة لعمد اجتماع مشترن لجمعٌتها بهدؾ تعدٌل العمود المائمة للشركات -4 

المندمجة او وضع عمد جدٌد ثم ٌرسل العمد ال مسجل الشركات للمصادلة علٌه 

فذ من تأرٌخ اخر نشر للعمد المعدل او ونشره فً احد الصحؾ وٌعد االندماج نا

 الجدٌد.

 المعالجات المحاسبٌة الندماج الشركات

تتم المحاسبة عن االندماج وفك لطرٌمة االكتساب التً اوصت بها معاٌٌر االبالغ 

المالً الدولة وٌتم المحاسبة عن االعمال المكتسبة بالمٌمة العادلة فً تأرٌخ االكتساب 

ذ بنظر االعتبار عدم استنزاؾ شهرة المحل الناتجة عن االندماج مع االخ ولٌس بالكلفة

 وانما اخضاعها سنوٌا الختبار انخفاض المٌمة فً ظل المعٌار المحاسبً .

 

 المعالجات المحاسبٌة لالندماج عن طرٌك اكتساب االصول-1 

 خطوات المعالجات المحاسبٌة لهذا النوع من االندماج

 تحدٌد الشركة المشترٌة-أ 

 ارٌخ االكتساب.تحدٌد ت-ب 

 لٌاس المٌمة العادلة لصافً اصول الشركة التً تم اكتسابها.-ت 

 تحدٌد تكلفة االكتساب التً تتحملها الشركة المكتسبة-ث 

 تحدٌد الفرق بٌن تكلفة االكتساب والمٌمة العادلة لصافً االصول.-ج 

 

ة محل اذا كانت تكلفة االكتساب اكبر من المٌمة العادلة لصافً االصول فأن الفرق شهر

 وبالعكس.
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وعندما ٌتم االكتساب من خالل اصدار اسهم فأن االصول المكتسبة ممابل اصدار 

االسهم ٌتم اثباتها بالمٌمة العادلة لالسهم المصدرة او المٌمة العادلة لألصول اٌهما اكثر 

وضوحا ، فأذا كانت االسهم التً ٌتم التداول بها وبشكل فعال ولها سعر سوق واضح 

دها ، وعندما تكون االسهم جدٌدة او ال ٌتم التداول بها ٌفضل استخدام المٌمة ٌتم اعتما

 العادلة لصافً اصول الشركة المشتراه.

 31/12/2016فٌما ٌلً لائمة المٌزانٌة لشركة بؽداد التجارٌة المساهمة : 1مثال

 

 االلتزامات وحموق الملكٌة االصول

 ت المتداولةااللتزاما 160000 االصول المتداولة 200000

 رأس المال 400000 اصول ثابتة )بالصافً( 500000

 عالوة اصدار اسهم 200000 براءة االختراع 300000

 االرباح المحتجزة 240000  

 مجموع االلتزامات وحموق الملكٌة 1000000 مجموع االصول 1000000

  

شركة بؽداد  وفً ذلن التأرٌخ لررت شركة دجلة التجارٌة المساهمة اكتساب اصول

 بعد تمٌٌمها وفك المٌمة العادلة وكما ٌلً: المبالػ )دٌنار(

 220000براءة اختراع    760000االصول الثابتة     240000االصول المتداولة 

 المطلوب: اثبات المٌود المحاسبٌة فً ظل الحاالت الثالث التالٌة وبشكل مستمل

 دٌنار دفعت نمدا 1060000بلؽت تكلفة االندماج -1 

 دٌنار دفعت نمدا 1320000بلؽت تكلفة االندماج -2 

 دٌنار دفعت نمدا 980000بلؽت تكلفة االندماج -3 

 الحل:

 ٌتم ؼلك سجالت شركة بؽداد المساهمة وكما ٌلً:

 ٌتم فً ظل الحاالت الثالثة اعاله اثبات لٌد ؼلك سجالت شركة بؽداد وكما ٌلً
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 حـ/االلتزامات المتداولة 160000

 رأس المالحـ/   400000

 حـ/ عالوة اصدار االسهم  200000

 حـ/ االرباح المحتجزة  240000

 حـ/ االصول المتداولة   200000       

 حـ/ االصول الثابتة )بالصافً(   500000       

 حـ/ براءة اختراع   300000        

 اثبات لٌد االندماج فً سجالت شركة دجلة

 الحالة االولى

 1060000وعة من لبل الشركة                       تكلفة الشراء المدف

 المٌمة الدفترٌة لصافً اصول الشركة المشتراه

 400000رأس المال                      

 200000عالوة اصدار االسهم           

 240000االرباح المحتجزة               

 (840000ــــ            )ــــــــــــــــــ                                   

 ـــــــــــــــــــــ                                                              

 220000       والمٌمة الدفترٌة لصافً االصول الفرق بٌن كلفة الشراء  

 (40000الزٌادة فً لٌمة االصول المتداولة                                )

 (260000فً لٌمة االصول الثابتة                                  )الزٌادة 

 80000االنخفاض فً لٌمة براءة االختراع                                

 0شهرة المحل )ان وجدت(                                              

 المٌد ٌكون فً سجالت شركة دجلة
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 حـ/ االصول المتداولة                     240000

 حـ/ االصول الثابتة )بالصافً(   760000       

 حـ/ براءة اختراع   220000        

 حـ/ االلتزامات المتداولة   160000                

 حـ/ النمدٌة  1060000           

 الحالة الثانٌة:

 1320000       تكلفة الشراء المدفوعة من لبل الشركة                

 المٌمة الدفترٌة لصافً اصول الشركة المشتراه

 400000رأس المال                      

 200000عالوة اصدار االسهم           

 240000االرباح المحتجزة               

 (840000ــــــــــــــــــــــ            )                                   

 ـــــــــــــــــــــ                                                              

 480000الفرق بٌن كلفة الشراء والمٌمة الدفترٌة لصافً االصول         

 (40000الزٌادة فً لٌمة االصول المتداولة                                )

 (260000)                       الزٌادة فً لٌمة االصول الثابتة           

 80000االنخفاض فً لٌمة براءة االختراع                                

 ـــــــــــــ                                                                    

 260000                         ل                              شهرة المح

 تم اثبات المٌد التالً فً سجالت شركة دجلةٌ

 حـ/ االصول المتداولة                     240000

 حـ/ االصول الثابتة )بالصافً(   760000       

 حـ/ براءة اختراع   220000        

 حـ/ شهرة محل   260000        

 حـ/ االلتزامات المتداولة   160000                   

 حـ/ النمدٌة  1320000           



24 
 

 الحالة الثالثة:

 980000تكلفة الشراء المدفوعة من لبل الشركة                         

 المٌمة الدفترٌة لصافً اصول الشركة المشتراه

 400000رأس المال                      

 200000عالوة اصدار االسهم           

 240000  االرباح المحتجزة             

 (840000ــــــــــــــــــــــ            )                                   

 ـــــــــــــــــــــ                                                              

 140000الفرق بٌن كلفة الشراء والمٌمة الدفترٌة لصافً االصول         

 (40000صول المتداولة                                )الزٌادة فً لٌمة اال

 (260000الزٌادة فً لٌمة االصول الثابتة                                  )

 80000االنخفاض فً لٌمة براءة االختراع                                

 ـــــــــــــ                                                                    

 (80000شهرة المحل السالبة )مكاسب اندماج(                             )

 ٌتم اثبات المٌد التالً فً سجالت شركة دجلة

 حـ/ االصول المتداولة                     240000

 *حـ/ االصول الثابتة )بالصافً(   697959       

 *اختراعحـ/ براءة    202041        

 حـ/ االلتزامات المتداولة   160000                

 حـ/ النمدٌة  980000           

تم توزٌع شهرة المحل السالبة على االصول طوٌلة االجل حسب المٌمة العادلة لتلن 

 االصول بنسبة الجزء على الكل وكما ٌلً:

  760000- (80000x 760000/980000) 

 220000 – (80000 x 220000/980000) 

وٌمكن معالجة الفرق فً الحالة الثالثة على انها مكاسب اندماج تم تحمٌمها  من لبل 

الشركة الدامجة نتٌجة مفاوضاتها الناجحة والمباشرة مع مجلس ادارة الشركة المندمجة 
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او ؼٌر المباشرة مع حملة االسهم فٌها وان هذه المعالجة ؼٌر ممبولة فً التطبٌك العملً 

 تعارضها مع المبادئ المحاسبٌة الممبولة لبول عاما.بسبب 

لررت شركة س االندماج مع شركة ص عن طرٌك شراء اسهمها والمحاسبة  :2مثال 

عند االندماج بأتباع طرٌمة الشراء فإذا علمت ان مٌزانٌة شركة ص لبل االندماج كانت 

 كما ٌلً:

 المٌمة العادلة المٌمة الدفترٌة التفاصٌل

 المدٌنونالنمدٌة و

 البضاعة

 ٌة طوٌلة االجلفً اوراق مال استثمارات

 االراضً

 بالصافً( المبانً)

 االختراعحموق 

350000 

350000 

100000 

000000 

000000 

000000 

 ــــــــــــ

450000 

200000 

1100000 

1000000 

1000000 

 2880000 المجموع

 واوراق الدفعالدائنون 

 طوٌلة االجللروض 

 المالرأس 

 محتجزةارباح 

220000 

1100000 

000000 

000000 

 2880000 المجموع

 اثبات المٌود المحاسبٌة لالندماج لكل حالة من الحاالت بشكل مستمل  :المطلوب

دٌنار بصن فضال عن  3150000تموم الشركة )س( بسداد نمدٌة تعادل ان -1 

 دٌنار مصارٌؾ مباشرة لالندماج نمدا. 250000دفع مبلػ 

سهم علما ان المٌمة السولٌة لالسهم  1180000 بإصدارالشركة )س( تموم -2 

 دٌنار . 50000دٌنار وان مصارٌؾ اصدار االسهم كانت  2.5

 ٌتم فً كال الحالتٌن اثبات لٌد ؼلك أرصدة حسابات الشركة ص   الحل:
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 حـ/الدائنون واوراق الدفع   220000   

 حـ/لروض طوٌلة االجل   1180000   

 حـ/ رأس المال     900000    

 حـ/ االرباح المحتجزة    580000      

 حـ/النمدٌة والمدٌنون 350000                  

 حـ/ البضاعة  350000                  

 حـ/ استثمارات طوٌلة االجل  180000                  

 األراضً حـ/  800000                  

 المبانًحـ/   700000                  

 اختراع حموقحـ/    500000                  

 لٌد االندماج فً سجالت شركة ساثبات 

 االولىالحالة 

 3150000الشراء المدفوعة من لبل الشركة المشترٌة                      تكلفة

 الدفترٌة المدفوعة من لبل الشركة المشتراةالمٌمة 

 900000           المال  س رأ      

 580000     المحتجزةاالرباح       

 (1480000ـــــــــــــــــــــــــــــ                       )                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 

 1670000      بٌن تكلفة الشراء والمٌمة الدفترٌة لصافً االصولالفرق      

 (100000)     عة                                        فً لٌمة البضاالزٌادة 

 (20000)  فً لٌمة االستثمارات                                       الزٌادة 

 (300000)                                      فً لٌمة االراضً      الزٌادة 

 (700000)                     فً لٌمة المبانً                         الزٌادة 

 (500000)             ق االختراع                             فً حموالزٌادة 

 ـــــــــــــــــــ                                                                      

       50000    المحل                                                      شهرة 

 لٌد االندماج التالًوٌكون 
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 حـ/النمدٌة والمدٌنون   350000                  

 حـ/ البضاعة   450000                  

 حـ/ استثمارات طوٌلة االجل    200000                  

 األراضً حـ/   1100000                  

 المبانًحـ/   1400000                  

 اختراع حموقحـ/     1000000                  

 حـ/ شهرة محل        50000                  

 حـ/الدائنون واوراق الدفع   220000                                 

 حـ/لروض طوٌلة االجل   1180000                                 

 دٌةالنمحـ/      3150000                                 

 مصارٌؾ االندماجاثبات 

 حـ/ مصارٌؾ االندماج  250000                       

 حـ/ النمدٌة      250000                           

 الثانٌةالحالة 

  x 2.5                              2950000سهم 1180000) الشراء  تكلفة

 الدفترٌة المدفوعة من لبل الشركة المشتراةالمٌمة 

 900000           المال  س رأ      

 580000     المحتجزةاالرباح       

 (1480000ـــــــــــــــــــــــــــــ                       )                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 

 1470000      بٌن تكلفة الشراء والمٌمة الدفترٌة لصافً االصولالفرق      

 (100000)     عة                                        فً لٌمة البضاالزٌادة 

 (20000)  فً لٌمة االستثمارات                                       الزٌادة 

 (300000)                                      فً لٌمة االراضً      الزٌادة 

 (700000)                     فً لٌمة المبانً                         الزٌادة 

 (500000)             ق االختراع                             فً حموالزٌادة 

 ـــــــــــــــــــ                                                                      
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       (150000)                                                        سالبةالمحل  شهرة 

 ٌكون لٌد االندماجوعلٌه 

 

 حـ/النمدٌة والمدٌنون   350000                  

 حـ/ البضاعة   450000                  

 حـ/ استثمارات طوٌلة االجل    200000                  

 *األراضً حـ/   1052857                  

 *المبانًحـ/   1340000                  

 *عاخترا حموقحـ/     957143                  

 حـ/الدائنون واوراق الدفع   220000                            

 حـ/لروض طوٌلة االجل   1180000                            

 دٌنار للسهم( 1180000x 1رأس المال )حـ/      1180000                            

 دٌنار للسهم( 1180000x  1.5حـ/ عالوة اصدار االسهم ) 1770000                            

جل عدا حساب االستثمارات توزٌع شهرة المحل السالبة على االصول طوٌلة االتم 

 لًوحسب المٌمة العادلة لتلن االصول بنسبة الجزء على الكل وكما ٌ

 (x 1100000/3500000  150000) – 1100000 االراضً 

 (x 1400000/3500000 150000) -1400000 المبانً 

 (150000x 1000000/3500000) -1000000اختراع  حموق 

 مصارٌؾ االصدارلٌد 

 حـ/ مصارٌؾ االصدار  50000     

 حـ/ النمدٌة   50000        

 

 حـ/ عالوة اصدار االسهم 50000

 حـ/ مصارٌؾ االصدار  50000     
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