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لي والبحت العلمي اوزارة التعليم الع
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 :لجنة المناقشةضاء أع
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 اجامعة مستغانم            مقرر-        أ-بلعياشي بومدين غوتي  أستاد مساعد .                  أ
 جامعة مستغانم           مناقشا-        أ-بن زيدان ياسين         أستاذ مساعد .                  ا
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II 

 هــداءاإل

 

 

أهذي هزا العمل إلى أعز مخلىقٍه على قلبً فً هزا الىجىد، 

إلى مه لهما الفضل فً تشبٍتً وتعلٍمً، إلى أمً وأبً 

. ساجٍا مه هللا تعالى أن ٌذفظهما وٌطٍل فً عمشهما

.  أخىاتً ساجٍا مه هللا تعالى أن ٌمنخ لهم السعادة والنجاح أخً وإلى

   .إلى جمٍع أصذقائً

.  أدبهم، والزٌه لم ٌتسنى لً أن أركش أسمائهمنوإلى جمٍع األشخاص الزي
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: الخاتمة العامة

 من خالل دراستنا ألمهية القوائم ادلالية اجلمعة يف ادلؤسسات اجلزائرية يف ظل النظام احملاسيب ادلايل، حيث كنا 

هندف من وراء ىذا إىل معرفة مدى مالئمتها دلتطلبات اإلفصاح احملاسيب، من خالل ثالث فصول ذلذا ادلوضوع 

. من الفرضيات األساسية، وباستخدام األساليب واألدوات ادلشار إليها يف ادلقدمة

ونظر الجتاه الدولة إىل السوق ادلفتوحة وجلب االستثمار األجنيب ىذا كلو يؤثر على احمليط االقتصادي بظهور نوع 

،  ملزمة بتطبيق ىذا النوع من القوائم من خالل خلق نظام (القابضة)جديد يف الساحة من أشكال ادلؤسسات 

. زلاسيب مايل يستجيب الحتياجات ادلتعاملني االقتصاديني ويتماشى مع ادلعايري احملاسبية الدولية

 :نتائج اختبارالفرضيات .1

تتمثل الفرضية األوىل أنو ميكن تطبيق القوائم ادلالية اجملمعة يف ادلؤسسات اجلزائرية يف ظل النظام احملاسيب  .1.1

ادلايل وتتمثل يف قائمة ادليزانية ادلوحدة، قائمة حسابات النتائج ادلوحدة، قائمة تدفقات النقدية ادلوحدة 

 . وىكذا نكون قد أثبتنا صحة الفرضية األوىل للبحث

تتمثل الفرضية الثانية أن يف القوائم ادلالية اجملمعة مالئمة لتلبية متطلبات االفصاح احملاسيب، وتتمثل يف تلك .2.1

اجلهود ادلبذولة من طرف القائمني على سري ادلهنة، جلنة معايري احملاسبة الدولية، حيث تليب تلك القوائم 

احتياجات مستعمليها وىذا إثبات لصحة الفرضية الثانية 

  : النتائج العامة للبحث. 2 

:  من خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع توصلنا إىل النتائج التالية



 الخاتمة العــــامة
 

66 
 

تقوم ادلؤسسة خالل فرتة زمنية معينة والثانية بوظيفة االتصال وتتمثل أساسا يف تقدمي رلموعة من   -

 .ادلعلومات اخلاصة بنشاط ادلؤسسة خالل فرتة زمنية معينة جلميع األطراف ذلا اليت مصاحل متعلقة بادلؤسسة

 .يعترب اإلفصاح احملاسيب من ادلفاىيم ادلالزمة للمحاسبة ىدفها األساسي ىو حتسني عملية االتصال -

استطاعت بعض ادلنظمات الدولية للمحاسبة حتقيق التوافق احملاسيب الدويل وتسوية االختالفات ادلوجودة يف  -

 .ادلمارسات احملاسبية من خالل إصدار ادلعايري احملاسبية الدولية

يعاين مستعملو القوائم ادلالية اجملمعة  من بعض الغموض يف تلك القوائم و ىذا يرجع لنقص اخلربة يف  -

 .تطبيق طرق اإلدالء عن الوقائع االقتصادية يف ظل الطبيعة اجلديدة لالقتصاد اجلزائري من نقائص عديدة

تساىم القوائم ادلالية اجملمعة يف ظل النظام احملاسيب ادلايل يف حتقيق ادلقاربة بني ادلؤسسات و كذلك بني  -

 .الدورات يف ادلؤسسة نفسها

: التوصيات واالقتراحات

: بناء على النتائج ادلقدمة ميكن اقرتاح التوصيات التالية 

 . ضرورة تكوين ورسكلة اإلطارات علميا وعمليا من أجل شلارسة احملاسبة وفقا دلعايري احملاسبية الدولية -

 حتسني نوعية التعليم العايل وكذلك التدريب عن طريق توثيق العالقة بني اجلانب األكادميي واجلانب ادلهين  -

. 

 .تشجيع ادلؤسسات اجلزائرية على ثقافة اإلفصاح احملاسيب خللق سوق صرحية و نزيهة -

تنظيم العديد من ادللتقيات وادلنتديات من أجل توضيح طرق إعداد القوائم ادلالية اجملمعة ومفاىيم اإلفصاح   -

 .احملاسيب
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حتديد سلتلف القوانني والتشريعات ادلتعلقة بالقوائم ادلالية ادلوحدة، وذلك ليتم تطبيقو من قبل ادلؤسسات  -

 .بشكل صحيح

: آفاق البحث 

تناولنا يف ىذه ادلذكرة، إبراز أمهية القوائم ادلالية اجملمعة وفق النظام احملاسيب ادلايل يف عملية اإلفصاح من وىو  

:  ادلواضيع اجلديدة، ولذا سوف نقرتح مجلة ادلواضيع ميكن تناوذلا مستقبال واليت نراىا مكملة ذلذا البحث

 دور القوائم ادلالية اجملمعة يف اختاذ القرارات االستثمارية؛  -

 آثار تطبيق القوائم ادلالية اجملمعة وفق ادلعايري احلاسبية على البورصة اجلزائرية؛   -

 .مقومات عرض ادلعلومات احملاسبية يف القوائم ادلالية اجملمعة  -
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 :تمهيد

من الناحية التارخيية بتطور الشركات و نتيجة للتوسع اإلقتصادي و توفر  رلمع الشركات ظهور يرتبط

 :اإلنتاجية يف أسواق سلتلفة، سواء كانت وطنية أو أجنبية، إن ىذا التوسع جعل الشركات أمام خيارين أساسُت

 إما احلفاظ على الوحدة القانونية للشركة أو إنشاء فروع أو أقسام أو مكاتب سلتلفة -

أو إنشاء شركات تابعة متخصصة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة غَت أهنا مراقبة من طرف الشركة  -

 .األم

من خالل اخليار الثاين برزت ظاىرة رلمعات الشركات و اليت أصبحت تتحكم يف اإلقتصاديات العادلية، و 

ىذا ما جعلنا نسلط الضوء على ىذا التنظيم من خالل دراستنا يف ىذا الفصل، فادلبحث األول سيتناول ماىية 

 رلمع الشركات و ادلبحث الثاين مزايا و عيوب تكوين اجملمع و كذا زليطو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم و مكونات مجمع الشركات: المبحث األول
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  إن رلمع الشركات يف احلقيقة ىو موضوع واقعي نظرا لتطوره يف الوقت الراىن و اكتسابو أمهية اقتصادية

مكانة واسعة النطاق يف النشاط اإلقتصادي، حىت أضحت بعض ىذه اجملمعات سبثل  عادلية و ىذا بعد أن اجتاح

جانبا ىاما من النشاط اإلقتصادي ألىم الدول الصناعية، وفيما يلي يتناول ىذا ادلبحث إبراز سلتلف ادلفاىيم اليت 

 .أسندت جملمع الشركات و كذا مكوناتو

 مفهوم و مكونات مجمع الشركات  :المطلب األول

لقد تنوعت و تعددت ادلفاىيم اخلاصة باجملمعات، حيث ال ديكن إعطاء تعريف جامع و شامل للمجمع، 

و ذلك إلعتباره كيان خيتلف تكوينة، أسلوبو و تنظيمو من دولة ألخرى، كما أن سلتلف التشريعات مل تتفق على 

 .تعريف موحد لو و انطالقا من ىذا نطرح ادلفاىيم التالية للمجمع

 مفاهيم عامة: أوال

رلموعة من ادلؤسسات ادلرتبطة فيما بينها، العالقات اليت تربط بُت : " ديكن تعريف اجملمع بأنو -1

 .1" ديكن أن تكون ذات طبيعة سلتلفة سلتلف ىذه ادلؤسسات

رلمع الشركات ىو كل كيان اقتصادي مكون من شركتُت أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا " -2

تدعى الواحدة منها الشركة األم، ربكم األخرى ادلسماة أعضاء ربت تبعيتها بامتالكها ادلباشر 

 أو أكثر من رأس ادلال اإلجتماعي حبيث جيب أن ال ديتلك رأس ادلال اإلجتماعي للشركة 90%

 أو أكثر من قبل شركة أخرى ديكنها أن تأخذ طابع %90األم كليا أو جزئيا بطريقة مباشرة بنسبة 

 .2"الشركة األم

                                                           
1
- Bruno Bachy et Michel Sion, (2009), Analyse financière des comptes consolidés normes IFRS, 2

ème
 edition, 

Edition Dundo, Paris, p 5. 
2
ص ، النظام الجبائً الجزائري الحدٌث، جباٌة األشخاص الطبٌعٌٌن و المعنوٌٌن، الجزء األول، دار هومة، الجزائر، (2005)خالصً رضا، -  

181. 
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رلموعة من ادلؤسسات مرتبطة فيما بينها :"  اجملمع ىوdominique mesplé-lassalleو حسب  -3

 .1"عن طريق مسامهات مالية أو عن طريق روابط إما تعاقدية أو قانونية

  تعريف المشرع الجزائري -4
جيوز : "  تنص على مايلي1993 أبريل25 ادلؤرخ يف 08-93 من ادلرسوم التشريعي رقم 796ادلادة  .1

لشخصُت معنويُت أو أكثر أن يأسسوا فيما بينهم كتابيا، و لفًتة زلدودة ذبمعا لتطبيق كل الوسائل 

 2".ادلالئمة لتسهيل النشاط اإلقتصادي ألعضائها أو تطويره و ربسُت نتائج ىذا النشاط و تنميتو

 3: مكرر من نفس الرسوم التشريعي السابق على مايلي799 و 797كما تنص كذلك ادلواد 

و يتم إعداده كتابيا . حيدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام ىذا القانون: " 797ادلادة  .2

 .و ينشر حسب الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم

 :و يتضمن ال سيما البيانات اآلتية

 اسم التجمع؛ -1

اسم الشركة أو موضوعها و الشكل القانوين و عنوان ادلقر أو ادلركز الرئيسي للشركة، و إذا  -2

 اقتضى األمر رقم تسجيل كل عضو من التجمع يف السجل اجلاري؛

 ادلدة اليت أنشئ ألجلها التجمع؛ -3

 موضوع التجمع؛ -4

 عنوان مقر التجمع؛ -5

 .تتم مجيع تعديالت العقد و تنشر حسب شروط العقد نفسو

                                                           
1
-  Dominique Mesplé-Lassalle, (2006), la consolidation des comptes normes IFRS, édition maxima, paris, p 13. 

2
 .250  ، القانون التجاري الجزائري، ص796المادة -  

3
 .251-250:  مكرر، القانون التجاري الجزائري، ص799و المادة 797المادة -  
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 ".وال تصبح قابلة لإلحتجاج هبا على الغَت إال إبتداء من تاريخ اإلشهار

 اجملمع بالشخصية ادلعنوية و باألىلية التامة إبتداء من تاريخ تسجيلو يف  يتمتع: "  مكرر799ادلادة  .3

 ".و حيدد العقد اخلاضع لإلشهار القانوين، شروط التجمع و موضوعو. السجل التجاري

من خالل ما سبق ديكن اعتبار اجملمع رلموعة من الشركات ادلستقلة فيما بينها ظاىريا و اخلاضعة إلدارة 

 .اقتصادية وحيدة، تسمى الشركة األم قصد تسيَتىا و مراقبتها بالشكل الذي حيقق منافعها اإلقتصادية

 مكونات مجمع الشركات:  ثانيا

من خالل التعاريف السابقة للمجمع يتضح بأن اجملمع يتكون من عنصر مركزي يتمثل يف الشركة األم، 

تتميز عن غَتىا من الشركات بصالحياهتا ادلتمثلة يف القدرة على إدارة اجملمع و ازباذ القرار إىل جانب عدة 

شركات سبثل عناصر فرعية، لكل واحدة منها شخصيتها ادلعنوية اخلاصة هبا، تسمى الشركات التابعة، و ىي 

 :بتجانسها تشكل اجملمع، وسنتطرق ذلذه العناصر بالتفصيل فيما يلي

الشركة األم ىي اليت تكون على رأس اجملمع وسبارس سلطة الرقابة، ": (Société mère)الشركة األم  -1

حيث تقوم دبراقبة عدة شركات فرعية، وزبول ذلا كل الصالحيات ادلتعلقة بازباذ القرارات، و تعرف 

 .1"كذلك الشركة األم على أهنا الشركة اليت سبلك شركة تابعة و أكثر

البنية القانونية اليت ذبمع القدرة اإلسًتاتيجية، فهي تبعث النشاط و :" و تعرف كذلك الشركة األم على أهنا

 .2"تضمن ادلراقبة داخل اجملمع

                                                           
1
 .99، القوائم المالٌة المجمعة على ضوء المعاٌٌر الدولٌة، مذكرة ماجستٌر، جامعة باتنة، ص (2010-2009) منٌر سالمً،-  

2
- J. Y. Eglem et P. Gazil, (1984),  La consolidation  outil  de gestion et de contrôle des groupes, édition Vuibert, 

Paris, p26. 
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من خالل التعاريف السابقة يتضح بأن الشركة األم ىي ادلسؤولة عن إصدار القرارات يف اجملمع، فهي 

تلعب دورا مهما من خالل ربكمها يف إصدار القرارات اإلقتصادية داخل اجملمع سواء تعلق األمر بعالقات اجملمع 

التجارية أو بنشاطاتو ادلستقبلية، و ىي ادلسؤولة عن رقابة سلتلف الفروع التابعة ذلا، كما أنو بإمكاهنا القيام بدور 

 .صناعي أو مايل و ذلك بتجميع النشاطات اإلقتصادية ادلتماثلة و ادلتقاربة

الشركة األم  تسمى  فقط، الماليالدور  على األم الشركةاقتصار  و ذبدر اإلشارة إىل أنو يف حالة اقتصار

ىذه األخَتة ال سبارس أي نشاط صناعي أو ذباري و يقتصر نشاطها عل تسيَت ادلسامهات  ، 1"الشركة القابضة"

شركات ال سبلك يف :" ، وعليو تعرف الشركات القابضة على أهنا2ادلالية ادلتعددة اليت سبلكها يف سلتلف الشركات

أصوذلا إال أسهم شركات أخرى، أو يتكون اجلزء األكرب من أصوذلا من أسهم شركات أخرى، حيث تعمل ىذه 

الشركات على إسبام العمليات ادلالية اليت تعد مهمة بالنسبة للشركات اليت تراقبها، و يف نفس الوقت تقوم بتوجيو و 

 .3"دبراقبة نشاطاهتا الصناعية و التجارية

ىي عبارة عن شركة مالية سبتلك حصة :" و حسب تعريف اإلقتصادي عبد اجمليد بوزيدي للشركة القابضة

ىامة من رأس مال شركات تنشط يف نفس القطاع أو قطاعات متشاهبة، وذلذا فهي سبارس رقابة، تنسيق و توجيو 

النشاطات، و بادلقابل الشركة القابضة تشارك يف سبويل شركاهتا التابعة بزيادة رأمساذلا أو بإقراضها بديون طويلة 

 .4"األجل

 :فالشركة القابضة ذلا دور

 التنسيق؛ -
 ربديد اإلسًتاتيجية العامة للمجمع؛ -

                                                           
1
 .الذي ٌعنس مسك أو قبض" to hold"إن هذه العبارة المعروفة فً اللغة المالٌة هً من أصل إنجلٌزي و هً مشتقة من من الفعل -  

2
- Bruno Bachy et Michel Sion, op-cit, p 9.  

3
- Nguyen Phu Duc, (1985), La fiscalité internationale des entreprises, édition Masson, France,  p287-288. 

4
- Abdelmadjid Bouzidi, (1999), Comprendre les mutations de l’économie Algérienne, édition ANEP, Alger, 

p48. 
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 تطوير سياسة تقنية، ذبارية و مالية موحدة لتحقيق األىذاف ادلسطرة بأقل تكلفة؛ -
 .1إدارة ادلمتلكات و ادلسامهات و مراقبة الشركات ادلقيمة و األجنبية -

و تسَت ىذه الشركات من طرف رللس ادلديرين أو مدير عام وحيد، ربت مراقبة رللس مراقبة، أعضاء 

سنوات قابلة  (06)رللس ادلديرين و أعضاء رللس ادلراقبة الذين يعينون من طرف اجلمعية العامة دلدة ستة 

 .للتجديد، و مهام اجلمعية العامة للشركات القابضة يقوم هبا شلثلون يعينهم اجمللس الوطٍت دلسامهات الدولة

 (Seccursales) و الفروع (Filiales)الشركات التابعة  -2

من خالل تعاريف اجملمع سالفة الذكر، ديكننا استخالص تعريف للشركة التابعة، و اليت ىي الشركة اليت 

، على أن يكون رأمساذلا مكتسب على األقل (الشركة األم أو الشركة القابضة )يسيطر عليها من قبل شركة أخرى 

، و ىو ما ديكن من التحكم يف التسيَت اإلدارة و شلارسة الرقابة، و ىذا ال دينع امتياز الشركة التابعة %50بنسبة 

 .بشخصية معنوية خاصة هبا

 

كما ذبدر اإلشارة إىل أنو جيب التفرقة بُت الشركات التابعة اليت تتميز بشخصية معنوية خاصة هبا، على 

وكاالت و فروع ثانوية زبتلف عن الشركات التابعة من :" عكس الشركات الفرعية و اليت ديكن تعريفها على أهنا

 حيث أهنا ال سبتلك شخصية معنوية سبيزىا، و بذلك فهي ال تشكل ىياكل قانونية مستقلة، كما أهنا تتمتع بنوع

، حىت أن زلاسبة الشركة الفرعية تدرج مباشرة ضمن 2"من الالمركزية البسيطة،و ىذا لضمان سَت النشاط و فقط

 .زلاسبة الشركة األم

                                                           
1
- Francis Lefebvre, (2000), Mémento pratique fiscal 2000, édition Lefebvre, France, p64. 

 
2
- Francis Lefebvre, op.cit., p88 
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و رلمع الشركات ىو عبارة عن رلموعة من الشركات التابعة ادلستقلة من الناحية القانونية و التابعة من 

 :الناحية االقتصادية، و لتوضيح الفرق أكثر بُت الشركات التابعة و الفرعية نقوم بوضع اجلدول التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقارنة بُت الشركة التابعة و الشركة الفرعية: 01جدول رقم 

  Succursalesالفروع   Filialesالشركات التابعة 
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 شخصية قانونية شليزة و مستقلة 

  دفع الضريبة على الشركات على النتيجة

 اإلمجالية

  وجود صفقات قانونية بُت الشركة األم و

الشرك التابعة، لذلك يدفع الرسم على 

  على المبيعاتTVAالقسمة ادلضافة 

  توزيع األرباح و حساب الرصيد اجلبائي، و

 فرض الضريبة عليها على مستوى الشركة األم 

 لديها زلاسبة خاصة هبا 

 عدم وجود استقاللية قانونية 

  عدم فرض الضريبة على الشركات على

النتيجة اإلمجالية و إمنا ربول النتيجة على 

 الشركة األم

  عدم وجود صفقات قانونية ما بُت الشركة األم

و الشركة الفرعية، لذلك ال يدفع الرسم على 

  على المبيعاتTVAالقيمة ادلضافة 

 عدم توزيع النتيجة 
 

 زلاسبتها تتم على مستوى الشركة األم 

 

 Christine Colette , (1994), Incitation à la gestion fiscale des entreprises, édition: المصدر

Eyrolles, France, p34. 

  

 

 

 

 تصنيف و خصائص مجمع الشركات: المطلب الثاني

 تصنيف مجمع الشركات: أوال

 :تصنف اجملمعات حسب منطُت، إما تصنيف حسب طبيعتها أو بنيتها
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 تصنيف مجمع الشركات حسب طبيعته -1

 1:حسب ىذا التصنيف، صلد األشكال التالية من اجملمعات

 (:les groupements d’entreprises)تجمعات المؤسسات  - أ

، "يف اإلرباد قوة"  يف ىذا الشكل من اجملمعات، يكون الغرض األساسي منو ىو تطبيقا للمذىب    
 .فادلؤسسات تتجمع فيما بينها لتحقيق الربح بالفعالية

 (:le groupe personnel)المجمع الشخصي  - ب

تتكون اجملمعات الشخصية من رلموعة شركات، و اليت تكون النقطة ادلشًتكة بينها ىي وجود مساىم 
 .مشًتك و الذي ىو شخص طبيعي

 :(le groupe financier)المجمع المالي  - ت

ىو رلموعة من الشركات تتكون من شركة أم و شركة أو شركات تابعة مراقبة من طرف الشركة األم، و 
 .يتميز ىذا النوع من اجملمعات دبسامهتها يف رأمسال ادلؤسسات التابعة ذلا

 :2تصنيف المجمعات حسب بنيتها -2

 :إن من بُت أىم البنيات ادلالية للمجمعات، صلد األنواع التالية

 

 

 : البنية الهرمية - أ

سبتلك الشركة األم يف ىذا النوع من اجملمعات مسامهات يف شركات تابعة، و اليت بدورىا تشكل مسامهة يف 
 .شركات تابعة أخرى

                                                           
1
- Bruno Bachy et Michel Sion, op-cit, p : 5-7. 

 .14-13، ص2006-2005، مذكرة ماجستَت، جامعة اجلزائر، - دراسة حالة رلمع صيدال– أمحد مقدمي، النظام احملاسيب و اجلبائي جملمع الشركات- 2
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 .و تعترب ىذه البنية من أقدم البنيات اليت عرفتها اجملمعات

  تصنيف اجملمعات من حيث البنية اذلرمية:01الشكل رقم 

 

 

 

 

، مذكرة ماجستَت، جامعة - دراسة حالة رلمع صيدال– ، النظام احملاسيب و اجلبائي جملمع الشركات(2006-2005) أمحد مقدمي، :المصدر

 .13اجلزائر، ص

 :البنية الشعاعية - ب

يف ىذه البنية سبتلك الشركة األم مسامهة مباشرة يف عدة شركات، و سبارس عليها رقابة مباشرة، حيث أن 
 .كل شركة تابعة ليس ذلا عالقة تربطها بالشركات التابعة األخرى

 

 

 

 

 

 . تصنيف اجملمعات من حيث البنية الشعاعية:02الشكل رقم 

 

 

 الشركة األم

(1.2)شركة تابعة   

 

(2.2)شركة تابعة   

 

(1.1)شركة تابعة   

 

(2.1)شركة تابعة   

 

(1)شركة تابعة  (2)شركة تابعة    

 

(2)الشركة التابعة   
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 .14أمحد مقدمي، مرجع سابق، ص : المصدر

 :البنية الدائرية - ج

سبتلك الشركة األم يف ىذه البنية مسامهات يف شركات أخرى، اليت بدورىا سبتلك مسامهات يف شركة أخرى، 
 .و الشركة األم سبتلك بطريقة غَت مباشرة مسامهة يف الشركة التابعة

 .تصنيف اجملمعات من حيث البنية الدائرية: 03الشكل رقم 

 

 

 

 .14أمحد مقدمي، مرجع سابق، ص : المصدر

 

 

 

 :البنية المركبة - د

صلد يف بعض احلاالت بنيات معقدة للمجمع، حيث أن ىناك مزج بُت البنيات اذلرمية و الشعاعية و 
 .الدائرية

(1)الشركة التابعة   

 

(4)الشركة التابعة   

 

(3)الشركة التابعة   

 

مة األــــركـــــالش   

(2)الشركة التابعة   

(1)الشركة التابعة   

 

(4)الشركة التابعة   

 

(3)الشركة التابعة   

 

مة األــــركـــــالش   
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 .تصنيف اجملمعات من حيث البنية ادلركبة: 04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .15أمحد مقدمي، مرجع سابق، ص : المصدر

 .خصائص مجمع الشركات: ثانيا

 :يتمتع رلمع الشركات خباصيتُت أساسيتُت تتمثالن يف

االرتباط في مجمع الشركات  -1

ع على الشركات ادلكونة لو تستوجب وجود عالقة تبعية بُت الشركة األم من وحدة القرار اليت يرفضها ادلجإ

: والشركات ادلختلفة ادلكونة للمجتمع ىذه التبعية ديكن أن تأخذ عدة أشكال منها

والشركات  (صاحبة القرار)تنتج ىذه العالقة اليت تربط الشركة األم  :التبعية ذات الطابع المالي - أ

األخرى ادلكونة للمجتمع عن طريق امتالك الشركة األم بصفة مباشرة ألغلبية حقوق التصويت يف 

 من حقوق التصويت %50اجلمعية العامة، كما أن ىذه التبعية تنشأ كذلك بعد امتالك أكثر من 

(2)الشركة التابعة   

(1)الشركة التابعة   

 

(3)الشركة التابعة   

 

مة األــــركـــــالش   
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بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة بواسطة شركة أو أكثر مراقبة وىي يف نفس الوقت تراقب الشركة 

 1.أخرى

 تنتج ىذه التبعية عن طريق امتالك أغلبية مقاعد اذليئات اإلدارية :التبعية ذات الطابع اإلداري - ب

ويف بعض احلاالت يتحصل عليها حىت يف غياب سلطة الرقابة ادلالية، فمثال بتوزيع  ،(رللس اإلدارة)

أسهم شللوكة من قبل مدخرين صغار ىدفهم الوحيد ىو احلصول على )أغلبية األسهم على األفراد 

  2.، أو دبوافقة شريك ليس لديو الرغبة يف ربمل ادلسؤوليات التسيَت(توظيفات مالية

 تنتج ىذه التبعية عن طريق اتفاقيات مع الشركة، أو باتفاقيات مع :التبعية ذات الطابع التعاقدي - ج

. 3بعض ادلسامهُت كما قد تنتج ىذه التبعية عن طريق القوانُت التأسيسية للشركة

 ينتج ىذا النوع من االرتباط يف حالة شبو احتكارية للمجتمع، أو :التبعية ذات الطابع االقتصادي - د

. 4يف النشاطات ادلتعلقة بادلقاومة من الباطن لشركة تعمل أساسا يف اجملتمع

: االستقاللية في مجتمع الشركات -2

تعترب االستقاللية كمبدأ أساسي وضروري إلنشاء اجملمعات، فاجملمع ليس لو شخصية اعتبارية خاصة بو، 

زبص كل شركة داخلو يف زليط اجملمع يف حد ذاهتا، باعتبار أن الشخصية ادلعنوية - االستقاللية-وىذه اخلاصية 

. 5شرط أساسي يسمح ذلا باالنضمام إىل اجملمع

 طرق و دوافع تكوين مجمع الشركات: المطلب الثالث

                                                           
1

 .05ص.، مذكرة ماجستٌر، جامعة الجزائر"حالة الشركة القابضة سونطراك" ، تقنٌة تجمٌع الحسابات  (2002-2001)أمال فلاير أوماطة، - 

2
 .06: نفس المرجع أعاله ص- 

3
 .16أحمد مقدمً، مرجع سابق، ص- 

4
 .06أمال فلاير أوماطة، مرجع سابق، ص - 

5
 .07نفس المرجع المذكور أعاله، ص -  
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إن تطور الشركات و زيادة حدة ادلنافسة بينها، أدى إىل التفكَت إلجياد حل للتقليل منها، شلا أدى يف 

األخَت هبذه الشركات إىل تبٍت فكرة التكتل فيما بينها لتشكل بذلك اجملمعات، حيث يتم تكوين ىذه اجملمعات 

بطرق سلتلفة تربم بُت ادلؤسسات، و يف ظل رلموعة من الدوافع و اإلمتيازات، و سنحاول من خالل ىذا ادلبحث 

 .التطرق إىل سلتلف طرق تكوين اجملمعات و الدوافع ادلشجعة على إنشائها

 طرق تكوين مجمع الشركات: أوال

 :من أىم طرق تكوين رلمع الشركات صلد مايلي

 تستطيع شركة أن تتعاون مع شركة أخرى و ىذا على أساس  :عقود التعاون بين المؤسسات - أ

تعاقدي دون أن يكون ذلا صلة مالية تربطها هبا، و فيما يلي أىم العقود اليت ديكن أن تعتمدىا 

 1:الشركات للتعاون

يقصد هبا تكليف مؤسسة ألخرى بتنفيذ جزء من عقود اإلنتاج و اخلدمات : عقد ادلقاولة من الباطن -

لصاحلها، بينما ربتفظ ىي من خالل ىذه العقود  بادلسؤولية اإلقتصادية النهائية، و بالتايل فالشركة 

 .ادلقاولة من الباطن ال ديكنها أن تتصرف حبرية وإمنا تبقى ربت سيطرة الشركة ادلكلفة ذلا

يتم من خاللو مسامهة مؤسستُت أو أكثر يف صناعة منتوج أو عدة منتوجات : عقد الصناعة باإلشًتاك -

 .ىذه ادلنتوجات تتم بصفة عامة إما باستعمال وحدة إنتاج مشًتكة أو بالتنظيم العقالين للمهام

إن ىذه العقود تتم بُت ادلؤسسات باإلضافة إىل عقود أخرى، هتدف لتطوير اإلنتاجية  و من شأهنا أن 

 .تكون كتمهيد مسبق إلنشاء عالقات تفوق إطار تعاون بسيط و هتيء لتجمع الشركات

                                                           
1
، مذكرة (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، فرنسا، الجزائر)دراسة تحلٌلٌة لجباٌة مجمع الشركات دراسة حاالت ، (2005-2004)كنزة زٌتونً، -  

 .33ماجستٌر، جامعة الجزائر، ص 
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تعرف ادلسامهة على أهنا حيازة جزء من رأس ادلال يف شركة أخرى، و يعرفها القانون   :المساهمة - ب

 تعترب شركة مسامهة يف شركة أخرى، إذا كان جزء الرأمسال الذي"  :1التجاري اجلزائري كما يلي

 ." أو يساويها%50سبلكو يف ىذه األخَتة يقل عن 

 سبارس مؤسسة على مؤسسة أخرى ما يسمى بالرقابة و ذلك على أساس عدد األسهم اليت :الرقابة - ج

سبتلكها فيها، و سبكنها ىذه األسهم من القدرة على تسيَتىا و تسمى عندئذ ادلؤسسة اليت سبارس 

 .2الرقابة بالشركة األم، يف حُت تدعى الشركة ادلسَتة بالشركة الفرعية

و الرقابة ىي القدرة على التحكم يف السياسات ادلالية و التشغيلية لألنشطة للحصول على منافع 

 .3منها

يقصد باإلندماج بصفة عامة ارباد ادلصاحل بُت شركتُت أو أكثر و قد يتم ىذا اإلرباد من : اإلندماج - د

 لظهور كيان جديد يكون عادة أقوى من الشركتُت قبل اإلندماج،  خالل ادلزج الكامل بُت الشركتُت

 بُت الشركات على توفر الرغبة و اإلرادة الرباد القوى اإلقتصادية، ووضع  و يعتمد ربقق اإلندماج

 .4الشركات اإلقتصادية ربت ظل دائرة موحدة

 :و ديكن أن يتم اإلندماج من خالل

اإلندماج عن طريق اإلمتصاص حيث سبتص شركة ما شركة أخرى و بذلك تفقدىا شخصيتها  -

 .ادلعنوية بينما ربتفظ ىي بشخصيتها ادلعنوية

                                                           
1

لقانون التجاري الجزائري و النصوص التطبٌقٌة و اإلجتهاد القضائً، دار هومة للنشر و التوزٌع، الجزائر، ا، (2004)مبروك حسٌن، - 

   .238ص
2
 .239نفس المرجع أعاله، ص-  

3
 :، نقال عن الموقعIAS 31تعرٌف المعٌار المحاسبً الدولً -  

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/i
as_31_participations_dans_des_coentreprises30/03/2015:  تارٌخ اإلطالع 

4
 .05، اندماج و خصخصة البنوك، الدار الجامعٌة، القاهرة، ص (1999)طارق عبد العال حماد، - 

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_31_participations_dans_des_coentreprises
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_31_participations_dans_des_coentreprises
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اإلندماج عن طريق إنشاء شركة جديدة و ىذا من خالل اندماج شركتُت أو أكثر مستقلة لتكوين  -

 .شركة جديدة، حيث تفقد ىذه الشركات شخصيتها ادلعنوية

اإلندماج عن طريق إنشاء شركة جديدة و ىذا من خالل اندماج شركتُت أو أكثر مستقلة لتكوين  -

 .1شركة جديدة، دون زوال الصفة القانونية للشركات ادلندرلة

 دوافع تكوين مجمع الشركات : ثانيا

 :نتطرق يف ىذا العنصر إىل بعض الدوافع ادلشجعة على تبٍت فكرة اجملمع و ادلتمثلة يف 

يعترب تكوين اجملمعات التنظيم األكثر انتهاجا ألنو يسمح بتحقيق رلموعة : 2الدوافع االقتصادية -1

 :من اإلمتيازات اإلقتصادية تتمثل يف مايلي

تعبئة و توفَت الوسائل ادلختلفة و التكميلية و اليت ال تستطيع مؤسسة دبفردىا توفَتىا، على  -

سبيل ادلثال توفَت وسائل التمويل، فالشركة األم ذلا القدرة على التفاوض مع البنوك للحصول 

 .على الوسائل التمويلية لفائدة الشركة التابعة ذلا

و بالتايل فالشركات الكربى أو رلمعات الشركات ديكن أن ربقق نتائج ىامة عكس الصغرى، 

 :فهي تستطيع توظيف وسائل سلتلفة و إحالل استثمارات بتكاليف أقل باإلضافة إىل

إقتحام األسواق و ذلك بعد اختيار البلدان اليت تراىا مناسبة حبيث أنو خالل التجمع تتمكن  -

الشركات من التعرف على األجواء السائدة يف أسواق ىذه البلدانو توفَت ما يناسب ذلك لبيع 

 .منتجاهتا

                                                           
1
 .12-11: ، أسالٌب و طرق اندماج الشركات، مذكرة ماجستٌر، جامعة باتنة، ص(2010-2009)رشٌد عرٌوة، -  

2
- Bruno Bachy et Michel sion, op-cit, p : 12-14. 
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التقليل من شدة ادلنافسة حبيث ديكن اإلتفاق حسب اسًتاتيجية مشًتكة على ربديد و حصر  -

 .الشركات ادلنافسة و ادلتواجدة يف السوق الواحدة

ادلصداقية و الدديومة، فيمكن للمؤسسات الصغَتة تعزيز مكانتها بالتجمع و ذلك باإلشًتاك مع  -

مؤسسات كبَتة حيث سبكنها ىذه األخَتة من تثبيت سياسات اسًتاتيجية و تدعيم قدراهتا 

 .ادلالية

التحول التكنولوجي و اكتساب اخلربات و ذلك بانتقال التكنولوجيا و ادلهارة  من صاحبها  -

إىل ادلستخدمُت ذلا، و تسمح يف اسًتاتيجية ادلؤسسة باحلفاظ و تطوير  (ادلخًتع)األصلي 

 .تنافسية ادلنتجات

توجد رلموعة من الدوافع ادلالية و القانونية اليت تشجع و ربفز على : الدوافع المالية و القانونية -2

 1:ذبمع و تكتل الشركات مع بعضها البعض و تتمثل ىذه الدوافع يف

يسمح تقسيم قطاعات النشاط داخل الكيانات القانونية بتحديد مسؤولية كل من الشركة األم  -

و الشركات التابعة ذلا، حيث تعمد معظم الشركات اليت تريد مركزية نشاطاهتا إىل اختيار التنظيم 

 .يف شكل رلمع ألن ىذا األخَت يسمح دبرونة العمليات ادلالية إلعادة تنظيم نشاطاتو

يقوم رلمع الشركات بالتوسع داخليا عن طريق إنشاء فروع جديدة، ىذه العملية تسمح بزيادة  -

رأس ادلال ادلمتلك واقعيا، إال أن ىذا التوسع ال يؤدي بالضرورة إىل زيادة احلق يف شلارسة الرقابة، 

لذلك تلجأ اجملمعات للتوسع خارجيا و ذلك باحليازة على أسهم شركات أخرى، و ىذا هبدف 

 .شلارسة الرقابة عليها و بالتايل محاية مصاحلها عن طريق التقليل من ادلنافسة

 :اإلمتيازات الجبائية المترتبة عن تكوين المجمع -3

                                                           
1
 .41كنزة زٌتونً، مرجع سابق، ص -  
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يًتتب عن تكوين رلمع الشركات امتيازات جبائية ال تتمتع هبا كل الشركات، و الذي جيب أن تتوفر فيو 

 1:الشروط التالية ليتحصل على ىذه اإلمتيازات

 تؤىل الشركات ذات األسهم لوحدىا إىل النظام اجلبائي جملمع الشركات أما الشركات ادلنظمة  -

الشركات ذات : ربت األشكال القانونية األخرى للشركات تعترب معفاة تلقائيا نذكر من بينها

 .، شركات التوصية باألسهم، شركات األشخاص(SARL)ادلسؤولية احملدودة 

أن يكون رأس ادلال اإلجتماعي للشركة العضو شلتلكا بصفة مباشرة و ليس بواسطة شركات  -

 . على األقل من طرف الشركة األم%90أخرى و بنسبة 

 أو أكثر من %90أن ال يكون رأس ادلال اإلجتماعي للشركة األم شلتلكا بصفة مباشرة بواقع  -

 .طرف شركة أخرى ديكنها أخذ طابع الشركة األم

أن ال يكون غرض الشركة دبجال استغالل أو نقل أو ربويل أو تسويق احملروقات و ادلواد  -

 .ادلشتقة

 .أن تكون العالقات بُت الشركات ادلسَتة أساسا بأحكام القانون التجاري -

 .أن ال ربقق الشركات األعضاء عجزين متتاليُت أثناء تطبيق النظام اجلبائي جملمع الشركات -

 2:و تتمثل أهم اإلمتيازات الجبائية المشجعة لتكوين مجمع الشركات في الجزائر في

 من قانون التسجيل ادلتمم بادلادة 4 مكرر 347 طبقا ألحكام ادلادة :فيما يتعلق بحقوق التسجيل . أ

، فإن عقود ربويل الشركات قصد اإلنضمام إىل اجملمع معفاة من 1997 من قانون ادلالية لسنة 36

                                                           
1
:  ، تارٌخ اإلطالع/http://www.mfdgi.gov.dz: ، نقال عن الموقع2009، الجزائر، مارس 39رسالة المدٌرٌة العامة للضرائب، العدد -  

10/01/2015. 
2

 :، نقال عن الموقعاإلمتيازات الجبائية المشجعة لتكوين مجمع الشركات في الجزائر- 
http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/regime_fiscal/groupes%20de%20societes%202014.pdf تاريخ اإلطالع ،  :

09/04/2015. 

http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/regime_fiscal/groupes%20de%20societes%202014.pdf
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حقوق التسجيل، و ىذا األمر يتعلق بصفة استثنائية بعقود ربويل الشركات اليت استوفق كل الشروط 

لإلستفادة من النظام اجلبائي جملمع الشركات، و بالتايل فالشركات اليت مل ديتلك رأس ماذلا اإلجتماعي 

 أو حققت عجز ال ديكنها اإلستفادة من ىذا اإلمتياز يف حالة ربويلها لشركات أسهم، %90بنسبة 

كما تعفى أيضا و حسب ادلادة ادلذكورة أعاله كل عمليات ربويل ادللكية بُت الشركات ادلكونة 

 .للمجمع

 من قانون الضرائب ادلباشرة و 219طبقا ألحكام ادلادة : فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني . ب

، تستفيد العمليات احملققة بُت الشركات 1997 من قانون ادلالية لسنة 24ادلماثلة ادلتمم بادلادة 

  لرقم األعمال اخلاضع %50األعضاء يف نفس اجملمع من إعفاء جزئي يتمثل يف زبفيض ببنسبة 

 .للرسم على النشاط ادلهٍت، ىذا ادلبلغ يًتاكم مع مبالغ التخفيضات األخرى ادلمنوحة قانونيا للشركات

 ادلعدلة و ادلتممة 1997 من قانون ادلالية لسنة 13طبقا ألحكام ادلادة : إعفاء األرباح الموزعة . ج

تعفى من الضريبة على : "  من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة الفقرة الثالثة138بادلادة 

أرباح الشركات األرباح اليت تتقاضاىا الشركات بعنوان مشاركتها يف رأس مال شركات أخرى من نفس 

 .التجمع

 تعفى كل العمليات ادلنجزة بُت كل الشركات األعضاء :فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة . د

 .التابعة لنفس اجملمع من الرسم على القيمة ادلضافة

 يطبق على األرباح ادلعاد استثمارىا و ادلخصصة للحيازة على أسهم و :األرباح المعاد استثمارها . ه

 أو أكثر يف رأس ادلال %90حصص اجتماعية أو قيم منقولة أخرى  شلا يسمح بادلسامهة بنسبة 

اإلجتماعي لشركات من نفس اجملمع معدال منخفض بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات و الذي 

 .%15تصل نسبتو إىل 
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 من 19طبقا ألحكام ادلادة : إعفاء فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن عناصر األصول الثابتة . و

 من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة 173 ادلعدلة و ادلتممة للمادة 1997قانون ادلالية لسنة 

فوائض القيم  ادلتنازل عنها ادلنجزة يف إطار تبادل ادلمتلكات بُت الشركات األعضاء يف نفس " فإن

 ".اجملمع، ىي فوائض معفاة من الضريبة على أرباح الشركات

 مزايا و عيوب تكوين المجمع و محيطه: المبحث الثاني

مزايا وعيوب تكوين مجمع الشركات : ألولالمطلب ا

مزايا تكوين مجمع الشركات : أوال

ال ديكن ذكر كل مزايا اخلاصة دبجمع الشركات، نظرا للتغَتات ادلختلفة احلاصلة من وقت ألخر، باإلضافة 

: 1إىل التغَت ادلستمر يف التشريعات والقوانُت اخلاصة بو، وديكن تلخيص ىذه ادلزايا يف ما يلي

زبفيف حجم ادلخاطر اليت يتعرض ذلا اجملمع وذلك من خالل انتهاج سياسة تكوين فروع جديدة  -1

وبالتايل تقسيم ادلخاطر بُت الشركات اجملمع وىذا من خالل اسًتاتيجيات التنويع 

 :إحداث نشاطات سلتلفة عرب العامل وىذا عن طريق إنشاء فروع إنتاجية يف اخلارج وذلك هبدف -2

ألن اجملمع الذي ديلك فروع يف سللف البلدان يكون أقل عرضة للمخاطر اليت : ضمان األمن -

 .يتعرض ذلا كل فرع يف بلده

حيث يتحصل اجملمع على مزايا ىامة و ذلك لعدم تساوي تكاليف اإلنتاج، : ربقيق ادلردودية -
 .األسعار و القدرة الشرائية من بلد ألخر، و ىذا ما حيقق للمجمع أكثر قدرة تنافسية

 

                                                           
1
 - Bruno Bachy et Michel Sion, op-cit, p : 08-12. 
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وذلك بضمان سوق جديدة لتسويق منتجات اجملمع، حيث تبحث البلدان : ربقيق أىداف ذبارية -
ادلستضيفة عن تدفقات دائمة و ىذا ما يتوجب بيع جزء أو كل اإلنتاج يف البلد ادلستضيف، و 

 .بالتايل تسويق ادلنتجات يف نفس البلد، و ىذا يسمح للمجمع بتوسيع مبيعاتو
 

التسيَت اجلبائي اجليد و الغرض منو زبفيض مبالغ الضريبة ادلستحقة على اجملمع، فمن خالل نظام  -3

اإلندماج اجلبائي ديكن للشركة األم حساب ضريبة وحيدة و ىذا بعد ضم نتيجة كل شركة تابعة ذلا 

لنتيجتها اجلبائية، و بالتايل إجراء عملية مقاصة بُت اخلسائر و أرباح الشركات لنفس اجملمع و هبذا 

 .تعمل النتائج السلبية على زبفيض الوعاء اخلاضع للضريبة و منو تنخفض مبالغ الضريبة ادلستحقة

ذبنب اإلخضاع ادلزدوج لألرباح ادلوزعة من قبل الشركات التابعة و اليت ربوذلا الشركة األم، و ىذا  -4

بفضل إدراج نظام خاص يطبق على ىذا النوع من العالقات ادلوجودة بُت الشركة األم و فروعها، 

 .حيث رخصت اإلدارة اجلبائية من خالل إعفاء نتائج الشركات الفرعية ادلوزعة

 

 

 1عيوب تكوين مجمع الشركات: ثانيا

إن رلمع الشركات و بالرغم من ادلزايا سالفة الذكر اليت ديتاز هبا، إال أنو و ككل تنظيم ال خيلوا من بعض 

العيوب و يرجع ذلك إىل عدة أسباب لعل أمهها كثرة عدد الشركات ادلكونة للمجمع، و تتمثل عيوب تكوين 

 :اجملمع يف مايلي

                                                           
1
 .29أحمد مقدمً، مرجع سابق، ص-  



 الفصل األول                                                          عموميات حول مجمع الشركات
 

22 
 

إن تغليب ادلصلحة العامة على ادلصلحة اخلاصة للشركة التابعة : وضعية المساهمين األقلية -1

حيدث ال زلالة عدم التوازن داخل شركات اجملمع، أن القرار يكون دائما لدى أغلبية ادلسامهُت 

الذين يسيطرون على السياسة العامة للمجمع، و ذلذا فإن أقلية ادلسامهُت تذىب مصاحلهم دون 

 .القدرة على تغيَت القرارات ادلتخذة

 نظرا للتنظيم اخلاص باجملمع، ولكونو يتمتع دبجموعة من القوانُت اليت تنظم و :وضعية العمال -2

تربط الشركة األم و الشركات التابعة ذلا، كما تربط بُت الشركات التابعة لنفس اجملمع فيما بينها، 

ديكن من إجراء بعض التحويالت بُت الفروع لنفس اجملمع و بالتايل فإن العاملُت يف اجملمع تضيع 

أوهتمل بعض األحكام و القوانُت اليت ربفظ حقوقهم، حيث ديكن أن يوظف بعض العاملُت يف 

شركة تابعة أقل مزايا من الشركة اليت كانوا يعملون فيها من جراء ربويلهم، كما أن حياهتم العملية 

تصبح أكثر صعوبة و تعقيدا نظرا إلجراء التغَتات و عدم اإلستقرار يف مكان واحد كما قد 

 .حيرمهم ذلك حىت من اإلستفادة من ميزة األقدمية يف العمل

 إن رلمع الشركات و دبا أنو يتكون من رلموعة من الشركات لكل :وضعية أصحاب الحقوق -3

ديكن  (مبدأ اإلستقاللية)شركة شخصية معنوية مستقلة عن باقي شركات اجملمع، فإن ىذا ادلبدأ 

أن يؤثر على أصحاب احلقوق و ادلصاحل ادلرتبطة بادلؤسسة، ويرجع ذلك لعدم إدراج ىذه الفئة 

باحلجم ادلايل احلقيقي دلدينهم، وىذا راجع إلمكانية قيام بعض الشركات ادلنتمية لنفس اجملمع 

بعملية ربويل الذمم فيما بينها، و يف ىذه احلالة فإن أصحاب احلقوق و ادلصاحل ادلختلفة جيدون 

 .أنفسهم أمام شركة تابعة غَت قادرة على دفع مستحقاهتم، وىي يف احلقيقة كانت غَت ذلك

 محيط المجمع و نسب الرقابة و المساهمة المطبقة داخله: المطلب الثاني
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يقصد دبحيط اجملمع اجملال الذي تؤول إليو الشركات ادلعنية بتجميع حساباهتا، وفيو ربدد نوع الرقابة اليت 

سبارسها الشركة األم على فروعها أو على الشركات التابعة، ولتحديد نوع ىذه الرقابة ال بد من ربديد نسب 

.  سنحاول ربديد حدود اجملمعطلبادلسامهة يف رأس ادلال، ومن خالل ىذا امل

 محيط مجمع الشركات: أوال

ل تعيُت زليط اجملمع لو أن مفهوم ىذا األخَت كان متفق عليو بُت سلتلف التشريعات، هلقد كان من الس

لكن دبا أن حدوده تتغَت حسب الزاوية اليت ينظر إليو من خالذلا فإن وجهة النظر القانونية االقتصادية واحملاسبية ال 

. 1تتفق حول حدود ىذا اجملمع

البيانات ادلالية ادلوحدة واحملاسبة عن االستثمارات يف الشركات : (27)وحسب ادلعاير احملاسيب الدويل رقم 

 ".فاجملمع ىو عبارة عن الشركة القابضة وكل الشركات التابعة ذلا"التابعة 

 

 

 

 : 2وعليو ديكننا القول بأن زليط اجملمع يتكون من

  وىي اليت تكون على رأس اجملمع وسبارس سلطة الرقابة:الشركة األم -1

                                                           
1
 .74منٌر سالمً، مرجع سابق، ص -  

2
-http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation: ، نقال عن الموقع(IAS 27)المعٌار المحاسبً الدولً  - 

financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45628.pdf05/04/2015:  تارٌخ اإلطالع. 

 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45628.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45628.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45628.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45628.pdf
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 وىي كل الشركات اليت تكون ربت الرقابة القانونية أو الفعلية للمؤسسة األم :الشركات الملحقة -2

 :سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، وتتكون الشركات ادللحقة من

. ىي منشأة تسيطر عليها شركة أخرى تسمى شركة أم بتملك أغلبية رأس ماذلا: الشركة ادلتابعة- 

ىو عبارة عن شركة تطبق عليها رقابة من طرف الشركة األم وذلك بتملك حصة من رأمسالو  :  الفرع-

ىي اليت يكون للمستثمر تأثَت ىام عليها، وال ديكن اعتبارىا شركة تابعة أو مشروع : الشركة الزميلة- 

، وىذا ما 50 إىل 20مشًتك حبيث تكون نسبة سبلك ادلستثمر يف الشركة ادلستثمر فيها تًتاوح بُت 

ديكنو من شلارسة التأثَت اذلام على السياسات ادلالية والتشغيلية للشركة ادلستثمر فيها بشكل مباشر أو 

. غَت مباشر

 وادلتعلق بتحديد قواعد التقسيم 26/07/2008من القرار ادلؤرخ يف  (11-132)وحسب ادلادة 

كيان ديارس فيو الكيان ادلدمج نفوذا ملحوظا : "واحملاسبة وزلتوى الكشوف ادلالية فإن الشركة الزميلة ىي

. 1"وىو ليس بكيان فرعي وال بكيان انشأ يف إطار عمليات سبت بصورة مشًتكة

ىو ترتيب واتفاق تعاقدي بُت طرفُت أو أكثر دلباشرة نشاط اقتصادي خاضع : ادلشروع ادلشًتك -

 .2للرقابة ادلشًتكة

 (السيطرة)نسبة الرقابة : ثانيا

تعرف الرقابة كما لو كانت سلطة توجيو السياسات ادلالية والعملياتية لكيان بغية احلصول على منافع من 

: لرقابة وىي كما يلييوجد ثالث أنواع ل أنشطة، و

                                                           
1
 .17، ص 2009 مارس 25، الجزائر، الصادرة فً 19الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد -  

2
 .512، معاٌٌر المحاسبة و اإلبالغ المالً الدولٌة، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، األردن، ص (2008)محمد أبو نصار و جمعة حمٌدات، -  
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ينتج ىذا النوع من الرقابة بامتالك الشركة األم ألغلبية  :1 ( contrôle exclusif )الرقابة المطلقة-1

 :حقوق التصويت سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة وديكن التمييز بُت األنواع التالية للرقابة ادلطلقة

نشأ ىذا النوع من الرقابة حبيازة الشركة األم ألغلبية ي :(contrôle de droit )الرقابة القانونية -

من ىا  وىذا ما ديكن أخرىحقوق التصويت سواء بطريقتو مباشرة أو غَت مباشرة يف شركات

 .ازباذ القرارات بكل حرية

 تعترب الشركة شلارسة ذلذه الرقابة عندما سبتلك :(contrôle de fait )الرقابة الممارسة بالفعل -

من حقوق التصويت، وال حيوز أي شريك أو  %40بصفة مباشرة أو غَت مباشرة جزءا يتعدى 

 .بصفة مباشرة أو غَت مباشرة جزءا أكثر من جزءىا خرآمساىم 

 يف ىذه احلالة تفرض الشركة األم رقابتها على :(contrôle contractuel )يةد الرقابة التعاق -

ن كان شلكنا يف إشركة أخرى دبوجب عقد أو بند من القانون التأسيسي يقضي بذلك، وىذا 

بلد تواجد ىاتو األخَتة، وىذه القاعدة زبالف القاعدة األساسية اليت ىي امتالك أغلبية حقوق 

 .التصويت

 

 ىي عبارة عن اتفاق تعاقدي القتسام السيطرة على نشاط :2(contrôle conjoint) الرقابة المشتركة -2

اقتصادي، وتوجد فقط عندما يتطلب ازباذ القرارات ادلالية والتشغيلية اإلسًتاتيجية ادلرتبطة بالنشاط 

. (األطراف ادلشاركة يف ادلشروع ادلشًتك)موافقة باالجتماع من قبل األطراف اليت تشًتك يف السيطرة 

 :ن الرقابة ادلشًتكة تشملبأويتضح 

                                                           
1
- Bruno Bachy et Michel Sion, op.cit, p : 27-34. 

2
- Bruno Bachy et Michel Sion, ibid., p 41. 
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 .حد ادلسامهُت أو الشركاء على شركة لوحدهأاقتسام الرقابة حبيث ال يسيطر  -

 .جيب أن يكون عدد الشركاء زلدودا حىت يتسٌت لألعضاء ادلشاركُت وضع اتفاق مشًتك -

.  أن يكون النشاط معرب وزلل إدارة مجاعيةيشًتطمفهوم االستغالل ادلشًتك  -

نقول عن شركة ما أهنا سبارس تأثَتا ملحوظا " :( l’influence notable )التأثير الملحوظ -3

على التسيَت و السياسة ادلالية لشركة أخرى إذا كان ذلذه الشركة القدرة على التصرف مباشرة أو بواسطة 

 من حقوق التصويت يف %20شركة أخرى يف الشركة الثانية وىذا يتحقق إذا كانت سبلك على األقل 

. 1"ىذه الشركة

التأثَت ادللحوظ يعٍت صالحية ادلشاركة والتأثَت يف قرارات السياسات ادلالية والتشغيلية للشركة ادلستثمر فيها    "

دون أن تكون ىناك سيطرة على تلك السياسات ، كما ديكن أن يتحقق وجود تأثَت ملحوظ للمستثمر 

 2:بطريقة أو أكثر شلا يلي

 .التمثيل يف رللس اإلدارة أو أي جهات إدارية مكافئة يف الشركة ادلستثمر فيها -

 .ادلشاركة يف عملية وضع السياسات ادلالية والتشغيلية اخلاصة بالشركة ادلستثمر فيها -

 .و الشركة ادلستثمر فيهاجود معامالت كبَتة ذات أمهية نسبية بُت ادلستثمر و -

 وتقدمي ادلستثمر دلعلومات فنية تبادل اخلربات اإلدارية بُت ادلستثمر و الشركة ادلستثمر فيها، -

. ىامة

غَت مباشرة يف أو ما بطريقة مباشرة إونسبة الرقابة ربسب على أساس مجع حقوق التصويت ادلملوكة 

الشركات اخلاضعة للمراقبة من طرف الشركة اليت تقوم بالتجميع، وتستعمل نسبة الرقابة يف ربديد قائمة 

                                                           
1
 .468محمد أبو نصار وجمعة حمٌدات، مرجع سابق، ص -  

2
 .20أحمد مقدمً، مرجع سابق، ص -  



 الفصل األول                                                          عموميات حول مجمع الشركات
 

27 
 

ادلؤسسات اليت تدخل ضمن القوائم ادلالية ادلدرلة وذلك باإلشارة دلختلف الشركات اليت تكون ربت مراقبة 

مطلقة، مراقبة مشًتكة أو ربت تأثَت ملحوظ، وكذلك تسمح بتحديد الطريقة الواجب استعماذلا يف التجميع عند 

. 1كل نوع من أنواع ادلراقبة

 (الفائدة)نسبة المساهمة : ثالثا

تعترب شركة مسامهة يف شركة أخرى إذا كان جزء ":  من القانون التجاري اجلزائري729حسب ادلادة 

 .2" أو يساويها%50الرأمسال الذي سبلكو يف ىذه األخَتة يقل عن 

سبثل نسبة ادلسامهة حصة رأس ادلال ادلملوكة من طرف الشركة األم يف ادلؤسسات اليت تدخل ضمن زليط 

القوائم ادلالية ادلدرلة، و ىي تعرب عن حصة األصول و األرباح اليت تعود للمؤسسة األم اليت قدمت ىذه 

 .3ادلسامهات

 

 4:و توجد عدة أنواع من ادلسامهات تتمثل يف مايلي

يظهر ىذا الشكل من ادلسامهة عند امتالك شركة أسهم بطريقة مباشرة يف : المساهمات المباشرة -1

شركة أخرى، و يف ىذه احلالة تكون نسبة الفائدة مساوية لنسبة ادلراقبة و الشكل التايل يوضح 

 :ذلك

  ادلسامهات ادلباشرة:05الشكل رقم 

                                                           
1
- Dominique Mesplé - Lassalle, op-cit, p 44. 

2
 .233 من القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص 729المادة - 

3
- Dominique Mesplé - Lassalle, op-cit, p 50. 

4
- Mohammed Cid Ben Aibouche, la comptabilité des sociétés, office des publications universitaires, Alger, 

2007, p : 128,129. 
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Source : Mohammed Cid Ben Aibouche, (2007), la comptabilité des sociétés, office des 

publications universitaires, Alger, p 128. 

 

حيدث ىذا النوع من ادلسامهات عندما سبتلك شركة ما قسطا من رأس : المساهمات غير المباشرة -2
 .مال شركة و اليت بدورىا سبتلك جزء من رأس مال شركة أخرى

، و (C)، و ىذه األخَتة سبتلك أسهم يف الشركة (B)سبتلك أسهم يف الشركة  (A)فمثال الشركة 
 (.C)مسامهة غَت مباشرة يف أسهم الشركة  (A)بالتايل تعترب ىذه ادلسامهات للشركة 

 

  ادلسامهات غَت ادلباشرة:06الشكل رقم 

 

 

Source : Mohammed Cid Ben Aibouche, op-cit., p128. 

، و (B) أسهم يف الشركة (A)الشركة تكون مثل ىذه ادلسامهة عندما سبتلك : المساهمات الدائرية -3
، وىذه األخَتة سبتلك بدورىا أسهم يف الشركة (C)سبتلك أسهم يف شركة أخرى  (B)بدورىا الشركة 

(A) ،حيث صلد ىذه ادلسامهات من أعقد األشكال و الصعوبة تكمن يف حساب نسبة ادلسامهة ،
 :على عكس نسبة الرقابة اليت ال تتأثر و الشكل التايل يوضح ذلك

  ادلسامهات الدائرية:07الشكل رقم 

 

      

 

 (B)الشركة  (A)الشركة 

 (C)الشركة  (B)الشركة  (A)الشركة 

 (B)الشركة  (A)الشركة 

 (C)الشركة 
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Source : Mohammed Cid Ben Aibouche, op-cit., p129. 

، و (B)أسهما يف الشركة  (A)تكون ىذه ادلسامهة عندما سبتلك الشركة : المساهمات المتبادلة -4
 :و الشكل التايل يوضح ذلك (A)ىذه األخَتة بدورىا ربوز على أسهم مباشرة يف الشركة 

 
  ادلسامهات ادلتبادلة:08الشكل رقم 

 

 

Source : Mohamed Nadji Hergli, (2007), Séminaire sur la consolidation des comptes en 

IFRS, Alger, p : 21. 

 

 

 

يظهر ىذا النوع من ادلسامهات عندما سبتلك الشركة أقساطا من رأمسال يف : المساهمات المركبة -5
 :عدة شركات بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، و الشكل التايل يوضح ذلك

  ادلسامهات ادلركبة:09الشكل رقم 
 

 
              X%                                                t% 

 
  

                             I%                                           k%          

 

 (A)الشركة  (B)الشركة 

M 

E 

 

G 

 

F 
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Source : Dominique Mesplé - Lassalle, op-cit, p 61. 

 

و نسبة ادلسامهة تساوي رلموع حاصل جداءات نسب رأس ادلال ادلمتلكة بصورة مباشرة أو غَت مباشرة 

 :1من طرف الشركة األم يف الشركات اخلاضعة للتجميع، و يتم حساهبا عرب ادلراحل التالية

 .تشخيص نوع العالقة اليت تربط كل من الشركة األم و كل شركة تابعة -

 .حساب جداء نسب ملكية الشركة األم يف رأس مال كل شركة من الشركات التابعة -

 .نتحصل على نسبة الفائدة من حساب رلموع ىذه اجلداءات -

 

 

تسمح نسبة ادلسامهة حبساب حقوق الشركة األم يف كل شركة من الشركات اجملمعة، و ىذا من أجل 

تقسيم و توزيع رؤوس األموال اخلاصة و النتيجة بُت كل من الشركة األم و اليت تتمثل يف فوائد األغلبية و األطراف 

معاجلة، إدماج،  )اخلارجية و اليت ىي فوائد األقلية، كما تستعمل نسبة ادلسامهة يف سلتلف مراحل التجميع 

 .، و تعترب أىم وسلية الستعمال التسجيالت اخلاصة بالتجميع(اإلقصاء و التوزيع

 

 

 

 

                                                           
1
- Jean Montier- Gilles, (1995), Technique de consolidation, Europe- France, p49. 
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 :ــة الفصــلصخال

من خالل دراستنا ذلذا الفصل، اتضح لنا أن إعطاء تعريف موحد للمجمع يعترب أمرا صعبا و ىذا أنو مت 

اإلعًتاف بو حسب ميزة كل نظام، حيث أن ىذا اإلختالف ناجم كون كل رلال قانوين أو تشريعي يعًتف بو 

 .حب احلاجة لذلك

إال أنو على العموم اتفق رلمل األساتذة و الباحثُت على أن اجملمع ىو عبارة عن رلموعة من الشركات 

تربط بينها روابط خاصة إىل درجة أن واحدة منها تدعى الشركة األم، تراقب الشركات األخرى لتصبح شركات 

عنصر رأمسال ادلسامهة، الرقابة و : تابعة ذلا و خلصنا إىل أن رلمع الشركات يتميز بثالث خصائص أساسية

 .استقاللية الشخصية ادلعنوية لكل شركة
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إن ىذه اخلواص جعلت من اجملمع تنظيم ذات أمهية بالغة يتميز دبزايا يف اجملاالت اإلقتصادية و اجلبائية و 

التشريعية و ادلالية، و ىذا يكفي أن الشركات ادلنتمية للمجمع تستقطب الطاقات ادلالية و البشرية لتحقيق 

 .التنمية
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 دراسة حالة القوائم المالية المجمعة لشركة موستافي: الفصل الثالث

 :تمهيد

إلظهار إفصاح زلاسيب عايل اجلودة، من خالل معة بعد اإلحاطة باجلانب النظري للقوائم ادلالية ادلج 

 يف تلبية اجملموعة دلؤسسات معةالدراسة ادليدانية، حناول يف ىذا الفصل معرفة مدى مسامهة القوائم ادلالية ادلج

 .ة معلومات مالية تتوفر على اخلصائص النوعيإنتاجمتطلبات اإلفصاح احملاسيب، ومن مث 

عرض القوائم ادلالية اجملمعة للشركة ذات األسهم دف حتقيق ىذا سنحاول من خالل ىذا الفصل بو

 .موستايف

 تقديم الشركة ذات األسهم موستافي: المبحث األول

 التعريف بالشركة: المطلب األول

 دج شركة 781 870 00000,: متثل الشركة ذات األسهم موستايف ذات رأمسال إجتماعي يقدر بـ

 طبقا 1999 جانفي 01 مت إنشائها يف  ،"GAO-ORAVIO"تابعة جملمع تربية الدواجن للغرب 

 الرابط 17، يقع مقرىا الرئيسي على الطريق الوطين رقم 1999للجمعية العامة غري العادية ادلنعقدة يف مارس 

 متتلك بدورىا وحدات تابعة ذلا و ىي بذلك تشكل رلمع فرعي كما ىو بني مستغاًل و بلدية عني النويصي، إذ

 :موضح يف الشكل التايل
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  اذليكل التظيمي جملمع تربية الدواجن للغرب(:12)الشكل

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رلمع تربية الدواجن للغرب: المصدر  

 يجًع تزتيح انذواجٍ نهغزب

 وحذج انُقم و انًتاتعح أغذيح األَعاو تزتيح انذواجٍ

 عيٍ انُويصي

 يستغاَى

U.R.M.A.T.A 

 انوحذج انًزكزيح نخذياخ 

 انتًويٍ

 تيز انجيز

U.C.P.A. 

 انصيذنيح

 انًزكزيح

 موستافي

 مستغانم

 
 دهزج فية

 يستغاَى

 هافية انحسياٌ

 يستغاَى

 

 ريشافي

 تهًساٌ

 
 إييزافي

 يعسكز

 أفيتيار

 تيارخ

 أفيثال

 وهزاٌ

 

 

 وحذج تغذيح األَعاو 

 يستغاَى

 وحذج تغذيح األَعاو 

 واد تهيالخ

W.Oran 
 وحذج تغذيح األَعاو 

تهًساٌ-انزيشي  

 

 وحذج تغذيح األَعاو 

 سيذي تزاهيى 

 

 

 وحذج تغذيح األَعاو 

انثيض- تو قطة  

 وحذج تغذيح األَعاو 

تيارخ-رحويح  

 

 وحذج تغذيح األَعاو 

تشار- عثادنح   

 

 يخثز

 حاسي يًاش

 يستغاَى



 انفصم انثانث                                  دراسح حانح انقوائى انًانيح انًجًعح نشزكح يوستافي
 

57 
 

 .أعضاء و يسريىا مدير عام (06)يرأس الشركة رللس إدارة مكون من ستة 

و يتمثل ادلوضوع اإلجتماعي للشركة يف تربية وتسمني و ذبح الدواجن و تسويق البيض احملضن، الدجاج 

 .ادلسمن، الكتاكيت و كذا ادلنتوجات ادلصنعة باللحوم البيضاء

 الهيكل التنظيمي لشركة موستافي: المطلب الثاني

 : وحدات تابعة ذلا و تتمثل يف07تضم شركة موستايف 

  أين تتم عملية ذبح الدجاج ادلسمن و تقطيعو، حتويلو و تصنيعو؛:مذبح بوقيرات -1
 وحدة تسمين الدجاج سيدي خطاب؛  -2
 وحدة تسمين الدجاج بوشنتوف؛ -3
 وحدة تسمين الدجاج ينارو؛ -4
 وحدة تسمين الدجاج عين تادلس؛ -5
 مفرخ حاسي ماماش؛ -6
 .مفرخ سيدي ابراهيم -7

 :و يوضح الشكل التايل اذليكل التنظيمي للشركة
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 اذليكل التنظيمي لشركة موستايف: 13الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة: المصدر

الشركة ذات األسهم 

 موستافي

 مذبح بوقيرات

وحدة تسمين الدجاج سيدي 
 خطاب

 وحدة تسمين الدجاج بوشنتوف 

 

 مفرخ سيدي ابراهيم

 

 مفرخ حاسي ماماش

 

 وحدة تسمين الدجاج ينارو

 

وحدة تسمين الدجاج عين 
 تادلس

 

 مدير اإلدارة العامة

 مدير مراقبة التسيير

 مدير التدقيق

 األمانة

 مديرية المالية و المحاسبة

 دائرة الموارد البشرية

 دائرة الممتلكات

 دائرة الشؤون القانونية
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 الخطوات العملية إلجراءات التجميع: المبحث الثاني

 خطوات التجميع: المطلب األول

تقوم كل وحدة من وحدات الشركة بإعداد ميزانيتها و حسابات النتائج اخلاصة هبا و فق ادلعايري ادلعمول 

 .هبا يف كل اجملمع

كخطوة أوىل من مراحل جتميع احلسابات، تقوم ادلصلحة ادلختصة بالتجميع بضم يف حسابات الشركة 

 .عناصر ادليزانية و النتائج للشركات اجملمعة ادلعنية

و كذلك يتم حتديد العمليات البينية اليت متت بني كل الوحدات فيما بينها، مث فيما بعد تكون ىذه 

العمليات البينية زلل إقصاء لقيم استنتاج ادليزانية و جدول حسابات نتائج رلمعة، و هبذا تتحصل مصلحة 

 التجميع على قوائم مالية موحدة

 القوائم المالية المجمعة لشركة موستافي: المطلب الثاني

بعد اخلطوات ادلذكورة سابقا تقدم الشركات حساباهتا اجملمعة النهائية و اليت متثل الصورة الصادقة عن 
 .وضعتها ادلالية و اإلقتصادية، و تتمثل يف ميزانية األصول، ميزانية اخلصوم و حسابات النتائج
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 ميزانية األصول: أوال
 (01ملحق )ميزانية األصول : 02الجدول رقم 

 
 الفارق 2014 2013 األصول

 األصول غير جارية
 فارق اإلقتناء

 التثبيتات غير العينية
 التثبيتات العينية

 أراضي
 مباين

 تثبتات عينية أخرى
 تثبيتات يف شكل امتياز
 تثبيتات جاري إنجازها

 تثبيتات مالية
 سندات معادلة

 سندات ادلسامهة و احلقوق ادلرتبطة
 سندات مثبتة أخرى 

 قروض و أصول أخرى غري جارية
 الضرائب ادلؤجلة على األصول
 مجموع األصول غير جارية

 األصول الجارية
 المخزونات و المنتجات الجاري العمل بها

 الحقوق و األعمال المشابهة
 الزبائن

 دائنني آخرين
 ضرائب 

 حقوق و أعمال مشاهبة آخرى
 المتاحات

 زلصالت و أصول مالية جارية أخرى
 اخلزينة

 مجموع األصول الجارية
 المجموع اإلجمالي لألصول

             
-                

663 663 2 
437 436 123 1 
558 900 955 
749 305 42 
130 230 85 

 
041 783 3 
142 595 13 

- 
- 
- 

641 438 
501 520 13 
284 842 143 1 

 
510 261 264 
785 647 488 
752 229 447 
597 076 26 
436 341 15 

- 
125 177 8 

- 
125 177 8 
420 086 761 
704 928 904 1 

 
- 

295 664 2 
895 719 348 1 
558 900 995 
264 029 149 
073 790 203 

- 
405 520 207 
261 244 15 

- 
- 
- 

257 371 
004 872 14 
856 950 573 1 

 
606 188 256 
861 248 655 
191 337 554 
377 686 77 
293 225 23 

- 
860 857 21 

- 
860 857 21 
327 295 933 
183 246 507  

- 
- 

368 197- 
458 283 225 

0 
514 723 106 
943 559 118 

- 
364 737 203 
118 285 1 

- 
- 
- 

385 66- 
503 351 1 
572 108 430 

 
903 072 8- 
076 601 166 
439 107 107 
780 609 51 
585 883 7 
735 680 13 

- 
735 680 13 
908 208 172 
480 317 602 
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 ميزانية الخصوم: ثانيا
 (02ملحق )ميزانية الخصوم : 02الجدول رقم 

 المبالغ المبالغ المبالغ الخصوم
 األموال الخاصة
 رأس ادلال الصادر

 رأس ادلال غري ادلطلوب
 اإلحتياطات اجملمعة/العالوات و اإلحتياطات

 فارق إعادة التقييم
 فارق ادلعادلة

 النتيجة الصافية حصة اجملمع/ النتيجة الصافية
 الرتحيل من جديد-أموال خاصة أخرى

 حصة الشركة المجمعة
 حصة األقلية

 Iالمجموع 
 الخصوم غير الجارية

 اإلقرتاضات و الديون ادلالية
 (ادلؤجلة و ادلؤونة)الضرائب 

 ديون أخرى غري جارية
 ادلؤونات و ادلنتجات ادلسجلة سلفا

 IIمجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية
 ادلوردون و احلسابات ادللحقة

 الضرائب
 ديون أخرى

 خزينة اخلصوم
  IIIمجموع الخصوم الجارية 

 المجموع اإلجمالي للخصوم

 
000 870 781 

- 
760 699 109 

- 
- 

723 575 241- 
519 701 211- 

- 
- 

518 292 438 
- 

476 826 
- 
- 

757 608 64 
233 433 65 

 
463 692 404 1 
532 342 1 
863 088 480 
576 394 117 
434 518 003 2 
184 246 507 2 

 
000 870 781 

- 
710 8 

- 
- 

015 130 221- 
904 414 6 

- 
- 

960 162 567 
- 

269 620 21 
- 
- 

532 160 71 
801 780 92 

 
118 878 011 1 
021 134 3 
227 971 129 
577 001 100 
943 984 244 1 
704 928 904 1 

 
 

 

 
0.00 

- 
689 691 109 

- 
- 

708 445 20- 
423 116 218- 

0.00 
0.00 
442 870 128- 

 
793 793 20- 

0.00 
0.00 
775 551 6- 
568 345 27- 

 
346 814 392 
489 791 1- 
635 117 350 
999 392 17 
491 533 758 
481 317 602 
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 حسابات النتائج: ثالثا
 (03ملحق )حسابات النتائج : 02الجدول رقم 

 الفارق 2014 2013 
 ادلنتجات ادللحقة  وادلبيعات

 اإلنتاج ادلخزن

 اإلنتاج ادلثبت
 إحتياجات اإلستغالل

 خدمات مقدمة بني الوحدات
I-إنتاج الدورة 

 ادلشرتيات ادلستهلكة
 خدمات خارجية و استهالكات أخرى

 خدمات زلصلة بني الوكاالت
II-استهالك الدورة 

III -القيمة المضافة لإلستهالك 
 مصاريف ادلستخدمني

 ضرائب، رسوم و مدفوعات شلاثلة
IV -الفائض الخام لإلستغالل  

 منتجات عملية أخرى
 األعباء العملية األخرى

 اإلىتالكات، ادلؤونات و خسائر القيمة
 اسرتجاع خسائر القيمة و ادلؤونات

V-النتيجة العملية 
 ادلنتجات ادلالية

 األعباء ادلالية
VI -النتيجة المالية 

VII - النتيجة العادية قبل الضريبة(V+VI) 
 الضرائب ادلفروضة على النتيجة العادية

 على النتيجة العادية (التغريات)الضرائب ادلؤجلة 
 مجموع منتجات األنشطة العادية

 مجموع أعباء األنشطة العادية
WIII -النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

 (منتجات)العناصر غري العادية 

334 446 464 
474 760 181 

- 
- 
 

809 206 646 
425 589 533- 
524 551 95- 

- 
949 140 629- 
859 065 17 
016 149 188- 
737 403 8- 
893 486 179- 

946 373 23 
894 234 26- 
267 368 41- 

- 
108 716 223- 

- 
648 4- 
648 4- 
756 720 223- 

- 
741 590 2 
754 580 669 
769 710 890- 
015 130 221- 

- 

650 200 773 
959 443 2 

- 
978 662 14 

- 
587 316 790 
721 940 666- 
988 619 115- 

- 
710 560 782- 
877 755 7 
977 733 205- 
042 422 12- 
142 400 210- 
059 220 17 
017 034 21- 
773 964 46- 
216 255 18 
656 923 242 

- 
569 3- 
569 3- 
226 927 242- 

- 
503 351 1 
861 791 825 
584 367 067 1- 
723 575 241- 

- 

315 763 308 
515 316 179- 

- 
978 662 14 

- 
778 109 104 
296 351 133- 
464 068 20- 

- 
760 419 153- 
982 309 9- 
961 584 17- 
306 018 4- 
249 913 30- 
249 153 6- 
877 200 5 
506 596 5 
216 255 18 
549 207 19- 

- 
079 1- 
079 1- 
470 206 19- 

- 
238 239 1- 
125 494 554 
833 939 574- 
708 445 20- 

- 
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 (األعباء)العناصر غري العادية 
IX-النتيجة غري العادية 
X -النتيجة الصافية للدورة  

- 
- 

015 130 221- 
 
 

- 
- 

723 575 241- 

- 
- 

708 445 20- 
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: خالصة الفصل

من خالل ىذا الفصل تطرقنا إىل الدراسة ادليدانية، ومن خالل آراء األطراف الفاعلة يف رلال احملاسبة استنتجنا  

أن تطبيق القوائم ادلالية ادلوحدة يف الوقت الراىن ويف ظل الطبيعة اجلديدة لالقتصاد الوطين قادر على تلبية 

احتياجات مستعمليها، وذلك يف ظل االنفتاح يف االقتصاد وكثرة الشركات ادلتعددة اجلنسيات وتشجيع االستثمار 

األجنيب، لذلك أغلبية احملاسبني  يؤيدون تطبيق القوائم ادلالية ادلوحدة وفق النظام احملاسيب ادلايل و ادلستوحى من 

  معايري احملاسبة الدولية

أن كما أغلبية األطراف الفاعلة يف رلال احملاسبة تؤيد اجلهود ادلبذولة اليت تسعى وراء خلق نوعية عالية من  .

هتا احملاسبية،  وىذ دلا ذلا من آثار اجيابية على ادلؤسسات االقتصادية اليت تسعى وراء توسيع  ادلعلومات يف سلرجا

 .أنشطتها وزيادة حجمها

من خالل آراء أغلبية األطراف  الفاعلة يف رلال احملاسبة فإن السبب الذي أدى إىل التأخري يف تطبيقو ىونقص  

التأطري والتكوين يف ىذا اجملال، وىذا يؤدي إىل وجود عدة مشاكل وصعوبات، كما أننا الحظنا بأن تطبيق النظام 

احملاسيب ادلايل يف ادلؤسسات االقتصادية عاد بعدة آثار على مكونات القوائم ادلالية، كالتغري يف نتيجة الدورة 

احملاسبية، تغري رلموع األصول، إعادة تصنيف مكونات القوائم ادلالية وإمكانية الوصول إىل القيمة العادلة، وجعل 

 .األطراف الداخلة واخلارجة تستفيد من معلومات ذات مصداقية وذات موثوقية وشفافة
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 القوائم المالية المجمعة وفق النظام المالي المحاسبي: الفصل الثاني

:  ـيدهمت

علومات ادلالية ال تكمن يف سهولة احلصول عليها وحسب بل تتعدى إذل بادلإن انشغاالت ادلستخدمني 

كما أن . نية احلصول عليها آجودة تلك ادلعلومات اليت يتلقوىا و ما دييزىا بادلالئمة و ادلوثقية إضافة إذل 

نسب الطرق ادلستخدمة وخصوصا عند إعدادىا وفق أاستخدام القوائم ادلالية ادلوحدة لعرض ادلعلومات، يعترب من 

ادلعايري احملاسبية الدولية، وتكمن أمهية اإلفصاح احملاسيب يف توفري درجة عالية من الشفافية و خاصة باحًتام 

لذلك سنتطرق يف ىذا الفصل بدراسة  . األحكام اليت ينص عليها النظام احملاسيب ادلارل ادلتعلقة باإلفصاح احملاسيب

 : يف مبحثنيمعة اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية ادلج للتجميع واإلطار العام

 عموميات حول التجميع احملاسيب : المبحث األول 

 اإلفصاح احملاسيب و القوائم ادلالية ادلوحدة وفق النظام احملاسيب ادلارل: المبحث الثاني
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 ماهية التجميع المحاسبي: المبحث األول

يعترب جتميع احلسابات تقنية ختص اجملمعات وحدىا دون الشركات األخرى، حيث هتتم ىذه التقنية بإظهار 

احلالة ادلالية و نتائج اجملمع ادلكونة من الشركة األم و الشركات التابعة ذلا كأهنا شركة واحدة، و تعترب ضرورية لكل 

 .الشركات القابضة ادلسعرة يف البورصة، و بالتارل فعلى اجملمع أن يتحلى بالصرامة و الدقة عند تطبيقها

 مفهوم التجميع المحاسبي و أنواعه: المطلب األول

 مفهوم التجميع المحاسبي: أوال

التجميع احملاسيب ىو عبارة عن وسيلة من وسائل التسيري الضرورية للمجمع و ىو عنصر ذو فائدة كبرية " 

 1".بالنسبة للمعلومة اخلارجية

 أنواع التجميع المحاسبي :  ثانيا

 : يوجد نوعني أساسيني من التجميع احملاسيب و ذلك حسب نوع ادلسامهات حيث تتمثل يف

 تقنية التجميع ادلباشرة تتمثل يف قيام (:Consolidation directe)التجميع المباشر  -1

الشركة األم بالتجميع ادلباشر لكل الشركات الداخلة يف زليط التجميع، مهما كان شكل اإلرتباط السائد بني ىذه 

 .2الشركات سواء كان ارتباط مباشر أو غري مباشر

و ترتكز طريقة التجميع ادلباشر على عملية جتميع كل شركة من شركات اجملمع مباشرة من الشركة األم يف 

عملية واحدة، و ىذا من خالل التحديد ادلباشر حلقوق اجملمع يف األموال اخلاصة لكل شركة منو، و كذا حصة 

                                                           
1
 .36: أحمد مقدمً، مرجع سابق، ص-  

2
- Jean Montier- Gilles, op-cit, p 84. 
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كل شركة يف اإلحتياطي و نتيجة اجملمع، حيث تستعمل يف ذلك نسبة الفائدة اليت تعود للشركة األم و تسعى إذل 

 .1التحديد ادلباشر حلقوق اجملمع يف الشركات ادلدرلة و احلقوق اخلارجة عن اجملمع

 :إن التطبيق العملي لطريقة التجميع ادلباشر يتحقق باتباع ما يلي

 حساب نسبة الفائدة للمجمع و جتميع حسابات الشركات اخلاضعة للتجميع؛ -

 تبويب األموال اخلاصة و إقصاء سندات ادلسامهة للشركات ادلدرلة؛ -

 .2حتويل نتيجة و احتياطات الشركة األم إذل نتيجة و احتياطات اجملمع -

 تقنية التجميع المباشر: ((10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

Source : François Colinet et Simon Paoli, (2008), pratique des comptes consolidés, 5
ème

 

Edition, Edition Dundo, paris, p 33. 

                                                           
.41أحمد مقدمً، مرجع سابق، ص - 

1
 

.152منٌر سالمً، مرجع سابق، ص - 
2
  

M الشركة األم  

 و د

  (ب)اجملمع الفرعي 

 

  (أ)اجملمع الفرعي 

 س

 

 ه
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دمج رلمعات  تتمثل ىذه التقنية يف(:" consolidation par palier)التجميع غير المباشر -2

صغرية يف رلمعات أكرب منها، شلا يسمح بتجميع اجملمعات الفرعية مث إدراجها بعد ذلك يف احلسابات اخلاضعة 

 .1"للتجميع يف الشركة األم

و طبقا ذلذا النوع من التجميع، فإن إعداد القوائم ادلالية ادلدرلة يكون على عدة مراحل فكل شركة قابضة 

تقوم بالتوحيد و يف شكل رلمع صغري كل الشركات الفرعية اليت تراقبها بصفة مباشرة مث توحد تلك القوائم ضمن 

قوائم الشركة القابضة األعلى مث ترفع بالتدريج إذل الشركة األم، ىذه التقنية ادلتعلقة بالتجميع ديكن وصفها 

 :بادلتداخلة و تقوم ىذه التقنية على مبدأين

القيام بتجميع الشركة ادلتواجدة يف أسفل اذليكل التنظيمي للمجمع يف الشركة اليت تكون أعلى منها  -

 كخطوة أوذل مث الصعود إذل الشركة األم؛

حتديد نسبة ادلسامهة ادلملوكة من قبل الشركة اليت تعترب مبثابة الشركة األم يف ىذا اجملمع الفرعي، و يف  -

كل سنة يتم اقتسام األموال اخلاصة اجملمعة بكل رلمع فرعي بني األموال اجملمعة يف أعلى مستوى فوائد 

 .2األقلية

و منو نقول أن التجميع غري ادلباشر يتم عن طريق جتميع حسابات الشركات ادلوجودة يف أسفل اذليكل 

التنظيمي للمجمع يف حسابات الشركة اليت تكون أعلى منها وصوال إذل أعلى اذليكل التنظيمي للمجمع، حبيث 

يتم جتميع احلسابات لكل الشركات الداخلة يف زليط التجميع مع حسابات الشركة األم، و إلعداد ادليزانية ادلدرلة 

 :للمجمعات ادلتكونة من شركتني على األقل جيب القيام مبا يلي

 
                                                           
1
- François Colinet et Simon Paoli , (2008) , pratique des comptes consolidés, 5

ème
 Edition, Edition Dundo, paris, 

p 34. 
2
 .41أحمد مقدمً، مرجع سابق، ص -  
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 تراكم حسابات ادليزانية للشركتني؛ -

 توزيع األموال اخلاصة للشركة األوذل و إلغاء سندات ادلسامهة ادلسجلة يف أصول الشركة األم؛ -

 .حتويل اإلحتياطات و النتيجة للشركة الثانية إذل إحتياطات و نتيجة الشركة ادلدرلة -

نشري إذل أم دليزانية ادلدرلة للمجمع ىي واحدة؛ مهما كانت تقنية التجميع ادلستعملة و أن التجميع ادلباشر 

 .1ىو األكثر انتشارا خاصة يف اجملمعات اليت تتكون من شبكة متعددة من ادلسامهات

  تقنية التجميع غري الباشر(:11): الشكل رقم

                          

                         50% 

 (A)يف الشركة األم  (B، C، D)جتميع                                                            

                         50% 

 (B) يف  (C)جتميع                                               

                         50% 

  (C) يف  (D)جتميع                          

Source : Jean Montier- Gilles, op-cit, p 80. 

 

 

                                                           
1
- François Colinet, (1997), pratique des comptes consolidés, Edition Dundo, Paris, p 33. 

A 

B 

C 

D 
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 أهداف، قواعد و إجراءات التجميع المحاسبي: المطلب الثاني

 أهداف التجميع المحاسبي: أوال

هتدف احلسابات ادلدرلة إذل :"  على ما يلي25/03/2009 من القرار ادلؤرخ يف 1-132تنص ادلادة 

 .1"تقدًن ادلمتلكات و الوضعية ادلالية و النتيجة اخلاصة مبجموع الكيانات كما لو تعلق األمر بكيان وحيد

كما هتدف القوائم ادلالية ادلدرلة إذل تلبية اإلحتياجات ادلشًتكة  لغالبية ادلستخدمني لتساعد يف اختاذ 

القرارات اإلقتصادية، وهتدف أيضا لتكملة النقص يف التصرحيات الدورية للشركة القابضة و شركاهتا التابعة، حيث 

ال يقتصر دورىا على تكملة النقص فقط و إمنا يتمثل دورىا أيضا يف كوهنا تعترب دتثيل مطور للوحدة اإلقتصادية، 

 .2كما تعترب كذلك مثل احلسابات الفردية أداة للتسيري الداخلي وتقدًن ادلعلومات الالزمة للجهات اخلارجية

 التجميع المحاسبي أداة للتسيير الداخلي -1

تساعد عملية التجميع على ادلعرفة الكاملة للشركات التابعة و حتديد سلتلف الروابط ادلتواجدة بني أعضاء 

 : اجملمع، وبالتارل فاحلسابات اجملمعة تقدم الصورة الشاملة للحسابات الدورية فيما يتعلق بـــ 

 : الذمـــــــة - أ

توضع كل الذمة حتت تصرف و تسيري اجملمع، و ديكن أن حتتوي ىذه الذمة على األمالك الدائمة 

و ادلعدات و من األصول ادلالية، و ميزهتا أهنا توضح الوضعية احلقيقية دلا دتثلو سندات ادلسامهة ادلقيدة 

 .3يف األصول الثابتة للشركة اجملمعة

 : الحالة المالية - ب

                                                           
1

 .15، مرجع سابق، ص 19الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد - 
2

 .186، التوجه الجدٌد نحو معاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، ص (2008)حواس صالح الدٌن، - 

.38أحمد مقدمً، مرجه سابق، ص - 
3
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توضح احلسابات اجملمعة كل احلسابات الدائمة و الديون ادلوجودة، سواء كانت تتعلق بادلتعاملني 

اخلارجيني أو بادلؤسسات ادلنتمية إذل نطاق التجميع، حيث صلد يف احلسابات الفردية اخلاصة بالشركة 

األم، القروض أو اإلقًتاضات جتاه مؤسسات اجملمع، و اليت يتم إقصائها من احلسابات اجملمعة و ال 

 .1تبقى إال احلسابات الدائمة و الديون احلقيقية جتاه ادلتعاملني اخلارجيني

 :النتائج و النشاط - ج

القوائم ادلدرلة تظهر حسابات النتائج ادلتعلقة بنشاط الدورة للمجمع، وذلك من خالل إظهار 

رقم األعمال و النتيجة اخلاصة باجملمع، و ىذا بعد القيام بإقصاء كل ادلعامالت الداخلية سواء 

 . 2كانت موزعة أو زلتفظ هبا باإلحتياط

  التجميع المحاسبي أداة للمعلومات الخارجية -2

كما تعترب . 3التجميع احملاسيب يعد وسيلة لإلفصاح ادلارل و احملاسيب، فهو بذلك أداة للمعلومات اخلارجية

 :احلسابات اجملمعة مصدر للمعلومات التكميلية ادلصححة و تسمح بالقيام مبا يلي

 ؛(أموال خاصة، ديون طويلة، متوسطة و قصرية األجل)طرح حتليل مارل واقعي للمجمع  -

مدى تغطية )إعطاء نظرة عن التطور العام جملمع الشركات، و معرفة ىذا التطور بنسبة األصول  -

 ؛(إخل... األصول الثابتة باألموال الثابتة و مدى تغطية األصول الثابتة باألموال ادلتداولة

 

 

 .قياس العالقة بني األرباح و رقم األعمال و فعالية األموال اخلاصة -

                                                           
1

 .38المرجع السابق، ص- 
2

 .08-07: أمال فلاير أوماطة، مرجع سابق، ص- 
3
- José Destourns et T.Hierry, (1998), comptabilité et gestion des sociétés, Edition la cost, France, p 240. 
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 .1(مقارنة مع األرباح ادلوزعة)إعطاء حكم صادق حول مردودية اجملمع ككل  -

 القواعد األساسية للتجميع المحاسبي و مختلف إجراءاته:  ثانيا

 2 القواعد األساسية للتجميع المحاسبي -1

 :جيب اتباع القواعد احملاسبية السليمة عند إعداد القوائم ادلالية ادلدرلة و على األخص ما يلي

جيب أن تعد القوائم ادلالية ادلدرلة باستخدام سياسات زلاسبية موحدة لألحداث و العمليات ادلتماثلة،  -

و يف حالة عدم إمكانية استخدام سياسات زلاسبية موحدة يف إعداد تلك البيانات فإنو جيب 

 .اإلفصاح عنها مع توضيح أجزاء بنود البيانات اجملمعة اليت مت بشأهنا تطبيق سياسات زلاسبية سلتلفة

إذا كانت إحدى الشركات التابعة تستخدم سياسات زلاسبية سلتلفة عن السياسات احملاسبية  -

للمجموعة بالنسبة للعمليات و األحداث ادلتشاهبة، فإنو غالبا ما يتم عمل تسويات للبيانات ادلالية 

 .لتلك الشركة ألغراض إعداد البيانات ادلالية اجملمعة، كي يتم تصوير القوائم ادلدرلة على وجو صحيح

تعد يف العادة القوائم ادلالية للشركة القابضة و شركاهتا التابعة يف نفس التاريخ، و يف حالة اختالفها  -

فإن الشركة التابعة  تقوم غالبا و ألغراض إعداد البيانات اجملمع، بإعداد بياناهتا حبيث تغطي نفس 

 .الفًتة اليت تغطيها بيانات القابضة، و ديكن استخدام البيانات ادلالية رغم اختالف توارخيها

 

 

 1 اإلجراءات األساسية للتجميع المحاسبي -2

                                                           
1

 .38-37: أحمد مقدمً، مرجع سابق، ص- 
2
 .357، المحاسبة الدولٌة، الوراق للنشر و التوزٌع، الطبعة األولى، عمان، ص (2002)ٌوسف محمود جربوع و سالم عبد هللا جلس، -  
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 :عند إعداد القوائم ادلالية ادلدرلة جيب القيام باإلجراءات التالية

دمج القوائم ادلالية للشركة القابضة و الشركات التابعة عن طريق جتميع بنودىا ادلتماثلة من ادلوجودات،  -

 اخلصوم، حقوق ادللكية، اإليرادات و ادلصروفات بندا بندا؛

حذف القيمة الدفًتية حلساب االستثمار يف الشركة التابعة من ميزانية الشركة القابضة مقابل رؤوس  -

 األموال اخلاصة يف الشركة التابعة؛

حتديد حصة األقلية يف صايف دخل الشركات التابعة عن فًتة التقرير و إظهارىا بشكل منفصل يف  -

 قائمة حساب النتائج و تعديل ربح اجملموعة هبا، للوصول لصايف الربح اخلاص دلالكي الشركة القابضة؛

حتديد حقوق األقلية يف صايف أصول الشركات التابعة، و يتم عرضها بادليزانية اجملمعة بشكل منفصل  -

 عن االلتزامات و حقوق ملكية محلة أسهم الشركة القابضة؛

جيب استبعاد األرصدة وكذلك ادلعامالت ادلتبادلة بني الشركة األم و الشركات التابعة ذلا و ما تتضمنو  -

 .من إرادات و مصروفات و أية أرباح و خسائر غري زلققة ناجتة عنها بالكامل

 

 

 

 اإلفصاح المحاسبي و القوائم المالية الموحدة وفق النظام المحاسبي المالي: المبحث الثاني

 وتطور ،ازداد اىتمام اجلهات العلمية وادلهنية احملاسبية باإلفصاح وعلى ضلو خاص بعد ظهور ادلؤسسات

احملاسبة وارتباط ىذا التطور مع القوائم ادلالية اليت تعد سلرجات لنتائج نشاط ىذه ادلنشآت وما تتضمنو من بيانات 

                                                                                                                                                                                     
1
 .106، أثر تغٌرات أسعار الصرف على القوائم المالٌة، مذكرة ماجستٌر، جامعة باتنة، ص (2009)طارق شوقً، -  
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- فيما بعد - اليت تصبح ،  مستخدمي ىذه ادلعلوماتطرفومعلومات وأسس قياس ديكن استخدامها من 

جل ذلك يعد تقدًن ادلعلومات ادلالية أحد األىداف أ ، مناألساس الذي يعتمد عليو ىؤالء يف اختاذ القرارات

 يف اإلفصاح اليت يقوم عليها األسس أىم إبرازالرئيسة لإلفصاح احملاسيب حيث سنحاول من خالل ىذا ادلبحث 

 ، وكيف عاجل النظام وأىدافو اإلفصاح أنواعة وكذا تناولنا معة ومفاىيم حول القوائم ادلالية ادلجمعالقوائم ادلالية ادلج

 .معةاحملاسيب ادلارل ىاتو القوائم ادلالية ادلج

ماهية القوائم المالية المجمعة : المطلب األول

 يعترب إعداد القوائم ادلالية من أىم أىداف احملاسبة ادلالية وذلك دلا ذلا من توصيل ادلعلومات إذل ادلتعاملني 

. االقتصاديني، لذا سوف نتطرق يف ىذا ادلطلب إذل بعض التعاريف و أنواع القوائم ادلالية اجملمعة

مفهوم القوائم المالية المجمعة : أوال 

ىي القوائم ادلالية للمجموعة و اليت يتم عرضها كما لوأهنا قوائم مالية لوحدة زلاسبية واحدة و ىي  -1

 1.اجملموعة

 2.وكأهنا شركة واحدة (الشركة االم )ىي القوائم ادلالية اليت يتم اعدادىا للمجموعة  -2

 

 

ىي قوائم فعلية تعد على مستوى اجملموعة و اليت ترأسها شركة أم تسيطر على شركة أو أكثر تابعة   -3

وذلك من منطلق أهنا دتثل مجيعا وحدة اقتصادية واحدة إال أن كل منها يعترب مبثابة وحدة زلاسبية 

 1.مستقلة

                                                           
1
 .1998لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، معٌار توحٌد القوائم المالٌة، دٌسمبر -  

2
 .366، النظرٌة المحاسبٌة، األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً الدنمارك، ص (2007)ولٌد ناجً الحٌالً، -  
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من خالل ما ذكر أعاله و استنتاجا من ىاتو التعاريف ديكننا القول أن القوائم ادلالية اجملمعة ىي عبارة على قوائم 

شاملة جملموعة من الشركات تنشط اقتصاديا جتمع كل قوائمها على مستوى شركة واحدة ذلا حق السيطرة وكأهنا 

 . قوائم لشركة واحدة

القوائم المالية المجمعة  : ثانيا  

 تتضمن جتميع أصول و خصوم و حقوق ملكية اجملموعة مع األخذ يف احلسبان :جمعةالميزانية المالية الم

. العالقات ادلتبادلة بني شركات اجملموعة

 يتم من خاللو مقارنة إيرادات شركات اجملموعة مع تكاليف احلصول على :جمعةجدول حسابات النتائج الم 

 .ىذه اإليرادات و الوصول إذل الصايف يف اجملموعة

 توضح صايف التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة من األنشطة التشغيلية و :قائمة التدفقات النقدية المجمعة 

 2.التمويلية و االستثمارية لشركات اجملموعة

 

 

 

أهداف القوائم المالية المجمعة : ثالثا

                                                                                                                                                                                     
1
 .403:محمد أبو نصار و جمعة حمٌدات، مرجع سابق، ص-  

2
 .416: نفس المرجع، ص-  
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 تستخدم القوائم ادلالية اجملمعة يف اإلفصاح احملاسيب عن ادلوارد ادلتاحة وااللتزامات ونتائج العمليات لوحدة زلاسبية 

واحدة دتارس يف نطاقها رلموعة من الشركات ادلرتبطة ببعضها البعض أنشطتها االقتصادية العادية وذلك لتحقيق 

: ثالثة أغراض رئيسية ىي

إدماج أرصدة حسابات األصول وااللتزامات واإليرادات وادلصروفات اخلاصة بكل من الشركة   -1

 .القابضة والشركات التابعة ذلا

 .استبعاد األرباح أو اخلسائر الناجتة عن العمليات ادلتبادلة بينهم  -2

 .تسوية أرصدة احلسابات ادلقابلة بينهم  -3

 .توفري معلومات عن موارد الوحدة و ادلطالبات ادلًتتبة على ىذه ادلوارد و التغريات يف كل منها -4

 .توفري معلومات عن تقدير النفقات النقدية ادلتوقعة و احلالية  -5

 1. توفري ادلعلومات ادلفيدة لقرارات االستثمار و االئتمان -6

مفهوم اإلفصاح المحاسبي : المطلب الثاني

يعترب اإلفصاح احملاسيب ذا أمهية بالغة يف نظرية احملاسبة وادلمارسات احملاسبية وقد لقي اىتماما كبريا من 

طرف الباحثني ادلهتمني بالسوق ادلارل وكذلك ادلهنيني نظرا لكون ىذا األخري يتأثر بطبيعة اإلفصاح، حيث إن 

اإلفصاح الفعال يهدف لتوفري ادلعلومات ادلالئمة دلستخدمي القوائم ادلالية من أجل اختاذ قرارات مالية واقتصادية 

. عالية اجلودة، وديكننا كذلك من التنبؤ والتخطيط السليم

 

مفهوم اإلفصاح المحاسبي : أوال 

                                                           
1
 .38:، مدى قابلٌة إعداد قوائم مالٌة موحدة وفق المعاٌٌر الدولٌة، مذكرة ماجستٌر، الجامعة اإلسالمٌة، قطاع غزة، ص(2008)ماجد ماهر، -  
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ىو توفري ادلعلومات ادلالئمة للفئات اليت تستخدم البيانات احملاسبية يف اختاذ قرارات اقتصادية   -1

تتعلق بادلنشاة مصدرة البيانات كما هتيئ ذلؤالء ادلستخدمني بعض ادلؤشرات ادلالية اليت دتكنهم 

 1.لتلك ادلنشاة من التنبؤ ببعض ادلتغريات الرئيسية 

عملية إيصال ونقل ادلعلومات اليت أعدت يف مرحلة القياس دلن يستخدمها ويوظفها وحيتاجها،   -2

سواء داخل ادلؤسسة أو خارجها، حبيث جيب مراعاة أمهية ادلعلومات اليت يفصح عنها، والوقت 

 2.الذي يتم فيو اإلفصاح و بأي وسيلة

يعين إظهار كل ادلعلومات اليت قد تؤثر يف موقف متخذ القرار جتاه : ويقول زلمد مسري الصبان -3

قرار معني يتعلق بالوحدة احملاسبية، كما يعين أيضا أن تظهر ادلعلومات يف القوائم والتقارير 

 3.تظليل أو مواراة لبس أو احملاسبية بلغة مفهومة للقارئ الواعي دون 

ن عملية اإلفصاح تؤدي إذل نشر و عرض ادلعلومات بشكل جيعل من تلك أوىنا فإنو ديكن القول ب

ادلعلومات احملاسبية أو ادلالية أو أية معلومات ضمن التقارير ادلالية مالئمة الختاذ قرار و شفافة بدرجة كافية فإن 

ىذا يقود معدي البيانات ادلالية و إدارات الشركات إذل توخي ادلصداقية بشكل أكرب كون اإلفصاح الصادق 

. سيجعل من تلك ادلعلومات أرقام تعكس الواقع الفعلي بدرجة جيدة

 

 

أهمية و أهداف اإلفصاح المحاسبي : ثانيا
                                                           

1
، اإلفصاح المحاسبً فً ضوء المعاٌٌر المحاسبٌة، بحث ضمن متطلبات برنامج الماجستبر، األكادٌمٌة (2009)حسٌن عبد الجلٌل آل غزوي، -  

 .11:العربٌة بالدنمارك، ص
2
 .416:محمد أبو نصار و جمعة حمٌدات، مرجع سابق، ص-  

 
3
أصول القٌاس و أسالٌب االتصال المحاسبً، الدار الجامعٌة، بٌروت، / ، دراسات فً الموجودات المالٌة(1991)محمد سمٌر الصبان، -  

 .103:ص
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  : أهمية االفصاح المحاسبي -1

تكمن أمهية اإلفصاح والشفافية للشركات ادلسامهة يف التقارير ادلالية وأخبارىا االستثمارية اليت تفصح عنها، 

وذلك ليكون ادلستثمر على دراية كافية عن ادلعلومات ذات العالقة بالشركات ادلدرجة يف أسواق ادلال والتمكن 

من التعرف على العوائد من نشاط ىذه الشركات ليستطيع اختاذ قراره االستثماري، كما يسهل اإلفصاح على 

عملية االطالع وادلتابعة لصاحب العالقة بالشركة، كما تأيت أمهية اإلفصاح والشفافية يف البيانات ادلالية يف عملية 

 .اليت هتم ادلستثمرين (مالية وغري مالية)الكشف عن معلومات 

: أهداف اإلفصاح المحاسبي -2

يهدف اإلفصاح بالدرجة األوذل إذل عرض القوائم ادلالية للمستثمرين بصورة خالية من التشويش والتضليل  

يف ىذه القوائم ومعرفة ادلركز ادلارل للشركة، كما يهدف اإلفصاح إذل معرفة الوضع ادلارل للشركة من الناحية 

االستثمارية ومعرفة مدى جدوى االستثمار يف ىذه الشركات، كما أن ىدف اإلفصاح يف القوائم ادلالية ىو سرد 

، ومن أىداف ىااليت جيب أن تتضمنها القوائم ادلالية للشركة حىت تكون مفيدة دلن يستخدم مجيع ادلعلومات

اإلفصاح ىي طبيعة ادلعلومات اليت جيب أن حتتويها القوائم ادلالية اليت حيتاج إليها من يستخدمون ىذه القوائم 

 1.بصفة أساسية

و حتول تركيز أىداف اإلفصاح من محاية مصاحل ادلودعني إذل محاية مصاحل مجيع الفئات األخرى، مثل 

 2.وادلستثمرين وادلقرضني ادلسامهني 

 : اإلفصاح المحاسبي أنواع: ثالثا

                                                           
1
 .68:، دراسات متقدمة فً مجال المحاسبة المالٌة، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، ص(2002)وصفً عبد الفتاح أبو المكارم، -  

2
 .342: ، التأصٌل النظري للممارسات المهنٌة المحاسبٌة، دار وائل للنشر، األردن، ص(2008)محمد مطر و موسى السوٌطً، -  
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 يتعدد أنواع اإلفصاح وىذا تبعا للغرض ادلنشود منو، لذلك ديكن اإلشارة إذل  أنواع اإلفصاح تبعا لألىداف من 

 :1خالل ما يلي

 يشـري إذل مدى مشولية التقارير ادلالية وأمهية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر :اإلفصاح الكامل  -

ويأيت الًتكيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أمهية القوائم ادلالية كمصدر ، زلسوس على القارئ

أساسي يعتمد عليو يف اختاذ القرارات، وال يقتصر اإلفصاح على احلقائق حىت هناية الفًتة احملاسبية بل 

ديتد إذل بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم ادلالية اليت تؤثر بشكل جوىري على مستخدمي تلك 

 .القوائم

 يهتم اإلفصاح العادل بالرعاية ادلتوازنة الحتياجات مجيع األطراف ادلالية، إذ :اإلفصاح العادل  -

يتوجب إخراج القوائم ادلالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على 

 .مصلحة الفئات األخرى من خالل مراعاة مصاحل مجيع ىذه الفئات بشكل متوازن

 يشمل حتديد احلد األدىن الواجب توفريه من ادلعلومات ادلالية يف القوائم ادلالية، :اإلفصاح الكافي   -

وديكن مالحظة أن مفهوم احلد األدىن غري زلدد بشكل دقيق إذ خيتلف حسب االحتياجات وادلصاحل 

بالدرجة األوذل كونو يؤثر تأثريا مباشرا يف اختاذ القرار ناىيك عن أنو يتبع للخربة اليت يتمتع هبا 

 .الشخص ادلستفيد

 ىو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف ادلؤسسة وطبيعة :المالئماإلفصاح  -

إذ أنو ليس من ادلهم فقط اإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية بل األىم أن تكون ذات قيمة .نشاطها

 .ومنفعة بالنسبة لقرارات ادلستثمرين والدائنني وتتناسب مع نشاط ادلؤسسة وظروفها الداخلية

                                                           
1
، دور اإلفصاح المحاسبً فً سوق األوراق المالٌة فً ترشٌد قرار اإلستثمار، مجلة جامعة تشرٌن (2007)عبد اللطٌف زٌود و آخرون، -  

 .188-171: ، ص01 العدد 29، المجلد - سلسلة العلوم اإلقتصادٌة و القانونٌة–للدراسات و البحوث العلمٌة 
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أي اإلفصاح عن ادلعلومات ادلناسبة ألغراض اختاذ القرارات مثل : (اإلعالمي )اإلفصاح التثقيفي   -

اإلفصاح عن التنبؤات ادلالية من خالل الفصل بني العناصر العادية وغري العادية يف القوائم ادلالية، 

اإلفصاح عن اإلنفاق الرأمسارل احلارل وادلخطط ومصادر دتويلو، ويالحظ أن ىذا النوع من اإلفصاح 

من شأنو احلد من اللجوء إذل ادلصادر الداخلية للحصول على ادلعلومات اإلضافية بطرق غري رمسية 

 .يًتتب عليها مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى

 يقوم ىذا النوع من اإلفصاح على ضرورة اإلفصاح عن التقارير ادلالية حبيث تكون :اإلفصاح الوقائي  -

ذو  (ادلستثمر العادي  )ادلارل اجملتمع غري مضللة ألصحاب الشأن واذلدف األساسي لذلك محاية 

القدرة احملدودة على استخدام ادلعلومات ذلذا جيب أن تكون ادلعلومات على درجة عالية من ادلوضوعية 

هنما يفصحان عن ادلعلومات ادلطلوبة جلعلها غري  فاإلفصاح الوقائي يتفق مع اإلفصاح الكامل أل

. مضللة للمستثمرين اخلارجيني

القوائم المالية المجمعة طبقا للنظام المحاسبي المالي : المطلب الثالث

 النصوص التشريعة المعالجة للقوائم المالية المجمعة: أوال 

ماي 26 ادلوافق ل 1429 مجادى األوذل عام 20 ادلؤرخ يف 08-156 يتضمن ادلرسوم تنفيذي رقم  

 نوفمرب سنة 25 ادلوافق 1428 ذي القعدة عام 15 ادلؤرخ يف 07-11 تطبيق أحكام القانون رقم 2008سنة 

 ، حيث تناول القوائم 2008 سنة 27 وادلتعلق بالنظام حملاسيب ادلارل، والصادر باجلريدة الرمسية رقم 2007

 1:ادلواد التالية ادلالية اجملمعة يف

                                                           
1
 .27:  المتعلق بالنظام المحاسبً المالً، الجرٌدة الرسمٌة، العدد2007 نوفمبر 25 المؤرخ فً 11-07القانون رقم -  
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 25 ادلوافق لـ 1428ذي القعدة عام 15 ادلؤرخ يف 07-11 من القانون رقم 36 تطبيقا للمادة :39المادة 

 و ادلذكور أعاله، تعد احلسابات ادلدرلة من طرف أي مؤسسة تراقب مؤسسة أو عدة 2007نوفمرب سنة 

 .مؤسسات أخرى

هنا سلطة إدارة السياسات ادلالية والعملياتية دلؤسسة بغرض احلصول على امتيازات من ىذه  تعرف الرقابة على أ 

. النشاطات

:  يعترب أن مؤسسة تراقب مؤسسة أخرى يف احلاالت اآلتية:40المادة 

 االمتالك ادلباشر أو غري ا دلباشر ألغلبية حقوق التصويت يف مؤسسة آخرى والسيطرة على الفروع؛ -

 من حقوق التصويت ا دلتحصل عليها يف إطار اتفاق مع الشركاء 50%السلطة على أكثر من  -

 األخرى أو ادلسامهني؛

 سلطة تعيني أو إهناء  مهام أغلبية مسريي مؤسسة آخرى؛  -

 سلطة حتديد السياسات ا دلالية و العملياتية للمؤسسة؛ -

 . سلطة مجع أغلبية حقوق التصويت يف اجتماعات ىيئات تسيري دلؤسسة -

 ذي القعدة 15 ادلؤرخ يف 11-07 من القانون رقم 34و 31تعد ادلؤسسات ادلذكورة يف ادلادتني :  41المادة 

 و ادلذكور أعاله، حسابات مدرلة وحسابات مركبة وفقا لطريقة 2007نوفمرب سنة 25 ادلوافق لـ 1428عام 

. التكامل الشامل وطريقة ادلعادلة

. حتدد كيفيات إعداد وعرض ونشر احلسابات ا دلدرلة واحلسابات ا دلركبة  مبوجب قرار من الوزير ادلكلف بادلالية
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 جمعةشروط ومبررات اعداد القوائم المالية الم: ثانيا

 :تتمثل متطلبات إعداد القوائم ادلالية اجملمعة يف: الشروط  -1

 .وجود جتانس أو تكامل بني النشاط الذي دتارسو الشركة القابضة و الشركات التابعة ذلا -

استمرار سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة ذلا، وذلك مبلكية أكثر من األسهم العادية للشركة   -

 .التابعة، و أن تكون السيطرة دائمة و مستمرة

 .أن يكون ىناك توافق يف الفًتات احملاسبية، يف شركات اجملموعة االقتصادية  -

 .تناسق ادلبادئ احملاسبية و اليت على أساسها تعد القوائم ادلالية لكل من الشركة القابضة و التابعة -

 جملموعة  ̈  جملموعة الشركات ادلكونة  ىناك عدة مربرات إلعداد و نشر القوائم ادلالية اجملمعة :المبررات -2

 :اقتصادية واحدة و ىي 

الشخصية االعتبارية جملموعة الشركات كوحدة اقتصادية و يقوم ىذا ادلدخل على أساس أن اجملموعة  -

االقتصادية ذلا كيان و شخصية معنوية كوحدة واحدة اقتصادية افًتاضية و لكن ىذا ادلدخل يعوزه 

ادلسند القانوين والستحالة وجود الشخصية االعتبارية الواحدة للمجموعة، حيث أن كل شركة من 

 .الشركات ذلا شخصية مستقلة و منفصلة قانونا عن غريىا من الوحدات

وطبقا ذلذا ادلدخل يعترب أن ىناك عالقة تضامنية مشًتكة بني الشركة القابضة و : ادلشاركة بالتضامن   -

 . شركاهتا التابعة

. ولكن يعاب على ىذا ادلربر أن الشركتني غري متكافئني و أهنما غري متساويتني يف اإلدارة و ادلسؤولية

و الذي يقوم على اعتبار القوائم ادلالية إحصائية جملموعة من الشركات كوحدة متكاملة، :  اإلحصائي -

وىذا ادلربر ينظر إليو على انو أكثر قبوال و منطقا ألنو يتفادى الناحية القانونية يف عدم وجود شخصية 
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اعتبارية مستقلة للمجموعة كلها كوحدة وإن كان ينسب إليو القصور يف معاجلة التسويات بشكل 

زلاسيب دقيق، حيث يأخذ يف االعتبار ىذه القوائم على أهنا قوائم إحصائية رغم أهنا تستند يف 

 1.إعدادىا سواء من حيث ادلبادئ أو اإلجراءات إذل ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها

  إجراءات التوحيد و متطلبات االفصاح: ثالثا

 : عند ادلعاجلة احملاسبية يف القوائم ادلالية ادلوحدة جيب االخذ بعني االعتبار ما يلي:إجراءات التوحيد -1

 إستخدام الشركة القابضة و الشركة التابعة عند إعداد القوائم ادلالية ادلوحدة سياسات زلاسبية موحدة،  - أ

مثال إذا كانت الشركة القابضة تتبع منوذج القيمة العادلة يف تقييم بند ادلمتلكات و ادلعدات يف حني تتبع 

الشركة التابعة منوذج التكلفة التارخيية ففي ىذه احلالة جيب إتباع سياسات زلاسبية موحدة ذلدف إعداد 

 القوائم ادلالية ادلوحدة 

 :عند إعداد القوائم ادلالية ادلوحدة يتم مايلي - ب

 جتميع بنود األصول وااللتزامات وحقوق ادللكية والدخل وادلصروفات ادلتماثلة بندا بندا للقوائم ادلالية  -

 .للشركة القابضة و التابعة

 .حذف القيمة الدفًتية أو ادلسجلة حلساب االستثمار يف الشركات التابعة يف ميزانية الشركة القابضة -

حتديد نصيب األقلية يف صايف دخل الشركة التابعة اليت سيتم جتميعها يف القوائم ادلالية ادلدرلة وإظهاره  -

 .بشكل منفصل يف قائمة الدخل اجملمعة

عرض حقوق األقلية يف بند مستقل ضمن حقوق ادللكية يف ادليزانية ادلوحدة، وتتمثل حقوق األقلية يف ما 

 :يلي

                                                           
.368: ولٌد ناجً الحٌالً، النظرٌة المحاسبٌة، مرجع سبق ذكره، ص- 

1
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 ؛(تاريخ االندماج )رصيد حقوق األقلية بتاريخ التوحيد األصلي  -

 حصة األقلية من التغريات يف حقوق ادللكية للشركة التابعة منذ تاريخ التوحيد األصلي؛  -

يتم حذف مجيع ادلعامالت واألرصدة وبنود الدخل وادلصاريف بني اجملموعات بشكل كامل، أي  -

 .العمليات اليت تتم بني الشركة القابضة و شركاهتا التابعة وبني الشركات التابعة نفسها

جيب إعداد القوائم ادلالية للشركة القابضة والشركة التابعة بنفس التاريخ، أي أن تكون السنة ادلالية  -

تنتهي بنفس اليوم، إذا كان تاريخ إعداد القوائم ادلالية سلتلف بني الشركة القابضة وإحدى شركاهتا 

التابعة عندئذ جيب على الشركة التابعة تقدًن قوائم مالية إضافية بتاريخ القوائم ادلالية للشركة القابضة 

 أشهر، ويتم إجراء تعديالت ألثر 03بغرض التجميع، شريطة أن ال تزيد فًتة االختالف عن 

ادلعامالت واألحداث الواقعة بني تاريخ القوائم ادلالية للشركة التابعة والقوائم ادلعدة بتاريخ القوائم ادلالية 

 .للشركة القابضة

وإذا بلغت اخلسارة اليت تتحملها األقلية أكرب من حقوقهم يف الشركة التابعة فإن الزيادة يف تلك   -

 .(إال إذا كانت األقلية ملتزمة بتعويض ودفع اخلسائر )اخلسائر يتم حتميلها على اجملمع 

عند إعداد ادليزانية ادلدرلة إذا كانت تكلفة االستثمار يف الشركة التابعة أكرب من حصة الشركة األم يف  -

القيمة العادلة لصايف األصول، يتم إثبات الفرق كفارق اقتناء موجب، أما إذا كانت تكلفة االستثمار 

يف الشركة التابعة أقل من حصة الشركة األم يف القيمة العادلة لصايف األصول يتم االعًتاف بالفرق 

 1.كفارق اقتناء سالب، واليت تعترب أرباح تظهر يف جدول حسابات النتائج ادلوحد

 

  :يتطلب اإلفصاح في القوائم المالية المجمعة ما يلي

                                                           
1
 .5-3المعٌار المحاسبً الخاص بالقوائم المالٌة الموحدة، لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، ص-  
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طبيعة العالقة بني الشركة القابضة والشركة التابعة اليت ال دتلك الشركة القابضة فيها أكثر من نصف  -

 ؛ سلطة التصويت بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل الشركات التابعة

مربرات عدم سيطرة الشركة عن الشركة التابعة بالرغم من ملكيتها ألكثر من نصف حقوق التصويت  -

 .يف الشركة التابعة

تاريخ القوائم ادلالية للشركة التابعة وىل ىي مطابقة أو سلتلفة عن تاريخ القوائم ادلالية للشركة القابضة،  -

 .وعند وجود إختالف جيب تبيان أسباب ذلك

طبيعة ومدى وجود أية قيود ىامة على قدرة الشركات التابعة على حتويل األموال للشركة القابضة يف   -

 1.أرباح نقدية أو تسديد قروض أو سلف صورة توزيعات 

 

 

 

 

 

 

 

خالصة الفصل 

                                                           
1
 .432-429: محمد أبو نصار و جمعة حمٌدات، معاٌٌر المحاسبة و اإلبالغ المالً الدولٌة، مرجع سابق، ص-  
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 احملاسيب يف القوائم ادلالية اجملمعة، اليت تعترب من الوسائل اإلفصاح خصص ىذا الفصل للتعرف على 

، و بالتدقيق فيما ستحققو من نتائج و ىي اجملمعاألساسية يف االتصال باألطراف ادلهتمة بأنشطة ادلؤسسة داخل 

قائمة تدفقات اخلزينة ادلوحدة و حىت تكون ادلعلومات -قائمة حسابات النتائج ادلوحدة - ادليزانية ادلوحدة : 

احملتواة يف ىذه القوائم ذات خصائص نوعية جيب أن تأخذ بعني االعتبار التوفيق بني التكلفة و العائد، حبيث 

جيب أن تكون منفعة ادلعلومات أكرب من تكلفة إعدادىا، كما جيب أن تضبط ىذه القوائم حتت إشراف مسؤولية 

. مسريي ادلؤسسة أمام مستخدمي ىاتو القوائم

ىناك تغيري من حيث الشكل و احملتوى، فتصنف العناصر إذل جارية و أخرى غري الميزانية المدمجة  

. جارية، من ناحية أخرى ال تأخذ بعني االعتبار إال العناصر اليت تدخل يف عملية االستغالل

 الذي ديكن ادلهتمني بالقوائم ادلالية اجملمعة بقياس الكفاءة االقتصادية حسابات النتائج المدمجة

. للمجمع، و يوفر ادلعلومات اليت من خالذلا ديكن التعرف على أماكن وجود فرص االستثمار ادلرحبة

 فهي توفر ادلعلومات اخلاصة بادلتحصالت و ادلدفوعات النقدية قائمة تدفقات الخزينة المدمجة 

 .للمؤسسة خالل الفًتة، و كذا دورىا يف التنبؤ بالتدفقات النقدية ادلستقبلية اليت ديكن توفريىا لسداد الديون

و يف ىذا الفصل كذلك مت إبراز أمهية اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية اجملمعة بإظهار متطلبات اإلفصاح  

و إجراءات التوحيد 
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 المقدمة العـــامة
 

 أ
 

  :مقدمة

إن اإلفصاح احملاسيب تطور بتطور الفكر احملاسيب سواء من اجلانب املهين أو األكادميي، إذ دل تعد احملاسبة 

فن تسجيل و تبويب األحداث االقتصادية و املعامالت املالية بل أصبحت تلعب دورىا كنظام للمعلومات 

احملاسبية، من خالل قياس و حتليل و تقدمي املعلومات الضرورية عن املؤسسة بفروعها لألطراف اليت هلا مصاحل 

 تكتالت اقتصادية وما تتطلبو مستلزمات العوملة دفع إقامةمعها، ومع التطور اهلائل الذي يشهده العادل من خالل 

 اجلزائر اليت حاولت مواكبة ىاتو إذل احملاسبية وكذلك احلال بالنسبة األنظمة حماولة توحيد إذلبالعديد من الدول 

تقليل من حدة الفجوة الجل أالتطورات من خالل سن تشريعات وقوانني مستمدة من املعايري احملاسبية الدولية من 

 والقياس احملاسيب وإعطاء اإلفصاحاملوجودة بني النظام احملاسيب اجلزائري واألنظمة احملاسبية الدولية لتحسني عملية 

 موثوقية وشفافية ومنح صورة حقيقة لوضعية املؤسسة تلبية ملستخدمي املعلومات املالية بغية أكثرالية معلومات م

 . الوصول إذل توافق حماسيب عاملي

 :و من ىذا املنطلق نطرح اإلشكالية التالية

 احملاسيب يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية اإلفصاحما مدى تأثري القوائم املالية املوحدة على تلبية احتياجات 

  ؟وفق النظام احملاسيب املارل

 :وميكن جتزئة التساؤل الرئيسي لألسئلة الفرعية التالية

  تطبيق القوائم املالية املوحدة وفق النظام احملاسيب املارل؟ إمكانيةما مدى   -

 ما مدى مالئمة القوائم املالية املوحدة لإلفصاح احملاسيب؟   -

 

 



 المقدمة العـــامة
 

 ب
 

 :الفرضيات

 :  لالجابة على التساؤالت السابقة نعتمد على الفرضيات التالية

 .ميكن تطبيق القوائم املوحدة يف املؤسسة االقتصادية وفق النظام احملاسيب املارل  -

 .تالئم القوائم املالية املوحدة متطلبات االفصاح احملاسيب -

 :مبررات اختيار الموضوع

 :ي ىناك عدة أساب الختيار املوضوع منها ما ىو موضوعي و منها ما ىو ذايت نوجز ىا فيما يل

  : الذايت 

 احملاسيب؛  جملالاالىتمام با -

  :املوضوعي

 انطالقا من مبدا تغليب اجلوىر على الشكل يف القوائم املالية؛  -

 ة؛بناء ثقافة مقبولة على االفصاح احملاسيب لدى معدي القوائم املالية املوحد  -

 :أهمية البحث

االفصاح احملاسيب يف القوائم املالية ) تكمن أمهية املوضوع يف كونو يعاجل جانب مهم يف تطبيقات احملاسبة 

 .و بتحديد سالمة القوائم املالية و نوعيتها (املوحدة

أهداف الدراسة  

دف من خالل ىذا البحث إذل االجابة عن التساؤالت املطروحة أعاله و تقييم مدى تأثري القوائم املالية املوحدة نو

 .على تلبية احتياجات اإلفصاح احملاسيب، و حماولة تقدمي اإلفصاح احملاسيب و أمهية تطبيق القوائم املالية املوحدة



 المقدمة العـــامة
 

 ج
 

 .معرفة طرق اإلفصاح عن القوائم املالية املوحدة -

 .إلقاء الضوء على متطلبات اإلفصاح على القوائم املالية املوحدة، وفقا للنظام احملاسيب املارل اجلديد  -

:  صعوبات الدراسة

  : لقد واجهت عملية الدراسة جمموعة من الصعوبات امهها ما يلي

 الصعوبات يف ضبط املصطلحات و توحيد املفاىيم املتعلقة باملوضوع؛ -

  املدة احملددة للدراسة غري كافية الجناز الدراسة بالشكل و املضمون املطلوب؛ -

  شح املعلومات حول املوضوع حمل الدراسة ؛ -

 .رفض اجملمعات اإلفصاح عن قوائمها املالية اجملمعة -

  :هيكل البحث

لإلجابة عن إشكالية البحث و كذا األسئلة الفرعية املطروحة، مت جتزئتو إذل مقدمة، ثالث فصول و خامتة 

 تتضمن العناصر املنهجية اليت يفرتض أن حتتويها مقدمة كل حبث سواء فيما يتعلق باإلشكالية ، :المقدمة 

إخل  ...  اختيار املوضوعأسباب الدراسة، أىداف و أمهيةالفرضيات 

.  حيتوي على مبحث ملاىية جممع الشركات و مبحث حمليط و مزايا تكوين اجملمع :الفصل األول

 حيتوي على مبحث ملاىية التجميع احملاسيب و مبحث بعنوان اإلفصاح احملاسيب و القوائم املالية :الفصل الثاني

. املوحدة وفق النظام احملاسيب املارل

حيتوي على الدراسة التطبيقية وهلا مبحثني، مبحث لتقدمي الشركة حمل الدراسة و مبحث لعرض   :الفصل الثالث

 .القوائم املالية املدجمة للشركة
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III 

ـتـشــكـراتال  

 

يستجاب لو، احمد المولى  اللهم أعوذ بك من قلب ال يخشع وعين ال تدمع وعلم ال ينفع ودعاء ال

جل شأنو بديع السموات و األرض العزيمة و الصبر الذي منحني إياىما طيلة المشوار ليتكلل جهدي 

. بهذا العمل الذي أتمنى أن يكون سندا علميا نافعا لكل من يطلع عليو

 في إنجاز يبخل جهدا لمساعدتيي لم ذال"  بلعياشي بومدين "أتقدم بخالص الشكر وامتناني لألستاذ 

 .ىذا العمل

" وأخص بالذكر المؤطر السيدمجمع متيجي و مجمع تربية الدواجن للغرب كما أشكر كل إطارات 

 .يعلى مساعدتهما ل" بلعربي جهيدة " و " زيتوني عبد اهلل

 في إنجاز ىذه المذكرة من قريب أو بعيد  يوأختم شكري إلى كل من ساعدن

 .لكم جميعا كل شكري


