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  قدمةملا

األسالیب  تظهور أشكال عدیدة من الشركات وتطور إلى  أدى التطور والنمو االقتصادي

وبما یتالئم مع اإلداریة والمحاسبیة وفق األنظمة والقوانین والتشریعات بكل دولة أو مجتمع، 

شركات تبعًا العتبارات هذه الفاختلفت طبیعة وأنشطة تطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة الدولیة، 

ضافة لتلك المرتبطة بنوعیة األنظمة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، منها نوعیة كثیرة باإل

المالك وحجم االستثمارات فتمیزت بأكثر من نوع كمنشآت فردیة، أو شركات أشخاص، أو 

س حیة إجراءات التأسیما فرض معالجة محاسبیة مختلفة خاصة بكل منها من ناشركات أموال، م

  .نقضائها وتصفیتهاة إلجراءات المعالجة المحاسبیة الضافوالعملیات ونتیجة أعمالها، باإل

تقدیم عرض مفصل لإلجراءات القانونیة لتأسیس شركات ولقد استهدف هذا الكتاب 

تأسیس ضافة للمشاكل المحاسبیة التي تواجهها سواء بالل والمعالجات المحاسبیة لذلك باإلاألموا

أو بعد بدئها بممارسة نشاطها أو عند انتهاء عمرها، بشكل موسع ومدعم بمجموعة من األمثلة 

  .والحاالت العملیة سعیًا لتوصیل المعلومة بشكلها العلمي المبسط والصحیح

  :وبناًء على ذلك  تم تقسیم الكتاب إلى ستة فصول هي

  ساهمةاإلطار النظري والقانوني للشركات الم: الفصل األول

  المعالجة المحاسبیة لحقوق الملكیة واألسهم  في الشركات المساهمة: الفصل الثاني

  في الشركات المساهمة) رأس المال المقترض(قرض السندات: الفصل الثالث

  شركات األموالوالمیزانیة في الحسابات الختامیة : الفصل الرابع

  حل الشركات المساهمة وتصفیتها: الفصل الخامس

  المسؤولیة ةالشركات محدود: السادسالفصل 
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التشریعات والقوانین المتعلقة بشركات  آخر إصدارات جاء وفق الكتاب وجدیر بالذكر أن مضمون

، وبما یتوافق مع المبادئ والمعاییر واألصول المحاسبیة المتعارف األموال في التشریع السوري

  .بما یالئم متطلبات الطالب/ 2/لشركات علیها، كخطوة في تدعیم المادة العلمیة لمقرر محاسبة ا

وأخیرًا البد من تقدیم الوفاء والتقدیر لكل من سبقنا بالكتابة في هذا الموضوع، وكان حجر 

  .األساس للمادة العلمیة التي نقدمها آملین تقدیم الفائدة المرجوة

  واهللا ولي التوفیق

  

  املؤلفان
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  لفصل األولا

  

  والقانوني للشركات املساهمةاإلطار النظري 

  

    مفهوم وخصائص الشركات املساهمة وإجراءات : املبحث األول

  تأسيسها                      

  إدارة الشركات املساهمة والرقابة على حساباتها: املبحث الثاني
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  ملبحث األولا

  إجراءات تكوين شركات األموال

  

   :الشركةمفهوم : أوالً 

عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن : " عرف القانون المدني السوري الشركة بأنها

عمل وفق  یساهم كل منهم في مشروع اقتصادي یستهدف الربح وذلك بتقدیم حصة من مال أو

ویشمل المشروع االقتصادي ".  من ربح أو خسارةینشأ عن المشروع  طبیعة الشركة واقتسام ما

لتعریف السابق للشركة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو في حكم ا

/ 29/من قانون الشركات رقم / 5/وقد حددت المادة . غیر ذلك من أوجه النشاط االقتصادي

  :أشكال الشركات في سوریة في اآلتي 2011لعام 

 .شركة التضامن .1

 .شركة التوصیة .2

 .شركة المحاصة  .3

 .المسؤولیةالشركة المحدودة  .4

  .الشركة المساهمة المغفلة .5

  :شركات األموال :ثانیاً 

األساس هو للمال ولیس لألشخاص، فهي تهتم  االعتبارهي الشركات التي یكون فیها 

بما سیقدمه كل شریك من حصة في رأس المال دون االهتمام بشخصیة مقدم المال ذاته، لذلك 

تحتل شركات األموال جوانب أساسیة في الحیاة االقتصادیة لما لها من مزایا وقدرات معینة غیر 

متوافرة في أنواع الشركات األخرى، مما فرض اهتمام القانونیین والمحاسبین بهذا النوع من 
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غلب كونها تتكون من رؤوس األموال الكبیرة المشارك فیها أنظرًا لتطور واتساع نطاقها و الشركات 

من أهم المصادر التشغیلیة من حیث عدد العمال المستخدم  وتعدطبقات المجتمع والمستثمرین، 

  .لالقتصادالتنمیة والتطویر الكبیر الذي یساهم في دفع عملیة  واإلنتاجها، یف

  :شكلین قانونیین وهما 2011لعام ) 29(وتتضمن شركات األموال والتي حددها القانون رقم 

 :المسؤولیة الشركات محدودة .1

الشركة المحدودة المسؤولیة  2011لعام  29من قانون الشركات رقم / 55/عرفت المادة 

شركة تتألف من شخصین على األقل وتكون مسؤولیة الشریك فیها محددة بمقدار : بأنها

حصصه التي یملكها في رأسمال الشركة، ویجوز أن تتألف الشركة المحدودة المسؤولیة من 

، تصدر بقرار "شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولیة" عى في هذه الحالة شخص واحد وتد

  .من الوزیر الالئحة التنفیذیة لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولیة

الشركة المحدودة المسؤولیة شركة تجاریة خاضعة لقانون التجارة أیًا كان موضوعها،  تعد

وال یجوز بحال من األحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولیة على االكتتاب أو توجیه 

الدعوة للجمهور لشراء حصص فیها أو إدراج حصصها في أي سوق مالیة كما ال یحق للشركة 

  ).7فقرة  59مادة(بلة للتداول إصدار أسناد قرض قا

 :الشركات المساهمة  .2

یقل تتألف من عدد من المساهمین ال شركة تجاریة  بأنها: تم تعریف الشركة المساهمة

تعمل تحت عنوان مستمد من نشاطها یقسم رأسمالها إلى , لها شخصیة معنویة مستقلة ثالثةعن 

قیمة كل , قابلة للتداول واإلدراج في سوق األوراق المالیة, عدد من األسهم االسمیة المتساویة

س وتكون مسؤولیة المساهم فیها محدودة بالقیمة االسمیة لألسهم التي یملكها في .ل 100منها 

 .الشركة

/ 29/استمدت الشركة المساهمة مفهومها من خالل نصوص مواد قانون الشركات رقم 

، والتي 2007لعام / 33/، ومن خالل نصوص مواد قانون التجارة السوري رقم2011لعام 
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ذكرت خصائص الشركات المساهمة وبعض األحكام التي تتعلق فیها، وذكرت العدید من 

حكام والخصائص العامة التي تتعلق فیها وفق نصوص التعریفات التي جاءت مستوحاة من األ

  :القوانین وكان آخرها

  الشركة المساهمة: على أن 2011ام لع 29من القانون  86وفق ما نصت علیه المادة 

 :نوعان

تتألف من عدد من المساهمین ال یقل عن عشرة ویكون : الشركة المساهمة المغفلة العامة .1

متساویة القیمة قابلة للتداول ولإلدراج في أسواق األوراق المالیة رأسمالها مقسما إلى أسهم 

 وتكون مسؤولیة المساهم فیها محدودة بالقیمة االسمیة لألسهم التي یملكها في الشركة

تتألف من عدد من المساهمین ال یقل عن ثالثة  :الشركة المساهمة المغفلة الخاصة  .2

لقیمة وتكون مسؤولیة المساهم فیها محددة بالقیمة ویكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساویة ا

 .االسمیة لألسهم التي یملكها في الشركة

  :كما یأتي المساهمة منه أنواع الشركات/ 6/في المادة  29وحدد القانون رقم 

الشركة تجاریة إذا كانت غایتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت  تعد: الشركات التجاریة .1

 .شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولیة

 بنسبة العامة الجهات إحدى أو الدولة فیها هي الشركات التي تساهم : الشركات المشتركة .2

 في اعلیه المنصوص والقواعد لألحكام المذكورة الشركات مالها وتخضع رأس من معینة

 .فیها الخاص القانون

 األحكام علیها تنطبق مساهمة شركات هي :للدولة بالكامل المملوكة المساهمة الشركات .3

 أكثر أو واحدة أو العامة بالخزینة ممثلة الدولة وتكون المغفلة بالشركات المساهمة المتعلقة

 منها جزء أو الشركات هذه أسهم طرح یجوز بالكامل وال ألسهمها مالكة العامة الجهات من

 . الوزراء مجلس بموافقة إال للتداول

 في الحرة المناطق إحدى في مركزها یكون التي الشركات وهي :الحرة المناطق شركات .4

 الحرة المناطق هذه إحدى في الشركات سجل في مسجلة السوریة وتكون العربیة الجمهوریة
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 أو المسؤولیة المحدودة أو التوصیة التضامن أو شركة شكل الحرة المناطق شركة وتتخذ

 .خاصة مغفلة مساهمة

 تملك على عملها یقتصر عامة أو خاصة مغفلة مساهمة شركات هي :القابضة الشركات .5

 في االشتراك أو مساهمة شركات في أسهم أو المسؤولیة شركات محدودة في حصص

 .حصصاً  أو أسهما فیها تملك التي الشركات إدارة في واالشتراك الشركات هذه مثل تأسیس

 یجري بأعمال والقیام العقود رامبإب محصورة غایتها تكون التي هي :الخارجیة لشركاتا .6

 داخل نشاط أي ممارسة لها یحق أن دون السوریة العربیة أراضي الجمهوریة خارج تنفیذها

 .سوریة

 والمهن االختصاص ذوي من شركاء بین تؤسس التي الشركات هي :المدنیة لشركاتا .7

 القوانین وأحكام المدني القانون ألحكام وتخضع مدنیا یكون موضوعها التي أو الفكریة

 .الداخلیة وأنظمتها وعقودها فیها الخاصة

  

  :خصائص الشركة المساهمة 

للشركة المساهمة شخصیة اعتباریة مستقلة عن شخصیة المؤسسین والمساهمین فیها، وقد  -

إلى تمتع جمیع الشركات عدا شركات  29من قانون الشركات رقم  13أشارت المادة 

 . المحاصة بالشخصیة االعتباریة بمجرد شهرها

وفق  الشركة المساهمة المغفلة أیا كان موضوعها شركة تجاریة خاضعة لقانون التجارة تعد -

  29من قانون الشركات رقم  87نص المادة 

یكون اسم الشركة اسما لشخص طبیعي إال إذا كان غرض الشركة استثمار  یجوز أنال  -

شركة مساهمة : (براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص ویجب أن یتبع اسم الشركة عبارة

 29من قانون الشركات رقم  88، وفق نص المادة )مغفلة خاصة أو عامة

تكون المدة محدودة أو غیر محدودة، وٕاذا  یجوز أن تعین مدة الشركة في نظامها األساسي و  -

جل الشركة یجوز تمدید أ كان غایتها عمال معینا فیجوز تحدید مدتها بانتهاء هذا العمل، وال
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وجب نص في نظامها األساسي وٕانما یكون تمدید مدة الشركة بقرار من تمدیدا حكمیا بم

  29من قانون الشركات رقم  89وفق نص المادة  .الهیئة العامة غیر العادیة

یحدد رأسمال الشركة المساهمة المغفلة بالعملة السوریة ما لم تجز الوزارة للشركة تحدیده  -

د مساهمیها عن الحد األدنى المقرر قانونا بعملة أخرى، وٕاذا نقص رأس مال الشركة أو عد

جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحیح أوضاعها أو تحویل شكلها القانوني إلى 

شركة أخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خالل المهلة الممنوحة لها جاز 

أسهم اسمیة متساویة یقسم رأس مال الشركة إلى و  .للوزارة طلب تصفیة الشركة قضائیا

من / 90/وفق نص المادة لیرة سوریة فقط  بمائةالقیمة، تحدد القیمة االسمیة للسهم الواحد 

 .29قانون الشركات 

یحق فتكون أسهم الشركة المساهمة قابلة للتداول في سوق األوراق المالیة أو غیرها،  -

وال یجوز . عملیات الشركة فيللمساهم بیع أسهمه إلى أي مستثمر آخر دون أن یؤثر ذلك 

تداول أسهم المؤسسین النقدیة أو العینیة قبل انقضاء ثالث سنوات من تاریخ شهر الشركة، 

بعد  إالیجوز تداول هذه األسهم  في حال زیادة رأسمال الشركة بإحداث أسهم عینیة جدیدة ال

وفق  الزیادة مرور ثالث سنوات على تاریخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصدیق على

 29من قانون الشركات  96نص المادة 

یجوز في جمیع األحوال التي لم ینص فیها النظام األساسي على منع صریح إصدار أسهم  -

تمنح أصحابها حق األولویة إما في استیفاء و .امتیاز بقرار من الهیئة العامة غیر العادیة

هذه األسهم من  تستحقمبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قیمة أسهمهم إضافة إلى ما 

 األرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفیة الشركة أو في كل منهما أو أي میزة أخرى

 29من قانون الشركات  91وفق نص المادة 

ال یقل عدد أعضائه عن ثالثة في الشركة  إدارةهمة المغفلة مجلس یتولى إدارة الشركة المسا -

المساهمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة وفي جمیع 

األحوال یجب أال یزید على ثالثة عشر وفقا لما یحدده النظام األساسي للشركة بهذا 

یكون  یجوز أن ئة العامة للشركة و الخصوص ویتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهی
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وفق نص المدة . العضو شخصا اعتباریا یمثله شخص طبیعي أو أكثر یسمیه لهذا الغرض

 29من قانون الشركات  139

تنتخب الهیئة العامة جهة لتدقیق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید من جدول مدققي  -

بتحدید  اإلدارة الحسابات الصادر عن الوزارة المعنیة وتقرر بدل أتعابها أو تفوض مجلس 

تكون هذه الجهة مدقق حسابات أو أكثر من قائمة مدققي الحسابات  أنهذه األتعاب، ویجب 

وفق نص . فیما إذا كانت الشركة مساهمة عامة واألسواق المالیة ن هیئة األوراقالمعتمدین م

 29من قانون الشركات رقم  185المادة 

  :تأسیس الشركة المساهمة

یتم تأسیس الشركة المساهمة باعتماد مجموعة من اإلجراءات اإلداریة والقانونیة یقوم بتلك 

عددهم عن ثالثة حسب نوع الشركة ین ال یقل اإلجراءات مجموعة من األشخاص الطبیعیین الذ

ویسمى هؤالء ، 29من قانون الشركات  86وفق نص المادة ) عامة أو خاصة(المساهمة 

األشخاص الذین أوجدوا فكرة الشركة ویتولون عملیة التأسیس فیقوم (األشخاص بالمؤسسین 

  .لجنة المؤسسین لجنة تدعى بینهمویشكلون فیما ) للتأسیسمال اإلداریة والقانونیة الالزمة باألع

  یقل عدد المؤسسین عن ثالثة ویشكلون فیما بینهم لجنة مؤسسین ال أنیجب. 

  وزارة یقدم المؤسسون طلبهم بالتصدیق على النظام األساسي للشركة المساهمة المغفلة إلى

لذلك  مرفقا بنسخة عنه بعد الموافقة علیه وبعد تسدید الرسم الواجباالقتصاد والتجارة 

 .جهة یحددها الوزیر أيوالتصدیق على تواقیعهم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل 

  یقدم طلب التأسیس شخص واحد نیابة عن لجنة المؤسسین بموجب وكالة رسمیة  یجوز أن

 .منظمة لصالحه من المذكورین

  یتضمن طلب المؤسسین بالتصدیق على النظام األساسي للشركة المساهمة المغفلة

 :المعلومات التالیة

  .أسماء المؤسسین وجنسیاتهم والموطن المختار لكل منهم -
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المؤسسون عند التأسیس وعدد األسهم  فیهارأس مال الشركة وعدد األسهم التي سیكتتب  -

 .التي سیتم عرضها على االكتتاب العام ومهلة االكتتاب

 .اسم الشركة ومدتها وغایتها ومركزها الرئیسي وموطنها المختار -

الذي قدمها ویجب إرفاق  وجدت واسم المؤسس إنبالمقدمات العینیة في رأس المال  بیان -

 .تقریر تقییم الحصة العینیة بطلب التصدیق

الشخص أو األشخاص المفوضین بالتوقیع على النظام األساسي وبمتابعة إجراءات  -

والذین سیتولون دعوة الهیئة العامة التأسیسیة لالنعقاد والنیابة عن / لجنة المؤسسین/التأسیس

 .األول اإلدارة الشركة وٕادارتها حتى تأسیسها نهائیا وانتخاب مجلس 

 .ؤسسون لمرحلة التأسیساسم مدقق الحسابات الذي اختاره الم -

 :یتضمن النظام األساسي للشركة المعلومات التالیة أنیجب  -

 اسم الشركة ومدتها وغایتها ومركزها الرئیسي. 

 رأس المال المصرح به. 

  ومدة والیته وحدود صالحیات مجلس  اإلدارة كیفیة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس

والتنازل  فیهاوبشكل خاص في االستدانة وبیع أصول الشركة ورهنها والتصرف  اإلدارة 

 .عن مشاریعها وعن الرخص واالمتیازات الممنوحة لها وتقدیم الكفاالت

 تنظیم حسابات الشركة وكیفیة توزیع األرباح والخسائر. 

ق نص المادة وف .تخالف القوانین واألنظمة النافذة یجوز تضمین النظام األساسي أحكاما ال -

 29من قانون الشركات  98

قرارها بالتصدیق على تصدر  تقوم وزارة االقتصاد والتجارة بدراسة النظام األساسي للشركة ثم -

نظام الشركة األساسي أو على تعدیالتها خالل ثالثین یوما من تاریخ وصول الطلب إلیها 

ن هذا أتعدیالته إذا تبین لها ویحق للوزارة رفض التصدیق على نظام الشركة األساسي أو 

 بإزالةیخالف أحكام القوانین واألنظمة النافذة ولم یقم المؤسسون أو الشركة  النظام یتضمن ما

المخالفة خالل المهلة التي تحددها الوزارة وللجنة المؤسسین أو الشركة االعتراض على قرار 

ي حال رفض الوزیر لالعتراض الرفض خالل ثالثین یوما من تاریخ تبلغهم قرار الوزارة وف
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جاز للمؤسسین أو للشركة الطعن بقرار الوزیر أمام محكمة القضاء اإلداري التي تبت في 

 .لخصومة في الدعوى بقرار مبرمموضوع االعتراض خالل ثالثین یوما من تاریخ اكتمال ا

 .29من قانون الشركات  99وفق نص المادة 

یق على النظام األساسي للشركة یتعین على بعد نشر القرار الوزاري حصرا بالتصد -

المؤسسین الحصول على موافقة هیئة األوراق بشأن طرح أسهم الشركة على االكتتاب العام 

 .لصادرة عن الهیئة بهذا الخصوصوفقا لإلجراءات واألحكام المنصوص علیها في األنظمة ا
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  ملبحث الثانيا

  

  يف الشركة املساهمةإجراءات تكوين رأس املال 

  

  :رأسمال الشركة: أوالً 

 للشركة  االقتصاد والتجارة یحدد رأسمال الشركة المساهمة بالعملة السوریة ما لم تجز وزارة

 .تحدیده بعملة أخرى

  لوزارةالحد األدنى المقرر قانونا جاز  إذا نقص رأس مال الشركة أو عدد مساهمیها عن 

منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحیح أوضاعها أو تحویل شكلها القانوني  االقتصاد والتجارة

إلى شركة أخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خالل المهلة الممنوحة لها جاز 

 .للوزارة طلب تصفیة الشركة قضائیا

 یحق للشركة تحریك حساباتها المصرفیة بعد إبراز صورة مصدقة عن سجلها التجاري. 

 أسهم الشركة: نیاً ثا

 یقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساویة القیمة. 

 تكون أسهم الشركة اسمیة. 

 تحدد القیمة االسمیة للسهم الواحد بمائة لیرة سوریة فقط. 

  مع مراعاة القیود الواردة على نقل ملكیة األسهم العینیة یتمتع مالكو األسهم العینیة بنفس

 .حقوق مالكي األسهم النقدیة

 یتمتع جمیع حاملي أسهم الشركة من الفئة ذاتها بنفس الحقوق ویخضعون لنفس االلتزامات. 
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  یجوز في جمیع األحوال التي لم ینص فیها النظام األساسي على منع صریح إصدار أسهم

 .امتیاز بقرار من الهیئة العامة غیر العادیة

 بالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من أسهم االمتیاز تمنح أصحابها حق األولویة إما في استیفاء م

قیمة أسهمهم إضافة إلى ما ینوب هذه األسهم من األرباح أو في استعادة رأس المال عند 

 .تصفیة الشركة أو في كل منهما أو أي میزة أخرى

  یجوز أن  ینص النظام األساسي للشركة على حرمان حاملي أسهم االمتیاز من حق

 .التصویت في هیئاتها العامة

 أن  ینص النظام األساسي على تحویل أسهم االمتیاز إلى أسهم عادیة وفقا للشروط  یجوز

 .التي یحددها النظام األساسي للشركة

  یجوز أن  ینص النظام األساسي على إحداث فئة من األسهم یحدد عددها أو نسبتها وال

 .یجوز تملكها إال من السوریین

 دد األصوات الممنوحة لألسهم التي احتفظ یجوز أن  ینص النظام األساسي على مضاعفة ع

  .مالكوها بملكیتها لمدة التقل عن ثالث سنوات متتالیة

 :تسدید رأسمال الشركة: ثالثاً 

  أسهم الشركة إما نقدیة وتدفع قیمتها نقدا دفعة واحدة أو على أقساط عند االكتتاب وٕاما

حقوق االمتیاز وحقوق االختراع  وتعدعینیة وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد 

تتألف هذه  أنوغیرها من الحقوق المعنویة من المقدمات العینیة وال یجوز  والمعرفة الفنیة

 .المقدمات من خدمات أو عمل أي شخص كان

  من القیمة االسمیة للسهم ویتم سداد باقي قیمة السهم خالل فترة  % 40یدفع عند االكتتاب

 .من تاریخ التصدیق على النظام األساسي للشركة تزید على ثالث سنوات ال

  تسدد قیمة مساهمة المواطنین السوریین المقیمین ومن في حكمهم بالعملة السوریة أما قیمة

 .المساهمات الخارجیة فتسدد بالقطع األجنبي

 یجب إثبات تسدید قیمة األسهم النقدیة بموجب إیصاالت مصرفیة. 
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 نقل ملكیتها للشركة خالل ستین یوما من تاریخ إعالن  یجب تسلیم المقدمات العینیة أو

تأسیس الشركة نهائیا وال تصدر الشركة األسهم العینیة ألصحابها إال بعد تسلیم هذه 

 .المقدمات أو نقل ملكیتها إلى الشركة

  یدفع األقساط في مواعیدها وٕاذا  أنالمكتتب مدین للشركة بكامل قیمة السهم ویجب علیه

وفقا للنظام  اإلدارةد القسط المستحق في المدة المعینة ألدائه من قبل مجلس تأخر عن تسدی

 :لسهم وفقا لإلجراءات التالیةبیع ا اإلدارةاألساسي یحق لمجلس 

تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة یذكر فیها اسمه  -

وعدد األسهم وأرقامها ویكلف فیها بتسدید األقساط المستحقة في میعاد سبعة أیام من تاریخ 

 .إلیهوصول البطاقة 

تعرض تلك األسهم للبیع في المزاد  أنإذا لم تسدد األقساط بانتهاء هذا المیعاد یحق للشركة  -

تعلن ذلك في صحیفتین یومیتین من الصحف المنتشرة في مركز إدارة  أنالعلني وعلیها 

 .الشركة مرتین على األقل

یتضمن اإلعالن موعد البیع ومكانه وعدد األسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على  أنویجب  -

تاریخ نشر اإلعالن في الصحیفتین ألول مرة  تقل المدة التي تفصل تاریخ البیع عن ال أن

 .عن عشرین یوما

وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعاله یحق للشركة إجراء معاملة البیع في المزاد العلني في  -

الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع األسهم بأعلى سعر معروض ویتم ذلك بإشراف طریق 

 .دائرة التنفیذ المختصة

 .القسط المتأخر دفعه في الیوم المحدد إلجراء المزایدةیقبل تسدید  وال -

بیع كل مطلوب الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ویرد الباقي یستوفى من ثمن ال -

 .لصاحب السهم

لتسدید مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى  البیع أثمانإذا لم تكف  -

لم  شركة فیما یتعلق بمعامالت البیع الجبري صحیحة ماقیود ال تعدمالكي األسهم السابقین و 

  .یثبت عكسها
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 :األسهم العینیة: رابعاً 

  إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عینیة یرفق المؤسسون أو الشركة طلب التصدیق

على النظام األساسي بتقریر معد وفقا لمعاییر التقییم الدولیة من جهة محاسبیة سوریة 

یتضمن تقدیر قیمة  أنمعتمدة من الوزارة المعنیة یتضمن تقدیرا لقیمة هذه المقدمات ویجب 

ها قد أخذت علما أنیشیر إلى  ما أعدتهیة الصادر عن الجهة التي المقدمات العین

بمسؤولیتها مع صاحب المقدمات العینیة عن صحة تقدیراتها وفي حال تبین ارتكابها لخطأ 

 2009لعام / 33/التقدیرات كانت خاطئة تطبق أحكام القانون أنجسیم أو كانت تعلم 

 .الناظم لمهنة مدققي الحسابات

  یحق لكل من یتضرر من تقدیر المقدمات العینیة إقامة دعوى المسؤولیة بوجه التضامن

على المؤسسین والمساهمین العینیین واألشخاص الحائزین منافع خاصة وأعضاء مجلس 

الحسابات األولیین والجهة التي قامت بالتقییم عندما یتضح وجود زیادة مدققي  اإلدارة

 .العینیةمقصودة في تخمین المقدمات 

  یسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خالل ثالث سنوات من تاریخ شهر هذه الشركة

  .أو شهر قرار الوزارة بالمصادقة على تعدیل نظامها األساسي

 :سهم الشركةاالكتتاب بأ: خامساً 

  یطرحوها على االكتتاب العام  أنیغطوا كامل قیمة األسهم وحدهم دون  أنیجوز للمؤسسین

 /.شركة مساهمة مغفلة خاصة/وتكون الشركة في هذه الحالة

  من كامل رأسمال  %75یزید عن  وال %10یقل عن  یكتتبوا بجزء من األسهم ال أنولهم

شركة مساهمة مغفلة /الشركة ویطرحوا الباقي لالكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة

 10یكتتب بأكثر من  أنخص الطبیعي من المؤسسین أو المساهمین وال یجوز للش/ عامة

 .من رأسمالها %
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  بعد  فیهامن قیمة األسهم التي اكتتبوا  % 40یجب على المؤسسین تسدید ماال یقل عن

 .التصدیق على النظام األساسي للشركة وتزوید الوزارة بما یثبت ذلك

  على االكتتاب العام خالل الفترة األولى یحظر على المؤسسین االكتتاب باألسهم المطروحة

 .لالكتتاب

  عند التأسیس ولم یمتثل لإلنذار  فیهاحد المؤسسین قیمة األسهم التي اكتتب أإذا لم یسدد

جاز لباقي المؤسسین  إیاهإلیه بوجوب تسدیدها خالل عشرة أیام من تاریخ تبلغه  الموجه

 .ن تأسیس الشركةطلب تغطیة قیمة األسهم غیر المسددة أو الرجوع ع

 :تغطیة األسهم: سادساً 

 العامة أسهمها على االكتتاب العام وفقا لقانون هیئة األوراق  تطرح الشركة المساهمة

 .واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه

  عند طرح أسهم الشركة على الجمهور لالكتتاب علیها یجب اإلعالن عن هذا الطرح في

 .األقل قبل عشرة أیام على األقل من تاریخ بدء االكتتاب  صحیفتین یومیتین ولمرتین على

  :من اإلعالن المعلومات التالیةیتض أنیجب  

 .اسم الشركة -

سمیة غایة الشركة ورأسمالها ونوع األسهم والعدد المطروح منها لالكتتاب وقیمة السهم اال -

 /.وجدت إن/وعالوة اإلصدار

 .التقییموقیمة هذه المقدمات استنادا لتقریر /وجدت إن/المقدمات العینیة -

تقل مدة  أنتاریخ بدء االكتتاب ومدة االكتتاب والجهة التي یتم لدیها االكتتاب وال یجوز  -

 .تتجاوز تسعین یوما أنما وال االكتتاب عن عشرین یو 

 إمكانیة الحصول على نسخة من النظام األساسي للشركة وأخرى عن نشرة اإلصدار لدى -

 .لجهة التي یتم لدیها االكتتابا

  .رقم وتاریخ موافقة هیئة األوراق بطرح األسهم على االكتتاب العام -
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 :االكتتاب على األسهمعوارض : سابعاً 

  من هذا المرسوم التشریعي یجري االكتتاب على /107/مع مراعاة األحكام الواردة في المادة

لدیه قیمة األسهم المكتتب علیها وتقید  أسهم الشركات المساهمة في مصرف أو أكثر وتدفع

 .في حساب للشركة

  إذا لم یكتتب على كامل األسهم المعروضة جاز للمؤسسین االكتتاب على األسهم المتبقیة

أو السماح لمتعهد تغطیة أو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال األوراق المالیة بتغطیة 

 .من تاریخ انتهاء االكتتابهذه األسهم وذلك خالل مهلة خمسة عشر یوما 

  إذا لم یتم االكتتاب بكامل األسهم المعروضة وفقا لما هو وارد في الفقرة األولى من هذه

المادة وكان عدد المساهمین خمسة وعشرین مساهما على األقل ورأس المال المكتتب به ال 

فقا لما نصت وال یقل عن الحد األدنى الذي یحدد و ح، المطرو  من رأس المال %75یقل عن 

من هذا المرسوم التشریعي اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب  /223/علیه المادة 

 .تقر الهیئة العامة التأسیسیة ذلك أنبه على 

  توزع هذه األسهم غرامة بین  أناالكتتاب قد جاوز عدد األسهم المطروحة فیجب  أنإذا تبین

 .یراعى في ذلك جانب المكتتبین بعدد ضئیل أنالمكتتبین على 

  :الهیئة العامة التأسیسیة: ثامناً 

بعد االنتهاء من إجراءات االكتتاب وتغطیة رأسمال الشركة المطروح لالكتتاب تقوم لجنة 

المؤسسین بدعوة جمیع المساهمین في الشركة إلى اجتماع الهیئة التأسیسیة وذلك خالل ثالثین 

یومُا  ثالثونیومًا من تاریخ قرار التخصیص، ویجب أن یكون موعد االجتماع في مدة أقصاها 

خ توجیه الدعوة، وفي حال لم تقم اللجنة التأسیسیة بالدعوة المذكورة تتولى وزارة االقتصاد من تاری

 .توجیه تلك الدعوة، وتنتخب لجنة المؤسسین أحدهم لیرأس جلسة الهیئة العامة التأسیسیةوالتجارة 

 :آلتيمن قانون الشركات ا/ 136/وفیما یتعلق باجتماع الهیئة العامة التأسیسیة بینت المادة 
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 تطبق على اجتماع الهیئة العامة التأسیسیة إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ  .1

 .القرارات المطبقة على اجتماعات الهیئة العامة العادیة للشركة 

   ال یكون للمكتتبین الذین قدموا حصصا عینیة حق التصویت على القرارات المتعلقة  .2

 .بحصصهم العینیة

تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة المغفلة وصالحیاتها فور انتخاب مجلس   .3

اإلدارة األول للشركة وعلیهم تسلیم جمیع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا 

 .المجلس

من / 137/وفق ما ورد في المادة  اآلتیة الصالحیاتبوتتولى الهیئة العامة التأسیسیة القیام 

  :لشركاتقانون ا

تبحث الهیئة العامة التأسیسیة في تقریر المؤسسین الذي یجب أن یتضمن المعلومات الوافیة  .1

عن جمیع عملیات التأسیس مع الوثائق المؤیدة له ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات 

وموافقتها للقانون ولنظام الشركة األساسي وتصادق على التقریر قبل إعالن تأسیس الشركة 

 .نهائیا

الهیئة نفقات التأسیس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعین من لجنة المؤسسین  تناقش .2

 .وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها

تبحث الهیئة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسیس وتتخذ القرارات المناسبة  .3

 .بشأنها

 .ة بشأنهاتبحث الهیئة في األسهم العینیة وتتخذ القرارات المناسب .4

 .تنتخب الهیئة مجلس اإلدارة األول ومدققي الحسابات .5

 .ثم تعلن تأسیس الشركة نهائیا .6
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  :إشهار الشركة المساهمة: تاسعاً 

بعد استكمال إجراءات التصدیق على النظام األساسي للشركة والنعقاد  یجب على الشركة

الشركة في سجل التجارة في مدیریة التجارة  الداخلیة خالل  إشهاراجتماع الهیئة التأسیسیة 

ثالثین یومًا من تاریخ إعالن الهیئة العامة التأسیسیة تأسیس الشركة باالعتماد على وثائق 

نشر شهادة تسجیل یأمین السجل التجاري الشركة المساهمة في سجالته و  ویسجلالتأسیس، 

لك تكوین الشخصیة االعتباریة للشركة المساهمة، ویجب الشركة في الجریدة الرسمیة معلنًا في ذ

  :أن تتضمن شهادة التسجیل المعلومات التالیة

 رقم السجل .1

 اسم الشركة .2

 شكل الشركة القانوني .3

 وغایتهانوع الشركة  .4

 مدة الشركة .5

 رأسمال الشركة .6

 مركز الشركة .7

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ورئیسه ومدة والیتهم .8

 التوقیع عن الشركة وصالحیاتهم ومدة والیتهم أسماء األشخاص المخولین .9

یضاف إلى ما سبق من إجراءات اإلشهار القانونیة، قیام الشركة بوضع نظامها األساسي 

  .ونشره في مكاتبها
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  الثالثملبحث ا

  املساهمةشركات الرة إدا

   

   :مجلس إدارة الشركة المساهمة: أوالً 

یقوم هذا المجلس بإدارة وتسییر و ینتخب هذا المجلس من قبل الهیئة العامة التأسیسیة 

حسب نص .شؤون الشركة تحت إشراف الهیئة العامة للمساهمین وبإشراف مفتشي الحسابات

 /162-  139/ المواد من

الشركة یتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة مجلس إدارة ال یقل عدد أعضائه عن ثالثة في  -

المساهمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة وفي جمیع 

األحوال یجب أال یزید على ثالثة عشر وفقا لما یحدده النظام األساسي للشركة بهذا 

الخصوص ویتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهیئة العامة للشركة ویجوز أن یكون 

 .ثله شخص طبیعي أو أكثر یسمیه لهذا الغرضالعضو شخصا اعتباریا یم

مجلس اإلدارة من  یجوز أن ینص النظام األساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء -

 .غیر المساهمین على أال تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس

یجوز أن یتولى رئیس مجلس اإلدارة أو نائبه وظیفة مدیر عام في الشركة المساهمة المغفلة   -

 .الخاصة

یحق للشخص االعتباري الذي قام بتسمیة ممثله في مجلس اإلدارة تغییر ممثله بموجب  -

هذا التغییر ساریا بحق الشركة أو بحق الغیر إال بعد شهره في  یعدكتاب صادر عنه وال 

 .السجل

 .مدة والیة المجلس أربع سنوات ما لم یحدد النظام األساسي مدة أقل -
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عو الهیئة العامة للشركة لالجتماع خالل التسعین یوما األخیرة من على مجلس اإلدارة أن ید -

مدة والیته لتنتخب مجلس إدارة یحل محله على أن یستمر في عمله إلى أن ینتخب مجلس 

اإلدارة الجدید وٕاذا تأخر انتخابه ألي سبب من األسباب یشترط في ذلك أال تزید مدة التأخیر 

 .یوما من تاریخ انتهاء مدة المجلس القائم في أي حالة من الحاالت على تسعین

 .یجوز إعادة انتخاب األعضاء المنتهیة مدة والیتهم -

المغفلة الذي كان  یجب على الشخص المنتخب لعضویة مجلس إدارة الشركة المساهمة -

غائبا عند انتخابه أن یعلن عن قبوله بتلك العضویة أو رفضها خالل عشرة أیام من تاریخ 

 .سكوته قبوال منه بالعضویة ویعداالنتخاب تبلیغه نتیجة 

یجوز أن ینص النظام األساسي على منح المساهم أو المساهمین الذین یمتلكون ما ال یقل  -

من أسهم الشركة الحق بتعیین عضو أو أكثر في مجلس اإلدارة بنسبة ما % 10عن 

ن ال یتدخل أم من مجموع أعضاء مجلس اإلدارة و یملكونه من األسهم على أن ینزل عدده

  . أو یتدخلوا في انتخاب األعضاء الباقین

ن تكون أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة من جنسیة الجمهوریة العربیة السوریة، ویجوز أیجب  -

للوزارة تخفیض النسبة المذكورة أعاله إذا كانت نسبة مساهمة األجانب برأسمال الشركة 

مجلس اإلدارة نسبة مساهمتهم في شریطة أال تتجاوز نسبة األجانب في  % 65تتجاوز 

  .رأسمال الشركة

یشترط في رئیس مجلس اإلدارة أال یكون بصفته الشخصیة أو بصفته ممثال للشخص  -

االعتباري رئیسا لمجلس إدارة أكثر من شركتین مساهمتین من التي یسري علیها أحكام هذا 

 .المرسوم التشریعي

  :واجبات مجلس اإلدارة

  :قانون الشركات واجبات مجلس اإلدارة في اآلتي من/ 150/بینت المادة 

 دعوة الهیئات العامة للشركة لالنعقاد استنادا ألحكام النظام األساسي أو قانون الشركات .1
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 .وضع األنظمة الداخلیة للشركة لتنظیم األمور المالیة والمحاسبیة واإلداریة .2

ا لمتطلبات تعلیمات اعتماد سیاسة اإلفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبیقها وفق  .3

 .اإلفصاح الصادرة عن هیئة األوراق

إعداد المیزانیة السنویة العامة للشركة وبیان األرباح والخسائر وبیان التدفقات النقدیة  .4

واإلیضاحات حولها مقارنة مع السنة المالیة السابقة مصدقة جمیعها من مدقق حسابات 

اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة الشركة إضافة إلى التقریر السنوي لمجلس 

المنقضیة والتوقعات المستقبلیة للسنة القادمة بما یفید مقدرة الشركة على االستمرار في 

ممارسة األنشطة المحددة لها بالنظام األساسي مع ما یدعم ذلك من افتراضات أو 

ل مدة ال مسوغات وشرح لحساب األرباح والخسائر واقتراح بتوزیع األرباح وذلك خال

 .تتجاوز مئة وعشرین یوما من انتهاء السنة المالیة المنقضیة

اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكالء أو ممثلین لها داخل سوریة   .5

 .وخارجها

استعمال االحتیاطات أو المخصصات بما ال یتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشریعي  .6

 .واألنظمة المحاسبیة

 .تسویات والمصالحاتإجراء ال  .7

 .تعیین مدیري وموظفي الشركة الرئیسیین وٕانهاء خدمتهم  .8

  :مسؤولیة مجلس اإلدارة

  :مسؤولیة أعضاء مجلس اإلدارة في اآلتي/ 153/بینت المادة 

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة واألشخاص المكلفون بتمثیلها مسؤولون  .1

تجاه الشركة والمساهمین والغیر عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جمیعهم للنظام 

 . األساسي للشركة أو لقرارات الهیئة العامة أو ألحكام القوانین النافذة
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مة المغفلة واألشخاص المكلفون بتمثیلها یكون أعضاء مجلس إدارة الشركة المساه .2

 . المرتكب من قبلهم اإلداريمسؤولین تجاه الشركة والمساهمین عن الخطأ 

تكون المسؤولیة إما شخصیة تلحق عضوا واحدا من أعضاء مجلس اإلدارة وٕاما  .3

 . مشتركة فیما بینهم جمیعا

عمال الشركة أدارة إا بنهم اعتنو أامة الدلیل على إقویجب علیهم لدفع هذه المسؤولیة  .4

  .جورأاعتناء الوكیل الم

   :الهیئة العامة العادیة:ثانیاً 

العامة العادیة بناء على دعوة من تجتمع الهیئة  /184 – 164/حسب نص المواد من 

مجلس اإلدارة في موعد أقصاه األشهر الثالثة األولى التالیة لنهایة السنة المالیة للشركة، وفق 

قانون الشركات أو النظام األساسي للشركة أو بناء على طلب خطي من مراجع میعاد یحدده 

في الحالتین من أسهم الشركة، و % 10الحسابات أو طلب خطي من مساهمین یملكون ماال یقل 

یومًا من  15أن یدعو الهیئة العامة لالجتماع خالل فترة أقصاها  اإلدارةعلى مجلس األخیرتین 

  .يتاریخ وصول الطلب الخط

ال تعد الجلسة األولى الجتماع الهیئة العامة العادیة قانونیة ما لم یحضرها مساهمون 

ما لم یحدد النظام األساسي نسبة أعلى، وٕاذا  فیهایمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب 

لم یتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع في الجلسة األولى تنعقد 

  .الجلسة الثانیة قانونیة مهما كان عدد األسهم الممثلة وتعدالجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك 

األسهم الممثلة في االجتماع ما لم یحدد النظام من %  50تصدر القرارات بأكثریة تزید على 

  .األساسي نسبة أعلى
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  :الهیئة العامة العادیةصالحیات 

یتعلق بمصلحة الشركة أو تسییر  أمرتتناول صالحیة الهیئة العامة العادیة تقریر كل 

تدخل في و . هذا المرسوم التشریعي ألحكاماستنادا  أخرىوال یعود البت به إلى هیئة  أعمالها

  :اآلتیة األموراجتماعها السنوي  أعمالجدول 

 .العمل للسنة المالیة المقبلةوخطة  اإلدارةسماع تقریر مجلس  -

الشركة وعن حساب میزانیتها وعن الحسابات  أحوالسماع تقریر مدقق الحسابات عن  -

 .المقدمة من قبل مجلس اإلدارة

 .سابات الختامیةالحسابات والحومدقق  اإلدارةمناقشة تقریري مجلس  -

 .الحسابات وتعیین تعویضاتهم ومدققي اإلدارةمجلس  أعضاءانتخاب  -

 .ناء على اقتراح مجلس اإلدارةالتي یجب توزیعها ب األرباحتعیین  -

 .تكوین االحتیاطات -

الكفاالت  وٕاعطاءالبحث في االقتراحات الخاصة باالستدانة وبیع عقارات الشركة ورهنها  -

وعن الرخص واالمتیازات الممنوحة لها التي تخرج عن صالحیة والتنازل عن مشاریعها 

 .اإلدارة واتخاذ القرارات بذلكمجلس 

 .مجلس اإلدارة وممثلي الشركة ذمة  إبراء -

 .الهیئة أعمالمدرج في جدول  آخرموضوع  أي -

  :قرارات الهیئة العامة العادیة

ي اجتماع تعقده أالقرارات التي تصدرها الهیئة العامة للشركة المساهمة المغفلة في  تعد .1

م لم یحضروه أبنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجمیع المساهمین سواء حضروا االجتماع 

ن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا ألحكام هذا المرسوم التشریعي والنظام أشریطة 

 .األساسي للشركة
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قرار اتخذته الهیئة العامة إذا كان مخالفا  أيیحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطالن   .2

ألحكام هذا المرسوم التشریعي أو النظام األساسي وال یجوز سماع هذه الدعوى بعد مضي 

 . تسعین یوما من تاریخ صدور القرار

حكم ببطالنها بموجب  بعد الإالالعامة  وال یجوز وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن الهیئة  .3

 .حكم قطعي

   :الهیئة العامة غیر العادیة: ثالثاً 

تجتمع الهیئة العامة غیر العادیة للمساهمین في الشركة ، /172 - 169/ الموادوفق نص 

بناء على دعوة موجهة لهم من قبل مجلس إدارتها أو في حال قدم مراجع الحسابات أو مساهمون 

أسهم الشركة طلبًا خطیًا للمجلس، على أن یكون االجتماع غیر من % 25یمثلون ما ال یقل عن 

 .یومًا من تاریخ وصول الطلب الخطي للمجلس 15العادي خالل 

  :نصاب الجلسة وقانونیتها

ال تعد الجلسة األولى الجتماع الهیئة العامة غیر العادیة قانونیة ما لم یحضرها مساهمون  -

 فیهاالمكتتب  على األقل من أسهم الشركة%  75یمثلون 

إذا لم یتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع في الجلسة األولى  -

الجلسة الثانیة قانونیة إذا حضرها  تعدتنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك و 

 .فیهاعلى األقل من أسهم الشركة المكتتب %  40مساهمون یمثلون 

العادیة للشركة قراراتها بأكثریة أصوات مساهمین یحملون أسهما ال تصدر الهیئة العامة غیر  -

 .تقل عن ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع

یجب أن تزید األكثریة المطلوبة في الفقرة األولى من هذه المادة على نصف رأس المال  -

 :المكتتب به، في األحوال التالیة

 تعدیل نظام الشركة األساسي. 

 شركة أخرى اندماج الشركة في. 

 حل الشركة.  
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-  185/وفق نص المواد من  :مراجع الحسابات في الشركة المساهمة: رابعاً 

193/ 

تنتخب الهیئة العامة جهة لتدقیق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید من جدول مدققي 

بتحدید هذه الحسابات الصادر عن الوزارة المعنیة وتقرر بدل أتعابها أو تفوض مجلس اإلدارة 

األتعاب، ویجب أن تكون هذه الجهة مدقق حسابات أو أكثر من قائمة مدققي الحسابات 

 .المعتمدین من هیئة األوراق فیما إذا كانت الشركة مساهمة عامة

إذا أهملت الهیئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى 

ح على الوزارة ثالثة أسماء من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة مجلس اإلدارة أن یقتر 

لتنتقي منهم من /بحسب الحال/المعنیة أو من قائمة مدققي الحسابات المعتمدین من هیئة األوراق 

  .یمأل المركز الشاغر

یعین مدققا للحسابات من هو مساهم في الشركة أو من یتقاضى أجرا أو تعویضا  أنال یجوز 

 أو كان قریبا له حتى الدرجة الرابعة اإلدارةأعضاء مجلس  ألحدمنها أو كان موظفا أو شریكا 

   :مهمة مدقق الحسابات

قوم مدقق حسابات الشركة بمراقبة أعمالها وتدقیق حساباتها وفق معاییر التدقیق ی

ولیة وعلیه بصورة خاصة أن یبحث عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولیة وعما إذا الد

كانت المیزانیة وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقیقیة وله حق االطالع 

في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وله أن یطلب من مجلس اإلدارة 

بالمعلومات الالزمة للقیام بوظیفته وعلى هذا المجلس أن یضع تحت تصرفه كل ما من  أن یوافیه

  .شأنه تسهیل مهمته
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   :واجبات مدقق الحسابات

یجب على مدقق الحسابات أن یضع تقریرا خطیا یتلوه أمام الهیئة العامة عن الحالة المالیة 

اإلدارة وعن االقتراحات المختصة بتوزیع للشركة ومیزانیتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس 

ن یقترح في هذا التقریر إما المصادقة على البیانات المالیة بصورة مطلقة بدون تحفظ أاألرباح و 

یجب أن یتضمن تقریر مدقق الحسابات .أو مع التحفظ وٕاما حجب الرأي أو إعطاء رأي معارض

  :ما یلي

بمهمته طلبها في سبیل القیام  والوثائق التيمدى حصوله على جمیع المعلومات والبیانات  -

 .بیان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات أو

ة وفقا ن بیاناتها المالیة معدأأن الشركة تمسك حسابات وسجالت ومستندات منتظمة و  -

وتدفقاتها النقدیة ا المحاسبة الدولیة وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج أعماله لمعاییر

  .ن المیزانیة والبیانات المالیة متفقة مع القیود والدفاترأو  بصورة عادلة

المخالفات ألحكام هذا المرسوم التشریعي أو النظام األساسي للشركة التي حصلت خالل  -

نتائج أعمال  فيالسنة المالیة موضوع التدقیق والتي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري 

 .المالي الشركة ووضعها

مدى مقدرة الشركة على االستمرار في مزاولة أعمالها بشكل مستقل عما أبداه مجلس اإلدارة  -

 .بهذا الخصوص

   :مسؤولیة مدقق الحسابات

مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا المرسوم التشریعي أو  أيإذا اطلع مدقق الحسابات على  -

أوضاع الشركة المالیة أو  فيثر سلبي أأمور مالیة ذات  أيلنظامها األساسي أو على 

والوزارة وهیئة األوراق إذا  اإلدارةیبلغ ذلك خطیا إلى كل من رئیس مجلس  أناإلداریة فعلیه 

 .كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة إذا لم یتم إزالة المخالفة
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ها عن یكون مدقق الحسابات مسؤوال تجاه الشركة التي یقوم بتدقیق حساباتها وتجاه مساهمی  -

تعویض الضرر الذي سببته األخطاء التي ارتكبها في تنفیذ عمله أو عدم قیامه بالواجبات 

التي ترتبها علیه القوانین أو نظام الشركة األساسي وتسقط دعوى المسؤولیة المدنیة بمضي 

 ثالث سنوات من تاریخ انعقاد الهیئة العامة للشركة التي تلي فیها تقریر مدقق الحسابات وٕاذا

كان الفعل المنسوب له یشكل جرما فال تسقط دعوى المسؤولیة المدنیة إال وفقا ألحكام 

  .القواعد العامة

   :واجب السریة

ینقل للمساهمین أو للغیر ما حصل علیه من  أنال یحق لمدقق الحسابات أو لموظفیه 

هذا المرسوم التشریعي اإلفصاح عنها في معرض قیامه بعمله  یجیزذات طابع سري ال  ماتمعلو 

  .لدیها تحت طائلة العزل والتعویض

   :المحظورات

ال یحق لمدقق الحسابات أو لموظفیه المضاربة باسهم الشركة التي یدقق حساباتها سواء 

  .جرى هذا التعامل باألسهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة تحت طائلة العزل والتعویض
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  ملبحث الرابعا

  األسهم

  

  :حقوق الملكیة في شركات األموال: أوالً 

 االلتزامات، كافة طرح بعد المنشأة أصول في المتبقیة الحصة الملكیة حقوق تمثل

 األصول( األصول صافي أو المالكین حقوق أو المساهمین، بحقوق أیضاً  الملكیة حقوق وتسمى

 إصدار وعالوة المال، رأس تشمل متعددة عناصر من تتكون الملكیة وحقوق ) االلتزامات -

 الدخل وبنود ،)األقلیة( المسیطرین غیر الخزینة،وحقوق وأسهم المحتجزة، واألرباح األسهم،

   .األخرى الشامل

 لتحدید إلیها النظر یتم التي المالي قائمة المركز عناصر أحد هي الملكیة وحقوق

 الملكیة بحقوق یهتم المستثمرون وكذلك المقرض، نظر وجهة من للمنشأة التمویلیة المخاطر

 في الذاتیة على مواردها المنشأة اعتماد مدى تبین الملكیة وحقوق .للسهم الدفتریة القیمة لتحدید

  . مستقبال التوسع على المنشأة قدرة وتحدد موجوداتها تمویل

 حصص إلى المال أسر مكوناته  وأهم الملكیة حقوق قسمتالمساهمة  الشركات وفي

 في الحق تعطیه المساهم یحملها التي ومقدار األسهم) share(سهم  تسمى حصة كل متساویة

 عند الشركة أصول في حصة المساهم وكذلك التصویت، خالل من واإلدارة األرباح توزیعات

   .الشركة ألسهم جدیدة إصدارات بأیة االكتتاب في الحق وكذلك التصفیة،

 المساهمة الشركات أسهم إلصدار المحاسبیة لمعالجةل المبحث هذا في التطرق وسیتم

  .إصدارها یتم التي األسهم وأنواع
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ویشمل رأس المال في الشركات المساهمة الموارد العینیة أو النقدیة المستثمرة في أعمال الشركة  

  :وبالتالي یمكن تقسیم رأس المال إلى ما یلي, بغض النظر عن مصدرها

, یتمثل في قیمة األسهم المصدرة والمكتتب فیها): الخاص، أو المملوك(أس المال الذاتي ر  .1

 .ویقسم رأس المال الذاتي إلى عدد من الحصص المتساویة في القیمة كل منها یسمى سهماً 

 یمثل االحتیاطیات واألرباح المحتجزة:رأس المال المكتسب .2

 .درة والمكتتب فیهاویمثل قیمة السندات المص: رأس المال المقترض .3

بینما سیتم المعالجة والتركیز على رأس المال الذاتي في هذا الفصل، سیعرض نوعي رأس المال 

  .المذكورة  أعاله في فصول منفصلة من هذا الكتاب

 ):الخاص( رأس المال الذاتي: ثانیاً 

أنه یقسم رأس المال الخاص للشركة  ةالسابق المباحثذكر قانون الشركات كما عرض في 

حاملي ( ویسمى المالك  اً المساهمة إلى عدد من الحصص المتساویة، تسمى كل حصة سهم

في شركات األشخاص، ویحدد رأس المال في ) الشریك(تمییزًا له عن المالك  ًا،مساهم) السهم

االقتصاد والتجارة معبرًا  الشركة المساهمة بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر

  .عنه باللیرة السوریة، مالم تسمح وزارة االقتصاد بتحدیده بعملة أخرى

عند االكتتاب باألسهم تكون أسهم الشركة إما نقدیة وتدفع قیمتها نقدا دفعة واحدة أو على  -

حقوق  تعدأقساط عند االكتتاب وٕاما عینیة وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد و 

متیاز وحقوق االختراع والمعرفة الفنیة وغیرها من الحقوق المعنویة من المقدمات العینیة اال

 .وال یجوز أن تتألف هذه المقدمات من خدمات أو عمل أي شخص كان

من القیمة االسمیة للسهم %   40 المكتتب على األسهم یدفعفي حال السداد على أقساط،  -

السهم خالل فترة ال تزید على ثالث سنوات من تاریخ ویتم سداد باقي قیمة  ،عند االكتتاب

 .التصدیق على النظام األساسي للشركة
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تسدد قیمة مساهمة المواطنین السوریین المقیمین ومن في حكمهم بالعملة السوریة أما قیمة  -

 .المساهمات الخارجیة فتسدد بالقطع األجنبي

 .مصرفیة یجب إثبات تسدید قیمة األسهم النقدیة بموجب إیصاالت -

یجب تسلیم المقدمات العینیة أو نقل ملكیتها للشركة خالل ستین یوما من تاریخ إعالن  -

تأسیس الشركة نهائیا وال تصدر الشركة األسهم العینیة ألصحابها إال بعد تسلیم هذه 

 .المقدمات أو نقل ملكیتها إلى الشركة

) رح به والمصدر به أسهمرأس المال المص(یسمى الجزء المدفوع من رأس المال االسمي  -

برأس المال المدفوع، وتظهر األقساط غیر المسددة كأقساط مستحقة مخفضة من رأس المال 

 .االسمي لیشكل الفرق بینها رأس المال المدفوع في جانب الخصوم

  :وأنواعها األسهم تعریف: ثالثاً 

  : تعریف السهم

كما یعرف , الشركة المساهمةیقصد بالسهم القیمة الدنیا لحصة المساهم في رأسمال 

 .الذي تصدره الشركة المساهمة إلثبات ملكیة المساهم فیها) الوثیقة أو الشهادة(بأنه الصك 

   :أنواع األسهم

بعض وفقًا لألساس المستخدم عن بعضها  تمیزی األسهم عدة أنواع من هناك عام بشكل

  :للتمییز فیما بینها على النحو اآلتي

 :وهي تنقسم إلى نوعین: الملكیةأسهم من حیث شكل  .1

یكون السهم اسمیًا عندما یحمل صك السهم اسم المساهم الذي  یملكه وال : األسهم االسمیة  -  أ

تنتقل ملكیة هذه األسهم إال بالرجوع إلى الشركة المساهمة العامة والتأشیر بما یفید التنازل 

 )ریة أسهم اسمیةأسهم الشركة في سو .(عنها وتحدید المشتري أو المساهم الجدید

، وتنتقل )یذكر في الصك أنه لحامله(ال یذكر اسم المساهم على صك السهم:األسهم لحاملها  - ب

 .حامل السهم هو المالك یعدالملكیة بمجرد الحیازة و 
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 :ناوهي نوع: أسهم من حیث طبیعة الحصة التي یدفعها المساهم .2

فعة واحدة أو على شكل دفعات هي األسهم التي یتم سداد قیمتها نقدًا د: األسهم النقدیة  -  أ

 2011لعام  29الفقرة األولى من قانون الشركات  92كما نصت علیه المادة ) أقساط(

حقوق  تعدتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد و  وهي األسهم التي: األسهم العینیة  - ب

االمتیاز وحقوق االختراع والمعرفة الفنیة وغیرها من الحقوق المعنویة من المقدمات 

 .العینیة

نقل ملكیتها وال تصدر الشركة األسهم العینیة ألصحابها إال بعد تسلیم هذه المقدمات أو  

 .من قانون الشركات)  92من المادة  5- 1الفقرات ( إلى الشركة 

  :وتنقسم إلى نوعین: األسهممن حیث حقوق حملة  .3

تتمثل حقوق حملة األسهم , تكسب األسهم العادیة مالكیها حقوقًا عامة: األسهم العادیة  -  أ

 :العادیة في مایلي

 المشاركة في إدارة الشركة 

 وحق اإلدعاء ببطالن أي قرار یتخذه مجلس , المشاركة في اجتماعات الهیئات العامة

 .للمساهمیناإلدارة أو الهیئة العامة 

 الحصول على حصتهم من األرباح المقترح توزیعها 

 إمكانیة استرداد صافي حقوقهم عند التصفیة 

 الحصول على شهادة باألسهم التي یملكها 

 حق تداول أو بیع أو هبة أسهمهم أو رهنها 

 حق االطالع على دفاتر الشركة 

  حقه في االكتتاب على أسهم الشركة عند زیادة رأسمالها 

األسهم العادیة األكثر شیوعًا وانتشارُا والمصدر الرئیس لرأس المال في الشركات المساهمة  تعدو 

 .العامة

ویقصد فیها تلك األسهم التي تصدرها الشركة المساهمة وتمنح مالكها : أسهم االمتیاز  - ب

حقوقًا خاصة تتمثل في أولویة مالك األسهم الممتازة باسترداد القیمة االسمیة عند 



  )2(محاسبة شركات 

 

41 
 

وأرجحیة حصولهم على حصة من أرباح الشركة بصورة ثابتة أو متغیرة بغض  ,التصفیة

وتقوم  .وٕامكانیة تحویل أسهمهم إلى أسهم عادیة, النظر عن نتائج أعمال الشركة

 :األسهم لألسباب اآلتیة مساهمة عادة بإصدار هذا النوع منالشركات ال

 تلك توفیر على قدرتها عدم مع سیولة أو تمویل مصادر إلى حاجتها عند 

 .علیها طلب وجود لعدم األسهم العادیة طرح من األموال

  ًفي تشارك ال الممتازة األسهم لكون ممتازة أسهم طرح الشركة تفضل وأحیانا 

 األسهم بأن علماً  .للشركة العامة الهیئة اجتماعات في والتصویت اإلدارة

 .ةالدول العربی في معظم نادرة الممتازة

  كلفة بین اإلیجابي الفارق خالل من االستثمار عائد لتحسین بالملكیة المتاجرة 

 .بالشركة االستثمار على العائد ومعدل الممتازة األسهم

  :أنواع األسهم الممتازة

 الرئیسیة األنواع یلي وفیما .معینیة مستثمرین رغبة تلبي نوع بممیزات معینة كل متازی 

  :الممتازة لألسهم

 Non- Cumulative Preferred Stocks:: األرباح مجمعة غیر الممتازة األسهم )1

 تلك حملة حق فقدان إلى ما لسنة فیها األرباح توزیع عن اإلعالن عدم یؤدي أسهم وهي

 السنوات في فیها المطالبة لهم یحق وال السنة، تلك عن الموزعة غیر األرباح األسهم في هذه

  .التالیة

  Cumulative Preferred Stocks:: األرباح المجمعة الممتازة األسهم )2

 التي السنة في األرباح من السنویة السهم حصة بتجمیع الممتازة األسهم من النوع هذا یتمیز

 حصص ترحلو   .لألسهم المصدرة الشركة من األرباح توزیع عن فیها اإلعالن یتم ال

  .وهكذا لیهات التي التالیة للسنة األرباح
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  Participating Preferred Stocks: المشاركة الممتازة األسهم )3

 توزیعات على الحصول في العادیة األسهم حملة مشاركة في الحق المشاركة الممتازة لألسهم

 لحملة المحددة النسبة عن تزید توزیعات على العادیة األسهم حصول إضافیة عند أرباح

 ،%8 مشاركة ممتازة أسهم بإصدار عامة مساهمة قامت شركة إذا فمثالً  .الممتازة األسهم

 أرباح من یزید وما %8 بنسبة األسهم العادیة لحملة أرباح بتوزیع تقوم الشركة فإن

  .المشاركة واألسهم الممتازة العادیة األسهم من كل على توزیعها یتم للتوزیع مخصصة

  Convertible Preferred Stocks: للتحویل القابلة الممتازة األسهم )4

 بالنسب أسهم عادیة إلى هاتحویلب والخیار قالح حملتها یعطي الممتازة األسهم من النوع هذا

یتم  ممتاز سهم كل أي  3:1 بنسبة التحویل معدل یكون قد فمثال ،سابقاً  علیها المتفق

 خیار حق مقابل إضافیة بعالوة األسهم هذه إصدار یتم وعادة عادیة، أسهم 3 إلى تحویله

  .التحویل

 Callable Preferred Stocks: لالستدعاء القابلة الممتازة األسهم )5

 واسترجاعها األسهم هذه إطفاء في والخیار الحق لألسهم المصدرة الشركة تعطي أسهم وهي

 سعر یكون وعادةً  محدد، استدعاء وسعر محددة فترة خالل األسهم لحملة إعادة قیمتها و

 سعر أن من الرغموعلى . Call Premiumمن القیمة االسمیة للسهم  قلیال أعلى االستدعاء

 لألسهم الُمصدرة للشركة یعطي النوع هذا أن ال للسهم إ االسمیة القیمة من أعلى االستدعاء

 استدعاء وعند .المستقبل لدیها في سیولة توفر حالة في األسهم تلك من التخلص مرونة

 أرباح توزیعاتي أ تسدید الُمصدرة الشركة على یترتب لالستدعاء القابلة الممتازة األسهم

  .الدفع مستحقة

  

  



  )2(محاسبة شركات 

 

43 
 

 Redeemable Preferred Stocks) السداد( اإلطفاء الواجبة الممتازة األسهم )6

 لحملة قیمتها رد ویجب محدد استحقاق ذات الممتازة األسهم من نوع األخیرة اآلونة في ظهر

 تطلب وقد لاللتزامات مشابهة خصائص ذات فهي وبالتالي محددة، فترة خالل األسهم تلك

 المركز قائمة في االلتزامات ضمن األسهم تلك عرض )32 (الدولي رقم المحاسبة معیار

  .محدد بتاریخ السداد واجبة فهي علیها،  االلتزام تعریف تطابق بسبب المالي

 Stock Split: أسهم التمتع  )7

وتمنح . تمنح للمساهم الذي استهلكت أسهمهتلك األسهم التي ) أسهم المنحة(یقصد فیها 

وتخول أسهم التمتع . أسهم التمتع مالكها جمیع الحقوق الممنوحة لحملة األسهم العادیة

 :وق اآلتیةمالكها الحق

الحق في المشاركة في أرباح الشركة المتبقیة بعد حصول حملة األسهم غیر المستهلكة  -

 على جزء من أرباح الشركة بمعدل ثابت

ق في الحصول على جزء من االحتیاطیات واألرباح المحتجزة وأرباح التصفیة بعد الح -

 .استرداد حملة األسهم غیر المستهلكة للقیمة االسمیة ألسهمهم

 .عدم مسؤولیة المساهم المالك ألسهم التمتع عند إفالس الشركة -

 :ویتم استهالك األسهم في الحاالت التالیة 

  أو بئر نفط، سفینة ,منجم( ستهالكللنفاذ أو لالإذا كانت أصول الشركة خاضعة

 نتیجة االستخدام) تجاریة

  إذا كانت الشركة تستثمر امتیازًا أو ترخیصًا حكومیًا واشترط االمتیاز أن یؤول جمیع

 .أصول الشركة المستخدمة في االستثمار إلى الدولة

  :تشمل للسهم قیم عدة وهناك: مفهوم قیمة السهم

 ): (Par Value: للسهم االسمیة القیمة  -  أ

خالل  ثابتة االسمیة القیمة وتبقى .الشركة تأسیس عند السهم فیها یباع أو یصدر التي القیمة هي

التالیة، وتمثل القیمة االسمیة للسهم المسؤولیة القصوى للمساهم تجاه حقوق الغیر على  الفترات
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وهي القیمة المحددة على صك أو وثیقة السهم والتي حددت , )الحد األدنى لحق المساهم(الشركة

 بأن علماً  للسهم االسمیة القیمة تحدید في الحق للشركة یكون الدول وفي بعض . س,ل 100بــ 

 تسعیر یتم حیث No-Par Sharesتسمح بإصدار أسهم بدون قیمة اسمیة  الدول بعض هناك

  .الوجود نادر النوع وهذا األولي إصداره سعر أساس على السهم

  : Book Value: للسهم الدفتریة القیمة   - ب

أي حصة السهم من صافي ( المتداولة األسهم عدد على مقسومة المساهمین حقوق مجموع تمثل 

  ).قیمة أصول الشركة بدون إعادة تقدیرها

 بمقدار بدورها تتأثر التي المساهمین حقوق انخفاض أو بزیادة للسهم وتتأثر القیمة الدفتریة

  .واألرباح المحتجزة االحتیاطیات

 :  Intrinsic Value: سعر السهم الحقیقي  - ت

یتحدد سعر السهم الحقیقي بحصة السهم من صافي قیمة أصول الشركة بعد إعادة تقدیرها وفق 

  .األسعار الجاریة

 :   Market Value per share: للسهم السوقیة القیمة   - ث

وتبعًا لحجم ومصداقیة . یحدد تبعًا لقانون عرض األسهم في سوق األوراق المالیة والطلب علیها

یفترض أن یكون سعر السهم المتداول في سوق األوراق المالیة (المعلومات المتوفرة عن الشركة

 الشركة نتائج أعمال منها عدیدة عوامل على السعر هذا ویعتمد). قریبًا من سعره الحقیقي

 .والمستثمرین المحللین وتوقعات الدولة في واالقتصادیة السوقیة واألوضاع المالي ركزهاوم

 : Liquidation Value: التصفیة عند السهم قیمة  - ج

 التي األصول وبیع الشركة تصفیة تمت إذا علیها الحصول السهم حامل یتوقع التي القیمة هي

 حملة على ذلك بعد الباقي وتقسیم التصفیة، حصیلة من الدائنین حقوق ودفع الشركة، تملكها

 الحصول یتوقع التي النقدیة لقیمةا تقییم بعد عادةً  القیمة هذه إلى الوصول ویتم العادیة، األسهم

  .له السریع البیع عند األصول بنود من بند كل من علیها
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  Issue Par: سعر اإلصدار  - ح

یقصد به القیمة التي یمكن أن یصدر فیها السهم والتي ال یجوز أن تقل عن القیمة االسمیة 

ویمثل الفرق وذلك عند إصدار أسهم زیادة رأس المال المحددة سابقًا ولكن قد تكون أكبر منها 

 .عالوة إصدار
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  لفصل الثانيا

  

  يف الشركات املساهمة واألسهم املعاجلة احملاسبية حلقوق امللكية 

  

  املعاجلة احملاسبية لتكوين رأس املال يف الشركات املساهمة: األولاملبحث 

املعاجلة احملاسبية لبعض مشاكل االكتتاب بأسهم : الثانياملبحث 

  الشركات املساهمة

تعديل النظام األساس للشركة املساهمة بتعديل رأس : الثالثاملبحث 

  املال  
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  األولاملبحث 

  رأس املال يف الشركات املساهمةلاملعاجلة احملاسبية 

   

  :مقدمة: أوالً 

, نوع األسهم المصدرةوفقًا لالشركات المساهمة لرأس المال في تختلف المعالجة المحاسبیة 

, عدة دفعاتعلى تجزأ واحدة أو  یمكن أن تسدد قیمتها دفعةنقدیة السهم فاأل, قیمتهاسداد وكیفیة 

حقوق , حقوق االمتیاز تعدو ( عینیة وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقداألسهم الما أ

 وال یجوز أن تتألف هذه المقدمات من خدمات أو عمل شخصي) االختراع من المقدمات العینیة

  .جزئة سدادهاكما ال یجوز ت

  :رأس مال الشركات المساهمة: ثانیاً 

  :یصدر رأس مال الشركات المساهمة إما على شكل أسهم نقدیة أو أسهم عیني

ویمكن التمییز بین نوعین من األسهم النقدیة أسهم مسددة القیمة دفعة واحدة : األسهم النقدیة

وال % 10قل یال  بماالمؤسسین  قبلوأسهم تسدد على دفعات، ویتم االكتتاب في هذه األسهم من 

من رأس المال المعروض لالكتتاب، وال یجوز للمؤسس الشخص الطبیعي أن % 75زید على ی

من قیمة % 40من رأس مال الشركة، ویجب على المؤسسین تسدید % 10یكتتب بأكثر من 

زارة وهیئة األوراق العام وتزوید الو  األسهم التي اكتتبوا بها قبل طرح باقي األسهم على االكتتاب

بما یثبت ذلك قبل نشر الدعوة للجمهور في الصحف لالكتتاب على أسهم  المالیة واألسواق

  . الشركة

یجوز للمؤسسین أن یغطوا كامل قیمة األسهم وحدهم دون أن یطرحوها على االكتتاب العام و 

قانون الشركات رقم من  100المادة (/.شركة مساهمة مغفلة خاصة/وتكون الشركة في هذه الحالة

  )2011لعام  29
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  :تكوین الشركة واالكتتاب باألسهم النقدیةل المعالجة المحاسبیة: ثالثاً 

  :الشركة المساهمة في ثالث مراحل یمر تكوین 

 :مرحل إصدار األسهم النقدیة .1

تتضمن اتفاق المؤسسین على تحدید رأسمال الشركة المساهمة وتقسیمه إلى عدد من األسهم 

  :حیث یسجل القید. القیمة االسمیة للسهم وتحدید

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

 xxx 

   

   

xxx 

      الصادرةاألسهم / من  حــ

  رأس المال/ إلى حــ                                   

  االتفاق على تكوین شركة مساهمة بنوعین من األسهم 

  س.ل xxxبرأسمال قدره 

  

 

 :باألسهم مرحلة االكتتاب .2

من األسهم %  75ال تزید عن : باالكتتاب بعدد من األسهم المصدرة ونیتعهد المؤسس

 :یسجل القید. المصدرة

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

 xxx 

   

   

xxx  

  المؤسسین                                     / من  حــ

  األسهم الصادرة/ إلى حــ                                 

  المصدرة باالكتتاب بعدد من أسهم الشركة  ینتعهد المؤسس
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 :ثم تطرح األسهم الباقیة لالكتتاب ونسجل القید

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

 xxx 

   

   

Xxx 

  المساهمین                                     / من  حــ

  األسهم الصادرة/ إلى حــ                                  

  طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام

  

  

 : مرحلة السداد .3

 : سداد المؤسسین -

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

 xxx 

  

   

xxx  

  المصرف                                     / من  حــ

  المؤسسین/ إلى حــ                                      

  سداد المؤسسین لقیمة األسهم المكتتب علیها

  

 

 :سداد المساهمین -

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

 xxx 

   

   

xxx  

  المصرف                                     / من  حــ

  المساهمین/ إلى حــ                                      

  سداد المساهمین لقیمة األسهم المكتتب علیها
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  : مثال

سهم  250000ملیون لیرة سوریة مقسم إلى  25قدره  تأسست شركة مساهمة برأسمال

من أسهم الشركة ثم % 25س للسهم الواحد، وقام المؤسسون باالكتتاب بــ .ل 100بقیمة اسمیة 

طرحت بقیة األسهم لالكتتاب العام، وقد سددت األسهم المطروحة لالكتتاب بالكامل خالل المدة 

  .زمة في دفاتر الشركة المساهمةإجراء قیود الیومیة الال : المطلوب. المحددة

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

 50000002 

   

   

25000000 

األسهم الصادرة                                     / من  حــ

  رأس المال/ إلى حــ                             

  س للسهم.ل 100سهم بسعر  250000إصدار 

  

 6250000 

   

   

6250000 

المؤسسین                                     / من  حــ

  األسهم الصادرة/ إلى حــ                        

  من رأس المال% 25اكتتاب المؤسسین بـ 

  

 6250000 

   

   

6250000 

المصرف                                     / من  حــ

  المؤسسین/ إلى حــ                       

  تسدید المؤسسین قیمة األسهم المكتتب بها

  

 18750000 

   

   

18750000 

المساهمین                                     / من  حــ

  األسهم الصادرة/ إلى حــ                       

  من رأس المال% 75اكتتاب المساهمین بـ 

  

 18750000 

   

   

18750000 

المصرف                                     / من  حــ

  المساهمین/ إلى حــ                            

  تسدید المساهمین قیمة األسهم المكتتب بها

  



  )2(محاسبة شركات 

 

53 
 

  :تقسیط قیمة األسهم النقدیة .4

م على تقوم بعض الشركات المساهمة عند طرح األسهم لالكتتاب العام بقبول قیمة األسه

دفعات إذا كانت قوانین البلد الناظمة ألحوال الشركات تسمح بذلك، وفي حال تسدید قیمة 

السهم على أقساط یقوم المساهم بتاریخ االكتتاب بتسلیم طلب االكتتاب إلى المصرف ویدفع 

ومن ثم یدفع " القسط األول"سمى هذا القسط قسط االكتتاب أو جزءًا من قیمة األسهم وی

ال یجوز أن یكون قسط (ن بقیة األقساط في المواعید المحددة لتسدید قیمة األقساط المساهمو 

وهنا یسجل تعهد المؤسسین باالكتتاب , )من قیمة السهم االسمیة% 40االكتتاب أقل من 

  :بعدد من أسهمها التي تم تقسیطها إلى قسطین كما یلي

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

  

xxx 

xxx 

   

  

  

Xxx 

  من   المذكورین                                     

  المؤسسین  قسط اكتتاب/ حــ

  المؤسسین قسط تخصیص                 / حــ

  الصادرةاألسهم / إلى حــ                                

  عهد المؤسسین باالكتتاب بعدد من األسهمت

  وتقسیط قیمة السهم

  

 

 :لالكتتاب العام وتقسیط القیمة االسمیة للسهم إلى ثالثة أقساط مثالً ویسجل طرح األسهم  -

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

   

 xxx 

xxx 

   

  

  

  من   المذكورین                                     

  المساهمین  قسط اكتتاب/ حــ

  المساهمین قسط تخصیص  / حــ
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Xxx 

   المساهمین قسط ثالث                / حـ

  الصادرةاألسهم / إلى حــ                             

  طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام وتقسیط قیمة السهم

 

 :مرحلة التسدید -

  :من قبل المؤسسین والمساهمین فیهاالتسدید النقدي لكامل قیمة األسهم التي تم االكتتاب 

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

 xxx 

  

   

Xxx 

  المصرف                                     / من  حــ

  قسط اكتتاب المؤسسین/ إلى حــ                       

  سداد المؤسسین لقیمة األسهم التي اكتتبوا فها

  

 xxx 

  

   

Xxx 

  المصرف                                     / من  حــ

  المساهمین قسط اكتتاب/ إلى حــ                     

  سداد المساهمین لقیمة األسهم التي اكتتبوا فها

  

  .للقسطبالتاریخ المحدد الالحقة ط اقسالقیمة االسمیة لأل سدادیتم  و

   :مثال

ملیون  50تأسست الشركة المساهمة العامة لصناعة الزیوت برأس مال قدره  1/1/2012في 

س، وقد تم تغطیة االكتتاب .ل 100سهم القیمة االسمیة للسهم  500000س، موزع على .ل

  : على النحو التالي

  من رأس مال الشركة وسددوا قیمتها دفعة واحدة% 25اكتتب المؤسسون بنسبة  15/1في  -
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من القیمة % 40وسدد طرحت بقیة األسهم لالكتتاب العام فاكتتب بها جمیعًا  20/1في  -

والثاني  1/6/2012االسمیة عند االكتتاب وباقي القیمة على قسطین متساویین األول  بتاریخ 

  إثبات قیود الیومیة في دفاتر الشركة المساهمة - : المطلوب. 1/9/2012في 

  20/1/2012تنظیم المیزانیة االفتتاحیة للشركة في  -                             

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

 0000000  

   

   

50000000 

األسهم الصادرة                                     / من  حــ

  رأس المال/ إلى حــ                           

  للسهمس .ل 100سهم بسعر  500000إصدار 

1/1  

 2500000  

   

   

12500000 

المؤسسین                                     / من  حــ

  األسهم الصادرة/ إلى حــ                       

  من رأس المال% 25اكتتاب المؤسسین بـ 

15/1  

 2500000  

   

   

12500000 

المصرف                                     / من  حــ

  المؤسسین/ إلى حــ                             

  تسدید المؤسسین قیمة األسهم المكتتب بها

  

   

15000000 

11250000  

11250000   

  

   

 

 

 

37500000 

  من   المذكورین                                     

  المساهمین  قسط اكتتاب/ حــ

  المساهمین قسط تخصیص  / حــ

  المساهمین قسط ثالث                 / حـ

  األسهم الصادرة/ إلى حــ                        

  طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام

  وتقسیط قیمة السهم

20/1  
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15000000  

  

   

15000000 

المصرف                                     / من  حــ

  )اكتتاب(قسط األول  المساهمین/ إلى حــ          

التي تم األسهم المطروحة قیمة من % 40 تسدید

  االكتتاب بها كقسط اكتتاب

20/1  

11250000  

  

   

11250000  

المصرف                                     / من  حــ

  )تخصیص(الثاني قسط الالمساهمین / إلى حــ      

  سداد القسط الثاني

1/6  

11250000  

  

   

11250000  

المصرف                                     / من  حــ

  المساهمین القسط الثالث/ إلى حــ           

  سداد القسط الثالث

1/9  

  20/1/2012قائمة المركز المالي في 

  50000000المصرف                    27500000

  

)11250000(  

)11250000(  

27500000  

  رأس المال

  )100× سهم عادي  500000(

  مساهمین قسط ثاني) - (

  مساهمین قسط ثالث) - (

  رأس المال المدفوع 

27500000    27500000    

  

   :ألسهم العینیةلمعالجة المحاسبیة لا:ثانیاً 

مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات  ایجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أن یقدمو    

من المقدمات العینیة حقوق االمتیاز واالختراع والمعرفة الفنیة وغیرها من  یعدعینیة تقوم بالنقد، و 

من / 93/المادة وقد نصت ) من قانون الشركات 92الفقرة األولى من المادة (الحقوق المعنویة 

  :على اآلتي قانون الشركات
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أو یرفق المؤسسون ) نقدیةأصول غیر (إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عینیة   -

الشركة طلب التصدیق على النظام األساسي بتقریر معد وفقا لمعاییر التقییم الدولیة من 

جهة محاسبیة سوریة معتمدة من الوزارة المعنیة یتضمن تقدیرا لقیمة هذه المقدمات ویجب 

أن یتضمن تقدیر قیمة المقدمات العینیة الصادر عن الجهة التي أعدته، ما یشیر إلى أنها 

لما بمسؤولیتها مع صاحب المقدمات العینیة عن صحة تقدیراتها وفي حال قد أخذت ع

تبین ارتكابها لخطأ جسیم أو كانت تعلم أن التقدیرات كانت خاطئة تطبق أحكام 

 .مدققي الحساباتالناظم لمهنة  2009لعام / 33/القانون

التضامن  یحق لكل من یتضرر من تقدیر المقدمات العینیة إقامة دعوى المسؤولیة بوجه -

على المؤسسین والمساهمین العینیین واألشخاص الحائزین منافع خاصة وأعضاء مجلس 

ومدققي الحسابات األولیین والجهة التي قامت بالتقییم عندما یتضح وجود زیادة  اإلدارة

 .أو الخدمات المؤداة مقصودة في تخمین المقدمات العینیة

ى خالل ثالث سنوات من تاریخ شهر هذه الشركة یسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعو  -

 .أو شهر قرار الوزارة بالمصادقة على تعدیل نظامها األساسي

ویتمتع حملة األسهم العینیة بذات , تكون األسهم العینیة مسددة بالكامل وال یجوز تقسیطها  -

وال تختلف المعالجة المحاسبیة , الحقوق وذات االلتزامات الممنوحة لحملة األسهم النقدیة

فیما یتعلق بتقدیم األصول بعد  إاللألسهم العینیة عن المعالجة المحاسبیة لألسهم النقدیة 

إعادة تقدیرها ونقل ملكیتها وجعلها بقید االكتتاب مدینة وجعل حساب حملة األسهم العینیة 

 :یأتيوفق ما  .دائناً 

 مرحلة اإلصدار:  

  

Xxx 

  

  

  

  

  

Xxx 

  

  من المذكورین

  األسهم العینیة الصادرة                    / حــ

  رأس المال/ إلى حــ                                       

  ..االتفاق على تكوین شركة مساهمة برأسمال 

  سهم نقدي ...... سهم عیني .. موزع على  
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 مرحلة االكتتاب:  

  

Xxx 

xxx  

  

  

  

  

xxx 

  

  من المذكورین                          

  المؤسسین/ حــ

  المساهمین  / حــ

  األسهم العینیة الصادرة/ إلى حــ                           

  التعهد باالكتتاب باألسهم العینیة 

  

 رحلة التسدیدم:  

  

Xxx 

 

  

 

Xxx  

  من المذكورین

  .....       األصول العینیة / حــ

  المؤسسین أو المساهمین/ إلى حــ                        

  األسهم العینیةاستالم األصول المقدمة مقابل 

  

  

  / ..../ .../قائمة المركز المالي في 

Xxx  األصول      Xxx رأس المال  

  )....× سهم عیني  .....(

  )....× سهم نقدي  ....(

Xxx .....    

Xxx .....    

Xxxx   Xxxx   

  

ال یجوز تداول األسهم النقدیة العینیة قبل انقضاء ثالث سنوات من تاریخ شهر الشركة : مالحظة

حسب المادة ) بالنسبة لزیادة رأس المال(، أو تاریخ صدور القرار الوزاري )بالنسبة للمؤسسین(

  .2011لعام  29من قانون الشركات رقم  /96/
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  : ثالم

سهم  750000س موزع إلى .ل/ ملیون 75/تأسست شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 

من رأس المال % 40س، وقد قدم المؤسسون لقاء حصتهم البالغة .ل 100القیمة االسمیة للسهم 

أثاث،  3000000مباني،  6000000أراضي،  9000000: المقدمات العینیة والنقدیة التالیة

من أسهم % 80بقیة األسهم لالكتتاب العام وغطى منها ما نسبته  نقدیة، وتم طرح 12000000

   إثبات قیود الیومیة الالزمة - :المطلوب. رأس المال الباقیة

 .إعداد المیزانیة االفتتاحیة للشركة -                             

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

18000000  

57000000  

  

  

  

75000000  

  من المذكورین

  األسهم العینیة/ حــ

  األسهم النقدیة                  / حــ

  رأس المال/ إلى حــ                           

على تكوین شركة مساهمة برأسمال  االتفاق

 ةسهم عینیمنها أ% 40 750000( 75000000

  )س.ل 100بقیمة اسمیة للسهم 

  

30000000  

   

  

  

18000000  

12000000  

  المؤسسین/ حــمن 

  إلى المذكورین                               

  األسهم العینیة / حــ                           

    األسهم النقدیة/ حــ                           

بمقدار تعهد المؤسسین باالكتتاب باألسهم العینیة 
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وطرح سهم نقدٌا،  120000وسداد قیمة % 40

  لالكتتاب العاماألسهم الباقیة 

  

9000000  

6000000  

3000000  

12000000  

  

  

  

  

  

30000000  

  من المذكورین                              

  أراضي                                  / حــ

  مباني/ حـ

  األثاث                                   / حــ

  المصرف  / حــ

   المؤسسین/ إلى حــ                         

   استالم األصول مقابل األسهم العینیة والنقدیة 

  

36000000    

36000000  

  المساهمین              / من حــ

  نقدیةاألسهم ال/ إلى حــ                        

من أسهم رأس المال % 80المساهمین بـ  كتتابا

  %)80×  45000000( الباقیة

  

36000000    

36000000  

  المصرف              / من حــ

  المساهمین/ إلى حــ                            

  سداد المساهمین لقیمة أسهمهم النقدیة

  

9000000    

9000000  

  رأس المال/ من حـ

  األسهم النقدیة/ إلى حـ                         

  بها تخفیض رأس المال باألسهم النقدیة غیر المكتتب 

  

  

  

  

  



  )2(محاسبة شركات 

 

61 
 

  قائمة المركز المالي االفتتاحیة للشركة

  رأس المال  66000000األراضي        9000000

  )100× سهم عیني ( 180000

  )100× سهم نقدي  480000(

    المباني 6000000

    األثاث 3000000

      المصرف 48000000

66000000   66000000    

  

  :شركة أشخاص تقدیم أصول وخصوم منشأة فردیة أوسداد قیمة األسهم العینیة ب

ال بد من مقارنة صافي عند تقدیم أصول وخصوم منشأة فردیة أو شركة أشخاص 

وذلك فیما یتعلق باألصول  األصول المقدمة بعد إعادة تقدیرها مع القیمة االسمیة لألسهم العینیة

المتفق على انتقالها، والخصوم التي تتعهد الشركة المساهمة بسدادها نیابة عن المنشأة الفردیة أو 

 :ونمیز حالتین, قیمة الخصوم –قیمة األصول = صول صافي األ: أن  علماً شركة األشخاص 

صافي األصول المقدمة أقل من القیمة االسمیة لألسهم یعد الفرق شهرة محل تثبت في  -

 الدفاتر    

أما إذا كان صافي األصول أكبر من القیمة االسمیة لألسهم یعد الفرق احتیاطي رأسمالي  -

ویستخدم في إطفاء خسائر إعادة التقدیر )احتیاطي تضخم قیمة األصول(یثبت في الدفاتر

 .لفي المستقب

ة حساب االكتتاب مقابل دائنیتجعل األصول المقدمة والمتفق على انتقالها مدینة بقید : محاسبیاً 

وهنا تنتقل جمیع (،الخصوم التي تعهدت الشركة المساهمة بالوفاء فیها وحساب المؤسسین

المعدومة ستبعد الدیون علمًا أنه ت, األصول بالقیمة المقدرة لها عدا حسابي المدینین وأوراق قبض

كما یتم تشكیل مؤونة دیون مشكوك فیها بما یساوي الدیون المشكوك فیها , من حساب المدینین

إن ،)وراق القبض والقیمة المقدرة لهاو تشكل مؤونة آجیو بالفرق بین القیمة االسمیة أل, تماماً 

د یكون القید كما مرحلة السدا فيمرحلة اإلصدار ومرحلة االكتتاب مطابقة تمامًا للحالة السابقة، 

  :یأتي
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  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx  

Xxx 

Xxx  

  

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

xxx 

  من المذكورین                        إلى المذكورین

  فیها. م. د. م/ المباني                          حــ/ حــ

  آجیو.م/ األثاث                           حــ/ حــ

  الدائنین/ البضاعة                         حــ/ حــ

  /....الزبائن                           حـ/ حـ

  المؤسسین/ قبض                         حــ. أ/ حــ

  / ......حــ

  استالم األصول والتعهد بااللتزامات مقابل األسهم العینیة

   

الفرق شهرة  یعدقیمة األسهم العینیة أكبر من صافي قیمة الموجودات المقدمة  إذا كانت -

 :محل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx  

  

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

xxx 

  من المذكورین                    إلى المذكورین

  فیها. م. د. م/ المباني                       حــ/ حــ

  آجیو.م/ األثاث                        حــ/ حــ

  الدائنین/ البضاعة                      حــ/ حــ

  /....الزبائن                        حـ/ حـ

  المؤسسین/ قبض                      حــ. أ/ حــ

  شهرة محل/ حــ

  العینیةاستالم األصول والتعهد بااللتزامات مقابل األسهم 
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الفرق  یعدقیمة األسهم العینیة أصغر من صافي قیمة الموجودات المقدمة، هنا كانت  إذا -

 )احتیاطي تقویم أصول(احتیاطي رأسمالي 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

  

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

xxx 

xxx 

  المذكورینمن المذكورین                     إلى 

  فیها. م. د. م/ المباني                       حــ/ حــ

  آجیو.م/ األثاث                        حــ/ حــ

  الدائنین/ البضاعة                      حــ/ حــ

  /....حـ  الزبائن                       / حـ

  المؤسسین/ قبض                       حــ. أ/ حــ

  احتیاطي رأسمالي/ حـ / ......                        حــ

  استالم األصول والتعهد بااللتزامات مقابل األسهم العینیة

   

  

عند استالم موجودات ومطلوبات منشأة تجاریة أو صناعیة لقاء أسهم عینیة فإنها : الحظةم

أن تقیم بها ماعدا المدینون  تسجل في دفاتر الشركة المساهمة العامة بالقیمة التي تم االتفاق

وأوراق القبض فإنها تبقى بقیمتها األصلیة وٕان كانت قد قدرت بأقل منها ویشكل بالفرق 

  .مخصص

 4500000/تأسست شركة مساهمة عامة لتصنیع الزجاج برأسمال قدره  1/1/2012في  :مثال

 اً سهم 11250س منها .ل 100للسهم الواحد  سهم القیمة االسمیة 45000س موزع على .ل/ 

اكتتب  اً نقدی اً سهم 33750التضامنیة، و )ب& أ (ركة خصصت للمقدمات العینیة من ش اً عینی

وسددوا قیمتها دفعة واحدة والباقي طرحت لالكتتاب العام الذي تم  اً سهم 8750بــــــ المؤسسون 

، والثاني في 1/3/2012ول في تغطیته بحیث تدفع قیمتها على قسطین متساویین األ

1/8/2012 .  
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تم نقل ملكیة شركة التضامن إلى الشركة المساهمة العامة وكانت میزانیة  10/3/2012وفي 

  :شركة التضامن تتألف من العناصر اآلتیة

  قائمة المركز المالي في شركة التضامن

  

215000  

240000  

)00250        (

  المباني

  مباني. أ. م) - (

500000    

300000  

200000   

  رأس المال

  )أ( الشریك

  )ب( الشریك

  

35000  

45000  

)10000(  

  األثاث

  األثاث. أ. م) - (

  احتیاطي عام    60000

  

180000  

225000  

)45000(  

  اآلالت

  آالت. أ. م) - (

75000  

  

  )أ(جاري الشریك   

  

  

38000  

48000  

)10000(  

  السیارات

. أ. م) - (

  سیارات

 الشریك جاري    40000

  )ب(

  قرض     100000  البضاعة     375000

  

271500  

275000  

)3500(  

  المدینون

. م. د. م) - (

  فیها

  دائنون    244000

  أوراق دفع    200000  أوراق القبض     74000

        المصرف     30500

1219000       1219000      

  :وقد اتفقت الشركة المساهمة العامة مع شركة التضامن على ما یأتي
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: إلى الشركة المساهمة العامة عدا النقدیة بالمصرف وبالقیم اآلتیةتنتقل جمیع األصول  .1

بضاعة،  450000أثاث،  36000سیارات،  40000آالت،  200000مباني،  300000

 .مدینون 269000

تتعهد الشركة المساهمة بسداد المستحق للدائنین وأوراق الدفع، أما القرض فتسدده شركة  .2

 .التضامن

التضامن على أسهم عینیة مقابل المقدمات العینیة التي انتقلت یحصل الشركاء في شركة  .3

 س.ل 1125000مساهمة العامة تبلغ قیمتها إلى الشركة ال

 .س.ل 5500ن مصروفات التصفیة التي بلغت تتحمل شركة التضام .4

  في دفاتر الشركة المساهمة العام  إثبات قیود الیومیة للعملیات السابقة -:المطلوب    

  10/3/2012إعداد المیزانیة االفتتاحیة للشركة المساهمة العامة في  -              

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

3375000  

1125000  

  

  

  

4500000  

  من المذكورین

  األسهم النقدیة                  / حــ

  األسهم العینیة/ حــ

  رأس المال/ إلى حــ                               

 4500000االتفاق على تكوین شركة مساهمة برأسمال 

سهم عیني بقیمة اسمیة  11250سهم منها  45000(

  )س.ل 100للسهم 

1/3  

875000  

   

  

875000  

  

  المؤسسین/ من حــ

  األسهم النقدیة/ حــ إلى                           

  سهم نقدي 8750على ن المؤسسیاكتتاب 

1/3  
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875000    

875000  

  

  المصرف              / من حــ

  المؤسسین/ إلى حــ                           

  سداد المؤسسین ألسهمهم المكتتب علیها

1 /4  

  

1125000  

1250000  

1250000  

  

  

  

  

  

2500000  

1125000  

  من المذكورین

  مساهمین أسهم عینیة /حـ

  قسط اكتتاب. م /حـ

        قسط تخصیص. م/ حـ

  إلى المذكورین                             

  األسهم النقدیة/ حـ                             

  األسهم العینیة/ حـ                             

  طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام

  

1125000    

1125000  

  المصرف/ من حـ

  قسط اكتتاب . م/ إلى حـ                      

  تسدید المساهمین للقسط األول 

1/3  

  

300000  

360000  

200000  

40000  

450000  

275000  

74000  

200000  

  

6000  

200000  

244000  

1125000  

  من المذكورین                 إلى المذكورین

  فیها. م. د. م/ المباني                  حــ/ حــ

  دفع. أ /األثاث                   حــ/ حــ

  الدائنین/ حــ                   اآلالت/ حــ

  المساهمین أسهم عینیة/ حــ               السیارات/ حــ

  البضاعة/ حــ

  ینالمدین/ حــ

  قبض. أ/ حـ

  شهرة محل/ حـ

  استالم األصول والتعهد بااللتزامات مقابل األسهم العینیة

10/3  
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1250000    

1250000  

  المصرف/ من حـ

  مساهمین قسط تخصیص/ إلى حـ                    

  سداد القسط الثاني

1/8  

  

  10/3/2012في  قائمة المركز المالي في الشركة المساهمة

  رأس المال  4500000    شهرة المحل    200000

سهم عیني 11250(      المباني    300000

×100(  

سهم نقدي 33750(

 ×100(  

مساهمین قسط ) - (  )1250000(  3250000  األثاث    36000

  ثاني

        اآلالت    200000

        السیارات    40000

  دائنون    244000  البضاعة    450000

   

269000  

275000  

)6000(  

  الزبائن

. د. م) - (

  فیها.م

  أوراق دفع    200000

أوراق      74000 

  القبض

      

        المصرف    2125000

3694000      3694000      
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  : المعالجة المحاسبیة لألسهم الممتازة:ثالثاً 

إضافة إلى األسهم ) أسهم ممتازة(یمكن أن تصدر الشركة المساهمة أسهم االمتیاز 

إذا لم ینص النظام األساسي للشركة على منع , العادیة بقرار من الهیئة العامة غیر العادیة

  .إصدارها صراحة

یخصص حساب لكل من األسهم العادیة واألسهم الممتازة على أن یخصص حساب :  محاسبیاً 

على ) للشركة شخصیة اعتباریة مستقلة عن شخصیة المساهمین ألن(  واحد لحساب رأس المال 

أن یفصح عن كل منها في قائمة المركز المالي، وال تختلف المعالجة المحاسبیة إلصدار وطرح 

  .عن المعالجة المحاسبیة لألسهم العادیةاألسهم الممتازة لالكتتاب 

یوجد فروق شكلیة بین حقوق حملة األسهم العادیة وحملة األسهم الممتازة فیما یتعلق 

بینهما من خالل حق  نوعیةكما یوجد فروق , بالتصویت على قرارات الهیئة العامة للمساهمین

ى حصة من األرباح بمعدل ثابت األولویة الذي تمنحه األسهم الممتازة لمالكیها في الحصول عل

, أو من خالل حق األولویة باسترداد القیمة االسمیة للسهم عند التصفیة, من قیمة األسهم الممتازة

  .أو حق تحویل األسهم الممتازة إلى أسهم عادیة

في األسهم السابقة سواء إن المعالجة المحاسبیة ألسهم االمتیاز ال تختلف عن المعالجة 

صدار واالكتتاب والتسدید إال أنه یجب إظهارها بشكل مستقل في المیزانیة العمومیة في مرحلة اإل

من أسهم عادیة وأسهم  اً یمكن أن یظهر بند رأس المال في المیزانیة مكون إذمثل األسهم العینیة 

  .عینیة وأسهم ممتازة 

  : مثال

طرحت , س.ل 5000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  15/2/2012بتاریخ      

 10000و إلى , سهم عادي  40000وكانت األسهم مقسمة إلى , األسهم على االكتتاب العام

والثاني في , 1/3األول في (وقد تم تقسیط القیمة إلى قسطین متساویین % 8سهم ممتاز 
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وبكامل األسهم الممتازة في تاریخ , سهم عادي 50000وقد تم االكتتاب بـــ ). 15/5

1/3/2012.  

تم إجراء التخصیص النسبي بالنسبة لألسهم العادیة وٕاعادة الزیادة  15/3/2012وبتاریخ 

 تسجیل القیود الالزمة -  :المطلوب. المدفوعة إلى أصحابها

 15/5/2012إعداد قائمة المركز المالي في -                                

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

   

4000000  

1000000  

   

  

5000000  

  من المذكورین

  األسهم العادیة/ حــ 

  رأس المال/ األسهم الممتازة               إلى حــ/ حــ

االتفاق على تكوین شركة مساهمة بنوعین من األسهم 

  س.ل 5000000برأسمال قدره 

15/2  

  

4000000  

500000  

500000  

  

  

   

  

  

4000000  

1000000  

  من المذكورین 

  حملة األسهم العادیة   . م/ حــ

  حملة األسهم الممتازة قسط اكتتاب. م/ حــ

  حملة األسهم الممتازة قسط تخصیص   . م/ حــ

  إلى المذكورین                         

  األسهم العادیة/ حــ                         

  األسهم الممتازة/ حــ                         

  طرح األسهم بنوعیها لالكتتاب العام 

  وتقسیط قیمة السهم الممتاز

15/2  
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5000000    

5000000  

  المصرف / من حــ

  مساهمین حملة األسهم العادیة/ إلى حــ              

  سهم 50000اكتتاب حملة األسهم العادیة ب 

1/3  

500000    

500000  

  المصرف  / من حــ

  مساهمین حملة األسهم الممتازة قسط اكتتاب/ إلى حــ    

  سداد حملة األسهم الممتازة لقسط االكتتاب

1/3  

1000000    

1000000  

  حملة األسهم العادیة   . م/ من حــ

  المصرف/ إلى حــ                       

  رد الزیادة إلى أصحابها

15/3  

  المصرف    /من حــ  500000  500000

  حملة األسهم الممتازة قسط تخصیص. م/ إلى حــ      

  سداد حملة األسهم الممتازة لقسط التخصیص

15/5  

  

  15/5/2012قائمة المركز المالي في 

  رأس المال  5000000المصرف                    5000000

  )100× سهم عادي  40000(

  )100×سهم ممتاز  10000(

5000000    5000000    
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  :ومصروفات اإلصدار التأسیس مصروفاتالمعالجة المحاسبیة ل: رابعاً 

  :مصروفات التأسیس. 1

التأسیس جمیع المصروفات التي یتحملها المؤسسون والتي تدفع من قبلهم خالل  مصروفاتمثل ت

  :فترة تكوین الشركة حتى تاریخ إشهارها واكتسابها الشخصیة المعنویة مثل

 دراسة الجدوى االقتصادیة للشركة مصروفات  -

 أتعاب القانونیین عن نظام وعقد الشركة -

   للشركة المساهمة المغفلة العامة أو الخاصة رسوم التسجیل والتصدیق على النظام األساسي -

 2011لعام  29 من قانون الشركات 226حسب المادة  س.ل 25000

 عقد االجتماع التأسیسي مصروفات  -

 ةاإلعالن عن الشرك  -

  .المطبوعات والبرید مصروفات  -

یرادیة المؤجلة التي تطفأ  في حساب اإل مصروفاتالتأسیس ضمن ال مصروفاتتبوب  :محاسبیاً 

وبناًء , )من سنتین إلى خمس سنوات(األرباح والخسائر من خالل توزیعها على عدد من السنوات 

المركز المالي تحت بند على ذلك یظهر رصید مصروفات التأسیس في طرف األصول في قائمة 

  :یسجل في نهایة كل عام الجزء المطفأ منها كما في القید اآلتيو ، األصول غیر الملموسة

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

Xxx   

Xxx 

  

  خ& أ  /حــمن 

  التأسیس مصروفات /حــإلى                       

  التأسیس مصروفاتإطفاء الجزء المتعلق بالسنة المالیة من 
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التأسیس غیر الموزع في قائمة المركز  مصروفاتبناء على ما سبق سیظهر رصید 

المالي للشركة في طرف األصول ضمن بند األصول الثابتة غیر الملموسة، ویتم توزیع الرصید 

  .الباقي على ما تبقى من سنوات إطفاء هذا المصروف

  : مثال

س في المصرف لتغطیة مصاریف .ل 800000أودعت مجموعة من المؤسسین مبلغ 

                               ، س مصاریف دراسة الجدوى االقتصادیة.ل 300000: ونفقات التأسیس والتي كانت كاآلتي

 20000س مصاریف النشر واإلعالن، .ل 50000الشركة،  س رسوم تسجیل.ل 150000

  .س مصاریف الطباعة والقرطاسیة.ل

مجلس اإلدارة في جلسته األولى تسدید المبلغ للمؤسسین من الحساب الجاري وبعد التأسیس قرر 

  .إجراء قیود الیومیة الالزمة بدفاتر الشركة: المطلوب  .للشركة لدى المصرف

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

800000   

800000  

  المصرف  / من حــ

  المؤسسین/ إلى حــ                              

  إثبات ما أودعه المؤسسون لتغطیة مصاریف التأسیس

  

  

300000  

150000  

50000  

20000 

  

  

  

  

520000  

 

  من المذكورین

  مصاریف الجدوى االقتصادیة/ حـ

  رسوم تسجیل الشركة/ حـ

  مصاریف النشر واإلعالن/ حـ

  المصرف / إلى حـ         مصاریف الطباعة والقرطاسیة/ حـ

  إثبات دفع مصاریف مرحلة التأسیس
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520000    

  

300000  

150000  

50000  

20000  

  مصاریف التأسیس   / من حـ

  إلى المذكورین                           

  مصاریف الجدوى االقتصادیة/ حـ                      

  رسوم تسجیل الشركة/ حـ                      

  مصاریف النشر واإلعالن/ حـ                       

  مصاریف الطباعة والقرطاسیة/ حـ                       

  إقفال المصاریف المذكورة في حساب مصروفات التأسیس

  

800000    

800000  

  المؤسسین/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                                    

  رد المبالغ للمؤسسین

  

  :سنوات، فإن قید استهالكها یكون 5فإذا افترضنا أن مصاریف التأسیس تستهلك على مدى 

104000    

104000  

  خ & أ / من حـ

  مصاریف التأسیس/ إلى حـ                            

  استهالك مصاریف التأسیس عن السنة األولى

  

  

  حـ مصاریف التأسیس

  104000  إلى المذكورین  520000

416000  

  خ& أ / من حـ

  رصید مدین للمیزانیة

520000    520000    
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  :اإلصدار مصروفات. 2

یقصد بمصروفات اإلصدار مجموع المصروفات التي تتحملها الشركة المساهمة لطباعة 

عمولة , مصروفات اإلعالن عن االكتتاب في الصحف(األسهم وطرحها لالكتتاب العام مثل 

  ..),مكافأة مفتش الحسابات خالل فترة التأسیس, المصرف المعتمد لالكتتاب

, هناك اتجاهان لمعالجتها فبینما یعدها البعض جزءًا من مصروفات التأسیس األخرى: محاسبیاً 

یرى البعض اآلخر ضرورة معالجتها من خالل تخصیص حساب مستقل لها یجعل مدینًا بمقدارها 

جزء منها للمساهمین على أن یسدد مع  ثم یتم تحمیلها أو, مقابل جعل حساب المصرف دائناً 

وتقفل , تتم مقابلته مع مصروفات اإلصدار الفعلیة) رسم اإلصدار(قسط االكتتاب و یسمى 

  :اإلصدار في رسم اإلصدار ویوجد هنا عدة احتماالت هي مصروفات

هنا یتم إقفال جزء من مصروفات : اإلصدار الفعلیة أكبر من رسم اإلصدار مصروفات -

 مصروفاتزیادة (التأسیس  مصروفاتحساب رسم اإلصدار والباقي یقفل في اإلصدار ب

 ).التأسیس بالباقي

هنا تقفل المصروفات برسم اإلصدار : اإلصدار الفعلیة أقل من رسم اإلصدار مصروفات -

التأسیس في  مصروفاتأو یتم تخفیض ( وتحول الزیادة بالرسم إلى حساب أرباح محتجزة

  .)حال وجودها بهذه الزیادة

  :عند سداد المؤسسین لمصروفات اإلصدار الفعلیة یسجل القید اآلتيو 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

Xxx  

Xxx  

  اإلصدار         مصروفات /حــمن 

المصرف   /حــإلى                                     

  اإلصدار مصروفاتسداد 
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، اإلصدارمن مصروفات  اً عند تكوین الشركة وٕاصدار األسهم مع تحمیل المساهمین جزءو  -

 :یسجل القید اآلتي

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

Xxx   

 

xxx 

Xxx  

  األسهم                /حــمن 

  إلى المذكورین                               

  رأس المال /حــ                               

  اإلصدار رسم /حــ                               

  تكوین الشركة وٕاصدار األسهم 

  لكل سهم) س.ل(...واحتساب رسم إصدار قدره 

  

 

وبعد االنتهاء من تغطیة االكتتاب وتحصیل األقساط تتم مقابلة مصروفات اإلصدار الفعلیة  -

  :نبرسم اإلصدار، وهناك احتماال

 اإلصدار أقل من رسم اإلصدار المحصل من المساهمین فتحول الزیادة إلى  مصروفات

 :حساب األرباح المحتجزة، ویسجل القید اآلتي

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

Xxx   

 

xxx 

xxx 

  رسم اإلصدار          /حــمن 

  إلى المذكورین                                    

  اإلصدار مصروفات /حــ                               

  األرباح المحتجزة /حــ                               

  اإلصدار وتحویل الزیادة مصروفاتإقفال 

  في رسم اإلصدار إلى حساب األرباح المحتجزة 
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  اإلصدار أكبر من رسم اإلصدار المحصل من المساهمین  مصروفاتأما إذا كانت

اإلصدار الفعلیة في رسم اإلصدار والباقي یضاف  مصروفاتفیتم إقفال جزء من 

 :التأسیس یطفأ معها حسب السنوات المستفیدة، ویسجل القید اآلتي مصروفاتل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

Xxx  

Xxx 

 

  

 

Xxx 

  من المذكورین

  رسم اإلصدار           /حــ 

  مصروفات التأسیس             /حــ

  اإلصدار مصروفات /حــ إلى                                  

وتحمیل الباقي على حساب مصروفات اإلصدار  مصروفاتفال إق

  التأسیس

  

  

  :عملیة حاالت 

  : )1(تمرین 

مساهمة برأسمال قدره اتفق المؤسسون على تكوین شركة  1/4/2012بتاریخ  

وتعهدوا . س.ل 100سهم القیمة االسمیة للسهم الواحد 150000مقسمًا إلى  15000000

بتاریخ , متساویین- من األسهم المصدرة على أن تدفع قیمتها على قسطین % 40باالكتتاب بـــ 

تم طرح  20/4/2012بتاریخ , سدد المؤسسون نصف قیمة األسهم المكتتب فیها 15/4/2012

عند االكتتاب في % 60األسهم الباقیة لالكتتاب العام بعد تقسیط قیمتها إلى ثالثة أقساط 

قسط ثالث في تاریخ % 10و, 1/8/2012عند التخصیص في تاریخ % 30, 2012/ 1/5تاریخ

  : والمطلوب. 15/5/2012كما سدد المؤسسون القسط الثاني بتاریخ . 25/10/2012
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  تسجیل القیود الالزمة لتأسیس الشركة  -

 إعداد قائمة المركز المالي بعد التأسیس -

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

15000000    

15000000  

  األسهم         /حــمن 

  رأس المال /حــإلى                                 

االتفاق على تكوین شركة مساهمة برأسمال 

15000000  

  )100× سهم  150000(

1/4  

  

3000000  

3000000  

  

  

  

6000000  

  

  من المذكورین 

  المؤسسین قسط اكتتاب    /حــ

  المؤسسین قسط تخصیص     /حــ

  األسهم /حــإلى                               

  من األسهم % 40تعهد المؤسسین باالكتتاب 

  وتقسیط قیمة السهم

1/4  

3000000    

3000000  

  المصرف     /حــمن 

  المؤسسین قسط اكتتاب /حــإلى                 

  سداد المؤسسین القسط األول

15/4  

  

5400000  

2700000  

900000  

  

  

  

  

  من المذكورین

  المساهمین  قسط اكتتاب    /حــ

  تخصیص . ق.المساهمین  /حــ

   المساهمین  قسط ثالث    /حــ

20/4  
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  األسهم /حــإلى                                9000000

  طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام 

  وتقسیط قیمة السهم

5400000    

5400000  

  

   المصرف    /حــمن 

  اكتتاب. ق.المساهمین /حــإلى                   

  سداد المساهمین لقسط االكتتاب

1/5  

3000000    

3000000  

  المصرف    /حــمن 

  تخصیص. ق.المؤسسین  /حــإلى                

  سداد المؤسسین لقسط التخصیص

15/5  

2700000    

2700000  

  المصرف   /حــمن 

  المساهمین قسط تخصیص /حــإلى                 

  سداد المساهمین لقسط التخصیص

1/8  

900000    

900000  

  المصرف    /حــمن 

  ثالث.ق.المساهمین /حــإلى                    

  المساهمین للقسط الثالثسداد 

25/10  

  

  1/4/2012في  المیزانیة العمومیة 

  رأس المال  15000000المصرف                    15000000

  )100× سهم عادي  150000(

15000000    15000000    
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  :)2(تمرین 

س مقسمًا إلى .ل 5000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/6/2012بتاریخ  

, 1600000سهم عیني منحت للمؤسسین مقابل أرض قدرت قیمتها 30000سهم منها  50000

تم االكتتاب فیها و , وطرحت األسهم الباقیة لالكتتاب العام, 1400000ومباني قدرت قیمتها 

   لتأسیس لالالزمة  تسجیل القیود -: المطلوب  .1/7/2012تاریخ بالكامل وسددت قیمتها نقدًا ب

  .إعداد قائمة المركز المالي بعد التأسیس-                                                 

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

3000000  

2000000   

  

  

5000000  

  من المذكورین

  األسهم العینیة                        /حــ

  رأس المال /حــاألسهم النقدیة                  إلى  /حــ

 5000000االتفاق على تكوین شركة مساهمة برأسمال 

  سهم نقدي  20000سهم عیني و 30000موزع على 

1/6  

  

3000000  

2000000  

  

  

  

   

3000000  

2000000  

  من المذكورین                 

  المؤسسین/ حــ

  المساهمین  / حــ

  إلى المذكورین                              

  األسهم العینیة /حــ                             

  األسهم النقدیة  /حــ                              

  د المؤسسین باالكتتاب باألسهم العینیة هُّ تع

  وطرح األسهم النقدیة لالكتتاب العام

1/6  
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1600000  

1400000  

  

  

  

3000000  

  من المذكورین

  األراضي /حــ

  المباني             /حــ

  المؤسسین /حــإلى                                

  استالم األصول المقدمة مقابل األسهم العینیة

1/6  

2000000    

2000000  

  

  المصرف /حــمن 

  المساهمین /حــإلى                                

  اكتتاب المساهمین باألسهم النقدیة وسداد قیمتها

1/7  

  

  1/4/2012في  المیزانیة العمومیة

  رأس المال  5000000األراضي         1600000

  )100× سهم عیني  30000(

  )100× سهم نقدي  20000(

    المباني  1400000

    المصرف  2000000

5000000    5000000    

  

  : )3(تمرین 

س مقسمًا إلى .ل 6000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/3/2012بتاریخ 

طرحت لالكتتاب العام وقد تم االكتتاب فیها وسددت , سهم نقدي 50000سهم منها  60000

فقد منحت للمؤسسین ) سهم عیني10000(أما الباقي  1/4/2012قیمتها دفعة واحدة نقدًا بتاریخ 

  :ن كانت كما یليمقابل میزانیة شركة تضام
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  في شركة التضامنالمیزانیة العمومیة 

  رأس المال  1000000  المباني  480000

  )أ( 600000

  )ب( 400000

  دائنون  200000  األثاث  120000

  أجور مستحقة  50000  البضاعة  160000

      الزبائن  240000

      أوراق القبض  115000

      النقدیة  135000

1250000    1250000    

  

بعد إعادة / عدا النقدیة/ وقد تم االتفاق على أن تنتقل األصول جمیعها إلى الشركة المساهمة 

الدیون  5000, البضاعة 150000, األثاث 100000, المباني 525000 : تقدیرها كما یلي

كما تعهدت الشركة . أوراق القبض 110000, الدیون المشكوك فیها 10000, المعدومة

  : المطلوب. حساب الدائنین فقط وعدم التزامها باألجور المستحقةالمساهمة بالوفاء ب

  تسجیل قیود تأسیس الشركة   -              

  .إعداد قائمة المركز المالي للشركة عند التأسیس -              
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  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

1000000  

5000000  

  

  

  

6000000  

  من المذكورین

  األسهم العینیة /حــ

  األسهم النقدیة                   /حــ

  رأس المال /حــإلى                                     

 6000000االتفاق على تكوین شركة مساهمة برأسمال 

سهم عیني بقیمة اسمیة  10000سهم منها  60000(

  )س.ل 100للسهم 

1/3  

  

1000000  

5000000  

  

  

  

  

1000000  

5000000  

  من المذكورین               

  المؤسسین/ حــ

  المساهمین/ حــ

  إلى المذكورین                                 

  األسهم العینیة  /حــ                               

  األسهم النقدیة /حــ                               

األسهم تعهد المؤسسین باالكتتاب باألسهم العینیة وطرح 

  الباقیة لالكتتاب العام

1/3  

5000000    

5000000  

  

  المصرف               /حــمن 

  المساهمین /حــإلى                                

  االكتتاب باألسهم العادیة وسداد القیمة

  

  

  

1 /4  
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525000  

100000  

150000  

235000  

115000  

90000  

  

10000  

5000  

200000  

1000000  

  المذكورین                       إلى المذكورینمن 

  فیها. م. د. م /حــالمباني                        /حــ

  آجیو.م /حــاألثاث                         /حــ

  الدائنین /حــالبضاعة                        /حــ

  المؤسسین /حــالزبائن                         /حــ

  ضقب. أ /حــ

  شهرة المحل /حــ

  استالم األصول والتعهد بااللتزامات مقابل األسهم العینیة

1/6  

  

  في الشركة المساهمة لمیزانیة العمومیةا

  رأس المال    6000000  شهرة المحل    90000

  )100× سهم نقدي  50000(    المباني    525000

  )100×سهم عیني  10000(    األثاث    100000

  دائنون    200000  البضاعة    150000

        الزبائن  235000   

        فیها.م.د.م) - (  )10000(  225000

        أوراق القبض  115000   

        آجیو. م) _(  )5000(  110000

        المصرف    5000000

6200000      6200000      
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  :)4(تمرین 

موزعًا إلى  2500000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  2/1/2012بتاریخ  

قسط أول (طرحت األسهم لالكتتاب العام على قسطین  31/1/2012وبتاریخ , سهم 25000

یسدد قسط االكتتاب , س للسهم الواحد.ل  5،  ورسم إصدار )س .ل 40 س، قسط ثانٍ .ل 60

وقد تم االكتتاب بجمیع األسهم وسدد , 31/5/2012والقسط الثاني بتاریخ , 28/2بتاریخ 

دفعت  75000بلغت مصروفات إصدار األسهم  2012/ 15/3في , القسطان في مواعیدهما

 إثبات القیود الالزمة  - :المطلوب.بشیك

 تصویر حساب المصرف-              

  .31/5/2012إعداد قائمة المركز المالي في -                   

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

2625000    

2500000  

125000  

  األسهم       /حــمن 

  إلى المذكورین                                       

  رأس المال /حــ                                    

  رسم اإلصدار /حــ                                     

  إصدار األسهم وتحمیل المساهم رسم اإلصدار

2/1  

  

1625000  

1000000  

  

  

   

2625000  

  من المذكورین                               

  اكتتاب                              . ق.المساهمین  /حــ

  المساهمین  قسط تخصیص       /حــ

  األسهم   /حــإلى                                   

  طرح األسهم لالكتتاب العام وتقسیط قیمة السهم 

2/1  
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1625000    

1625000  

  المصرف      /حــمن 

  المساهمین  قسط اكتتاب /حــإلى                      

  سداد المساهمین لقسط االكتتاب

28/2  

75000    

75000  

  مصروفات اإلصدار /حــمن 

  المصرف /حــإلى                                       

  سداد مصروفات اإلصدار

15/3  

1000000    

1000000  

  المصرف      /حــمن 

  المساهمین  قسط تخصیص /حــإلى                 

  سداد قسط التخصیص

31/5  

125000    

  

75000    

50000  

  رسم اإلصدار  /حــمن 

  إلى المذكورین                                  

  مصروفات اإلصدار /حــ                            

  أرباح محتجزة /حــ                            

إقفال مصروفات اإلصدار وتحویل الباقي لحساب أرباح 

  محتجزة

  

  

  المصرف /ــح

  مصروفات اإلصدار /حــمن   75000  اكتتاب. ق.  م/حــإلى   1625000

  رصید  2550000  تخصیصق . م  /حــإلى   1000000

2625000    2625000    
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  بتاریخ التأسیس المیزانیة العمومیة

  رأس المال  2500000      

  )100× سهم    25000(

  أرباح محتجزة  50000  المصرف  2550000

2550000    2550000    

  

موزعًا إلى  5000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  2/1/2012بتاریخ : )5(مرین ت

, %60طرحت األسهم لالكتتاب العام على قسطین بنسبة  31/1/2012وبتاریخ , سهم 50000

, 28/2یسدد قسط االكتتاب بتاریخ , س للسهم الواحد.ل  2السهم ورسم إصدار من قیمة % 40

وقد تم االكتتاب بجمیع األسهم وسدد القسطان في , 31/5/2012والقسط الثاني بتاریخ 

, توزع على خمس سنوات 225000بلغت مصروفات  التأسیس  2012/ 15/3مواعیدهما في 

   إثبات القیود الالزمة  - :المطلوب.دفعت بشیك 125000كما بلغت مصروفات إصدار األسهم 

  .إعداد قائمة المركز المالي عند التأسیس -                 

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

5100000    

  

5000000  

100000  

  األسهم                   /حــمن 

  إلى المذكورین                                 

  رأس المال /حــ                                

  رسم اإلصدار /حــ                                

  إصدار األسهم وتحمیل المساهم رسم اإلصدار

2/1  
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3100000  

2000000  

  

   

  

5100000  

  من المذكورین                               

اكتتاب                               سطق.المساهمین  /حــ

  المساهمین  قسط تخصیص    /حــ

  األسهم  /حــإلى                                   

  طرح األسهم لالكتتاب العام وتقسیط قیمة السهم

2/1  

3100000    

3100000  

  المصرف          /حــمن 

  المساهمین  قسط اكتتاب /حــإلى                   

  سداد المساهمین القسط األول

28/2  

  

225000  

125000  

  

  

  

350000  

  من المذكورین

  مصروفات التأسیس /حــ

  مصروفات اإلصدار   /حــ

  المصرف /حــإلى                               

  سداد مصروفات التأسیس ومصروفات اإلصدار

15/3  

2000000    

2000000  

  المصرف      /حــمن 

  المساهمین  قسط تخصیص /حــإلى                 

  سداد قسط التخصیص

31/5  

  

100000  

25000  

  

  

    

125000  

  من المذكورین

  رسم اإلصدار  /حــ

  مصروفات التأسیس        /حــ

  مصروفات اإلصدار /حــإلى                        

إقفال مصروفات اإلصدار برسم اإلصدار وتحمیل الباقي 

  حساب مصروفات التأسیسعلى 

31/5  
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  بتاریخ التأسیس المیزانیة العمومیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رأس المال  5000000  التأسیس. م  250000

        )100× سهم    50000(

    المصرف  4750000

5000000    5000000    
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  الثانيملبحث ا

الشركات  برأس مالاالكتتاب  تشكالملاملعاجلة احملاسبية 

  املساهمة

  :مقدمة

إن عملیة إصدار األسهم واالكتتاب علیها وتسدید قیمتها یجب أن یخطط لها بكل علمیة 

اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة، أمنیة، تشریعیة : " مع األخذ بعین االعتبار الظروف العامة

ألن إغفال أي جانب قد یؤدي إلى مشكلة ما في عملیة اإلصدار أو االكتتاب أو " وقانونیة

  .التسدید

  .مور ونشرح الحلول المحاسبیة المتعلقة بهااستنادًا لذلك نورد بعض المشاكل المتعلقة بهذه األ

  :لقسط االكتتاباالستحقاق لألقساط الالحقة  تحدید عدد أو قیمة أو تاریخعدم : أوالً 

عند تقسیط قیمة السهم إلى عدة أقساط دون أن یحدد النظام األساسي للشركة عددها أو 

قیمتها أو تاریخ استحقاقها، یتم إثبات قید التأسیس وٕاصدار األسهم بكامل قیمة رأس المال ثم یتم 

تسجیل قید تعهد المساهمین بسداد قسك االكتتاب وقید سدادهم لمبلغ قسط االكتتاب، وبعد ذلك 

حسب القسط مدینًا مقابل جعل حساب تاریخ المطالبة بكل قسط یتم جعل حساب المساهمین وب

  .األسهم المصدرة دائنا بقیمة هذا القسط المطلوب

  : مثال

س مقسمًا إلى .ل 4000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/4/2012بتاریخ 

من األسهم % 30مؤسسون بـــ وبتاریخه تعهد ال, س.ل100سهم القیمة االسمیة للسهم  40000

طرحت األسهم الباقیة لالكتتاب العام وقد حدد قسط  1/5/2012وبتاریخ , وسددوا قیمتها نقداً 

من القیمة االسمیة للسهم، على أن تحدد مبالغ األقساط الباقیة وتواریخ % 50االكتتاب بــ 
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تم االكتتاب بجمیع  15/5/2012استحقاقها تبعًا لحاجة الشركة من السیولة النقدیة، وبتاریخ 

  األسهم وسدد المساهمون عنها قسط االكتتاب 

س لكل سهم على أن یسدد .ل 30حدد مجلس اإلدارة القسط الثاني بمبلغ  15/8/2012وفي 

حدد القسط الثالث بباقي المبلغ على أن یسدد  15/9/2012، ثم في تاریخ 2012/ 1/9بتاریخ 

   :المطلوب. قساط في مواعیدهاوقد تم سداد األ 25/10/2012بتاریخ 

 تسجیل القیود الالزمة لتأسیس الشركة -

  25/10/2012إعداد قائمة المركز المالي بتاریخ  -

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

4000000    

4000000  

  األسهم      / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                               

  االتفاق على تكوین شركة مساهمة 

  )100× سهم  40000( 4000000برأسمال 

1/4  

1200000   

  

  

1200000  

  

  المؤسسین     / من حــ

  األسهم/ إلى حــ                                 

  من األسهم % 30تعهد المؤسسین باالكتتاب 

1/4  

1200000    

1200000  

  

  المصرف      / من حــ

  المؤسسین/ إلى حــ                                 

  سداد المؤسسین

  

  

1/4  
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1400000  

   

  

1400000  

  

  قسط اكتتاب    .المساهمین/ من حــ

  األسهم/ إلى حــ                                  

  طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام

  والمطالبة بالقسط  األول 

1/5  

1400000    

1400000  

  

  المصرف       / من حــ

  اكتتاب. ق.المساهمین/ إلى حــ                   

  سداد المساهمین لقسط االكتتاب 

15/5  

840000    

840000  

  المساهمین قسط تخصیص     / من حــ

  األسهم/ إلى حــ                             

  تحدید القسط الثاني والمطالبة فیه

15/8  

840000    

840000  

  المصرف       / من حــ

  المساهمین قسط تخصیص/ إلى حــ                  

  سداد المساهمین قسط التخصیص

1/9  

560000    

560000  

  

  المساهمین قسط ثالث      / من حــ

  األسهم/ إلى حــ                           

  تحدید القسط الثالث والمطالبة فیه

15/9  

560000    

560000  

  المصرف     / من حــ

  المساهمین قسط تخصیص/ إلى حــ                 

  سداد المساهمین قسط التخصیص

25/10  

  25/10المیزانیة العمومیة بتاریخ 

  رأس المال  4000000  المصرف  4000000

  )100× سهم    40000(

4000000    4000000    
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   :المصدرةاالكتتاب بأقل من األسهم  :ثانیاً 

% 10الشركة المساهمة وبعد اكتتاب المؤسسین بعدد من األسهم ال یقل عن  عند تكوین

تطرح األسهم الباقیة على االكتتاب العام خالل مدة ال , من أسهم رأس المال% 75وال یزید عن 

وقد یتم االكتتاب بعدد من األسهم یقل عن العدد  اً یوم 90وال تزید عن  اً یوم 20تقل عن 

  :هذه الحالة یوجد عدة خیارات أمام لجنة المؤسسین منها وفي, تتابالمطروح لالك

باالكتتاب بالجزء الباقي  أو متعهد التغطیة او شركات الوساطة المالیة أن یقوم المؤسسون -

وذلك خالل مهلة  %)75أو األسهم المتممة للنسبة المقبولة  فیهااألسهم غیر المكتتب (

 .لىأسبوعین من تاریخ انتهاء مدة االكتتاب األو 

إذا انتهت مدة االكتتاب األولى ومهلة األسبوعین ولم یصل عدد األسهم المكتتب فیها إلى  -

یومًا من تاریخ  90من األسهم المصدرة، یجوز منح الشركة مدة اكتتاب ثانیة مدتها % 75

 :وفي هذه الحالة نواجه احتمالین. موافقة الوزارة وهیئة األوراق المالیة

 من األسهم المصدرة % 75 یفوقیساوي أو  كتتب فیها إلى ماأن یصل عدد األسهم الم

تعد الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب فیه وتلغى األسهم غیر و المطروحة لالكتتاب، 

 الهیئةذلك من االكتتاب على أن تقر  وتسحبالمكتتب فیها ویخفض رأس المال بقیمتها 

 .العامة التأسیسیة

  من عدد األسهم المصدرة والمطروحة % 75إذا لم یصل عدد األسهم المكتتب فیها إلى

لالكتتاب العام فعلى المؤسسین الرجوع عن التأسیس، وعلى لجنة المؤسسین خالل مدة 

یومًا من تاریخ انتهاء مدة االكتتاب الثانیة، تقدیم طلب للوزارة لطي قرار  21أقصاها 

اسي وٕاعادة المبالغ المقبوضة للمكتتبین بعد تبلغها قرار الطي المصادقة على النظام األس

  . من الوزارة
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س مقسمًا إلى .ل 4000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/2/2012بتاریخ  :مثال

بـــ  وناكتتب المؤسس 10/2/2012وبتاریخ  ,س.ل100سهم القیمة االسمیة للسهم  40000

بتاریخه طرحت األسهم الباقیة لالكتتاب العام على قسطین , من األسهم وسددوا قیمتها نقداً % 40

  , 10/8/2012و, 10/5متساویین تستحق بتاریخ 

من األسهم المطروحة لالكتتاب العام وسددوا % 50اكتتب المساهمون بــــــــ  10/5/2012وبتاریخ 

اكتتب المؤسسون بالجزء المتمم الالزم لـتأسیس  20/5/2012وفي , عنها قسط االكتتاب فقط

  :المطلوب. الشركة وسددوا قسط االكتتاب وألغوا األسهم غیر المكتتب فیها

 تسجیل القیود الالزمة -

 إعداد قائمة المركز المالي للشركة بعد سداد قسط االكتتاب -

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

4000000    

4000000  

  األسهم        / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                         

  4000000االتفاق على تكوین شركة مساهمة برأسمال 

1/2  

1600000    

1600000  

  

  المؤسسین          / من حــ

  األسهم/ إلى حــ                              

من األسهم وتقسیط % 40تعهد المؤسسین باالكتتاب 

  قیمة السهم

1/2  

1600000    

1600000  

  المصرف              / من حــ

  المؤسسین/ إلى حــ                          

  سداد المؤسسین لقیمة األسهم التي اكتتبوا فیها

10/2  
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1200000  

1200000  

  

  

  

2400000  

  من المذكورین

  المساهمین  قسط اكتتاب   / حــ

  المساهمین قسط تخصیص       / حــ

  األسهم/ إلى حــ                             

  طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام

10/2  

600000    

600000  

  

  المصرف    / من حــ

  المساهمین قسط اكتتاب/ حــ من                  

  )50×%50×24000( الكتتابسداد المساهمین لقسط ا

10/5  

100000    

100000  

  المصرف  / من حــ

  المساهمین قسط اكتتاب/ إلى حــ                  

اكتتاب المؤسسین بعدد األسهم المتمم للحد األدنى لتكوین 

  )50× 2000(الشركة

20/5  

األسهم عدد + عدد األسهم المكتتب فیها للمؤسسین = عدد األسهم المكتتب فیها : مالحظة

  سهم 28000%) = 50× 24000%) + ( 40×  40000= ( المكتتب فیها للمساهمین

سهم أي أن عدد األسهم  30000=  75×  40000= عدد األسهم الالزمة لتكوین الشركة 

  )سهم 2000=28000 -30000(المتمم هو 

1000000    

  

500000  

500000  

  رأس المال            إلى المذكورین/من حــ

  المساهمین  قسط اكتتاب/ حــ                    

  المساهمین قسط تخصیص/ حــ                   

تخفیض رأس المال بقیمة األسهم الملغاة وغیر المكتتب 

  فیها

20/5  

700000    

700000  

  المصرف    / من حــ

  المساهمین قسط تخصیص/ إلى حــ             

  سداد المساهمین قسط التخصیص

10/8  
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  20/5المیزانیة العمومیة بتاریخ 

  رأس المال  3000000    

  )100× سهم    30000(

  المساهمین  قسط تخصیص) _(  )700000(    

  رأس المال المدفوع  2300000المصرف                     2300000

2300000    2300000    

  

  : مثال

على افتراض أن الهیئة العامة التأسیسیة قررت الرجوع عن تأسیس الشركة بتاریخ     

  . تسجیل القیود الیومیة: المطلوب. 15/5/2012

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

 4000000    

4000000  

  

  األسهم      / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                            

  االتفاق على تكوین شركة مساهمة برأسمال 

 4000000   

  

1/2  

1600000    

1600000  

  

  المؤسسین     / من حــ

  األسهم/ إلى حــ                               

من األسهم وتقسیط % 40تعهد المؤسسین باالكتتاب 

  قیمة السهم

1/2  
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1600000    

1600000  

  المصرف       / من حــ

  المؤسسین/ إلى حــ                              

  سداد المؤسسین

10/2  

  

1200000  

1200000  

  

  

  

2400000  

   

  من المذكورین

  المساهمین قسط اكتتاب   / حــ

  المساهمین قسط تخصیص          / حــ

  األسهم/ إلى حــ                                

  طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام

10/2  

600000    

600000  

  المصرف    / من حــ

  المساهمین قسط اكتتاب/ إلى حــ                 

  )50×%50×24000(الكتتاباالمساهمین قسط سداد 

10/5  

4000000    

  

1600000  

1200000  

1200000  

  رأس المال     /من حــ

  إلى المذكورین                       

  المؤسسین/ حــ                       

  قسط اكتتاب.المساهمین/ حــ                      

  المساهمین قسط تخصیص/ حــ                      

  إلغاء تكوین الشركة وسحب األسهم المصدرة

15/5  

  

1600000  

600000  

  

  

  

2200000  

   

  من المذكورین

  المؤسسین/ حــ

  المساهمین قسط اكتتاب  / حــ

  المصرف/ إلى حــ                          

  سداد المبالغ المقبوضة من المؤسسین والمساهمین

  

  

 إذا كانت هناك مصاریف تأسیس یتحملها المؤسسون بالتضامن والتكافل فیما بینهم: مالحظة
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  :االكتتاب بأكثر من األسهم المطروحة لالكتتاب العام: ثالثاً 

الكبیر على االكتتاب بأسهم الشركة المطروحة أن یتجاوز عدد األسهم  اإلقبالقد یتم نتیجة 

التي تم االكتتاب فیها من قبل المساهمین األسهم المصدرة والمطروحة لالكتتاب العام وبالتالي 

ة وحسب نص الماد یجب على الشركة اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لألسهم المكتتب فیها زیادة

إذا تبین أن االكتتاب قد جاوز عدد األسهم " بأنه  2011لعام  29من قانون الشركات رقم  113

المطروحة فیجب أن توزع هذه األسهم غرامة بین المكتتبین على أن یراعى في ذلك جانب 

وتقوم لجنة المؤسسین بتخصیص األسهم المكتتب فیها خالل ثالثین یومًا ".المكتتبین بعدد ضئیل

  :هماطریقتان للتخصیص ،  و ریخ انتهاء مدة االكتتابمن تا

یتم إلغاء جمیع االكتتابات الزائدة اعتبارًا من تاریخ الیوم الذي : إجراء التخصیص التاریخي .1

 وفق النظام األساسي للشركة، وصلت فیه االكتتابات إلى ما یساوي عدد األسهم المصدرة

 :وترفض هذه الطریقة لسببین هما .وٕاعادة المبالغ إلى أصحابها

  أنها مخالفة ألحكام اإلعالن عن االكتتاب السیما المدة القانونیة المحددة بمدة ال

 تتجاوز التسعین یوماً 

  ،یحرم البعض من االكتتاب نهائیًا وتلغى اكتتاباتهم بغض النظر  إذأنها غیر عادلة

 .عن عدد األسهم المكتتب فیها وأحقیته باالكتتاب ضمن المدة القانونیة

  :مثال

 100000س موزعًا على .ملیون ل/ 10/تأسست شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 

من أسهم  %30االكتتاب بـ س للسهم الواحد، وقد قام المؤسسون ب.ل 100سهم بقیمة اسمیة 

سهم وتقرر رد  80000الشركة ثم طرحت بقیة األسهم لالكتتاب العام حیث اكتتب الجمهور بـ 

إجراء قیود : المطلوب. یوماً  30الزیادة ألصحابها بعد إجراء عملیة التخصیص ولمدة ال تتجاوز 

  .الیومیة الالزمة
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  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

10000000    

10000000  

  األسهم       / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                             

  ملیون 10تكوین شركة مساهمة برأسمال 

  )100× سهم  100000(

   

0000003    

3000000  

  المؤسسین/ من حـ

  األسهم/ إلى حـ                               

  األسهم الصادرةمن % 30اكتتاب المؤسسین على 

  

0000003    

3000000  

  المصرف/ من حـ

  المؤسسین/ إلى حـ                               

  سداد المؤسسین لقیمة األسهم التي اكتتبوا علیها

  

7000000    

7000000  

    

 المساهمین/  من حــ

  األسهم/ إلى حــ                               

  لالكتتاب العام طرح األسهم الباقیة

  

   

8000000    

8000000  

  المصرف         / من حــ

  المساهمین / إلى حــ                           

  سهم 80000اكتتاب المساهمین بـ 

   

  أي بزیادة قدرها ملیون 11000000=  8000000+ 3000000= مجموع االكتتابات 

1000000    

100000  

  األسهم/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                            

  رد الزیادة ألصحابها
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وبالتالي إلغاء عدد من األسهم وقبول آخر : إجراء التخصیص النسبي لجمیع المساهمین .2

 ):هي الطریقة المعتمدة في قانون الشركات السوري(تحدد كما یليو وفق نسبة التخصیص 

= نسبة التخصیص 
عدد األسهم المطروحة لالكتتاب�عدد األسهم المخصصة بكاملها

عدد األسهم المكتتب فیها�عدد األسهم المخصصة بكاملها
  

إما , ویترتب على هذه الطریقة فیما یتعلق بمعالجة المبالغ الزائدة المدفوعة عن األسهم الملغاة

  :سجل القیدوی,حكمًا في حالة عدم تقسیط السهمإعادتها إلى أصحابها 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

 xxx         

  

  

 Xxx  

  اكتتاب     . ق.المساهمین / من حــ

 المصرف/ إلى حــ                                 

  رد الزیادة عن االكتتابات الزائدة والملغاة

   

إجراء التقاص بینها وبین المبلغ (االحتفاظ بالمبالغ الزائدة وتحویلها إلى قسط التخصیص أو  

  :سجل القیدیو , )المطلوب لقسط التخصیص عند تقسیط قیمة السهم

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

 xxx   

  

        

  

 Xxx  

  اكتتاب    . ق.المساهمین / من حــ

 المساهمین  قسط تخصیص/  إلى حــ                       

  تحویل الزیادة في قسط االكتتاب إلى قسط التخصیص 

   

  : مثال

س مقسمًا .ل 2500000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/4/2012بتاریخ 

س .ل 35, 1/5/2012س قسط  اكتتاب بتاریخ .ل 40: على ثالثة أقساط, سهم 25000إلى

وقد تم , 1/2/2013س قسط ثالث تاریخ .ل 25, 25/10/2012قسط تخصیص بتاریخ 

الشركة إجراء التخصیص وقررت , اب نقداً سهم وسدد عنها قسط االكتت 37500االكتتاب ب 
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واالحتفاظ بالزیادة لمعالجتها مع األقساط الالحقة كما سدد 10/5/2012النسبي بتاریخ 

  تسجیل القیود الالزمة -: المطلوب . المساهمون ما علیهم بتاریخ استحقاق كل قسط الحق

  31/12/2012ركز المالي بتاریخ إعداد قائمة الم -                                           

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

2500000    

2500000  

  األسهم       / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                               

  2500000تكوین شركة مساهمة برأسمال 

  )100× سهم  25000(

  

1/4  

  

1000000  

875000  

625000  

  

  

  

  

2500000   

  المذكورین من

  المساهمین قسط اكتتاب   /  حــ

المساهمین قسط تخصیص                          / حــ

  المساهمین قسط ثالث       /  حــ

  األسهم/ إلى حــ                                

  لالكتتاب العام طرح األسهم 

1 /4  

1500000    

1500000  

  المصرف         / من حــ

  المساهمین قسط اكتتاب/ إلى حــ                  

  )40× 37500( سداد المساهمین لقسط االكتتاب

1/5  

=  25000/37500= عدد األسهم المكتتب فیها /عدد األسهم المصدرة = نسبة التخصیص 

  .أي كل مساهم اكتتب بثالثة أسهم یلغى له سهم ویقبل سهمان 2/3

  10/5  المساهمین قسط اكتتاب / من حــ    500000
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  المساهمین قسط تخصیص/  إلى حــ                 500000

تحویل المبالغ الزائدة عن األسهم الملغاة لجمیع 

  المساهمین إلى قسط التخصیص

375000    

375000  

  المصرف       / من حــ

  المساهمین قسط تخصیص/  إلى حــ              

  علیهم من قسط التخصیص سداد المساهمین ما تبقى

25/10  

  

  31/12/2012المیزانیة العمومیة بتاریخ 

  )100× سهم    25000( رأس المال  2500000    

  المساهمین  قسط ثالث) _(  )625000(    

  رأس المال المدفوع  1875000المصرف                     1875000

1875000    1875000    

  

  :مثال

س مقسمًا إلى .ل 3000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/2/2012بتاریخ 

إجراء  الشركةوقررت , سهم وسددت قیمتها نقداً  40000وقد تم االكتتاب بـــــ , سهم  30000

, سهم إلى أصحابها بالكامل 5000بعد أن خصصت  25/3/2012التخصیص النسبي بتاریخ 

  . 28/3/2012وردت المبالغ الزائدة إلى أصحابها نقدًا بتاریخ 

  تسجیل القیود الالزمة -: المطلوب

  31/12/2012وٕاعداد قائمة المركز المالي بتاریخ   -          
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  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

3000000    

3000000  

  األسهم           / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                        

تكوین شركة مساهمة برأسمال  

  )100× سهم  30000(3000000

1/2  

3000000    

3000000  

  

  المساهمین          / من حــ

  األسهم/ إلى حــ                           

  األسهم المصدرة لالكتتاب العامطرح 

1/2  

4000000    

4000000  

  المصرف     / من حــ

  المساهمین/ إلى حــ                   

  سداد المساهمین لقیمة األسهم المكتتب فیها

1/3  

  - عدد األسهم المكتتب علیها)/(األسهم المخصصة –عدد األسهم المصدرة = (نسبة التخصیص 

أي كل مساهم اكتتب     5/7=  5000-5000/40000 -30000) = السهم المخصصة

  بسبعة أسهم یلغى له سهمان ویقبل خمسة أسهم

1000000    

1000000  

  المساهمین /من حــ

  المصرف/ إلى حــ                        

×  10000(إعادة المبالغ الزائدة إلى أصحابها

100(  

10/5  
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  31/12/201المیزانیة العمومیة بتاریخ 

  رأس المال  3000000المصرف                     3000000

  )100× سهم    30000(

3000000    3000000    

  

  : قبل موعد استحقاقهاسداد بعض المكتتبین جمیع األقساط أو بعضها : رابعاً 

أو غیره من األقساط األخرى إذا سدد مساهم مبالغ إضافیة تزید على قسط االكتتاب 

فإن هذه المبالغ اإلضافیة , )سابقاً شریطة عدم استحقاق المساهم أي فائدة على المبالغ المدفوعة (

  :تعالج وفق أحد احتمالین

تستخدم هذه الطریقة بصورة خاصة في حالة تحدید  :المسبقةفتح حساب المدفوعات  .1

ومنح مجلس اإلدارة حق تحدید قیمة وتاریخ استحقاق , قیمة وتاریخ قسط االكتتاب فقط

قبل بافتراض أن مساهمًا سدد مبلغًا .(األقساط الالحقة تبعًا لحاجة الشركة من السیولة النقدیة

 ):مع سداد جمیع المساهمین قسط التخصیص موعده

  التاریخ  البیان  بالغالم

  إلى  من

Xx    

  

Xxx  

Xxx  

  المصرف                /من حــ

  إلى المذكورین                     

  المساهمین  قسط تخصیص/  حــ                 

 المسبقةالمدفوعات / حــ   

  سداد قسط التخصیص

  القسط الثالث(......) وسداد المساهم
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  :مثال

س مقسمًا إلى .ل 5000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/3/2012بتاریخ 

 30, /1/4س عند االكتتاب بتاریخ .ل 40: تم تقسیط الثمن إلى أربعة أقساط, سهم 50000

س قسط رابع .ل 10, / 1/12س قسط ثالث بتاریخ .ل 20, /1/7س قسط تخصیص بتاریخ .ل

ررت وق, سهم وسدد عنها قسط االكتتاب نقداً  62500ب وقد تم االكتتاب , 1/2/2013بتاریخ 

واالحتفاظ بالزیادة لمعالجتها مع األقساط  25/4/2012الشركة إجراء التخصیص النسبي بتاریخ 

وبتاریخ استحقاق قسط التخصیص سدد المساهمون ما علیهم نقدًا كما سدد المساهم ,, الالحقة

  .سهماً  2000نه اكتتب بـــــ زین ما تبقى علیه من أقساط نقدًا علمًا بأ

  .تسجیل القیود الالزمة وفق االحتمالین -:    المطلوب 

  .31/12/2012إعداد قائمة المركز المالي بتاریخ  -              

  )المدفوعات المسبقة: (وفق الطریقة األولى الحل .1

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

5000000    

5000000  

  األسهم            / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                                 

  5000000تكوین شركة مساهمة برأسمال  

  )100× سهم  50000(

1/3  

  

2000000  

1500000  

1000000  

500000  

  

  

  

  

  

  من المذكورین

  المساهمین قسط اكتتاب   /  حــ

  تخصیص                           المساهمین قسط/ حــ

  المساهمین قسط ثالث /  حــ

  المساهمین قسط رابع        /حــ

1/3  
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  األسهم/ إلى حــ                                     5000000

  طرح األسهم لالكتتاب العام

2500000    

2500000  

  المصرف          / من حــ

  المساهمین قسط اكتتاب/ إلى حــ                   

  )40× 62500( سداد المساهمین لقسط االكتتاب

1 /4  

500000    

500000  

  المساهمین قسط اكتتاب   / من حــ

  المساهمین قسط تخصیص/  إلى حــ                

تحویل المبالغ الزائدة عن األسهم الملغاة لجمیع 

  التخصیصالمساهمین إلى قسط 

25/4  

1048000    

  

1000000  

48000  

  المصرف            / من حــ

  إلى المذكورین                        

  المساهمین قسط التخصیص / حــ                   

  )زین(المدفوعات المسبقة / حــ                   

وسداد زین قیمة   سداد المساهمین قسط التخصیص

  أسهمه

1/7  

  )الثالث والرابع(قیمة القسطین الباقیین× عدد األسهم المخصصة = المدفوعات المسبقة 

  =2000  ×4/5 ×)20 +10=(48000  

  

968000  

32000  

  

  

  

1000000  

  من المذكورین

  المصرف/ حــ

  )    زین(المدفوعات المسبقة/ حــ

  المساهمین قسط ثالث/ إلى حــ                      

  للقسط الثالثسداد المساهمین 

1/12  
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  المصرف/ حــ

      المساهمین/ إلى حــ  2500000

      إلى المذكورین  1048000

  رصید مدین  4516000المساهمین قسط ثالث          /  إلى حــ  968000

4516000    4516000    

  

  المدفوعات المسبقة/ حــ 

  المصرف/ من حــ  48000  المساهمین  قسط ثالث/ إلى حــ  32000

      رصید دائن   16000

48000    48000    

  

  31/12/2012المیزانیة العمومیة بتاریخ 

  رأس المال  5000000    

  )100× سهم    50000(

  )زین(المدفوعات المسبقة+   16000    

  المساهمین  قسط رابع) _(  )500000(    

  رأس المال المدفوع  4516000المصرف                     4516000

4516000    4516000    

 

 : معالجة تلك المبالغ مع األقساط العائدة لها .2

وتاریخ  تستخدم هذه الطریقة عندما یحدد النظام األساسي للشركة قیمة كل قسط

  ):بافتراض أن مساهم سدد القسط الرابع مع القسط الثالث( استحقاقه
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  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

Xxx    

  

Xxx   

 Xxx  

  المصرف             /من حــ

  إلى المذكورین                        

  المساهمین  قسط ثالث/  حــ                     

 المساهمین قسط رابع/ حــ               

  سداد قسط الثالث والرابع

   

لهذا القسط وبتاریخ استحقاق القسط الرابع یتم جعل حساب المصرف مدینًا بباقي المبلغ المطلوب 

  .قسطمقابل دائنیة حساب ال

مع  المدفوعة قبل موعدهامعالجة المدفوعات : المثال السابق وفق الطریقة الثانیة حل .2

 :األقساط األخرى

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

5000000    

5000000  

  األسهم           / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                             

 50000(5000000تكوین شركة مساهمة برأسمال  

  )100× سهم 

1/3  

  

2000000  

1500000  

1000000  

500000  

  

  

  

  

  

5000000  

  من المذكورین

  المساهمین قسط اكتتاب   /  حــ

  تخصیص                          . ق.م / حــ

  المساهمین قسط ثالث /  حــ

  المساهمین قسط رابع    /  حــ

  األسهم/ إلى حــ                                 

  طرح األسهم لالكتتاب العام

1/3  
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2500000    

2500000  

  

  المصرف     / من حــ

  المساهمین قسط اكتتاب/ إلى حــ                   

  )40× 62500( سداد المساهمین لقسط االكتتاب

1 /4  

500000    

500000  

  المساهمین قسط اكتتاب   / من حــ

  المساهمین قسط تخصیص/  إلى حــ               

تحویل المبالغ الزائدة عن األسهم الملغاة لجمیع المساهمین 

  إلى قسط التخصیص

25/4  

1048000    

  

1000000  

32000  

16000  

  المصرف     / من حــ

  إلى المذكورین                                

  المساهمین قسط التخصیص / حــ                      

  المساهمین قسط ثالث/  حــ                     

  المساهمین قسط رابع /  حــ                      

  سداد المساهمین قسط التخصیص

  وسداد زین قیمة باقي أسهمه 

1/7  

968000  

     

  

968000  

  المصرف        / من حــ

  المساهمین قسط ثالث/ إلى حــ                        

  سداد المساهمین للقسط الثالث

  

  المصرف/ حــ

      المساهمین/ إلى حــ  2500000

      إلى المذكورین  1048000

  رصید مدین  4516000المساهمین قسط ثالث          /  إلى حــ  968000

4516000    4516000    
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  رابعالمساهمین قسط / حــ

  المصرف/ من حــ  16000  األسهم/ إلى حــ  500000

  رصید مدین  484000    

500000    500000    

  

  31/12/2012المیزانیة العمومیة بتاریخ 

  رأس المال  5000000    

  )100× سهم    50000(

  المساهمین  قسط رابع) _(  )484000(    

  المدفوعرأس المال   4516000المصرف                     4516000

4516000    4516000    

  

  :تأخر المساهم أو توقفه عن سداد األقساط المستحقة: خامساً 

في مواعیدها  تأخر بعض المساهمین عن سداد قسط أو مجموعة من األقساط إذا

هؤالء المساهمین بضرورة دفع المبالغ  تبلغیجب على الشركة أن ، ألسباب مختلفة المستحقة

ا علیه وفي حال عدم استجابة المساهم لتبلیغ الشركة وتسدید م .المستحقة علیهم خالل أسبوع

عن ذلك في  اإلعالنبعد  یحق للشركة بیع أسهمه بالمزاد العلني أو في سوق األوراق المالیة

  .الشركة یتم بیع األسهم بأعلى سعر حصلت علیهو  ,صحیفتین یومیتین

عن الدفع الذي یجعل مدینًا بمقدار القسط المتأخر فتح حساب المساهمین المتأخرین  یتم .1

 :میع األقساط األخرى غیر المستحقة وفق القید اآلتيعنه وج
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  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

 xx                

  

Xxx   

 Xxx 

  (..) المساهمین المتأخرین عن الدفع/ من حــ

  إلى المذكورین                          

  المساهمین  قسط ثالث/  حــ                     

  المساهمین قسط رابع/ حــ  

  المتأخر عن الدفع بالمبالغ المطلوبة منه... تحمیل المساهم 

   

 

كما یتم تحمیل حساب المساهمین المتأخرین عن الدفع بمصاریف بیع األسهم بعد سدادها  .2

( قبل الشركة نیابة عن المساهم المتأخر عن الدفع باإلضافة إلى تحمیله بفوائد التأخیرمن 

 :ویسجل القید .معدل معین عن المدة من تاریخ استحقاق القسط وحتى تاریخ بیع األسهم

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

 xx              

    Xxx    Xxx                  

(..)   المساهمین المتأخرین عن الدفع/ من حــ

  إلى المذكورین                           

                                            مصاریف البیع/  حــ                     

 فوائد التأخیر/ حــ                      

  المتأخر عن الدفع... تحمیل المساهم 

  البیع وفوائد التأخیربمصاریف  

   

 

جعل حساب المصرف مدینًا مقابل یُ حساب المساهم المتأخر عن الدفع  عند بیع األسهم على .3

 :وفق القید اآلتي .دائنیة حساب المساهمین المتأخرین عن الدفع

 



  )2(محاسبة شركات 

 

111 
 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

 xx     

       

 

Xxx  

            

  المصرف   / من حــ

(..)         المساهمین المتأخرین عن الدفع/ إلى حـ              

  للسهم...بسعر(...) عن الدفع. م. إثبات بیع أسهم م

   

  

وثمن  هومن ثم یتم تسویة ذمة المساهم المتأخر عن الدفع بالفرق بین المبلغ المستحق علی

من خالل سداد المبلغ المتبقي إذا كان ثمن البیع أكبر من الذمة، ومطالبة المساهم بالفرق  البیع

  .إذا كان ثمن البیع أقل من الذمة

ویجوز حسب قوانین بعض الدول إلغاء األسهم المخصصة للمساهم الذي یتوقف عن 

ملغاة ومصادرة السداد، على أن یتم تخفیض رأس المال بالقیمة االسمیة لألسهم المخصصة وال

بفرض أن (وفق القید اآلتي  األموال المدفوعة سابقًا وتحویلها إلى حساب االحتیاطي القانوني

  ):التأخیر عن القسطین الثالث والرابع

  التاریخ  البیان  المبالغ

  إلى  من

Xx   

 

xx  

xx    

xx  

  (..)    المساهمین المتأخرین عن الدفع/ من حــ

  إلى المذكورین                              

  المساهمین قسط ثالث/ حــ         

  المساهمین قسط رابع/ حــ         

  االحتیاطي القانوني/ حــ       

تخفیض رأس المال باألسهم الملغاة وٕالغاء المطالبة بالقسطین 

  ومصادرة قسطي االكتتاب والتخصیص الثالث والرابع
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  :مثال

س مقسمًا .ل 2000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/2/2012بتاریخ  

س قسط .ل 20, 1/3/2012س عند االكتتاب بتاریخ .ل 40: على أربعة أقساط, سهم 20000

س قسط رابع .ل 20, 1/12/2012س قسط ثالث بتاریخ .ل 20, 1/8/2012تخصیص بتاریخ 

وسدد المساهمون األقساط في  ،جمیعها وقد تم االكتتاب باألسهم, 1/2/2013بتاریخ 

قامت الشركة , سهم لم یسدد عنها قسط التخصیص100عدا المساهم أحمد المكتتب بــ ,مواعیدها

وقد بلغت  1/11/2012فقررت بیعها بالمزاد العلني بتاریخ ,  بإبالغه ضرورة التسدید فلم یمتثل

 100د تأخیر قدرها س كما احتسبت الشركة  لنفسها فوائ.ل 400مصروفات اإلعالن عنها 

س للسهم الواحد وتمت بعد ذلك تسویة ذمة المساهم .ل 75وقد بیعت األسهم بسعر , س.ل

  ، تسجیل القیود الالزمة - : المطلوب   . أحمد

  )أحمد(المساهم المتأخر عن الدفع , تصویر حساب المصرف-              

  .31/12/2012 إعداد قائمة المركز المالي بتاریخ -                  

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

2000000    

2000000  

  األسهم               /حــمن 

  رأس المال /حــإلى                                

سهم  20000( 2000000تكوین الشركة برأسمال قدره 

  )س.ل 100× 

1 /2  

  

800000  

400000  

  

  

  

  من المذكورین

  المساهمین قسط اكتتاب     /حــ

المساهمین قسط تخصیص                           /حــ

  بتاریخه
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400000  

400000  

  

  

2000000  

  المساهمین قسط ثالث   /حــ

  المساهمین قسط رابع      /حــ

  األسهم /حــإلى                                 

  طرح األسهم لالكتتاب العام وتقسیط القیمة 

800000    

800000  

  المصرف           /حــمن 

  المساهمین قسط اكتتاب /حــإلى                    

  سداد قسط االكتتاب

1 /3  

  

398000  

2000  

  

  

  

400000  

  من المذكورین 

  المصرف    /حــ

  )  أحمد(المساهم المتأخر عن الدفع /حــ

  المساهمین قسط تخصیص  /حــإلى                  

قسط التخصیص وتأخر المساهم أحمد  سداد المساهمین 

  )20× سهم 100(عن الدفع 

  

1/8  

400    

400  

  مصروفات اإلعالن         /حــمن 

  المصرف/حــإلى                                 

  سداد مصروفات اإلعالن عن بیع األسهم

1/11  

4500    

  

2000  

2000  

400  

100  

  )أحمد(المساهم المتأخر عن الدفع   /حــمن 

  إلى المذكورین                               

  المساهمین قسط ثالث  /حــ                        

  المساهمین قسط رابع   /حــ                        

  مصروفات اإلعالن /حــ                        

  فوائد التأخیر /حــ                          

مطالبة المساهم المتأخر عن الدفع باألقساط غیر 

1/11  
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  المستحقة وتحمیله مصروفات اإلعالن وفوائد التأخیر

7500    

7500  

  المصرف      /حــمن 

  )أحمد(المساهم المتأخر عن الدفع /حــإلى              

  )75× 100(بیع السهم وتحصیل قیمتها 

1/11  

1000    

1000  

  )  أحمد(عن الدفع  مساهم متأخر /حــمن 

  المصرف /حــإلى                                 

  تسویة ذمة المساهم المتأخر عن الدفع

1/11  

398000    

398000  

  المصرف        /حــمن 

  المساهمین قسط ثالث  /حــإلى                    

  سداد قیمة القسط الثالث

1/12  

100    

100  

  

  فوائد التأخیر                /حــمن 

  خ. أ /حــإلى                                  

  إقفال حساب فوائد التأخیر

31/12  

  

  المساهم المتأخر عن الدفع /حــ

  المصرف /حــمن   7500  تخصیص. ق.المساهمین  /حــإلى   2000

      إلى المذكورین  4500

      )صافي حقوقه( رصید دائن  1000

7500    7500    

  رصید منقول  1000  المصرف /حــإلى   1000

1000    1000    
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  المصرف /حــ

      المساهمین قسط اكتتاب/حــإلى   800000

المساهمین قسط   /حــإلى   398000

  تخصیص

  مصروفات اإلعالن /حــمن   400

عن متأخر  مساهم/حــ من  1000  مساهم متأخر عن الدفع/حــإلى   7500

  لدفعا

  رصید مدین  1602100المساهمین قسط ثالث            /حــإلى   398000

1603500    1603500    

  

  31/12/2012بتاریخ  المیزانیة العمومیة

  رأس المال  2000000    

  )100× سهم    20000(

  المساهمین  قسط رابع) _(  )398000(    

  رأس المال المدفوع  1602000    

  )فوائد(خ &أ  100المصرف                     1602100

1602100    1602100    
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  :غیر محلولة عملیة مارینت

  : )1(تمرین

موزعًا على  4000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/1/2012بتاریخ 

وقد اكتتب المؤسسون بنصف األسهم وسددوا , س.ل 100سهم القیمة االسمیة للسهم  40000

وقد نص النظام األساسي للشركة , سهم الباقیة على االكتتاب العامبتاریخه طرحت األ.قیمتها نقداً 

من القیمة االسمیة % 50القسط األول بمقدار  31/1/2012: على تسدید األقساط كما یلي

القسط  1/9/2012, من القیمة االسمیة للسهم% 20القسط الثاني بمقدار  1/5/2012, للسهم

من % 10القسط الرابع بمقدار  1/12/2012, لسهممن القیمة االسمیة ل% 20الثالث بمقدار 

  :علمًا أنه, القیمة االسمیة للسهم

مما دفع الشركة إلى إجراء التخصیص النسبي بین , سهم 25000تم االكتتاب على   .1

 .وقررت االحتفاظ بالزیادة المدفوعة لسداد األقساط التالیة, المكتتبین

القسط الثالث عن أسهمه التي اكتتب علیها لم یسدد المساهم أحمد القسط الثاني  وال  .2

 بینما سدد باقي المساهمین ما علیهم, سهماً  800والبالغة 

كما سدد زین المخصص بـــــــ , بتاریخ استحقاق القسط الثالث سدد باقي المساهمین ما علیهم .3

 سهمًا القسط الرابع عن أسهمه 150

, للسهم 80م أحمد إلى محمد بسعر قرر مجلس إدارة الشركة بیع أسه 1/11/2012بتاریخ  .4

, س سددت عن طریق المصرف.ل 1000وقد تحملت الشركة مصروفات بیع السهم مبلغ 

 س وقد تمت تسویة ذمته.ل 600كما احتسبت لنفسها فوائد تأخیر قدرها 

 :المطلوب.سدد المساهمون القسط الرابع بتاریخ استحقاقه .5

   تسجیل القیود الالزمة للعملیات السابقة -  

  12/2012//31إعداد قائمة المركز المالي للشركة بتاریخ  -
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   ):2(تمرین

موزعًا على  2000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/1/2012بتاریخ 

من األسهم % 60وقد اكتتب المؤسسون بـــــ , س.ل 100سهم القیمة االسمیة للسهم  20000

الباقیة على االكتتاب العام على أن تسدد على  وبتاریخه  طرحت األسهم, وسددوا قیمتها نقداً 

  :أربعة أقساط كما یلي

  من القیمة االسمیة للسهم% 40القسط األول بمقدار  1/5/2012

  من القیمة االسمیة للسهم% 20القسط الثاني بمقدار  1/8/2012

  من القیمة االسمیة للسهم% 20القسط الثالث بمقدار  1/12/2012

  :علمًا أنه, من القیمة االسمیة للسهم% 20ع بمقدار القسط الراب 1/2/2013

  مما دفع الشركة إلى إجراء التخصیص النسبي بین , سهم 9000تم االكتتاب على

 .وردت المبالغ الزائدة إلى أصحابها نقداً , المكتتبین

  بتاریخ استحقاق قسط التخصیص سدد المساهمون ما علیهم عدا المساهم أحمد

 سهم 20المخصص بــــ 

 بتاریخ استحقاق القسط الثالث سدد باقي المساهمین ما علیهم عدا المساهم أحمد 

  تقرر إلغاء أسهم أحمد 31/12/2012بتاریخ 

  تسجیل القیود الالزمة للعملیات السابقة  -: المطلوب

  31/12/2012إعداد قائمة المركز المالي للشركة بتاریخ  -           

  : )3(تمرین

موزعًا على  20000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/1/2012بتاریخ  

وقد اكتتب المؤسسون بنصف األسهم وسددوا , س.ل 100سهم القیمة االسمیة للسهم  200000
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وقد نص النظام األساسي , وبتاریخه طرحت األسهم الباقیة على االكتتاب العام. قیمتها نقداً 

 20القسط الثاني بمقدار  , س.ل 50القسط األول بمقدار : كما یليللشركة على تسدید األقساط 

 :علمًا أنه, س .ل 10القسط الرابع بمقدار , س.ل 20القسط الثالث بمقدار , س.ل

فتم االحتفاظ بالزیادة المدفوعة لسداد , سهم 125000تم االكتتاب على   30/1بتاریخ  .1

 .األقساط التالیة

م محمد الذي ما علیهم عدا المساه وندد المساهمبتاریخ استحقاق قسط التخصیص س .2

 .سهم 4000اكتتب بــ 

وقد , وبنفس التاریخ سدد المساهم أحمد القسط الرابع, القسط الثالث بتاریخه ونسدد المساهم .3

 .     سهم 800خصص بـــــــ 

 س.ل 80قرر مجلس إدارة الشركة بیع أسهم محمد إلى زین بسعر  1/11/2012بتاریخ  .4

 2000وقد تحملت الشركة مصروفات بیع األسهم مبلغ , دد زین قیمتها بالكاملللسهم س

س .ل 1000كما احتسبت لنفسها فوائد تأخیر قدرها , س سددت عن طریق المصرف.ل

 .وقد تمت تسویة ذمته

قررت الشركة تخفیض رأسمالها بقیمة الباقي من القسط الرابع غیر  15/12/2012بتاریخ  .5

من القسط الرابع للمساهم  المدفوعة مقدماً فتم إعادة المدفوعات , إلیه المستحق لعدم الحاجة

 .أحمد

  تسجیل القیود الالزمة للعملیات السابقة مستخدمًا حساب المدفوعات المسبقة - : المطلوب 

  تصویر حساب المساهم المتأخر عن الدفع، حساب المصرف  -           
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  الثالثملبحث ا

   رأس املالالنظام األساسي للشركة املساهمة بتعديل تعديل 

  

في تعزیز  اً إن تعدیل رأس مال الشركة یكون استجابة لسیاسة الشركة وما تراه مناسب

  .قدرتها التنافسیة في السوق، ویكون تعدیل رأس المال بالزیادة أو بالتخفیض

  :زیادة رأس المال: أوالً 

وموافقة هیئة األوراق المالیة  غیر العادیة الهیئة العامةبقرار من زیادة رأس المال یتم 

على ذلك  2011لعام  29من قانون الشركات رقم / 101/وتصدیق الوزارة، وقد نصت المادة 

  :اآلتیةإحدى الطرق ، وذلك وفق بالكامل اً سددبشرط أن یكون م لتتم زیادة رأس المان بأ

 .على الجمهورطرح أسهم جدیدة لالكتتاب على المساهمین أو  .1

إضافة االحتیاطي االختیاري أو جزء منه أو األرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو  .2

 رأسمال الشركةكلها إلى 

 .القرض القابلة للتحویل إلى أسهم وفقا ألحكام هذا المرسوم التشریعي سنداتتحویل   .3

 دمج شركة بأخرى .4

باالكتتاب باألسهم الجدیدة للمساهم القدیم حق األفضلیة وقد ینص النظام األساسي للشركة على 

، ویجب على وفقا للتعلیمات التي تصدرها هیئة األوراق رغم كل نص مخالف في النظام األساسي

حددها الهیئة المساهم الراغب بممارسة هذا الحق تسدید قیمة األسهم الجدیدة خالل المدة التي ت

مي الشركة حق األفضلیة باالكتتاب بأسهم الزیادة تاریخ اكتساب مساهویحدد ، العامة غیر العادیة

في نهایة الیوم الخامس عشر من تاریخ قرار مجلس مفوضي هیئة األوراق بالموافقة على قیام 

  .أسهم زیادة رأس المال واعتماد نشرة اإلصدارالشركة بطرح 
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اعتمادًا على ما سبق نجد أن حق األفضلیة یمنح للمساهمین القدماء تقدیرًا لجهودهم في 

ما تحقق للشركة من مزایا ایجابیة والمتمثلة في االحتیاطیات واألرباح المحتجزة وشهرة المحل، 

األفضلیة ویحسب حق فیكتسب المساهمون القدامى حق األفضلیة باالكتتاب باألسهم الجدیدة، 

  :هم كنسبة من عدد األسهم الجدیدة على عدد األسهم القدیمة وفق المعادلةللمسا

  عدد األسهم القدیمة/عدد األسهم الجدیدة= حق األفضلیة 

ویكون حق األفضلیة واضحًا بشكل كبیر عندما تكون الشركة مزدهرة ورابحة، أما عندما 

للسهم فیكون المساهم القدیم قد تنازل یكون سعر اإلصدار لألسهم الجدیدة أقل من القیمة الحقیقیة 

  .عن جزء من األرباح بقیمة الفرق بین القیمة الحقیقیة للسهم وقیمة اإلصدار

لذلك یتم إصدار األسهم الجدیدة بسعر إصدار یزید على القیمة االسمیة لها ویمثل الفرق ما بین 

ًا من احتیاطیات الشركة وتمثل العالوة جزء, سعر إصدار السهم وقیمته االسمیة عالوة إصدار

الطریقة األكثر شیوعًا  تعدو .تدفع بكاملها مع قسط االكتتاب وتقفل بحساب األرباح المحتجزة

 :لحساب عالوة اإلصدار هي طریقة القیمة الحقیقیة للسهم، وتحسب

 عدد األسهم القدیمة/ األرباح المحتجزة + االحتیاطیات+ رأس المال =  القیمة الحقیقیة للسهم

  ویمثل الفرق بین القیمة الحقیقیة والقیمة االسمیة للسهم عالوة إصدار األسهم 

وهو  30/6/2012فیما یلي المیزانیة العمومیة إلحدى الشركات المساهمة العامة بتاریخ  :مثال

  :تاریخ زیادة رأس مال الشركة

  30/6/2012المیزانیة العمومیة بتاریخ 

  )100× سهم    110000( المالرأس   11000000  أصول ثابتة  10000000

  احتیاطي قانوني  1900000   أصول متداولة  5000000

  احتیاطي اختیاري  1400000  نقدیة  2000000

  التزامات مختلفة  2700000    

17000000    17000000    
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   حساب القیمة الحقیقیة للسهم الواحد -:  المطلوب

  تحدید مقدار عالوة اإلصدار فیما إذا قررت الشركة زیادة رأس المال بإصدار  -             

 .أسهم جدیدة وبما یحقق المساواة بین المساهمین القدامى والمساهمین الجدد              

  :الحل

  مجموع األسهم القدیمة/ االحتیاطیات+ رأس المال = القیمة الحقیقیة للسهم 

  س.ل 130=  110000/ 3300000+  11000000=                     

  س.ل 30=  100 – 130= عالوة اإلصدار 

  :مثال

سهم بقیمة اسمیة  100000مساهمة عامة زیادة رأس مالها بطرح قررت شركة  1/4/2012في  

س للسهم الواحد، وقد تم االكتتاب بجمیع األسهم .ل 40س وبعالوة إصدار .ل100للسهم 

  .كامل القیمة نقداً الجدیدة ودفع المساهمون 

  تسجیل قیود الیومیة لزیادة لرأس المال في دفاتر الشركة: المطلوب

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

10000000    

10000000  

  األسهم              / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                          

 100× سهم  100000(زیادة رأس المال بإصدار 

  )س.ل
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14000000    

  

10000000  

4000000  

  

  المساهمین/  من حــ

 إلى المذكورین                             

  األسهم/ حـ                           

  عالوة اإلصدار/ حــ                            

  اكتتاب المساهمین على األسهم الجدیدة المطروحة

  

4000000    

4000000  

  عالوة اإلصدار          / من حــ

  االحتیاطي الرأسمالي/ إلى حــ                    

إقفال عالوة اإلصدار في حساب االحتیاطي 

  الرأسمالي

  

  

  :مثال

سهم  150000قررت إحدى الشركات المساهمة زیادة رأسمالها بطرح  1/2/2012في 

وقد تم االكتتاب . س للسهم الواحد.ل 50س للسهم الواحد وبعالوة إصدار .ل 100بقیمة اسمیة 

س، .ل 30س، والثاني .ل 40األول  باألسهم الجدیدة على أن یتم الدفع على ثالثة أقساط

  . س، وقد سددت األقساط في مواعیدها.ل 30والثالث 

  .إثبات قیود الیومیة الالزمة: المطلوب

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

15000000    

15000000  

  األسهم              / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                        

  )100× سهم  150000(زیادة رأس المال بإصدار 
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13500000  

4500000  

4500000  

  

  

  

  

  

15000000  

7500000  

  المذكورینمن 

  )عالوة+ قسط (قسط اكتتاب المساهمین/  حــ

  المساهمین قسط ثان/ حـ

  المساهمین قسط ثالث/ حـ

 إلى المذكورین                              

  األسهم/ حـ                             

  عالوة اإلصدار/ حــ                             

  اكتتاب المساهمین على األسهم الجدیدة المطروحة

  

13500000    

13500000  

  المصرف          / من حــ

  المساهمین قسط أول اكتتاب/ إلى حــ               

  سداد المساهمون لقسط االكتتاب مع عالوة اإلصدار

  

4500000    

4500000  

  المصرف          / من حــ

  تخصیصالمساهمین قسط / إلى حــ                 

  الثاني  لقسطلسداد المساهمون 

  

4500000    

4500000  

  المصرف          / من حــ

  المساهمین قسط ثالث/ إلى حــ                 

  سداد المساهمون للقسط الثالث 

  

7500000    

7500000  

  عالوة اإلصدار          / من حــ

  االحتیاطي الرأسمالي/ إلى حــ                  

إقفال عالوة اإلصدار في حساب االحتیاطي 

  الرأسمالي
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  :زیادة رأس المال یجب أن تتوافر فیها الشروط اآلتیةوعند 

  تصدر األسهم الجدیدة بقیمة اسمیة معادلة للقیمة االسمیة األصلیة ومع ذلك یجوز للهیئة

تقرر إضافة عالوة إصدار إلى القیمة االسمیة للسهم وفي هذه الحالة  نأالعامة غیر العادیة 

 .الفرق بین القیمة االسمیة وقیمة اإلصدار ربحا في حساب االحتیاطي یعد

   ونبنشر بیان في صحیفتین یومیتین على األقل یعلم فیه المساهم اإلدارةیقوم مجلس 

 .بأولویتهم في االكتتاب وتاریخ افتتاحه وٕاقفاله وتسدید قیمة األسهم المكتتب بها 

 ئة العامة بزیادة رأسمالها أو بتعدیل نظامها یجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهی

األساسي تنفیذه خالل مهلة ستة أشهر من تاریخ تصدیق الوزارة على قرار الهیئة العامة 

بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة وسنة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة العامة 

 .القرار الغیا حكما بعد مضي هذه المدة  یعدو 

  إذا قررت الهیئة العامة غیر العادیة للشركة زیادة رأس المال عن طریق إیجاد أسهم عینیة

تباع األصول المنصوص علیها بشأن األسهم العینیة المصدرة عند التأسیس اجدیدة وجب 

  .وتقوم عندئذ الهیئة العامة العادیة بوظائف الهیئة العامة التأسیسیة

  :المال المعالجة المحاسبیة لزیادة رأس 

  :زیادة رأس المال بإصدار أسهم نقدیة بالقیمة االسمیة: أوالً 

المحاسبیة إلصدار األسهم الجدیدة عن تلك المتعلقة بتكوین الشركة  تختلف المعالجة ال

  .سواء تم تسدید قیمة األسهم دفعة واحدة أو على أقساط كما مر معنا سابقاً 

  :بعالوة إصدارزیادة رأس المال بإصدار أسهم : ثانیاً 

إال أن ذلك . یجب أن یكون إصدار األسهم الجدیدة بنفس القیمة االسمیة لألسهم القدیمة

لمساهمین القدامى ألن المساهمین الجدد سیشاركونهم بما حققته الشركة من أرباح بایلحق ضررًا 

  .غیر موزعة واحتیاطیات وشهرة محل في الفترة السابقة
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ة إلى إصدار أسهم بعالوة إصدار لتحقیق العدالة بین المساهم القدیم لهذا تلجأ الشركات المساهم

مثل عالوة اإلصدار الفرق بین القیمة االسمیة للسهم وقیمة اإلصدار، فیتم فتح حساب ت ،والجدید

  .خاص لها یقفل في حساب االحتیاطي الرأسمالي في نهایة العام

  :إصدار زیادة رأس المال بإصدار أسهم نقدیة بعالوة: أوالً 

القیمة االسمیة , سهم 50000س مقسمًا إلى .ل 5000000شركة مساهمة رأسمالها  : مثال

قررت زیادة رأسمالها بمقدار ,س.ل 600000س لدیها احتیاطیات مختلفة قدرها .ل 100للسهم 

وعلى أن , س للسهم الواحد.ل 109س من خالل طرح أسهم بسعر إصدار .ل 2500000

. اویین وتم االكتتاب باألسهم الجدیدة وسدد القسطانیقسط سعر السهم الجدید على قسطین متس

  :المطلوب

 تحدید القیمة الدفتریة للسهم القدیم  . أ

 تحدید القیمة الدفتریة للسهم بعد زیادة رأس المال  . ب

 تحدید خسارة المساهم القدیم عن كل سهم یملكه  . ت

 تحدید مكسب المساهم الجدید عن كل سهم یكتتب علیه  . ث

 .تتاب للمساهم القدیمتحدید حق األفضلیة في االك  . ج

 .صدار األسهم الجدیدةتسجیل القیود الالزمة إل  . ح

  :  الحل

  س.ل 112=  50000/ 600000+  5000000= القیمة الدفتریة للسهم 

× 25000+(600000+2500000+5000000[= الدفتریة للسھم بعدالزیادة لقیمةا

  س.ل 111)=25000+ 50000/(])9

 111= س لكل سهم أي مكسب المساهم الجدید .ل 1=  111 – 112= خسارة المساهم القدیم 

  س للسهم.ل 2= 109 –
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أي كل مساهم یملك سهمین قدیمین له حق  1/2= 25000/50000= حق األفضلیة   

  .األولویة باالكتتاب بسهم جدید فقط

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

2725000     

  

2500000  

225000  

  األسهم          / من حــ

  إلى المذكورین                                

  رأس المال/ حــ                                

  عالوة االصدار/ حــ                               

 للسهم  9سهم بعالوة إصدار  25000زیادة رأس المال 

  

  

1475000  

1250000  

  

  

  

2725000  

  من المذكورین

  )9+ 50(×   25000اكتتاب مساهمین قسط / حــ

  مساهمین قسط تخصیص      / حــ

  األسهم  / إلى حــ                                

  طرح األسهم لالكتتاب العام وتقسیط قیمة السهم

  

1475000    

1475000  

  المصرف      / من حــ

  مساهمین قسط اكتتاب/ إلى حــ                    

  االكتتاب مع العالوةسداد المساهمین لقسط 

  

1250000    

1250000  

  المصرف     / من ح 

  مساهمین قسط تخصیص / إلى حــ                   

  سداد قسط التخصیص

  

225000    

225000  

  عالوة اإلصدار      / من ح 

  احتیاطي رأسمالي/ إلى حــ                         

  إقفال عالوة اإلصدار
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  :بعالوة إصدارإصدار األسهم العینیة المال ب زیادة رأس: ثانیاً 

إذا قررت الهیئة العامة غیر العادیة للشركة زیادة رأس المال عن طریق إیجاد أسهم عینیة 

جدیدة وجب إتباع األصول المنصوص علیها بشأن األسهم العینیة المصدرة عند التأسیس وتقوم 

  ).102المادة(مة التأسیسیةعندئذ الهیئة العامة العادیة بوظائف الهیئة العا

ال تختلف المعالجة المحاسبیة إلصدار أسهم عینیة عند زیادة رأس المال عن إصدار وبالتالي 

  .تلك األسهم في حال التأسیس

  : مثال

س من .ل 4000000قررت الهیئة العامة غیر العادیة لشركة مساهمة زیادة رأسمالها بمبلغ 

, س للسهم الواحد.ل 110بسعر إصدار , سهم عیني 12000سهم منها  40000خالل إصدار 

  :وقد منحت األسهم العینیة لشركة تضامن التي انضمت للشركة والتي كانت میزانیتها كما یلي

  میزانیة شركة تضامن

  رأس المال  1160000  أصول ثابتة  800000

  )أ( 600000    البضاعة  150000

  )ب( 560000    الزبائن  250000

  احتیاطي عام  100000  جاري ب  50000

  )أ(جاري   40000  قبض  . أ  80000

  الدائنون  150000  النقدیة  120000

1450000    1450000    

  

, البضاعة 100000, األصول الثابتة 1100000: تمت إعادة تقدیر أصول الشركة  كما یلي

وقد تمت , أوراق قبض 75000, الدیون المشكوك فیها 10000, الدیون المعدومة 20000
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وتعهدت الشركة المساهمة بالوفاء بحساب , الموافقة على انتقال جمیع أصولها عدا النقدیة

  :تم طرح األسهم الباقیة لالكتتاب العام على قسطینو . الدائنین

وقد تم االكتتاب بجمیع األسهم وسدد , قسط التخصیص 30, س قسك االكتتاب.ل 70

  .الالزمة لزیادة رأس المالإثبات القیود : لمطلوبا . القسطان في موعدیهما

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

3080000  

1320000  

  

  

  

  

4000000  

400000  

  من المذكورین             

  األسهم النقدیة/ حــ

  األسهم العینیة/ حــ

  إلى المذكورین                                   

  رأس المال/ حــ                                 

  عالوة اإلصدار/ حــ                                 

إصدار األسهم النقدیة والعینیة بعالوة إصدار لزیادة رأس 

  المال

  

1320000    

1320000  

  ) شركة التضامن(المساهمین / من حــ

  األسهم العینیة/ إلى حــ                            

التضامن بتقدیم أصولها وخصومها مقابل تعهد شركة 

  أسهم عینیة

  

  

1100000  

100000  

230000  

  

  

  

  

  من المذكورین                           

  األصول الثابتة/ حــ

  البضاعة/ حــ

  الزبائن/  حــ
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80000    

  

10000  

5000  

150000  

1320000  

25000  

  قبض. أ/ حـ

  إلى المذكورین                          

  فیها.م.د.م/ حــ                          

  آجیو. م/ حـ                           

  الدائنین/ حــ                           

  )التضامن.ش(المساهمین/حــ                           

  احتیاطي إعادة تقدیر/ حــ                           

  األسهم العینیةتقدیم األصول والخصوم مقابل 

  

2240000  

840000  

  

  

  

3080000  

  من المذكورین

  مساهمین قسط اكتتاب/ حــ

  مساهمین قسط تخصیص    / حــ

  األسهم النقدیة/ إلى حــ                      

  طرح األسهم لالكتتاب العام على قسطین

  

2240000    

2240000  

      المصرف    / من حــ

  مساهمین قسط اكتتاب/ إلى حــ                      

  اإلصدارسداد قسط االكتتاب وعالوة 

  

840000    

840000  

  المصرف       / ـمن ح

مساهمین قسط تخصیص               / إلى حــ                     

  سداد المساهمین  قسط التخصیص

  

  

400000    

400000  

  عالوة اإلصدار         /  ـمن ح

  احتیاطي رأسمالي/ إلى حــ                     

  إقفال العالوة
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لذلك , إن صافي قیمة األصول المقدمة أكبر من سعر إصدار األسهم العینیة الممنوحة :مالحظة 

یظهر في قائمة المركز المالي للشركة المساهمة ، و اعتبر الفرق الدائن احتیاطي إعادة تقدیر

إما بإطفاء خسائر إعادة تقدیر أصول وخصوم  ضمن حقوق الملكیة على أن یستخدم الحقاً 

  .الشركة المساهمة أو بزیادة رأس المال

  :زیادة رأس المال باالحتیاطي االختیاري واألرباح المحتجزة: ثالثاً 

أجاز قانون الشركات السوري للشركات المساهمة إضافة االحتیاطي االختیاري أو جزء 

زء منها إلى رأسمال الشركة بصورة أسهم مجانیة توزعها منه أو األرباح المدورة المتراكمة أو ج

على مساهمیها بدون مقابل وبنسبة األسهم التي یملكها كل مساهم، وال یجوز احتساب عالوة 

  :إصدار علیها، وتكون القیود المحاسبیة كاآلتي

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

Xxx   

Xxx 

  األسهم المجانیة           / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                                   

  إصدار أسهم مجانیة للمساهمین وزیادة رأس المال

  

   

Xxx 

xxx 

  

  

  

xxx  

   

  من المذكورین

  االحتیاطي االختیاري/  حــ

  األسهم/ األرباح المحتجزة                      إلى حـ/ حـ

  المحتجزة لزیادة رأس المالتحویل االحتیاطي االختیاري واألرباح 
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  :مثال

س، مقسم إلى .ل/ 6000000/یبلغ رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة  

سهم، وقد قررت الهیئة العامة غیر العادیة زیادة رأس المال بإصدار أسهم مجانیة  60000

  :س وذلك عن طریق.ل 100لمساهمیها بقیمة اسمیة 

 س.ل 1000000االحتیاطي االختیاري البالغ من % 50نسبته  تحویل ما -

 س.ل 700000تحویل كامل األرباح المحتجزة البالغة  -

  .إثبات قیود الیومیة الالزمة لزیادة رأس المال للشركة: المطلوب

  س.ل 1200000=  700000) + 2/ 1000000(= الزیادة في رأس المال : الحل

  سهم 12000=  100/  1200000= عدد األسهم المجانیة      

أي كل مساهم یملك خمسة  1/5=  12000/60000= نسبة توزیع األسهم على المساهمین 

  أسهم یستحق سهمًا واحدًا مجانیاً 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

1200000   

1200000 

  األسهم المجانیة           / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                               

  سهم مجاني للمساهمین لزیادة رأس المال12000إصدار 

  

   

500000 

700000 

  

  

  

1200000 

   

  

  من المذكورین

  االحتیاطي االختیاري/  حــ

  المجانیة األسهم/ األرباح المحتجزة           إلى حـ/ حـ

تحویل االحتیاطي االختیاري واألرباح المحتجزة لزیادة 

  رأس المال
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  :تحویل قرض السندات إلى رأس المالالمال بزیادة رأس : رابعاً 

یحق للشركة تحویل سندات قرضها إلى أسهم وبالتالي زیادة رأس المال بقیمتها شریطة 

أن تكون تلك السندات قابلة للتحویل بناًء على قرار الهیئة العامة غیر العادیة وموافقة مالكي 

  :ل القید اآلتيویتم تسجی). 29مادة (السندات على ذلك عند اكتتابهم 

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

Xxx  Xxx      رأس المال/ من حـ قرض السندات                إلى حــ  

  تحویل قرض السندات إلى رأس المال 

  وتوزیع أسهم على حملة السندات وسحب سنداتهم

  

  

  :مثال

س، وقد اتفقت .ل 8000000بلغت قیمة السندات المستحقة على إحدى الشركات المساهمة  

إثبات : المطلوب.الشركة مع حملتها على إصدار أسهم تعادل قیمتها ومنحها لهم مقابل سنداتهم

  .قیود الیومیة الالزمة

  :الحل

 التاریخ البیان المبالغ    

  إلى  من

8000000   

8000000 

  األسهم             / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                            

  زیادة رأس المال
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8000000   

8000000  

  قرض السندات/من حــ

  حملة السندات/ إلى حـ                          

 حملة السندات لقرض السندات إثبات استحقاق 

 

8000000    

8000000  

  حملة السندات   / من حـ

  األسهم/ إلى حـ                             

  تحویل حملة السندات إلى مساهمین 

 

  

 :موجودات الشركة المساهمة تقدیرزیادة رأس المال بأرباح إعادة : خامساً 

لم یذكر قانون الشركات السوري أي نص حول زیادة رأس المال في الشركة المساهمة 

ترك األمر للنظام األساسي لكل شركة مساهمة، لذلك قد  بأرباح إعادة تقدیر موجوداتها، وٕانما

تلجأ بعض الشركات المساهمة في حال ارتفاع األسعار وزیادة حدة التضخم وعدم االستقرار 

االقتصادي إلى زیادة رأسمالها عن طریق إعادة التقدیر لموجوداتها الثابتة بشكل خاص، مما قد 

مجانیة مقابل هذه الزیادة  مٍ أ الشركة إلى إصدار أسهودات فتلجینجم عنه زیادة في قیمة الموج

  .توزع على المساهمین بشكل نسبي

ویتم إثبات أرباح إعادة التقدیر في الطرف الدائن لحساب إعادة التقدیر أما الخسائر 

فتدرج في الطرف المدین للحساب المذكور، ثم یتم ترصید الحساب فإذا كانت النتیجة ربحًا 

، یمكن زیادة رأسمال الشركة المساهمة به من خالل إقفال )لحساب إعادة التقدیررصید دائن (

  :حساب إعادة التقدیر بحساب رأس المال بالقید اآلتي
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  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

XXX XXX 

  

   

  إعادة التقدیر                 / من حــ 

  رأس المال / إلى حــ                               

  ر زیادة رأس المال بأرباح إعادة التقدی

  ومنح المساهمین أسهمًا مجانیة 

  )زیادة القیمة االسمیة ألسهمها السابقة(

  

  

یرى بعض المؤلفین أن إعادة تقدیر األصول یؤدي إلى إظهار القیمة الحقیقیة لرأس المال 

الحقیقیة للسهم، وهناك من یرى أنه بدًال من زیادة رأس المستثمر مما یترتب علیه تحدید القیمة 

المال بأرباح إعادة التقدیر یفضل تحویلها إلى احتیاطي إعادة التقدیر لمقابلة الخسائر الناتجة 

 ).16المعیار رقم (عن إعادة التقدیر مستقبًال وذلك انسجامًا مع معاییر المحاسبة الدولیة 

  :كات المساهمة العامة كما یليكانت میزانیة إحدى الشر   :مثال

  المیزانیة

  رأس المال  5000000  أصول ثابتة  3000000

  )100× سهم 50000(    أصول متداولة  2050000

  احتیاطیات  355000  نقدیة  505000

  دائنون  200000    

5555000    5555000    

  

الحقیقي للشركة ونظرًا الرتفاع أسعار األصول الثابتة نتیجة التضخم وإلظهار المركز المالي 

قدرت بمبلغ ، و ل الشركة الثابتة بالقیم الجاریةقررت الهیئة العامة للمساهمین إعادة تقدیر أصو 
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س وزیادة رأس المال بتحویل أرباح إعادة التقدیر إلى رأس المال وٕاصدار أسهم .ل 4250000

  .التقدیر إثبات قیود الیومیة الالزمة وٕاعداد المیزانیة بعد إعادة: المطلوب .مجانیة

  :الحل

  س.ل 1250000=  3000000 – 4250000= مقدار الزیادة نتیجة إعادة التقدیر  

  سهم 12500=  100/ 1250000= عدد األسهم الجدیدة 

أسهم یحصل  4أي كل مساهم یملك  1/4=  12500/50000= نسبة توزیع األسهم المجانیة 

  . على سهم جدید مجاني

 التاریخ البیان المبالغ    

  إلى  من

1250000 

 

  

1250000 

  األصول الثابتة             / من حــ

  أرباح إعادة التقدیر/ إلى حــ                          

 إعادة تقدیر األصول الثابتة 

 

1250000   

1250000  

  األسهم المجانیة/من حــ

  رأس المال/ إلى حـ                                

 إثبات إصدار أسهم مجانیة مقابل أرباح إعادة التقدیر 

 

1250000  

  

  

1250000  

     أرباح إعادة التقدیر/ من حـ

  المجانیة األسهم/ إلى حـ                             

   إقفال أرباح إعادة التقدیر بتحویلها ألسهم مجانیة

 

  

  

  



  )2(محاسبة شركات 

 

136 
 

  لمیزانیة بعد إعادة التقدیرا

  رأس المال  62500000  أصول ثابتة  4250000

  )100× سهم  62500(    أصول متداولة  2050000

  احتیاطیات  355000  نقدیة  505000

  دائنون  200000    

6805000    6805000    

  

  ):إلى مساهمین الدائنینتحویل (زیادة رأس المال برسملة دیون الشركة : سادساً 

مالها باالتفاق مع الدائنین على یمكن أن تلجأ الشركات المساهمة أحیانًا إلى زیادة رأس 

تحویل دیونهم على الشركة إلى أسهم خصوصًا عندما تكون هذه الدیون كبیرة وال تستطیع الشركة 

  :أما القیود المحاسبیة فتكون كاآلتي. دفعها من أموالها

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

Xxx   

Xxx 

  األسهم             / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                                   

  زیادة رأس المال باألسهم الصادرة للدائنین

  

Xxx 

  

  

  

  

xxx  

 xxx 

  

                       ینالدائن/ من حـ

  إلى المذكورین                                            

  )بالقیمة االسمیة(األسهم /  حــ                                   

  عالوة إصدار / حـ                                      

  ینإلى مساهم الدائنینتحویل 
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Xxx 

  

  

xxx 

  

  عالوة اإلصدار                    / من حـ

  االحتیاطیات/ إلى حـ                                      

  إقفال عالوة اإلصدار

  

  : مثال

اتفقت إحدى الشركات المساهمة العامة مع دائنیها على تحویل دیونهم البالغة 

سهم  50000س إلى أسهم جدیدة تزید بقیمتها رأس مال الشركة وذلك بإصدار .ل 6000000

  .إثبات قیود الیومیة الالزمة: المطلوب. للسهم الواحدس .ل 100بقیمة اسمیة 

  س.ل 5000000= 100× 50000= القیمة االسمیة لألسهم الصادرة : الحل

  س.ل 1000000=  5000000 – 6000000= عالوة اإلصدار       

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

5000000    

5000000 

  األسهم             / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                                   

  زیادة رأس المال باألسهم الصادرة للدائنین

  

6000000 

  

  

  

  

5000000  

 1000000 

  

  ن                         یالدائن/ من حـ

  إلى المذكورین                             

  )بالقیمة االسمیة(األسهم /  حــ                       

  عالوة إصدار / حـ                        

  نین إلى مساهمیتحویل الدائن

  

1000000 

  

  

1000000 

  

  عالوة اإلصدار                    / من حـ

  االحتیاطیات/ إلى حـ                              

  إقفال عالوة اإلصدار

31/12  
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  : تخفیض رأس المال: ثانیًا 

، )بشرط عدم المساس بحقوق الدائنین(تلجأ الشركات المساهمة إلى تخفیض رأسمالها

  :ألسباب مختلفة منها وذلك

 مما یؤدي إلى انخفاض معدل العائد على رأس , زیادة حجم رأس المال عن حاجتها الفعلیة

 )وجود سیولة غیر مستثمرة بشكل جید( المال المستثمر

  تجاوز خسائر الشركة من السنوات السابقة نصف حجم رأسمالها وعدم تمكن الشركة من

 .إطفائها

طرق تخفیض  2011لعام  29من قانون الشركات السوري رقم / 104/وقد بینت المادة 

بإلغاء جزء من ثمنها یتم تخفیض رأس المال إما بتخفیض قیمة األسهم : رأس المال باآلتي

المدفوع یوازي مبلغ الخسارة في حال وجود خسارة في الشركة، مع مراعاة الحد األدنى لقیمة 

السهم المحددة في هذا القانون أو بإعادة جزء من رأس المال إذا رأت الشركة أن رأسمالها یزید 

 .عن حاجتها أو باستهالك أسهم الشركة

 :اآلتیةویتم ذلك بالطرق   :حاجة الفعلیةزیادته عن اللتخفیض رأس المال  .1

 : بعدم مطالبة المساهمین بها المدفوعةإلغاء مطالبة األقساط غیر   . أ

یمكن تخفیض  إذتستخدم هذه الطریقة فقط في حالة عدم التسدید الكامل لرأسمال الشركة 

  : هنا یتم تسجیل القید.مطالبة بدفعهاالرأس المال بإلغاء األقساط غیر المسددة وعدم 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

XXX  

XXX 

  

  رأس المال         /من حــ  

  ...المساهمین قسط/ إلى حــ                        

  تخفیض رأس المال بمقدار األقساط المستحقة 
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  :مثال

سهم القیمة  200000س مقسم إلى .ل 20000000رأسمالها  شركة مساهمة عامة

وبعد أن تم دفع األقساط الثالثة . س یسدد على أربعة أقساط متساویة.ل 100االسمیة للسهم 

 األولى من قبل المساهمین قررت الشركة تخفیض رأسمالها وذلك بعدم مطالبة المساهمین دفع 

  إثبات تخفیض رأس المال في دفتر الیومیة: المطلوب. القسط األخیر الذي لم یسدد بعد

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

5000000    

5000000 

  رأس المال             / من حــ

  مساهمي قسط رابع/ إلى حــ                       

  تخفیض رأس المال بالغاء القسط األخیر

  

 

  :للسهماالسمیة بإنقاص القیمة  رأس المالتخفیض   . ب

تقوم الشركة بتخفیض القیمة االسمیة للسهم عندما یكون رأس المال المصدر قد سدد 

بمقدار بكامله، ویجوز للهیئة العامة غیر العادیة اتخاذ قرار التخفیض ورد جزء من قیمة األسهم 

 :یتم ذلك محاسبیًا باثبات قید التخفیض اآلتي. لجمیع المساهمینالتخفیض 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

XXX  

XXX 

  

  رأس المال            /من حــ  

  المساهمین/ إلى حــ                                

  ......تخفیض رأس المال بمقدار
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XXX   

XXX 

  

  المساهمین       / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                                

  القیمة االسمیةإعادة المبالغ ألصحابها وتخفیض 

  

  

   :مثال

س .ل 20000000قررت إحدى الشركات المساهمة العامة تخفیض رأسمالها البالغ 

قامت برد المبلغ إلى المساهمین بشیكات وأصدرت فقد ، % 10المسدد بالكامل وذلك بنسبة 

  .أسهمًا جدیدة بقیمة أقل من القیمة االسمیة لألسهم القدیمة

  .الالزمةإثبات القیود : المطلوب 

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

2000000  

2000000 

  

  رأس المال            /من حــ  

  المساهمین/ إلى حــ                               

  %10تخفیض رأس المال بنسبة 

  

2000000   

2000000 

  

  المساهمین       / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                             

  إعادة المبالغ ألصحابها وتخفیض القیمة االسمیة
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 :بصورة نسبیة أو بالقرعة األسهممن عدد رأس المال بشراء تخفیض  .2

بموجب هذه الطریقة تقوم الشركة المساهمة بسحب عدد من األسهم باالقتراع وترد 

هذه األسهم  نقدًا، أو تلجأ الشركة إلى استرداد األسهم القدیمة  ألصحابها المبالغ المدفوعة عن

أقل من األسهم القدیمة مع دفع الفرق نقدًا وهذا  اً من المساهمین جمیعًا وتسلمهم مقابل ذلك عدد

  . ما یطلق علیه التخفیض بشكل نسبي

ها بشراء بفرض أن الشركة المساهمة العامة قررت في المثال السابق تخفیض رأسمال :مثال

  .س للسهم.ل 100سهم وكان سعر السهم یساوي القیمة االسمیة  20000

  .للتخفیض تسجیل القیود الالزمة: المطلوب 

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ     

  إلى  من

2000000    

2000000 

  األسهم المشتراة/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                       

  س للسهم.ل 100سهم بسعر  20000شراء 

  

2000000         

2000000         

  رأس المال     / من حــ

  األسهم المشتراة/ إلى حــ          

  المشتراة سهماألتخفیض رأس المال بقیمة 

  

  

  :مالحظات

إذا تم شراء األسهم بسعر یقل عن قیمتها االسمیة یكون هناك ربح شراء األسهم ویكون  .1

 :القید
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  التاریخ  البیان  المبالغ     

  إلى  من

Xxx   

Xxx 

  األسهم المشتراة/ من حـ

  إلى المذكورین                                

  المصرف/ حـ                                

  ربح شراء األسهم/ حـ                                

  شراء األسهم وتحقیق الربح

  

 

عن قیمتها االسمیة یكون هناك خسائر شراء األسهم ویكون إذا تم شراء األسهم بسعر یزید  .2

 :القید

  التاریخ  البیان  المبالغ     

  إلى  من

  

Xxx 

Xxx  

  

  

  

Xxx 

  من المذكورین

  األسهم المشتراة/ حـ

  خسائر شراء األسهم/ حـ

  المصرف/ إلى حـ                                

  شراء األسهم وتحقیق خسارة

  

أو خسارة شراء األسهم في حساب األرباح والخسائر أو في حساب االحتیاطي  ویقفل حساب ربح

  .الخاص وفقًا لقرار الهیئة العامة للمساهمین

 :تخفیض رأس مال الشركة المساهمة العامة في حالة الخسارة .2

تلجأ بعض الشركات إلى تخفیض رأس مالها بسبب خسارة كبیرة وقعت بها وذلك بهدف 

عدم إظهار هذه الخسارة في میزانیة الشركة مما قد یؤدي إلى هبوط قیمة األسهم في األسواق 

ویتم . المالیة، وبالتالي سیكون من الصعوبة توزیع أرباح على المساهمین قبل تغطیة الخسارة
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االسمیة للسهم أو عن طریق تخفیض عدد األسهم مع طریق تخفیض القیمة  التخفیض إما عن

ثابتة دون تغییر ویظهر هذا التخفیض في دفاتر الشركة بجعل حساب بقاء قیمة السهم االسمیة 

ویمكن . رأس المال مدینًا وحساب توزیع األرباح والخسائر أو حساب الخسائر المتراكمة دائنًا بها

 .االحتیاطیات العامة غیر اإلجباریة في تغطیة جزء من هذه الخسارةأن تستخدم 

  :مثال

سهم ومسدد  80000س مقسم إلى .ل 8000000شركة مساهمة عامة رأسمالها 

ظهر حساب توزیع األرباح والخسائر رصیدًا مدینًا أبالكامل، وفي نهایة السنة المالیة لهذه الشركة 

 200000الشركة احتیاطي اختیاري بمبلغ ي میزانیة س، وظهر ف.ل 1200000بمبلغ ) خسارة(

س وذلك بعد تحمیل جزء من الخسارة .ل 7000000إلى  س فقررت الشركة تخفیض رأسمالها.ل

لحساب االحتیاطي االختیاري والباقي لحساب رأس المال ومن ثم إصدار أسهم جدیدة 

  .للمساهمین

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ     

  إلى  من

  

1000000  

200000  

  

  

  

1200000 

  من المذكورین

  رأس المال/ حـ

  احتیاطي اختیاري/ حـ

  توزیع األرباح والخسائر/ إلى حـ                   

  تخفیض رأس المال بالخسارة الباقیة 

  بعد تغطیة جزء منها باالحتیاطي

  

  

  



  )2(محاسبة شركات 

 

144 
 

 :تخفیض رأس المال بخسائر إعادة التقدیر .3

أسعار موجوداتها نتیجة  تدني إلىالشركة المساهمة العامة قد تتعرض بعض موجودات 

الكوارث الطبیعیة كالحریق والفیضان، وفي هذه الحالة إذا لم تتمكن الشركة من تغطیة هذه  

الخسارة عن طریق األرباح المحتجزة أو االستهالك أو االحتیاطیات المتجمعة لدیها فإنها تلجأ 

  .لخسارة بتوسیط حساب إعادة التقدیرإلى تخفیض رأسمالها بمقدار هذه ا

  31/12/2012فیما یلي میزانیة إحدى الشركات المساهمة العامة في  :مثال

  31/12/2012المیزانیة في 

  رأس المال  6000000  أراضي  550000

  )100× سهم  60000(    مباني  1400000

  دائنون   100000  سیارات  600000

  دفع. أ  50000  آالت  1720000

      أثاث  80000

      بضاعة  900000

      مدینون  250000

      مصرف  550000

      خسائر متراكمة  100000

6150000    6150000    

  

قررت الهیئة العامة في جلستها غیر العادیة تخفیض رأس مال الشركة عن  1/1/2013وفي 

  :طریق تخفیض القیمة االسمیة للسهم وذلك بسبب إعادة التقدیر التي أدت للنتائج التالیة
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. م. د. م 30000آالت،  600000سیارات،  500000مباني،  110000أراضي،  350000

  .فیها

  :المطلوب 

 المتعلقة بتخفیض رأس مال الشركة نتیجة إعادة التقدیرإثبات قیود الیومیة  -

 .تنظیم المیزانیة بعد إعادة التقدیر -

  :لحلا

  التاریخ  البیان  المبالغ     

  إلى  من

800000   

 

200000 

300000 

100000 

200000 

1500000 

30000 

  إلى المذكورین           إعادة التقدیر/ من حـ

  األراضي/ حـ                                

  المباني/ حـ                                

  السیارات/ حـ                                

  األثاث/حـ                                

  اآلالت/حـ                                

  فیها. م. د. م/ حـ                                

  إثبات الخسارة الناجمة عن إعادة التقدیر

  

900000    

  

800000  

100000  

  إلى المذكورین             رأس المال/ من حـ

  إعادة التقدیر/ حـ                                

  خسائر متراكمة/ حـ                                

  المتراكمة التقدیر والخسائرتخفیض رأس المال بمقدار خسارة إعادة 
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  31/12/2012المیزانیة في 

  رأس المال  5100000  أراضي  350000

  )85× سهم  60000(    مباني  1100000

  دائنون   100000  سیارات  500000

  دفع. أ  50000  آالت  1570000

      أثاث  80000

      بضاعة  900000

   

220000  

  مدینون 250000

  فیها.م.د.م_ )30000(

    

      مصرف  550000

5250000    5250000    

  

  :استهالك رأس المال في الشركات المساهمة: ثالثاً 

یعني تخفیض رأس المال االسمي بحجز جزء من األرباح بمقدار المال  رأساستهالك 

وتلجأ الشركة المساهمة . الجزء المستهلك من رأس المال وتحویله إلى حساب احتیاطي رأس المال

  :رأسمالها لألسباب التالیةإلى استهالك 

إذا كانت موجودات الشركة هي مما یستهلك باالستعمال أو النفاذ مثل آبار البترول  .1

 والمناجم

إذا كانت الشركة تستثمر امتیازًا حكومیًا وبالتالي فهي مضطرة لتسلیم جمیع ممتلكاتها عند  .2

  .انقضاء االمتیاز مثل امتیاز االتصاالت

یكون مشروعًا إال إذا كان من األرباح حتى یبقى رأس المال ثابتًا ضمانًا إن استهالك األسهم ال 

لحقوق الدائنین، وقد جرت العادة أن یمنح المساهم الذي استهلك سهمه سهم تمتع بدًال من سهم 
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رأس المال یعطیه الحق في األرباح السنویة والحق في نصیب فائض التصفیة والحق في 

  .للمساهمینالتصویت في الهیئة العامة 

  :الفرق بین استهالك رأس المال وتخفیض رأس المال

إن استهالك رأس المال یتبعه تجمید جزء من األرباح واالحتیاطیات یعادل مبلغ  .1

االستهالك السنوي في حین أن التخفیض ال یتبعه حجز وتجمید أي مبلغ من األرباح 

 .أو االحتیاطیات

المال إال أنه ال یؤدي إلى أي تخفیض في االستهالك على الرغم من تخفیضه لرأس  .2

الضمان العام للدائنین، بینما یؤدي تخفیض رأس المال إلى إنقاص الضمان العام 

 .للدائنین بسبب إنقاص حق الملكیة للمساهمین

في حالة استهالك األسهم ال تنقطع صلة المساهم بالشركة بل یعطي أسهم تمتع بدًال  .3

عدا الحق في استرداد القیمة میع حقوق المساهم العادي من األسهم المستهلكة تخوله ج

االسمیة عند التصفیة، أما في حالة تخفیض رأس المال برد قیمة عدد من األسهم 

 .فتنقطع صلة المساهم بالشركة

  :طرق استهالك رأس المال

  :یتم استهالك رأس المال في الشركات المساهمة العامة بإحدى األشكال التالیة

د من األسهم سنویًا عن طریق االقتراع ویعطي المساهم في هذه الحالة رد قیمة عد .1

 .عوضًا عنها أسهم تمتع

رد جزء من قیمة السهم جمیعها وبذلك یتم تخفیض القیمة االسمیة لسهم الشركة وفي  .2

 .هذه الحالة ال ضرورة إلصدار أسهم تمتع ألنه تم تخفیض أسهم جمیع المساهمین

أسهم من البورصة واستهالكها وخاصة عندما یكون سعر االستهالك عن طریق شراء  .3

السهم في السوق أقل من قیمته االسمیة، وهنا أیضا ال ضرورة إلصدار أسهم تمتع، 
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 یفقدة وبالنسبة لهذه الحال. سهم المشتراة من األرباح أو من االحتیاطيویتم دفع قیمة األ

 .صلته بالشركة  سهمهأالمساهم الذي یكون قد باع 

  :كما یأتي 31/12/2012كانت میزانیة إحدى الشركات المساهمة في   :مثال

  31/12/2012المیزانیة في 

  رأس المال  10000000  أصول ثابتة  8000000

  )100× سهم  100000(    أصول متداولة  4000000

  احتیاطي إجباري  2000000  مصرف  3000000

  أرباح العام  2250000    

  دائنون  750000    

15000000    15000000    

  

من أسهم رأس المال في كل عام في حالة تحقیقها % 10قررت الشركة استهالك رأسمالها بنسبة 

  .لألرباح

معالجة استهالك رأس المال في یومیة الشركة وٕاعداد المیزانیة بعد االستهالك وفق  : المطلوب 

  :الحالتین اآلتیتین

 طریق االقتراعمن قیمة أسهم رأس المال عن % 10أن الشركة ردت  -

من قیمة أسهم رأس المال عن طریق ردها لجزء من قیمة األسهم % 10أن الشركة ردت  -

  .جمیعها

  :سهم باالقتراع 1000رد قیمة : أوالً :   الحل

  :تقوم الشركة بتكوین احتیاطي استهالك رأس المال من أرباحها بالقید



  )2(محاسبة شركات 

 

149 
 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

1000000   

1000000 

  

  توزیع األرباح والخسائر            /من حــ  

  احتیاطي استهالك رأس المال/ إلى حــ               

  حجز مبلغ من األرباح الستهالك األسهم

  

  

1000000   

1000000 

  

  رأس المال       / من حـ

  المساهمین/ إلى حـ                      

  سهم 10000تخفیض رأس المال بمقدار 

  

1000000   

1000000 

  

  المساهمین      / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                        

  سداد قیمة األسهم المستهلكة للمساهمین

  

  

  المیزانیة بعد االستهالك

  رأس المال  9000000  أصول ثابتة  8000000

  )100× سهم  90000(    أصول متداولة  4000000

  إجبارياحتیاطي   2000000  مصرف  2000000

  أرباح العام  1250000    

  احتیاطي استهالك رأس المال  1000000    

  دائنون  750000    

14000000    14000000    
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  :رد جزء من قیمة األسهم جمیعاً : ثانیاً 

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

1000000  

1000000 

  

  توزیع األرباح والخسائر            /من حــ  

  احتیاطي استهالك رأس المال/ إلى حــ               

  حجز مبلغ من األرباح الستهالك األسهم

  

1000000   

1000000 

  

  رأس المال       / من حـ

  المساهمین/ إلى حـ                           

  سهم 10000تخفیض رأس المال بمقدار 

  

1000000   

1000000 

  

  المساهمین      / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                            

  سداد قیمة األسهم المستهلكة للمساهمین

  

  

  المیزانیة بعد االستهالك

  رأس المال  9000000  أصول ثابتة  8000000

  )100× سهم  90000(    أصول متداولة  4000000

  احتیاطي إجباري  2000000  مصرف  2000000

  أرباح العام  1250000    

  احتیاطي استهالك رأس المال  1000000    

  دائنون  750000    

14000000    14000000    
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  :مثال

موزع (س .ل 10000000قررت إحدى الشركات المساهمة البالغ رأسمالها  31/12/2012في 

استهالك رأسمالها على عشرین سنة على أن تحجز من أرباحها ) سهم 100000على 

س ألجل ذلك، ونظرًا ألن سعر أسهم الشركة في سوق األوراق المالیة كان خالل .ل 500000

االستهالك عن طریق شراء األسهم من السوق  س للسهم، قررت أن یكون.ل 80هذا التاریخ یبلغ 

  .31/12/2012إثبات قیود الیومیة الالزمة الستهالك رأس مال الشركة في :المطلوب. المالي

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

500000  

500000 

  

  توزیع األرباح والخسائر            /من حــ  

  احتیاطي استهالك رأس المال/ إلى حــ                 

  حجز مبلغ من األرباح الستهالك األسهم

  

400000   

400000 

  

  األسهم المشتراة       / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                          

  للسهم 80سهم بسعر  5000شراء 

  

500000   

 

400000 

100000  

  رأس المال      / من حـ

  إلى المذكورین                             

  األسهم المشتراة/ حـ                           

  أرباح شراء أسهم/ حـ                           

  تخفیض رأس المال بالقیمة االسمیة لألسهم المشتراة
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  :تخفیض رأس المال بشراء أسهم من سوق األوراق المالیة: رابعاً 

یجوز : على ما یلي 2011لعام  29من قانون الشركات السوري رقم  97نصت المادة رقم

للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء أسهمها وبیعها وفقا للقواعد واألحكام الصادرة عن هیئة 

األوراق بهذا الخصوص وال تؤخذ األسهم التي تمتلكها الشركة ولم یكتتب بها بعین االعتبار لجهة 

 .ر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهیئات العامةتواف

تهدف الشركة من شرائها لعدد من أسهمها المطروحة للتداول في سوق األوراق المالیة بهدف 

تقلیل المعروض منها والمحافظة على سعرها السوقي، ومحاولة منعه من االنخفاض الحاد عندما 

ا یؤدي إلى تخفیض رأس المال بالقیمة االسمیة لألسهم یقل السعر السوقي عن القیمة االسمیة مم

  . أو بقصد المضاربة, المشتراة

من أسهمها إما بالقیمة االسمیة أو بسعر یقل عنها وفي الحالتین یتم تخفیض  اً عدد تشتري -

 .رأس المال بالقیمة االسمیة

سهم من أسهمها المعروضة  10000شراء  قررت ،5000000ة مساهمة رأسمالها شرك  :مثال

  . وتخفض رأسمالها فیها, س للسهم.ل 90في سوق األوراق المالیة بسعر 

  .تسجیل القیود الالزمة -:المطلوب

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ     

  إلى  من

  المشتراةاألسهم / رأس المال              إلى حــ/ من حــ         1000000       1000000

  تخفیض رأس المال بالقیمة االسمیة لألسهم المشتراة
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1000000         

900000  

100000  

  األسهم المشتراة            إلى المذكورین/ من حــ

  المصرف/ حــ                       

  أرباح محتجزة/ حـ                               

  أرباحها إلى أرباح محتجزةإلغاء األسهم المشتراة وتحویل 

  

 

أما في الحالة الثانیة فتقوم بشراء عدد من أسهمها بقصد االحتفاظ بها لفترة ما ثم إعادة  -

بیعها عندما یرتفع سعرها في سوق األوراق المالیة وتسمى أسهم المضاربة بأسهم 

الخزینة بسعر یزید بیع أسهم (وفي هذه الحالة إما أن تحقق الشركة أرباح بیع أسهم .الخزینة

وفي , )بیع أسهم الخزینة بسعر یقل عن تكلفة الشراء( أوخسائر بیع أسهم, )على تكلفة الشراء

نهایة العام یتم إقفال خسائر بیع األسهم بأرباح بیع األسهم والفرق یقفل في حساب األرباح 

 .)یمثل ربحًا أو خسارًة غیر عادیة ألنه( المحتجزة

  :مالحظة

 مبیعةالعام إذا لم یتم بیع جمیع أسهم الخزینة فإن تكلفة شراء أسهم الخزینة غیر الفي آخر   -

  .تظهر في قائمة المركز المالي في طرف األصول

   :مثال

قامت الشركة خالل شهر كانون األول من عام , س.ل 4000000شركة مساهمة رأسمالها 

  : بما یلي 2010

 س .ل 85أسهمها سعر السهم ن سهم م 10000اشترت   5/12/2010بتاریخ  -

 س للسهم.ل 120سهم بسعر  2000باعت منها  10/12/2010بتاریخ  -

 س للسهم .ل 110سهم بسعر  7000باعت منها  15/12/2010بتاریخ  -

 .س للسهم.ل 75باعت األسهم الباقیة بسعر  30/12/2010بتاریخ  -

 .ثبات القیود الالزمةإ: المطلوب 
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  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

850000    

850000  

  أسهم  الخزینة     / من حــ

  المصرف  /  إلى حــ                               

  سهم بقصد المضاربة 10000شراء الشركة 

5/12  

240000    

170000  

70000  

  المصرف                   إلى المذكورین/ من حــ

  أسهم الخزینة/ حــ                                 

  أرباح بیع أسهم/ حــ                                 

  للسهم 120سهم بسعر  2000بیع 

10/12  

770000    

595000  

175000  

  المصرف                   إلى المذكورین/ من حــ

  أسهم الخزینة/ حــ                                  

  أرباح بیع أسهم/ حــ                                  

  للسهم 110سهم بسعر  7000بیع 

  

15/12  

  

75000  

10000  

  

   

85000  

  من المذكورین

  المصرف                                         / حــ

  أسهم الخزینة/ إلى حــ    خسائر بیع أسهم       / حــ

  للسهم 75سهم بسعر  1000بیع 

30/12  

245000    

10000  

235000  

  المذكورین إلىأرباح بیع األسهم        /   من حــ

  خسائر بیع أسهم/ حــ                                

  أرباح محتجزة/ حــ                                

وتحویل الفائض من الربح لألرباح إقفال خسائر بیع األسهم 

  المحتجزة

31/12   
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  :الت عملیة اح

  :كانت حقوق حملة األسهم كما یلي 31/12/2011بتاریخ      :)1(تمرین 

 )س.ل100× سهم عادي  20000(رأس المال  2000000 -

 أرباح محتجزة 200000,  احتیاطي اختیاري 500000 -

العادیة للمساهمین زیادة رأسمالها من خالل قررت الهیئة العامة غیر  31/1/2012بتاریخ 

تحویل االحتیاطي االختیاري ونصف األرباح المحتجزة إلى رأس المال من خالل زیادة القیمة 

  .االسمیة للسهم القدیم

سهم لالكتتاب العام بسعر إصدار یساوي القیمة  5000طرحت الشركة  15/1/2012بتاریخ 

  :قیمتها االسمیة على قسطین متساویین كما یأتي الدفتریة للسهم القدیم على أن تسدد

 15/4/2012س قسط االكتتاب بتاریخ .ل 65 -

 .سهم 6000وقد تم االكتتاب بـــــ , 1/7/2012س قسط التخصیص بتاریخ .ل 65 -

قررت الشركة إجراء التخصیص النسبي واالحتفاظ بالزیادة لمعالجتها مع  25/3/2012بتاریخ 

  . قسط التخصیص

 018تحقاق القسط الثاني سدد المساهمون ما علیهم عدا المساهم أحمد الذي اكتتب  بــــ بتاریخ اس

  :المطلوب, 15/5/2012ما دعا إدارة الشركة إلى إلغاء أسهمه بتاریخ , سهماً 

 تسجیل القیود الالزمة -

 تحدید القیمة االسمیة للسهم بعد الزیادة األولى -

 ة الثانیةتحدید القیمة الدفتریة للسهم قبل الزیاد -

 تحدید سعر اإلصدار المناسب للسهم الجدید -
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  :لحلا

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

  

500000  

100000  

  

   

 600000  

  من المذكورین                                           

  إجباري                                       . أ/ حــ

  محتجزة                . أ/ حــ

  رأس المال/ إلى حــ                                 

  زیادة رأس المال

  

  130=  2600000/20000=  القیمة االسمیة للسهم بعد الزیادة  األولى

عالوة اإلصدار             135= 2700000/20000= القیمة الدفتریة للسهم القدیم 

  5= 100000/20000=       س.ل 5= 130-  135= 

  

675000     

  

650000  

25000  

  األسهم                / من حــ

  إلى المذكورین                                 

  رأس المال/ حــ                                

  عالوة اإلصدار/  ـح                                

س .ل 5زیادة رأس المال بطرح أسهم جدیدة بعالوة إصدار

  للسهم

  

  

350000  

325000  

  

  

675000  

  من المذكورین

  )5+ 65(×  5000مساهمین قسط اكتتاب/ حــ

  األسهم/ مساهمین قسط تخصیص       إلى حــ/ حــ

  طرح األسهم لالكتتاب العام

  

420000    

420000  

  المصرف         / من حــ

  مساهمین قسط اكتتاب/إلى حــ                       

  سداد قسط االكتتاب
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70000    

70000  

  مساهمین قسط اكتتاب/من ح 

  مساهمین قسط تخصیص / إلى حــ                  

  حجز الزیادة لسداد جزء من قسط التخصیص

  

 

247350 

7650  

 

  

 

255000  

  من المذكورین

  المصرف/ حــ

  )         أحمد(مساهم متأخر عن الدفع / حــ

  مساهمین قسط تخصیص/إلى حــ                 

سداد المتبقي من قسط التخصیص وتأخر المساهم أحمد 

  )سهم 150(عن سداد قیمة أسهمه 

  

    150=  5000/6000×  180= أسهم مخصصة 

  10500=70×  150= الواجب الدفع بقسط االكتتاب 

   2100= الزیادة  12600=  70×  180= المدفوع 

مقدار أي  2100مدفوع منها  9750=  65× 150= الواجب الدفع بقسط التخصیص 

  )7650=  2100 – 9750(التأخر عن الدفع 

  

  

19500  

750  

  

  

  

  

7650  

12600   

  من المذكورین            

  رأس المال/ حــ

       )5× 150(عالوة إصدار/ حــ

  إلى المذكورین                         

  )أحمد(مساهم متأخر عن الدفع/ حــ                   

  أرباح إلغاء األسهم/ حــ                   

×  150( تخفیض رأس المال باألسهم الملغاة ألحمد

130 =19500(  
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12600    

12600  

  أرباح إلغاء األسهم      / من ح 

  قانوني احتیاطي/ إلى حــ                            

  إقفال أرباح اإللغاء في االحتیاطي القانوني

  

24250    

24250  

  عالوة اإلصدار        / من ح 

  أرباح محتجزة/ إلى حــ                           

  إقفال العالوة باألرباح المحتجزة

  

  

   ):2(تمرین 

س مقسمًا، وقد . ل 20000000شركة مساهمة برأسمال قدره تأسست  1/1/2012بتاریخ 

ن بالباقي و من عدد األسهم وسددوا قیمتها نقدًا، كما اكتتب المساهم% 60اكتتب المؤسسون بـ 

  .وسددوا قیمتها دفعة واحدة

قررت الهیئة العامة غیر العادیة للمساهمین زیادة رأسمالها إلى  2013/ 30/4وبتاریخ 

س لكل سهم، وقد .ل 6خالل إصدار أسهم جدیدة بعالوة إصدار قیمتها  س من.ل 30000000

س قسط .ل 40: طرحت السهم لالكتتاب العام على أن تسدد قیمتها على أربعة أقساط كمایلي

س قسط ثالث .ل 20، 1/8/2013س قسط تخصیص بتاریخ .ل 20، 1/5/2013اكتتاب في 

  .1/2/2012س قسط رابع بتاریخ .ل 20، 1/12/2013بتاریخ 

سهم، مما دفع الشركة إلجراء التخصیص النسبي وردت المبالغ  125000وقد تم االكتتاب بــــــ 

  .الزائدة إلى أصحابها نقداً 

وبتاریخ استحقاق قسط التخصیص سدد المساهمون ماعلیهم عدا المساهم نور المخصص بـــ 

  سهم 1000

عدا المساهم المتأخر سابقًا والمساهم زین  بتاریخ اسنحقاق القسط الثالث سدد المساهمون ماعلیهم

  سهم 2000المكتتب بـــ 
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س للسهم .ل 75تقرر إلغاء أسهم نور، كما تقرر بیع أسهم زین بسعر  31/12/2013بتاریخ 

الواحد للمساهم الجدید أحمد الذي تعهد بسداد القسط الرابع بتاریخ استحقاقه، وقد تحملت الشركة 

  فوائد تأخیر 1000سهم، واحتسبت لنفسها مبلغ مصاریف بیع األ 2000مبلغ 

  القیود الالزمة للعملیات السابقةتسجیل  -: المطلوب

  .31/12/2013إعداد قائمة المركز المالي بتاریخ   -          

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

20000000    

20000000  

  

  األسهم         / من حــ

  رأس المال/ إلى حــ                           

  اثبات تأسیس شركة مساهمة برأسمال  

  )س للسهم.ل 100× سهم 200000( 

1/1  

  

12000000  

8000000  

  

  

20000000  

  :من المذكورین

  المؤسسین/ حــ

  المساهمین            /حــ

  األسهم/ إلى حــ                             

  من األسهم % 60اكتتاب المؤسسین ب

  وطرح الباقي لالكتتاب العام

1/1  

20000000    

12000000  

8000000  

  المصرف            /  من حــ

  إلى المذكورین                           

  المؤسسین/ حــ                           

  المساهمین/ حــ                           

  سداد المؤسسین والمساهمین لقیمة رأس المال

  

  

  بتاریخه
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  2013عام 

10600000    

  

10000000  

600000  

  األسهم                 / من حــ

  إلى المذكورین                         

  رأس المال/ حــ                         

  عالوة إصدار أسهم/ حــ                         

  للسهم 6سهم وعالوة  100000زیادة رأس المال ب 

30/4  

  

4600000  

2000000  

2000000  

2000000  

  

   

  

  

  

10600000  

  من المذكورین

  مساهمین قسط اكتتاب   / حــ

  تخصیص                          . ق.م / حــ

  مساهمین قسط ثالث / حــ

  مساهمین قسط رابع      / ح 

  األسهم/ إلى حــ                          

  طرح األسهم لالكتتاب العام

  بتاریخه

5750000    

5750000  

  المصرف  / من حــ

  المساهمین قسط اكتتاب/ لى حــإ                  

  سداد المساهمین لقسط االكتتاب

1/5  

1150000    

1150000  

  مساهمین قسط اكتتاب  /من حــ

  المصرف/ إلى حــ                             

  رد المبالغ الزائدة

1/5  

  

1980000  

20000  

  

  

  

2000000  

  

  من  المذكورین                                

  المصرف/ حــ

  )  نور(مساهم متأخر عن الدفع / حــ

  مساهمین قسط تخصیص/ إلى حــ                 

سداد قسط التخصیص وتأخر المساهم نور عن 

  )سهم مخصص 1000( السداد

  

  

  

1/8  
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1948000  

20000  

32000  

  

  

  

  

2000000  

  من  المذكورین                                 

  المصرف/ حــ

  )نور(مساهم متأخر عن الدفع / حــ

  ) زین(مساهم متأخر عن الدفع / حــ

  مساهمین قسط ثالث/ إلى حــ                  

  سداد القسط الثالث وتأخر زین عن الدفع

1/12  

  بهاسهم مكتتب  1600= 100/125×  2000= المخصص لزین 

  

100000  

6000  

  

  

  

  

40000  

20000  

46000  

  من المذكورین                     

  )   100×1000(رأس المال / حــ

  )   6×1000(عالوة اصدار / حــ

  إلى المذكورین                          

  )نور(مساهم متأخر عن الدفع / حــ               

  مساهمین قسط رابع/ حــ                  

  احتیاطي قانوني/ حــ                  

  إلغاء أسهم نور

31/12  

2000    

2000  

  

  مصاریف البیع        / من حــ

  المصرف/ إلى حــ                        

  األسهم ثبات مصاریف بیعإ

31/12  

35000    

  

32000  

2000  

1000  

  ) زین(مساهم متأخر عن الدفع / من حــ

  إلى المذكورین                             

  مساهمین قسط رابع/ حــ                       

  مصاریف البیع/حــ                        

  فوائد التأخیر/ حــ                         

مطالبة زین المتأخر عن الدفع باألقساط غیر 

  قة وتحمیله مصاریف البیع والفوائدالمستح

  

  

  بتاریخه
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88000  

32000  

  

  

  

120000  

  

  من المذكورین

  المصرف  / حــ

  مساهمین قسط رابع   /حــ

  )زین(مساهم متأخر عن الدفع / إلى حــ             

بیع األسهم وتعهد المساهم أحمد بسداد القسط الرابع 

  في موعده

  

 1000    

1000   

  فوائد التأخیر          / من حــ

  األرباح والخسائر/إلى حــ                        

  إقفال فوائد التأخیر

  

594000    

594000  

  عالوة إصدار أسهم    / من حــ

  أرباح محتجزة/ إلى حــ                        

  إقفال العالوة

  

  

  1/1/2011المیزانیة بتاریخ 

    29900000  

  

)1980000(  

27920000  

  رأس المال المصدر

  )س. ل 100×  299000(

  مساهمین قسط رابع) - (

  رأس المال المدفوع

    

  قانوني. ا  46000    

  محتجزة. أ  594000  المصرف  28614000

  خ&أ  1000    

  )زین(مساهم متأخر عن الدفع  53000    

         

28614000    28614000    
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موزعًا على  5000000تأسست شركة مساهمة برأسمال قدره  1/2/2012بتاریخ   :)3(تمرین 

وقد تم تقسیط قیمة السهم على أربعة أقساط , س.ل 100سهم القیمة االسمیة للسهم  50000

  من القیمة االسمیة للسهم% 40القسط األول بمقدار  1/3/2012 -       :كما یلي

  من القیمة االسمیة للسهم% 30القسط الثاني بمقدار  1/6/2012-      

  من القیمة االسمیة للسهم% 20القسط الثالث بمقدار  1/10/2012-               

  : علمًا أنه, من القیمة االسمیة للسهم% 10القسط الرابع بمقدار  1/2/2013-               

قررت الهیئة العامة غیر العادیة للشركة تخفیض رأسمالها بقیمة القسط  15/12/2012بتاریخ 

علمًا أنه تم االكتتاب بجمیع األسهم وسددت األقساط , لعدم الحاجة إلیه, الرابع غیر المستحق بعد

  تسجیل القیود الالزمة  - :المطلوب. في مواعیدها

  31/12/2012قائمة المركز المالي للشركة بتاریخ إعداد -                             

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

5000000    

5000000  

  األسهم               / من ح

  رأس المال/ إلى ح                                  

  س للسهم.ل 100سهم بقیمة اسمیة  50000إصدار 

1 /2  

  

2000000  

1500000  

1000000  

500000  

  

  

  

  

  

5000000  

  من المذكورین

  مساهمین قسط اكتتاب   / حــ

تخصیص                          . سطق. ساهمینم/ حــ

  مساهمین قسط ثالث / حــ

    مساهمین قسط رابع   /  ـح

  األسهم/ إلى حــ                             

  طرح األسهم لالكتتاب العام

  بتاریخه
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2000000    

2000000  

  المصرف      / من حــ

  اكتتاب سطق.المساهمین/ إلى حــ                      

  سداد المساهمین لقسط االكتتاب

1/3   

1500000    

1500000  

  المصرف   /من حــ

  مساهمین قسط تخصیص/ إلى حــ                    

  سداد المساهمین  قسط التخصیص 

1/6  

1000000    

1000000  

  المصرف     / من حــ

  مساهمین قسط ثالث/ إلى حــ                       

  سداد المساهمین للقسط الثالث

1/10  

500000    

500000  

  رأس المال   / من حــ

مساهمین قسط رابع                     / إلى حــ                      

  تخفیض رأس المال بقیمة القسط األخیر

31/12   

  

  31/12/2012قائمة المركز المالي بتاریخ 

  )س. ل 90× 50000(رأس المال   4500000    

     المصرف                  4500000

4500000    4500000    

  

 31/12/2010فیما یلي قائمة المركز المالي لشركة مساهمة بتاریخ   :)4(تمرین 

  31/12/2010قائمة المركز المالي بتاریخ  

  رأس المال   2000000  األراضي  1400000

    المباني  500000  )س. ل 100×  20000(

  الدائنون  500000  اآلالت  200000
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      األثاث  50000

      البضاعة  160000

      الزبائن  60000

      المصرف  30000

      خسائر متراكمة  100000

2500000    2500000    

  

قررت الهیئة العامة تخفیض رأسمال الشركة بالخسائر المتراكمة وبنتیجة  2011وفي بدایة عام 

  :قدرت أصولها كما یلي فقد, إعادة التقدیر

 120000, األثاث 20000, اآلالت 140000, المباني 390000, األراضي 1250000

جیل القیود الالزمة تس -: المطلوب. س.ل 10000معدومة قدرها  اً كما وجدت دیون, البضاعة

  .وٕاعداد قائمة المركز المالي بعد التخفیض

  :لحلا

  التاریخ  البیان  المبالغ    

  إلى  من

100000    

100000  

  رأس المال    / من حــ

الخسائر المتراكمة  /  إلى حــ                          

  تخفیض رأس المال بالخسائر المتراكمة

1/1  

400000    

  

150000  

110000  

  إعادة التقدیر     / من حــ

  إلى المذكورین                             

  األراضي/ حــ                              

  المباني/ حــ                              
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60000  

30000  

40000  

10000  

  اآلالت/ حــ                    

  األثاث/ حــ                               

  البضاعة/ حــ                               

  الزبائن/ ـحـ                

  إثبات خسائر إعادة التقدیر

400000    

400000  

  رأس المال            / من حــ

 إعادة التقدیر/ إلى حــ                              

  تخفیض رأس المال بخسائر إعادة التقدیر

  

  

  

  1/1/2011المالي بتاریخ قائمة المركز 

  رأس المال   1500000  األراضي  125000

    المباني  390000  )س. ل 100×  15000(

  الدائنون  500000  اآلالت  140000

      األثاث  20000

      البضاعة  120000

      الزبائن  50000

      المصرف  30000

2000000    2000000    
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  لفصل الثالثا

  يف الشركات املساهمة) املقرتضرأس املال (قرض السندات 

  

  مفهوم وخصائص السندات : املبحث األول

املعاجلة احملاسبية إلصدار سندات القرض واالكتتاب : املبحث الثاني

  عليها

  املعاجلة احملاسبية لفائدة السندات: املبحث الثالث
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  حث األولملبا

  اتخصائص السندمفهوم و

  : السند مفهوم: أوالً 

السندات وسیلة من الوسائل التي تلجأ الشركات المساهمة بموجبها إلى الحصول على  تعد

أموال إضافیة لتلبیة حاجتها في تنفیذ عملیاتها الطویلة األجل والتي منها التوسع في النشاط، 

لعام  29من قانون الشركات رقم  122و  121نصت المادتان  فقد. وتسمى رأس المال المقترض

  :أنه 2011

 القرض أسنادأن تصدر  یحق للشركات المساهمة. 

 أوراق مالیة ذات قیمة اسمیة واحدة قابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئة : القرض هي أسناد

تصدرها الشركة للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها بسداد القرض وفوائده لشروط 

 .اإلصدار

  القرض وفقا ألحكام قانون الشركات وقانون هیئة األوراق عن طریق دعوة  أسنادیتم طرح

 .لالكتتاب موجهة للجمهور بعد الحصول على موافقة هیئة األوراق

  القرض بقیمتها االسمیة أو بخصم أو بعالوة إصدار وفي جمیع الحاالت  أسنادیجوز عرض

 .یتم قید قیمة السند في سجالت الشركة بقیمته االسمیة

 القرض بالعملة السوریة أو بعملة أجنبیة بعد الحصول على موافقة الوزارة أسنادرر تح. 

  القرض صاحبها حق استیفاء فائدة محددة تدفع في آجال معینة واسترداد مقدار  أسنادتعطي

  .دینه من مال الشركة

  :بیانات السند: ثانیاً 

  :یجب أن یتضمن السند البیانات التالیة 

  المقترضة وعنوانها ورقم سجلها وتاریخه ومدة الشركةاسم الشركة. 
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 اسم صاحب السند. 

 رقم السند ونوعه وقیمته االسمیة ومدته وسعر الفائدة. 

 سناد القرض المصدرةأوع قیم مجم. 

  ومواعید استحقاق الفائدة األسنادطفاء إمواعید وشروط. 

 الضمانات الخاصة للدین الذي یمثله السند إن وجدت. 

  وأحكام أخرى تقرر هیئة األوراق وجوب إدراجها أو أیة شروط ترى الشركة أي شروط

 .صدارتتوافق هذه اإلضافات مع شروط اإل المقترضة إضافتها إلى السند شریطة أن

  :القرض أسنادشروط إصدار : ثالثاً 

من  123وفق نص المادة ( لقرض على استكمال الشروط اآلتیةا أسنادیتوقف إصدار 

 :)قانون الشركات

 .أن یكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكامله  -  أ

 .أال یتجاوز القرض رأس مال الشركة  - ب

ن قرض عادیة أ أسنادأن تحصل الشركة على موافقة الهیئة العامة عند إصدار   - ت

قرض قابلة  أسنادتحصل على موافقة الهیئة العامة غیر العادیة عندما یتم إصدار 

 .موافقتها هذه بمثابة موافقة على زیادة رأس مال الشركة تعدللتحویل إلى أسهم و 

 .الحصول على موافقة الوزارة وموافقة هیئة األوراق  - ث

  :األسهم بما یلي تختلف السندات عن :واألسهم السندات الفرق بین:رابعاً 

 الشركةبینما یمثل السهم حصة من رأسمال , السند هو جزء من الدیون على الشركة )1

بینما یحصل مالك السهم على حصة من , )دخل ثابت( یحصل حامل السند على فائدة )2

 .المقرر توزیعها أرباح الشركة

بینما یتمتع حامل , ال یحق لحامل السند التدخل باألعمال اإلداریة وحضور االجتماعات )3

 السهم بحقه بالمشاركة بإدارة الشركة والتصویت
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بینما ال یسترد حامل السهم أسهمه , سمیة لسنده بتاریخ معینیسترد حامل السند القیمة اال )4

 الشركة مستمرة في أعمالهاأن طالمًا 

بینما یسترد المساهمون قیمة , لحامل السند األولویة باسترداد قیمة السند عند التصفیة )5

 .أسهمهم إذا تبقى أموال

اق المالیة إذا كانت قابل للتداول في أسواق األور  كلیهمایتفق السند مع السهم في أن  )6

 .مسجلة لدیها

یتم إصدارهما واالكتتاب علیهما وفق النظام األساسي للشركة وقوانین كال السند والسهم  )7

سوق األوراق المالیة، أي یحتاجان لموافقة كل من وزارة االقتصاد والتجارة وهیئة األوراق 

 .المالیة

  :نواع السنداتأ: خامساً 

یمكن التفریق بینها و یمكن أن تصدرها الشركة المساهمةجد عدة أنواع من السندات یو

  :تبعًا لعدة اعتبارات منها

 : تقسم السندات إلى نوعین: من حیث ملكیة السند .1

 هي السندات التي یذكر فیها اسم مالكها وتسجل في سجل خاص لمالكي : سندات اسمیة

ثبات إ الشركة وموافقتها على ذلك و  إعالمال بعد إالسندات، وال یجوز التنازل عنها للغیر 

 .التنازل في السجالت

 ك هي السندات التي ال یذكر فیها أي اسم وبالتالي یمكن انتقالها من مال: سندات لحاملها

 .حاملها هو مالكهافآلخر دون إعالم الشركة، 

 :ناوهي نوع: من حیث ضمان السندات .2

 أصل (ونة بأحد أصول الشركةهي السندات التي تكون مره): مضمونة( السندات برهن

عادة تكون ( كضمانة للوفاء بالسند وفائدته خالل المواعید المحددة...) ثابت، المصرف،

 ).فائدتها أقل من فائدة السندات غیر المرهونة
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  هي سندات غیر مضمونة بأي رهن وٕانما ): غیر المضمونة(السندات بدون رهن

بالسوق دون أن یترافق ذلك بوضع إشارة تملكه الشركة من أصول وسمعتها  بضمانة ما

 ).أي حامل السند مثل أي دائن آخر للشركة(رهن على أي من أصولها 

 :تنقسم إلى نوعین: من حیث تاریخ االستحقاق .3

 وهي السندات التي یحق للشركة إجبار حاملیها على استرداد قیمة : سندات االستدعاء

لعام  29من قانون الشركات رقم  130ة نصت الماد فقدسنداتهم قبل تاریخ استحقاقها، 

من قبل الشركة وفقا للشروط التي وضعت عند  األسنادیجري وفاء قیمة  : "أنه  2011

 أسنادتؤخره إال بموافقة هیئة مالكي  اإلصدار، وال یجوز للشركة أن تقدم میعاد الوفاء أو

  " .القرض

  الواحدبقًا ولجمیع سندات القرض اسسندات تستحق بتاریخ محدد. 

 :تقسم إلى نوعین: من حیث إیرادات السندات .4

  هو معدل الفائدة من القیمة االسمیة للسند بغض النظر عن : ثابت  إیرادالسندات ذات

 .نتیجة أعمال الشركة

  لأحدهما ثابت وفق معد جزأینالسند  إیرادأي یتضمن : المتغیر اإلیرادالسندات ذات 

السندات ( األرباح تبعًا لحجم األرباح المحققة  الفائدة الممنوح یضاف إلیه نسبة من

 ).المشاركة

 :نافهي نوع: من حیث قابلیة التحویل إلى أسهم .5

 هي السندات التي یسمح نظام الشركة بتحویلها إلى أسهم، : سندات قابلة للتحویل

من قانون الشركات  129ویشترط في ذلك موافقة مالك السند على التحویل، وفق المادة 

مع مراعاة الشروط المنصوص علیها إلصدار أسناد القرض یجوز للشركة : "  29

 :م وفقا لألحكام التالیةإصدار أسناد قرض قابلة للتحویل إلى أسه

اعد والشروط التي یتم على أن یتضمن قرار الهیئة العامة غیر العادیة جمیع القو  -

 .تحویل أسناد القرض إلى أسهمأساسها 
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 اإلصدارأن یبدي مالك السند رغبته بالتحویل في المواعید التي تنص علیها شروط  -

  .لتحویلفإذا لم یبد رغبته خالل هذه المدة فقد حقه في ا

 والاإلصدارهي السندات التي لم یرد شرط تحویلها عند : سندات غیر قابلة للتحویل ، 

 .یسمح نظام الشركة بتحویلها إلى أسهم

  :إجراءات إصدار السندات: سادساً 

 :سناد القرضأ اإلعالن عن )1

سناد القرض في صحیفتین رة الشركة اإلعالن عن االكتتاب بأجب على مجلس إدای

یومیتین ولمرتین على األقل على أن یتضمن اإلعالن تاریخ قرار الهیئة العامة العادیة 

التي یراد إصدارها  األسنادأو غیر العادیة بالموافقة على اإلصدار مع اإلشارة إلى عدد 

عالوة إصدار ومعدل فائدتها وموعد الوفاء بها  وقیمتها االسمیة وأي خصومات أو

ماناتها سناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضأوشروطه وضماناته وعدد 

قابلة للتحویل وقیمة المقدمات العینیة  األسنادما إذا كانت ومقدار رأسمال الشركة و 

  .اقونتائج المیزانیة األخیرة المصدقة ورقم وتاریخ موافقة هیئة األور 

 :سناد القرضاالكتتاب على أ )2

 تدفع قیمة سند القرض عند االكتتاب به دفعة واحدة. 

  التي تم االكتتاب بها إذا لم تتم تغطیة جمیع  األسنادلمجلس اإلدارة أن یكتفي بقیمة

 .الصادرة خالل المدة المقررة األسناد

  المطروحة یجب أن  األسنادإذا تجاوز االكتتاب عدد    123/2/مع مراعاة أحكام المادة

غرامة بین المكتتبین على ان یراعى في ذلك جانب المكتتبین بعدد  األسنادتوزع هذه 

 .ضئیل

  :السندات صدارإسعر : سابعاً 

ویتم ذلك باالعتماد  اإلصدارأهم إجراء في عملیة إصدار السندات هي تحدید سعر  یعد

على مجموعة من العوامل المالیة واالقتصادیة العامة ومنها عوامل العرض والطلب في السوق 
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تصدر وبذلك  وغیرها،...ف االقتصادیة الداخلیة للشركةلعوامل خاصة بالظرو  باإلضافةالمالیة، 

و یزید أو ینقص الشركة المساهمة سندات قرضها بسعر إصدار یساوي القیمة االسمیة للسند أ

عنها، أي بالقیمة االسمیة أو بعالوة إصدار عندما یزید سعر السند عن قیمته االسمیة، أو بخصم 

  .إصدار عندما یقل سعر السند عن القیمة االسمیة له

على أساس جداول القیمة الحالیة یتم تحدید عالوة إصدار أو خصم إصدار السندات 

سترد إلیه في نهایة مدة القرض وعلى أساس القیمة  لكل من القیمة االسمیة للسند التي

الحالیة لفائدة السندات التي یحصل علیها حامل السند خالل مدة عقد القرض وذلك اعتمادًا 

  .على سعر الفائدة السائد في السوق ولیس على أساس سعر الفائدة المعتمد في عقد القرض

ن حامل السند الذي ق انطالقًا من أیتم تحدید عالوة أو خصم إصدار السندات وفق ما سب

  :یكتسب حقین ،یكتتب بسند ما

  متضمن  في استرداد القیمة االسمیة للسند في نهایة مدة القرض: األول  

  متضمن في حق المستثمر بالحصول على فائدة دوریة بمعدل ثابت طیلة مدة :  الثاني  

  .القرض          

  : مثال

سنویًا، بینما كان معدل % 8ومعدل فائدته  100كانت القیمة االسمیة للسند تساوي 

سنویًا، وتم إصدار سندات القرض % 10الفائدة السائد في السوق بتاریخ االكتتاب على القرض 

  :علمًا أن. لمدة عشر سنوات

% 10 )خصم(القیمة الحالیة لوحدة النقد للسند بعد عشر سنوات على أساس معدل تضخم  -

 )0.385(یساوي 

القیمة الحالیة لوحدة النقد على أساس دفعة ثابتة سنویًا لمدة عشر سنوات بفائدة معدلها  -

 ). 6.145(سنویًا تساوي % 10
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 .تحدید خصم االصدار للسند: المطلوب

  :الحل

  س.ل 38.5=  0.385 × 100= القیمة الحالیة االسمیة للسند 

   س.ل 49.160=  6.145×  8= وریة القیمة الحالیة لفائدة السندات الد

%) 10(السوق في  ةفائدة السائدالبمعدل  نستنتج أن القیمة الحالیة للقیمة االسمیة للسند وفوائدها

  .وهو سعر اإلصدار المناسب 87.660=  49.145+  38.5یساوي 

  س . ل 12.34=  87.66 – 100= خصم اإلصدار 
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  الثانيملبحث ا

  املعاجلة احملاسبية إلصدار السندات واالكتتاب عليها

   

تشمل المعالجة المحاسبیة ألسناد القرض كل من العملیات المتعلقة باإلصدار واالكتتاب 

  .وسداد القیمة

   :القرض بالقیمة االسمیةإصدار سندات : أوالً 

 : إصدار السندات واالكتتاب بها وتسدید قیمتها بالكامل )1

ترط سداد تكون الشركة بحاجة إلى سیولة نقدیة كبیرة تلجأ إلى إصدار السندات وتشعندما 

اب قرض السندات، قیمتها دفعة واحدة فیجعل حساب حملة السندات مدینًا بالقید مقابل دائنیة حس

وعند االكتتاب والسداد یجعل حساب المصرف بالطرف المدین مقابل دائنیة حساب حملة 

  : كاآلتيالسندات 

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

Xxx        

    

 

xxx         

  حملة السندات       / من حـ

  قرض السندات/ إلى حـ                               

  ....سند بقیمة اسمیة .... إصدار 

  

Xxx         

xxx  

          

  المصرف    /  من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                         

  االكتتاب وسداد قیمة سندات القرض
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  :مثال

القیمة االسمیة للسند % 6سند  1000أصدرت شركة مساهمة  1/1/2012بتاریخ 

، وقد تم االكتتاب 15/3/2012ب العام خالل مدة تنتهي بتاریخ وطرحتها لالكتتا 2000

تسجیل القیود الالزمة لقرض السندات  - : المطلوب. بالسندات جمیعها وسددت قیمتها دفعة واحدة

  المیزانیة الختامیةإعداد قائمة  -

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

2000000         

2000000         

  حملة السندات      / من حـ

  قرض السندات/ إلى حـ                     

  للسند 2000سند بقیمة اسمیة  1000إصدار 

  

2000000         

2000000         

  المصرف     /  من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                 

  االكتتاب وسداد قیمة سندات القرض

  

  

  1/1/2011بتاریخ  المیزانیة

  رأس المال    أصول ثابتة  

  أرباح محتجزة    أصول متداولة  

  %6قرض السندات   2000000   المصرف  2000000
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  :القیمة على أقساط وسداداالكتتاب علیها بالكامل إصدار السندات بالقیمة االسمیة و  )2

وفق قانون الشركات السوري، إال أنه البد من األخذ  یجوز ذلكعلى الرغم من أنه ال 

هو مطبق في بعض الدول، فقد ترغب الشركات بتقسیط قیمة السند عندما  بعین االعتبار ما

 للسیولة النقدیة غیر ملحة، أو عندما ترغب شركة بتمویل تدریجي ألحد مشاریعهاتكون حاجتها 

فعند إصدار . على فترات طویلة، وقد یكون نوع من التشجیع على االستثمار في سندات الشركة

جعل حساب حملة السندات مقسمًا یُ األسهم وطرحها على االكتتاب مثًال على ثالثة أقساط، 

 :ألقساط وفق اآلتي

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

Xxx        xxx         من المذكورین  

  حملة السندات قسط اكتتاب/ حـ

  حملة السندات قسط تخصیص/ حـ

  حملة السندات قسط ثالث        / حـ

  قرض السندات/ إلى حـ                          

  ....سند بقیمة اسمیة .... إصدار 

  على أقساط وطرحها لالكتتاب

  

Xxx         

Xxx 

      

  المصرف        /  من حـ

  حملة السندات قسط اكتتاب/ إلى حـ                  

  سداد حملة السندات لقسط االكتتاب 

  

Xxx      

      

 

xxx    

        

  المصرف     /  من حـ

  حملة السندات قسط تخصیص/ إلى حـ          

  سداد حملة السندات لقسط االكتتاب 
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Xxx         

xxx         

  المصرف /  من حـ

  حملة السندات قسط ثالث/ إلى حـ                   

  سداد حملة السندات لقسط االكتتاب 

  

    : مثال

  2000سند القیمة االسمیة للسند  2500شركة مساهمة  أصدرت 2012/ 15/5بتاریخ 

  :وطرحتها لالكتتاب العام على ثالثة أقساط كاآلتي

 9/ 1س قسط التخصیص بتاریخ .ل 600، 2012/ 15/6س قسط االكتتاب بتاریخ .ل 1000

، وقد تم االكتتاب بجمیع السندات 10/11/2012س قسط ثالث بتاریخ .ل 400، 2012/

  .تسجیل القیود الالزمة:  المطلوب. ت األقساط في مواعیدهاالمصدرة ، وسدد

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

  

2500000  

1500000  

1000000  

  

  

  

  

5000000  

  من المذكورین

  حملة السندات قسط اكتتاب/ حـ

  حملة السندات قسط تخصیص/ حـ

  حملة السندات قسط ثالث       / حـ

  قرض السندات/ إلى حـ                         

وطرحها  2000سند بقیمة اسمیة  2500إصدار 

  لالكتتاب على ثالثة أقساط

15/5  

2500000    

2500000  

  

  المصرف    /  من حـ

  حملة السندات قسط اكتتاب/ إلى حـ                 

  سداد حملة السندات لقسط االكتتاب 

15/6  
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1500000    

1500000  

  المصرف   /  من حـ

  حملة السندات قسط تخصیص/ إلى حـ               

  سداد حملة السندات لقسط االكتتاب 

1/9  

1000000    

1000000  

  المصرف   /  من حـ

  حملة السندات قسط ثالث/ إلى حـ                  

  سداد حملة السندات لقسط االكتتاب 

10/11  

 

 : االكتتاب بأقل من السندات المصدرةاالسمیة و إصدار أسناد القرض بالقیمة  )3

إذا تم االكتتاب بأقل من السندات المصدرة یمكن للشركة أن تكتفي بقیمة السندات 

 .المكتتب بها وٕالغاء السندات المصدرة وغیر المكتتب علیها بقید عكسي لقید اإلصدار

  : مثال

س تسدد . ل 500سند بقیمة اسمیة للسند  6000أصدرت شركة  1/2/2012بتاریخ 

سند وسددت قیمتها  5000وتم االكتتاب على ,  1/3/2012دفعة واحدة عند االكتتاب بتاریخ 

غیر المكتتب علیها واالكتفاء بما  األسنادقرر  مجلس اإلدارة إلغاء  1/4/2012وبتاریخ , نقداً 

  .اكتتب فیه

  .الالزمةإثبات القیود : المطلوب 

  :الحل

3000000   

3000000  

  حملة السندات     / من حـ

  قرض السندات/ إلى حـ                         

للسند  500سند بقیمة اسمیة  6000إصدار 

  وطرحها لالكتتاب العام

1/2 /  
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2500000    

2500000  

  المصرف    /  من حـ

  حملة السندات/  إلى  حـ                                

  سند وسداد قیمتها 5000االكتتاب ب

1/3 /  

500000    

500000  

  قرض السندات    / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                                

  سند لعدم الحاجة الیها 1000إلغاء 

1/4  

  

 :السندات المصدرةاالكتتاب بأكثر من إصدار أسناد القرض بالقیمة االسمیة و  )4

هنا یجب إجراء التخصیص النسبي للسندات إذ یتم إلغاء عدد منها ویقبل الباقي لجمیع 

 :وذلك وفق اآلتي,وتعاد المبالغ الزائدة المسددة إلى أصحابها, المكتتبین

  عدد السندات المكتتب بها/ عدد السندات المصدرة = نسبة التخصیص 

  مساویًا لنسبة اإللغاء ویعد المتمم الحسابي لتلك النسبة

  :مثال

س تسدد . ل 100سند بقیمة اسمیة للسند  5000أصدرت شركة  1/4/2010بتاریخ 

وبتاریخ , سند وسددت قیمتها نقداً  6000وتم االكتتاب على ,  1/5/2010دفعة واحدة بتاریخ 

 أجرى مجلس اإلدارة التخصیص النسبي بین المكتتبین وأعیدت المبالغ إلى 2010/ 15/5

  .أصحابها

  .إثبات القیود الالزمة وتحدید نسبة التخصیص ونسبة اإللغاء: المطلوب 
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  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

500000    

500000  

  حملة السندات       / من حـ

  قرض السندات/ إلى حـ                     

  سند وطرحها لالكتتاب العام 5000إصدار 

1/4/   

600000    

600000  

  المصرف     /  من حـ

  حملة السندات/  إلى  حـ                      

  سداد المكتتبین

1/5/   

100000    

100000  

  حملة السندات        / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                            

  وٕاعادة المبالغ ألصحابهاسند  1000إلغاء 

  

بمعنى أن كل مكتتب بستة سندات تخصص له  5/6=  5000/6000= نسبة التخصیص 

  1/6=  5/6 – 1= نسبة اإللغاء . خمسة ویلغى واحد

  :إصدار أسناد القرض بعالوة إصدار: ثانیاً 

إن عالوة إصدار السندات هي الفرق بین سعر إصدار السند وقیمته االسمیة، وتلجأ 

الشركات إلى إصدار السندات بعالوة إصدار عندما یكون معدل الفائدة على هذه السندات أعلى 

من المعدل السائد في سوق األوراق المالیة، ویتم سداد عالوة اإلصدار عند االكتتاب باإلضافة 

تستفید  السندات خالل مدة القرض بنسبة ماویتم توزیع عالوة إصدار . االسمیة للسندإلى القیمة 

كل سنة من هذه العالوة وٕاجراء التسویة الالزمة في حساب فائدة السندات كما سنجد الحقًا عند 

دراسة فائدة قرض السندات، ویظهر الرصید المتبقي من عالوة إصدار السندات في نهایة كل 

  .الخصوم في میزانیة الشركة عام في جانب
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  :مثال

سنویًا وقیمة % 9بفائدة  سند 5000أصدرت إحدى الشركات المساهمة  1/7/2012في 

س للسند الواحد، وقد طرحت هذه السندات .ل 200س للسند وعالوة إصدار .ل 1000اسمیة 

: مطلوبال. س.ل 20000بالكامل وتم االكتتاب علیها جمیعًا وتحملت الشركة مصاریف إصدار 

  .إجراء قیود الیومیة الالزمة

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

6000000    

  

5000000  

1000000  

  حملة السندات       / من حـ

  إلى المذكورین                     

  قرض السندات/ حـ                 

  عالوة إصدار السندات/ حـ                        

س .ل 1000سند بقیمة اسمیة  5000إصدار 

  س.ل 200وبعالوة إصدار 

1/4 /  

6000000    

6000000  

  المصرف     /  من حـ

  حملة السندات/  إلى  حـ                       

  االكتتاب بالسندات

1/5 /  

20000    

20000  

  مصاریف إصدار السندات/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                          

  مصاریف إصدار السنداتدفع 
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 :إصدار أسناد القرض بخصم إصدار: ثالثاً 

خصم إصدار السندات هو الفرق بین القیمة االسمیة للسندات المصدرة وسعر إصدارها 

وتلجأ الشركات إلى إصدار السندات بخصم إصدار لتشجیع . الذي یقل عن القیمة االسمیة

یكون سعر الفائدة السائد في السوق أعلى من سعر المستثمرین لالكتتاب في السندات عندما 

ویتم إثبات إصدار السندات بخصم إصدار في الدفاتر بقیمتها االسمیة على أن . فائدة السندات

بتوزیعه على الفترات  یفصل خصم اإلصدار في حساب مستقل یسمى حساب خصم اإلصدار

نجد الحقًا عند دراسة فائدة قرض المالیة لقرض السندات عن طریق حساب فائدة السندات كما س

  .السندات

   :مثال

 1000سنویًا وبقیمة اسمیة % 8سند بفائدة  6000طرحت إحدى الشركات المساهمة        

س، وقد تم االكتتاب في جمیع السندات ودفعت قیمتها مرة واحدة .ل 900س وسعر إصدار .ل

  .إجراء قیود الیومیة الالزمة: المطلوب  .عند االكتتاب

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

5400000  

600000  

        

  

  

 

6000000  

    

  من المذكورین                     

  حملة السندات   / حـ 

  خصم إصدار السندات    / حـ

  قرض السندات/ حـ إلى                   

 1000سند بقیمة اسمیة6000إثبات إصدار

  100بخصم إصدار

  

 تاریخ

  االستحقاق
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5400000   

5400000  

  المصرف / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                    

  االكتتاب بالسندات المطروحة

  

  

  :مثال

سنویًا وقیمة % 9سند بفائدة  10000طرحت إحدى الشركات المساهمة  1/3/2012في 

عن مجموع  المرة س وقد تم االكتتاب مرة ونصف.ل 900س وبسعر إصدار .ل 1000اسمیة 

إجراء : المطلوب. تم تخصیص السندات ورد الزیادة للمكتتبین/ 1/5السندات المطروحة، وفي 

  .قیود الیومیة الالزمة

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

9000000  

1000000  

  

  

 

10000000 

    

  من المذكورین                     

  حملة السندات   / حـ 

  خصم إصدار السندات    / حـ

  قرض السندات/ إلى   حـ             

 1000سند بقیمة اسمیة 10000إثبات إصدار 

  100بخصم إصدار

  

13500000   

13500000  

  المصرف / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                        

  سند15000االكتتاب ب
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4500000    

4500000  

  حملة السندات/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                        

  رد الزیادة إلى المكتتبین في قرض السندات

  

  

  :القرض عند االستحقاق رد أسناد

بتاریخ استحقاق القرض یتم إثبات قید االستحقاق من خالل جعل حساب القرض مدینًا  

سداد المبالغ لحملة ، ثم یتم إثبات قید )عكس قید اإلصدار (وجعل حساب حملة السندات دائنًا 

 :كاآلتي )عكس قید سداد حملة السندات للقرض( السندات

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

Xxx        xxx         قرض السندات      / من حـ  

  حملة السندات/ إلى حـ                            

  ....إثبات استحقاق القرض 

  

Xxx        xxx         حملة السندات      /  من حـ  

  المصرف/  إلى حـ                          

  إثبات سداد الشركة لقرض السندات

  

قد یكون سداد القرض على دفعات خالل مدته فال تختلف عن حالة سداده دفعة واحدة سوى أن 

  .ة ومتكررة عند استحقاق كل قسطأعملیة السداد تكون مجز 

 :أسهمتحویل السندات إلى 

على حق الشركة المساهمة بإصدار سندات  2011لعام  29نص قانون الشركات رقم 

قابلة للتحویل إلى أسهم شرط أن یتضمن قرار الهیئة العامة غیر العادیة للشركة جمیع القواعد 

والشروط التي یتم على أساسها تحویل سندات القرض إلى أسهم، وتوفر رغبة مالك السندات في 
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عدم إبداء رغبته في ذلك خالل تلك المدة  ته خالل المدة المحددة للتحویل، وفي حالتحویل سندا

  ).من قانون الشركات 129المادة (فقد حقه في التحویل

یكتسب حامل السند القابل للتحویل میزة إضافیة من خالل حصوله على أسهم یزداد 

لسندات القابلة للتحویل بمعدل سعرها في سوق األوراق المالیة، لذلك تصدر الشركة المساهمة ا

  .قابلة للتحویل ألسهمالغیر ئدة أقل من معدل فائدة السندات فا

  :ما یأتي عقد القرض یتضمنعند إصدار سندات قابلة للتحویل   

  مدة محددة مثًال سنة( الفترة التي یحق لحامل السند فیها تحویل سنداته ألسهم( 

  التحویل وهو عادة سعر یزید على السعر السوقي سعر السهم المعتمد كأساس لعملیة

 للسهم بتاریخ إصدار السندات، تحفیزًا لحاملي السندات على التحویل

  س، والقیمة االسمیة ..ل 2000نسبة التحویل، مثًال إذا كانت القیمة االسمیة للسند

س، .ل 400س، والسعر السوقي للسهم بتاریخ إصدار سندات القرض .ل 100للسهم 

 4/1=  2000/500= س للسهم، فإن نسبة التحویل .ل 500عر المعتمد للتحویل والس

 أسهمأربعة سند  أي لكل

  :توجد طریقتان إلثبات القیود الالزمة لعملیة تحویل السندات إلى أسهم: محاسبیاً 

وفق الطریقة األولى یتم إلغاء السندات المحولة بالقیمة الدفتریة لها، أي بقیمتها االسمیة  .1

یجعل حساب قرض السندات وحساب عالوة و ًا إلیها نصیبها من رصید العالوة، مضاف

بالقیمة االسمیة لألسهم ) أسهم عادیة(إصدار السندات مدینًا بالقید، مقابل زیادة رأس المال

في الطرف الدائن من القید، وحساب عالوة إصدار األسهم بمقدار الفرق بین القیمة السوقیة 

هم المصدرة، ویعالج الفرق بین القیمة الدفتریة للسندات والقیمة السوقیة والقیمة االسمیة للس

 :وذلك بالقید اآلتي. لألسهم المصدرة كأرباح أو خسائر ناتجة عن عملیة التحویل
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  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

xx         

xx         

 

   

        

  من المذكورین

  )االسمیة للسندات المحولةالقیمة (قرض السندات / حـ

  )نصیب السندات المحولة من عالوة اإلصدار الباقیة(عالوة إصدار السندات / حـ

  

           

xx         

xx         

 

xx         

  إلى المذكورین            

  )بالقیمة االسمیة لألسهم العادیة المصدرة(رأس المال / حـ 

الفرق بین القیمة االسمیة والقیمة السوقیة ( العادیةعالوة إصدار األسهم / حـ

  )لألسهم المصدرة

الفرق بین القیمة الدفتریة للسندات والقیمة السوقیة (أرباح تحویل السندات / حـ

  ) لألسهم

  

  

  :مثال 

 300سند القیمة االسمیة للسند  7500أصدرت شركة مساهمة  1/1/2012بتاریخ 

س للسند، على أن یسدد القرض دفعة واحدة بعد ثالث .ل 30س وبعالوة إصدار سندات .ل

أن القیمة  علماً سنوات، وأن السندات قابلة للتحویل إلى أسهم على أساس كل سند یقابله سهمان، 

س ، وأنه تم .ل 200س وأن السعر السوقي للسهم بتاریخ التحویل .ل 100االسمیة للسهم 

  .إثبات القید الالزم لعملیة التحویل: المطلوب. 1/1/2012إلى أسهم، بتاریخ  سند 500تحویل 

  :الحل

 )150000=  300× 500: (تم تخفیض القرض بالقیمة االسمیة للسندات المحولة -
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: تم تحدید عالوة إصدار السندات المحولة من خالل تحدید نصیب السنة األخیرة منها -

س، وتم تحدید نصیب السندات المصدرة من رصید العالوة .ل 75000= 3/ 225000

 : المتبقي كما یأتي

  عدد سندات القرض / عدد السندات المحولة × رصید العالوة 

 س.ل 5000) = 500/7500(× 75000=         

 100×2× 500: (تمت زیادة رأس المال بالقیمة االسمیة لألسهم العادیة المحولة -

=100000( 

لألسهم المصدرة  السوقیةحددت عالوة إصدار األسهم العادیة بمقدار الفرق مابین القیمة  -

 100000)= 100-200(  2×  500: وقیمتها االسمیة

دفتریة للسندات المحولة والقیمة السوقیة عملیة التحویل بالفرق بین القیمة ال خسارةتم تحدید  -

 :لألسهم المصدرة كاآلتي

)150000  +5000 (– ] 100000 +100000[   =)45000(  

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

150000 

5000  

45000  

 

  

          

  من المذكورین

  قرض السندات / حـ

  عالوة إصدار السندات/ حـ

  خسارة تحویل السندات/ حـ

  

           

100000 

100000  

        

  إلى المذكورین            

  رأس المال / حـ                         

   عالوة إصدار األسهم العادیة/ حـ           

القیمة االسمیة  سند إلى أسهم 500تحویل 

  س.ل 100للسهم 
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ه الطریقة عن الطریقة األولى في عدم االعتماد على السعر تختلف هذ: الطریقة الثانیة .2

یعد الفرق بین القیمة الدفتریة للسندات المحولة وبین  إذالسوقي للسهم في تاریخ التحویل، 

القیمة االسمیة لألسهم المصدرة عالوة إصدار أسهم عادیة، لذلك یتم جعل حساب قرض 

ونصیب تلك السندات من رصید عالوة إصدار السندات مدینًا بالقید، ) المحولة(السندات 

سمیة لألسهم المصدرة مقابل عملیة بالقیمة اال) أسهم عادیة(مقابل جعل حساب رأس المال 

 :كاآلتي. التحویل وحساب عالوة إصدار األسهم العادیة دائنًا بالقید

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

xx         

xx         

 

   

          

  من المذكورین

  قرض السندات / حـ

  عالوة إصدار السندات / حـ

  

           

  

xx         

xx         

  إلى المذكورین                

  رأس المال أسهم عادیة/ حـ            

  عالوة إصدار األسهم العادیة/ حـ              

  

  

  على أن یتم إقفال حساب عالوة إصدار األسهم بحساب األرباح المحتجزة

  :حل المثال السابق بالطریقة الثانیة

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

150000 

5000  

 

  

          

  من المذكورین

  قرض السندات / حـ

  عالوة إصدار السندات/ حـ
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100000 

55000  

        

  إلى المذكورین            

  رأس المال / حـ             

   عالوة إصدار األسهم العادیة/ حـ           

سند إلى أسهم القیمة االسمیة  500تحویل 

  س.ل 100للسهم 

  

  

 3000سند القیمة االسمیة للسند  4000أصدرت شركة مساهمة  1/1/2012بتاریخ  :مثال

س للسند، على أن یسدد القرض دفعة واحدة بعد أربع .ل 50س وبعالوة إصدار سندات .ل

أن  اً علم أساس كل سند یقابله ثالثة أسهم، سنوات، وأن السندات قابلة للتحویل إلى أسهم على

س ، وأنه تم .ل 980س وأن السعر السوقي للسهم بتاریخ التحویل .ل 800القیمة االسمیة للسهم 

  . 1/1/2012سند إلى أسهم، بتاریخ  500تحویل 

  .إثبات القید الالزم لعملیة التحویل: المطلوب

  :بالطریقة األولى: أوًال   :الحل

 )1500000=  3000× 500(: تم تخفیض القرض بالقیمة االسمیة للسندات المحولة -

: تم تحدید عالوة إصدار السندات المحولة من خالل تحدید نصیب السنة األخیرة منها -

س، وتم تحدید نصیب السندات المصدرة من رصید العالوة .ل 100000= 4/ 400000

 : المتبقي كما یأتي

  عدد سندات القرض / عدد السندات المحولة × رصید العالوة 

 س.ل 12500) = 500/4000(× 100000=         

 800×3× 500: (تمت زیادة رأس المال بالقیمة االسمیة لألسهم العادیة المحولة -

=1200000( 



  )2(محاسبة شركات 

 

193 
 

حددت عالوة إصدار األسهم العادیة بمقدار الفرق مابین القیمة االسمیة لألسهم المصدرة  -

 270000)= 800- 980(×    3×  500: وقیمتها االسمیة

ة التحویل بالفرق بین القیمة الدفتریة للسندات المحولة والقیمة السوقیة تم تحدید أرباح عملی -

 :لألسهم المصدرة كاآلتي

)1500000  +12500 (– )1200000  +270000 =  (42500  

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

1500000 

12500  

 

  

          

  من المذكورین

  قرض السندات / حـ

  السنداتعالوة إصدار / حـ

  

             

1200000 

270000  

42500        

  إلى المذكورین

  رأس المال / حـ            

   عالوة إصدار األسهم العادیة/ ـحـ           

  السندات لأرباح تحوی/ حـ       

سهم القیمة  1500سند إلى 500تحویل 

   800االسمیة للسهم 

  

  

  :بالطریقة الثانیة :ثانیاً 

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

1500000 

12500  

 

  

          

  من المذكورین

  قرض السندات / حـ

  عالوة إصدار السندات/ حـ
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1200000 

312500     

  إلى المذكورین   

  رأس المال / حـ                 

   عالوة إصدار األسهم العادیة/ حـ          

سهم القیمة  1500سند إلى 500تحویل 

  س.ل 800االسمیة للسهم 

  

  

  :بسببیفضل أغلب الباحثین اعتماد الطریقة الثانیة 

صعوبة تحدید السعر السوقي للسهم في حال عدم وجود سوق لألوراق المالیة أو في حال  -

 عدم إدراج أسهم الشركة المعنیة بالسوق

بأخرى لهما خصائص  نطوي على عملیة استبدال أوراق مالیةیتحویل السندات إلى أسهم  -

 .مشتركة

 .ترتب علیها االعتراف بأرباح أو خسائر تلك المعامالتی المعامالت الشركة بأسهمها   -
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  املبحث الثالث

  أسناد القرضاملعاجلة احملاسبية لفائدة 

  

  :مقدمة

في قرض السندات تتحمله  الغیر أموالاستثمار  التكلفة المالیة لقاء :هي فائدة السندات

إذا هي عبء , )تكلفة استثمار أموال الغیر( الشركة المساهمة بغض النظر عن نتیجة أعمالها

تتحمله الشركة المساهمة بغض النظر عن یحمل على حساب األرباح والخسائر دوري ثابت 

  .نتائج أعمالها

إذا كانت (القرض وتتأثر المعالجة المحاسبیة لفائدة السندات بشروط إصدار سندات

كان القرض یسدد دفعة واحدة أم على  أو, السندات مصدرة بالقیمة االسمیة أم بعالوة أم بخصم

  :وتتضمن المعالجة المحاسبیة لفائدة السندات ما یلي, )أقساط

 إثبات فائدة السندات بتاریخ االستحقاق .1

 دفع مبلغ الفائدة بعد الضریبة لحملة السندات .2

 .الحقیقي للفائدة بحساب األرباح والخسائرإقفال العبء  .3

تخضع السندات في سوریة إلى ضریبة ریع رؤوس األموال المتداولة بمعدل وحید قدره : مالحظة

  .ویتم حجز الضریبة وتحویلها إلى الدوائر المالیة من قبل الشركة المساهمة, 7.5%

 :االسمیةالمعالجة المحاسبیة لفائدة السندات المصدرة بقیمتها : أوالً 

تحتسب الفائدة على القیمة االسمیة للسند بغض النظر عن سعر اإلصدار، ففي حال 

 :اتفاق السنة المالیة للقرض مع السنة المالیة للشركة وبتاریخ استحقاق الفائدة، یسجل القید اآلتي
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  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

Xxx          

 

xxx  

xxx  

  

      

  السندات    فائدة/ من حـ

  المذكورین إلى                          

  حملة السندات/ حـ                        

  الدوائر المالیة/ حـ                        

فائدة السندات عن الفترة المالیة لحملة إثبات 

  السندات واحتساب مبلغ الضریبة علیها

تاریخ 

  االستحقاق

 

xxx 

Xxx        

  

 

 

xxx    

    

       

  المذكورین من 

  حملة السندات  /  حـ

         الدوائر المالیة/ حـ

  المصرف/  إلى حـ                         

وتحویل  السندات لفائدةإثبات سداد الشركة 

  الضریبة للدوائر المالیة

  

Xxx     

Xxx  

 

  خ          &أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                   

  خ& إقفال فائدة السندات السنویة بحساب أ  

  

  

أما في حال اختالف السنة المالیة للقرض عن السنة المالیة للشركة فالبد من إثبات الفائدة 

  خ& أ / المستحقة في نهایة العام وٕاقفال كامل الفائدة السنویة في حـ

Xxx     

Xxx   

     

    فائدة السندات /من حـ

  فائدة السندات المستحقة/ إلى حـ             

إثبات الفائدة المستحقة عن القرض عن الفترة  

  ...إلى .... من
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ورد قیمة السندات دفعة واحدة في  االسمیةحالة معالجة فائدة السندات المصدرة بالقیمة   .أ 

 :نهایة مدة القرض

بقیمة اسمیة  اً سند 10000المساهمة أصدرت إحدى الشركات  1/1/2012في  :مثال

سنویًا على أن یسدد قرض السندات دفعة واحدة بعد % 8س للسند الواحد وبفائدة .ل 1000

من كل عام، علمًا / 31/12و / 30/6مضي أربع سنوات وتدفع الفائدة كل ستة أشهر في 

إثبات : المطلوب%. 7.5وأن معدل الضریبة / 31/12أن السنة المالیة للشركة تنتهي في 

  .قیود الیومیة الالزمة إلثبات استحقاق الفوائد الخاصة بالسنة األولى ودفعها

  :الحل

 س.ل 400000=  6/12× %8× 10000000=  30/6/2012الفائدة في 

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

400000          

 

370000 

30000  

  

      

  فائدة قرض السندات   / من حـ

  إلى  المذكورین                

  حملة السندات/ حـ               

  الدوائر المالیة/ حـ               

إثبات استحقاق فائدة السندات في 

لحملة السندات واحتساب مبلغ  30/6

  الضریبة علیها

30/6  

 

370000 

30000        

  

 

 

400000 

    

       

  من  المذكورین

  حملة السندات  /  حـ

  الدوائر المالیة       / حـ

  المصرف/  إلى حـ                   

إثبات سداد الشركة لفائدة السندات 

  وتحویل الضریبة للدوائر المالیة
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400000          

 

370000 

30000  

  

      

  فائدة قرض السندات   / من حـ

  إلى  المذكورین                    

  حملة السندات/ حـ                   

  الدوائر المالیة/ حـ                   

 إثبات استحقاق فائدة السندات في 

لحملة السندات واحتساب مبلغ  31/12

  الضریبة علیها

31/12  

 

370000 

30000        

  

 

 

400000 

    

       

  من  المذكورین

  حملة السندات  /  حـ

  الدوائر المالیة       / حـ

  المصرف/  إلى حـ              

إثبات سداد الشركة لفائدة السندات 

  وتحویل الضریبة للدوائر المالیة

  

800000     

800000 

 

  خ          &أ / من حـ

  فائدة قرض السندات/ إلى حـ         

  إقفال فائدة السندات السنویة  

  

  

  :مثال

وأن الفوائد  1/4/2012بفرض انه في المثال السابق أصدرت الشركة سندات القرض في 

  :المطلوب. من كل عام 31/3تدفع عن سنة كاملة أي في 

  2013، و2012إثبات قیود الیومیة المتعلقة بفوائد قرض السندات عن عامي  -  

  2013، و2012فائدة قرض السندات في نهایة عامي / تصویر حـ -
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  :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

600000   

600000  

  فائدة قرض السندات/ من حـ

  فائدة السندات المستحقة/ إلى حـ        

)10000000 ×8%×9/12 

=600000(  

31/12/2012  

600000    

600000  

  خ          &أ / من حـ

  فائدة قرض السندات/ إلى حـ           

  إقفال فائدة السندات السنویة  

31/12/2012  

 

600000 

200000  

  

  

  

 

740000  

60000  

  

      

  من المذكورین

  فائدة السندات المستحقة/ حـ

  فائدة قرض السندات   / حـ 

  إلى  المذكورین                     

  حملة السندات/ حـ                   

  الدوائر المالیة/ حـ                  

إثبات استحقاق فائدة السندات عن السنة 

  األولى واحتساب مبلغ الضریبة علیها

31/3/2013  

 

740000 

60000        

  

 

 

800000 

    

       

  من  المذكورین

  حملة السندات  /  حـ

  الدوائر المالیة       / حـ

  المصرف/  إلى حـ                  

إثبات سداد الشركة لفائدة السندات 

  وتحویل الضریبة للدوائر المالیة

31/3/2013  
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600000   

600000  

  فائدة قرض السندات/ من حـ

  فائدة السندات المستحقة/ إلى حـ       

)10000000 ×8%×9/12 

=600000(  

31/12/2013  

800000     

800000  

 

  خ          &أ / من حـ

  فائدة قرض السندات/ إلى حـ           

  إقفال فائدة السندات السنویة  

31/12/2013  

  

  31/12/2012فائدة السندات / حـ

  

  31/12/2013فائدة السندات / حـ

 

بالقیمة االسمیة ورد القرض على دفعات خالل مدة معالجة فائدة السندات المصدرة حالة   .ب 

 :القرض

الفائدة  تتوقفإذا كانت سندات القرض ستسدد قیمتها على دفعات خالل مدة العقد 

جودة خالل كل فترة، وبالتالي على قیمة السندات المو  تحمیلها لكل فترة من فترات القرضالواجب 

  .حتى تمام سداد قرض السنداتمن فترة ألخرى  الفائدة ستتناقص

  31/12/2012خ &أ / من حـ  600000فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  600000

        

600000    600000    

  31/12/2013خ &أ / من حـ  800000  إلى المذكورین  200000

    فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  600000

800000    800000    
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   :مثال

% 8سند بفائدة سنویة  2000أصدرت إحدى الشركات المساهمة  1/1/2012في 

السندات على أربعة أقساط سنویة متساویة س للسند على أن تسدد قیمة .ل 1000وبقیمة اسمیة 

إعداد جدول یبین : المطلوب.من كل عام وهو نهایة السنة المالیة للشركة/ 31/12في  تدفع

  .طریقة احتساب الفائدة خالل مدة القرض

  :الحل

  فائدة القرض  رصید القرض  السنة المالیة

31/12/2012  2000000  160000  

31/12/2013  1500000  120000  

31/12/2014  1000000  80000  

31/12/2015  500000  40000  

  

وأنه سیسدد على أربعة  1/7/2012في المثال السابق أن قرض السندات ابتدأ من بفرض  :مثال

إعداد جدول یبین : المطلوب. من كل عام مع الفوائد/ 30/6أقساط سنویة متساویة تدفع في 

  .ض السنداتنصیب الفترات المالیة المختلفة من فائدة قر 

  :الحل

نصیب السنة   فائدة القرض  رصید القرض  الفترة  العام

المالیة من 

  الفائدة

2012  1/7-31/12/2012  2000000  2000000 

×8%×6/12  

80000  
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2013  

30/6/2013  2000000  2000000 

×8%×6/12  

  

140000  

31/12/2013  1500000  1500000 

×8%×6/12  

  

2014  

30/6/2014  1500000  1500000 

×8%×6/12  

  

100000  

31/12/2014  1000000  1000000 

×8%×6/12  

  

2015  

30/6/2015  1000000  1000000 

×8%×6/12  

  

60000  

31/12/2015  500000  500000 

×8%×6/12  

2016  30/6/2016  500000  500000 

×8%×6/12  

20000  

  

  :معالجة فائدة السندات المصدرة بعالوة إصدار: ثانیاً 

المساهمة سندات قرضها بسعر إصدار یزید على قیمتها االسمیة عندما تصدر الشركة 

تمنح حملة السندات معدل فائدة أعلى من معدل الفائدة السائد في السوق یمثل الفرق بین سعر 

وتوزع عالوة اإلصدار على السنوات المستفیدة من , اإلصدار والقیمة االسمیة للسند عالوة إصدار

زء منها بحساب فائدة السندات السنویة والفرق یمثل العبء الحقیقي القرض من خالل إقفال ج

للفائدة الذي تتحمله الشركة في سبیل استثمار أموال الغیر ویقفل في حساب األرباح 

  :ویتم توزیع عالوة إصدار السندات على سنوات القرض بطریقتین.والخسائر

 طریقة القسط الثابت إذا كان القرض یسدد دفعة واحدة 
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  متساویة أو غیر (یقة القسط المتناقص إذا كان القرض یسدد على أقساط طر

 )متساویة

یتم إثبات قید إصدار السندات بعالوة إصدار وطرحها لالكتتاب العام من خالل جعل : محاسبیاً 

حساب حملة السندات مدینُا بقیمة إصدار السندات مقابل جعل حساب قرض السندات وحساب 

  :القید اآلتي العالوة دائنًا ویسجل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

Xxx          

 

xxx  

xxx  

    

  حملة السندات     / من حـ

  إلى  المذكورین                            

  قرض السندات/ حـ                         

  عالوة إصدار السندات/ حـ                         

وبعالوة .... بقیمة اسمیةسند ...إثبات إصدار

  ....إصدار

تاریخ 

  االستحقاق

Xxx  

 

 

Xxx  

 

  المصرف     / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                        

  سداد حملة السندات بقیمة السندات المكتتب علیها

  

Xxx          

 

xxx  

xxx  

  

      

  فائدة السندات/ من حـ

  إلى  المذكورین                                

  حملة السندات/ حـ                            

  الدوائر المالیة/ حـ                            

  إثبات فائدة السندات عن الفترة المالیة

  واحتساب مبلغ الضریبة علیها  

  

تاریخ 

  االستحقاق



  )2(محاسبة شركات 

 

204 
 

 

xxx 

Xxx        

 

  

 

xxx    

    

       

  من  المذكورین

  حملة السندات  /  حـ

  الدوائر المالیة         / حـ

  المصرف/  إلى حـ                           

إثبات سداد الشركة لفائدة السندات وتحویل 

  الضریبة للدوائر المالیة

  

Xxx     

Xxx  

 

  عالوة إصدار السندات    / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                         

السندات  جزء من العالوة بحساب الفائدةإقفال  

  السنویة 

  

Xxx    

    

 

Xxx 

  خ               &أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                          

فائدة السندات السنویة العبء الحقیقي لإقفال  

  خ& بحساب أ 

  

  

ویظهر قرض السندات مضافًا إلیه عالوة اإلصدار في طرف الخصوم من قائمة المركز 

عالوة اإلصدار مساهمة من حملة السندات للشركة مقابل منحهم  تعدالمالي للشركة، وبالتالي 

فائدة أعلى من الفائدة السائدة في السوق، أو تعد التزامًا على الشركة یسدد لحملة السندات من 

ئدة على شكل دفعات سنویة ثابتة على مدار سنوات القرض وال تسدد دفعة واحدة مع خالل الفا

العالوة لیست ربحًا وال تقفل بحساب االحتیاطیات إنما تعالج مع فائدة  (القرض بتاریخ االستحقاق 

وبتاریخ استحقاق الفائدة تسجل كما ذكرنا أعاله بجعل حساب الفائدة مدینًا مقابل حملة . السندات

  .ألسهم والدوائر المالیة، ویتم تسدید الفائدة وتحویل الضریبة من حساب المصرفا
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  :مثال

سنویًا وبقیمة اسمیة % 10سند بفائدة  1000أصدرت شركة مساهمة  1/1/2012في 

س، على أن ترد السندات دفعة واحدة بعد أربع .ل 11000س للسند وسعر إصدار .ل 10000

أن الفوائد تسدد سنویًا في  اً علم .ت قیمتها بالكامللسندات وسددسنوات، وقد تم االكتتاب على ا

  :المطلوب. نهایة السنة المالیة للشركة/ 31/12

  قیود الیومیة الالزمة إلصدار السندات إجراء -                  

  تنظیم جدول توزیع عالوة اإلصدار على فترات القرض مع الفوائد -                  

  31/12/2013إجراء قیود الیومیة الستحقاق فائدة السندات ودفعها لغایة  -                 

  :الحل

  :اإلصدارقیود  -

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

11000000  

        

  

 

10000000  

1000000  

    

  حملة السندات     / من حـ

  إلى  المذكورین                         

  قرض السندات/ حـ                     

  عالوة إصدار السندات/ حـ                     

 10000سند بقیمة اسمیة1000إثبات إصدار

  1000وبعالوة إصدار

   

11000000 

 

 

11000000  

 

  المصرف     / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                     

  علیها االكتتاب وسداد قیمة السندات المكتتب
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 :تنظیم جدول توزیع العالوة على فترات القرض -

نصیب السنة   الفائدة االسمیة  السنة  

  من العالوة

نصیب السنة من 

  الفائدة

الرصید المتبقي 

  من العالوة

2012  1000000  250000  750000  750000  

2013  1000000  250000  750000  500000  

2014  1000000  250000  750000  250000  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  750000  250000  1000000  2015

 

 31/12/2012عها لغایة ئدة السندات ودفإجراء قیود الیومیة الستحقاق فا -

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

1000000         

1000000  

   

    

  فائدة السندات     / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                       

  2012إثبات الفائدة لحملة السندات عن عام         

  )بفرض عدم وجود ضریبة(

   

1000000  

 

 

1000000  

 

  حملة السندات/ من حـ

  المصرف    / إلى حـ                         

  دفع الفائدة لحملة السندات

  

250000   

250000 

  اإلصدارعالوة / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                     

  تخفیض فائدة السندات 

  من عالوة اإلصدار 2012بنصیب عام 
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750000   

750000 

  خ& أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                         

   2012إقفال فائدة السندات لعام  

  )عبء الفائدة الحقیقي(

  

  

  :مثال

في المثال السابق أن شروط إصدار تنص على رد السندات على أربعة أقساط  بفرض

  .من كل عام مع الفوائد/ 31/12سنویة متساویة القیمة یدفع القسط في 

  .إعداد جدول توزیع عالوة إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض: المطلوب

  :الحل

في هذه الحالة سیتناقص قرض السندات بعد سنة وسیتناقص معه حجم الفوائد، وبالتالي  

استفادة السنوات المالیة من مبلغ القرض متساویة والبد من توزیع عالوة إصدار  لن تكون

وفي هذه الحالة . السندات على سنوات القرض بنسبة استفادة السنة المالیة من مبلغ القرض

: 2/4: 3/4: 4/4السنویة على مدار سنوات القرض على أساس االستفادة سوف تتحدد درجة 

  للسنوات المتتالیة،  1: 2: 3: 4ویمكن التعبیر عنها كاآلتي كنسبة  1/4

مجموع / الفائدة السنویة االسمیة × مبلغ العالوة = أو نصیب السنة من عالوة إصدار السندات 

  .الفوائد
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  :اإلصدار كاآلتيویعرض جدول توزیع عالوة 

  جدول توزیع عالوة إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض

الفائدة   النسبة  رصید القرض  السنة  

  االسمیة

نصیب 

السنة من 

  العالوة

الفائدة 

  الحقیقیة

الرصید 

المتبقي من 

  العالوة

2012  10000000  4/10  1000000  400000  600000  600000  

2013  7500000  3/10  750000  300000  450000  300000  

2014  5000000  2/10  500000  200000  300000  100000  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  150000  100000  100000  1/10  2500000  2015

  

  :مثال

في المثال السابق أن شروط إصدار تنص على رد السندات على أربعة أقساط  بفرض

من كل عام  وأن تاریخ إصدار السندات  30/6سنویة متساویة القیمة یدفع القسط منها في 

  : المطلوب. 2012/ 1/7واالكتتاب علیها كان في 

 .إعداد جدول توزیع عالوة إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض -

 31/12/2013إجراء قیود الیومیة للفوائد ولعالوة إصدار السندات لغایة  -

 2013، و2012فائدة السندات عن عامي / عالوة إصدار السندات وحـ/ تصویر حـ -

 :سندات مع الفوائد خالل مدة القرضإعداد جدول توزیع عالوة إصدار ال - :الحل
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 جدول توزیع عالوة إصدار السندات مع الفوائد

النس  رصید القرض    السنة

  بة

نصیب السنة 

  من العالوة

الفائدة 

  االسمیة

الفائدة 

  الحقیقیة

الرصید المتبقي 

  من العالوة

2012  10000000  4/10  200000  500000  300000  800000  

2013  

  

10000000  

7500000  

4/10  200000  500000    

525000  

  

450000  3/10  150000  375000  

2014  7500000  

5000000  

3/10  150000  375000    

375000  

  

200000  2/10  100000  250000  

2015  5000000  

2500000  

2/10  100000  250000    

225000  

  

50000  1/12  50000  125000  

  ـــــــــــــــــــ  75000  125000  50000  1/12  2500000  2016

 

 31/12/2013إجراء قیود الیومیة للفوائد ولعالوة إصدار السندات لغایة  -

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

500000    

500000  

  فائدة السندات         / من حـ

  المستحقة السندات فائدة/ إلى حـ           

  31/12-1/7المستحقة من إثبات الفائدة 

31/12/2012   

200000    

200000  

  عالوة إصدار السندات    / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                      

من  2012تخفیض فائدة السندات بحصة عام 

  العالوة

  

31/12 /  
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300000    

300000  

  خ       & أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                   

  خ&إقفال العبء الحقیقي للفائدة بحساب أ

31/12  

  30/6/2013 – 1/1/2013القیود من 

  

500000  

500000  

  

  

  

1000000  

               من المذكورین

  فائدة السندات المستحقة/ حـ

  فائدة السندات/ حـ 

  حملة السندات/ إلى حــ                 

بفرض عدم وجود (إثبات الفائدة السندات 

  )ضریبة

  

1000000    

1000000  

  حملة السندات/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                        

  سداد فائدة السندات 

  

  31/12/2013 – 1/7/2013القیود من 

375000    

375000  

  فائدة السندات         / من حـ

  فائدة السندات المستحقة/ إلى حـ            

  31/12-1/7إثبات الفائدة المستحقة من 

  

350000    

350000  

  عالوة إصدار السندات    / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                    

من  2012تخفیض فائدة السندات بحصة عام 

  العالوة

  

525000    

525000  

  خ       & أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                    

  خ&إقفال العبء الحقیقي للفائدة بحساب أ
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 2013، و2012فائدة السندات عن عامي / إصدار السندات وحـعالوة / تصویر حـ -

  

  31/12/2012فائدة السندات / حـ

  

  31/12/2013فائدة السندات / ـح

  

  31/12/2012عالوة إصدار السندات / حـ

  31/12/2013عالوة إصدار السندات / حـ

 

  

  

  عالوة إصدار سندات/ من حـ  200000فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  500000

  31/12/2012خ &أ / من حـ  300000    

500000    500000    

  عالوة إصدار سندات/ من حـ  350000   حملة السندات/ إلى حـ  500000

  31/12/2013خ &أ / من حـ  525000فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  375000

         

875000    875000    

  حملة السندات/ من حـ  1000000فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  200000

      رصید مرحل   800000

500000    500000    

  رصید سابق  800000 فائدة السندات                   / إلى حـ  350000

      رصید مرحل  450000

         

800000    800000    
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  :معالجة فائدة السندات المصدرة بخصم إصدار: ثالثاً 

تصدر الشركة المساهمة سندات قرضها بسعر إصدار یقل عن قیمتها االسمیة عندما 

تمنح حملة السندات معدل فائدة أقل من معدل الفائدة السائد في السوق یمثل الفرق بین سعر 

التضحیة بمورد من موارد یمثل خصم اإلصدار , خصم إصدار اإلصدار والقیمة االسمیة للسند

ویجب توزیع الخصم على , الشركة یؤجل دفعه إلى تاریخ استحقاق القرض أو استحقاق أقساطه 

بحساب فائدة ) نصیب الفترة من الخصم(السنوات المستفیدة من القرض من خالل إقفال جزء منها

قیقي للفائدة الذي تتحمله الشركة ویقفل في حساب السندات السنویة المجموع یمثل العبء الح

ویتم توزیع خصم إصدار السندات على سنوات القرض بطریقة القسط الثابت أو .األرباح والخسائر

  القسط المتناقص تبعًا لرصید القرض

یتم إثبات قید إصدار السندات بخصم إصدار وطرحها لالكتتاب العام من خالل جعل : محاسبیاً 

وبین مبلغ الخصم وجعل  بالفرق بین القیمة االسمیة لسندات القرضالسندات مدینُا  حساب حملة

  :جعل حساب قرض السندات دائنًا ویسجل القید اآلتيمدینا بالقید مقابل صدار حساب خصم اإل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

Xxx 

Xxx        

  

  

 

xxx 

    

                      المذكورین  من

     حملة السندات/ حـ 

      خصم إصدار السندات/ حـ

  قرض السندات/ حـإلى                         

  ....سند بقیمة اسمیة...ثبات إصدارإ

  ....إصدار بخصم 

  

Xxx 

 

 

Xxx 

 

  المصرف    / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                         

  المكتتب علیهاسداد حملة السندات بقیمة السندات 
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Xxx          

 

xxx 

xxx  

  

      

  فائدة السندات        / من حـ

  إلى  المذكورین                              

  حملة السندات/ حـ                           

  الدوائر المالیة/ حـ                           

  إثبات فائدة السندات عن الفترة المالیة 

  مبلغ الضریبة علیهاواحتساب 

  

 

xxx 

Xxx        

 

  

 

xxx   

    

       

  من  المذكورین

  حملة السندات  /  حـ

  الدوائر المالیة       / حـ

  المصرف/  إلى حـ                          

  إثبات سداد الشركة لفائدة السندات 

  وتحویل الضریبة للدوائر المالیة

  

Xxx     

Xxx  

 

  فائدة السندات          / حـمن 

إصدار السندات           خصم/ حـإلى                         

  تحمیل السنة المالیة بنصیبها  

  من خصم إصدار السندات

  

Xxx     

Xxx  

 

  خ      &أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                            

  إقفال العبء الحقیقي لفائدة السندات السنویة  

  خ& بحساب أ 
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  :مثال

سنویًا وبقیمة اسمیة % 6سند بفائدة  2500أصدرت شركة مساهمة  1/1/2012في 

س، على أن ترد السندات دفعة واحدة بعد أربع .ل 3680س للسند وسعر إصدار .ل 4000

أن الفوائد تسدد سنویًا في  اً علم .قیمتها بالكاملى السندات وسددت سنوات، وقد تم االكتتاب عل

  : المطلوب. نهایة السنة المالیة للشركة/ 31/12

  إجراء قیود الیومیة الالزمة إلصدار السندات -                  

  تنظیم جدول توزیع خصم اإلصدار على فترات القرض مع الفوائد -                  

  31/12/2013إجراء قیود الیومیة الستحقاق فائدة السندات ودفعها لغایة  -                 

  :قیود اإلصدار - :الحل

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

 

9200000 

800000  

  

 

  

10000000  

    

  من المذكورین

  حملة السندات / حـ 

  خصم إصدار السندات    / حـ

  قرض السندات/ إلى حـ                           

وبعالوة  4000سند بقیمة اسمیة  2500إثبات إصدار

  320إصدار 

   

9200000 

 

 

9200000 

 

  المصرف     / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                            

  االكتتاب وسداد قیمة السندات المكتتب علیها
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 :على فترات القرض الخصمتنظیم جدول توزیع  -

الفائدة   السنة  

  %6االسمیة

نصیب السنة من 

  الخصم

الفائدة 

  الحقیقیة

الرصید المتبقي من 

  العالوة

2012  600000  200000  800000  600000  

2013  600000  200000  800000  400000  

2014  600000  200000  800000  200000  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  800000  200000  600000  2015

 

 31/12/2012إجراء قیود الیومیة الستحقاق فائدة السندات ودفعها لغایة  -

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

600000  

        

 

600000  

   

    

  فائدة السندات     / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                             

  2012إثبات الفائدة لحملة السندات عن عام         

  )بفرض عدم وجود ضریبة(

   

600000 

 

 

600000  

 

  حملة السندات/ من حـ

  المصرف    / إلى حـ                            

  دفع الفائدة لحملة السندات

  

200000   

200000 

  فائدة السندات/ من حـ

  السنداتخصم إصدار / إلى حـ                        

 خصممن  2012فائدة السندات بنصیب عام  تحمیل

  اإلصدار
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800000   

800000 

  خ& أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                          

  )عبء الفائدة الحقیقي( 2012إقفال فائدة السندات لعام  

  

  .وتتكرر نفس القیود لباقي السنوات 

  :مثال

السابق أن شروط إصدار تنص على رد السندات على أربعة أقساط  في المثالبفرض 

  .من كل عام مع الفوائد/ 31/12سنویة متساویة القیمة یدفع القسط في 

   .إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض خصمإعداد جدول توزیع  -: المطلوب

  31/12/2012إجراء قیود الیومیة لمعالجة الفوائد وخصم اإلصدار في -          

  : الحل

  إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض خصمجدول توزیع  

الفائدة   النسبة  رصید القرض  السنة  

  االسمیة

نصیب 

السنة من 

  الخصم

الفائدة 

  الحقیقیة

الرصید 

المتبقي من 

  الخصم

2012  10000000  4/10  600000  320000  920000  480000  

2013  7500000  3/10  450000  240000  690000  240000  

2014  5000000  2/10  300000  160000  460000  80000  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  230000  80000  150000  1/10  2500000  2015

  

  :كما یأتيیمكن أیضًا حساب نصیب السنة من خصم إصدار السندات : مالحظة
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قیمة ×مجموع القرض / 2012رصید القرض في = من خصم اإلصدار  2012نصیب سنة 

  س.ل 320000=  800000 × 10000000/25000000=           الخصم

  :ویمكن حسابه أیضًا عن طریق مجموع الفوائد كما یلي

 ×الفائدة مجموع / 2012فائدة السندات في = من خصم إصدار السندات  2007نصیب سنة 

  320000=  800000× 1500000/ 600000= قیمة الخصم  

  التاریخ  البیان  المبالغ      

  إلى  من

600000  

        

 

600000  

   

    

  فائدة السندات     / من حـ

  حملة السندات/ إلى حـ                   

  2012إثبات الفائدة لحملة السندات عن عام    

  )بفرض عدم وجود ضریبة(

 

31/12/2012  

600000 

 

 

600000  

 

  حملة السندات/ من حـ

  المصرف    / إلى حـ                      

  دفع الفائدة لحملة السندات

  

320000   

320000 

  فائدة السندات/ من حـ

  خصم إصدار السندات/ إلى حـ              

من  2012فائدة السندات بنصیب عام  تحمیل

  اإلصدار خصم

  

920000   

920000 

  خ& أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                    

  2012إقفال فائدة السندات لعام  

  

  وهكذا تتكرر نفس القیود لباقي السنوات
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  :مثال

رد السندات دفعة واحدة في نهایة في المثال السابق أن شروط إصدار تنص على  بفرض

من كل عام  وأن تاریخ إصدار السندات واالكتتاب  30/9في  مدة القرض، وأن الفوائد ستدفع

  : المطلوب. 2012/ 1/10علیها كان في 

 .إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض خصمإعداد جدول توزیع  -

 31/12/2013إصدار السندات لغایة  ولخصمإجراء قیود الیومیة للفوائد  -

 2013، و2012فائدة السندات عن عامي / إصدار السندات وحـ خصم/ تصویر حـ -

  :لحلا

 .إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض خصمإعداد جدول توزیع  -

الفائدة   نصیب السنة من الخصم  الفائدة االسمیة  السنة  

  الحقیقیة

الرصید 

المتبقي من 

  الخصم

2012  60000 ×3/12=150000  200000×3/12=50000  200000  750000  

2013  600000  200000  

   

800000  550000  

2014  600000  200000  

   

800000  350000  

2015  600000  200000  

   

800000  150000  

  ـــــــــــــــــــ  600000  150000=9/12×200000  450000=9/12×600000  2016
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 31/12/2013إصدار السندات لغایة  ولخصمإجراء قیود الیومیة للفوائد  -

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

150000    

150000  

  فائدة السندات         / من حـ

  فائدة السندات المستحقة/ إلى حـ               

  31/12-1/7إثبات الفائدة المستحقة من 

31/12/2012   

50000    

50000  

     فائدة السندات/ من حـ

  نداتخصم إصدار الس/ إلى حـ              

من  2012فائدة السندات بحصة عام  تحمیل

  الخصم

31/12 /  

200000    

200000  

  خ       & أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                       

  خ&إقفال العبء الحقیقي للفائدة بحساب أ

31/12  

  30/9/2013 – 1/1/2013القیود من 

  

150000  

450000  

  

  

  

600000  

               من المذكورین

  فائدة السندات المستحقة/ حـ

  فائدة السندات/ حـ 

  حملة السندات/ إلى حــ                    

  )بفرض عدم وجود ضریبة(إثبات الفائدة السندات 

30/9  

600000    

600000  

  حملة السندات/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                         

  سداد فائدة السندات 
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  31/12/2013 – 1/10/2013من  القیود

150000    

150000  

  فائدة السندات         / من حـ

  فائدة السندات المستحقة/ إلى حـ                

  31/12-1/7إثبات الفائدة المستحقة من 

  

200000    

200000  

  السندات     فائدة/ من حـ

  السندات خصم إصدار/ إلى حـ                 

من  2012فائدة السندات بحصة عام تحمیل 

  الخصم

  

800000    

800000  

  خ       & أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                      

  خ&إقفال العبء الحقیقي للفائدة بحساب أ

  

  

 2013، و2012فائدة السندات عن عامي / إصدار السندات وحـ خصم/ تصویر حـ -

  31/12/2012فائدة السندات / حـ

  

  31/12/2013فائدة السندات / حـ

  31/12/2012خ &أ / من حـ  200000فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  150000

      خصم اإلصدار/ إلى حـ  50000

200000    20000    

  31/12/2013خ &أ / من حـ  800000  حملة السندات/ إلى حـ  450000

      خصم اإلصدار/ إلى حـ  200000

    فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  150000

800000    800000    
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  31/12/2012إصدار السندات  خصم/ حـ

  

  

  

  

  31/12/2013خصم إصدار السندات / حـ

 

  

  

  :ثالم

 1/10بفرض أن تاریخ إصدار السندات واالكتتاب علیها كان في المثال السابق في 

متساویة ، وأن شروط اإلصدار تنص على رد قرض السندات على أربعة أقساط سنویة 2012/

تنتهي في فالسنة المالیة للشركة  أما ،من كل عام/ 30/9القیمة یدفع القسط مع الفوائد في 

  .من كل عام/ 31/12

  : المطلوب

 .إعداد جدول توزیع خصم إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض -

 31/12/2013إجراء قیود الیومیة للفوائد ولخصم إصدار السندات لغایة  -

 2013، و2012فائدة السندات عن عامي / خصم إصدار السندات وحـ/ تصویر حـ -

  

 

  السندات فائدة/ من حـ  50000 السندات  قرض/ إلى حـ  800000

  رصید مرحل  750000  رصید مرحل   800000

800000    800000    

  فائدة السندات/ من حـ  200000   رصید منقول  750000

  رصید مرحل   550000    

         

750000    750000    
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  :الحل

 .إعداد جدول توزیع خصم إصدار السندات مع الفوائد خالل مدة القرض -

  رصید   السنة  

  القرض

نصیب السنة   النسبة

  من الخصم

الفائدة 

  االسمیة

الفائدة 

  الحقیقیة

الرصید المتبقي 

  من الخصم

2012  10000000  4/10  80000  150000  230000  720000  

2013  

  

10000000  

7500000  

4/10  240000  450000    

862500  

  

420000  3/10  60000  112500  

2014  7500000  

5000000  

3/10  180000  337500    

632500  

  

200000  2/10  40000  75000  

2015  5000000  

2500000  

2/10  120000  225000    

402500  

  

60000  1/10  20000  37500  

  ـــــــــــــــــــ  172500  112500  60000  1/10  2500000  2016

 

 31/12/2013إجراء قیود الیومیة للفوائد ولخصم إصدار السندات لغایة  -

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

150000    

150000  

  فائدة السندات         / من حـ

  فائدة السندات المستحقة/ إلى حـ          

  31/12- 1/10إثبات الفائدة المستحقة من 

31/12/2012   

80000    

80000  

  فائدة السندات   / من حـ

  خصم إصدار السندات/ إلى حـ              

من  2012تحمیل فائدة السندات بحصة عام 

  الخصم

31/12 /  
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230000    

230000  

  خ       & أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                       

  خ&إقفال العبء الحقیقي للفائدة بحساب أ

31/12  

  30/9/2013 – 1/1/2013القیود من 

  

150000  

450000  

  

  

  

600000  

               من المذكورین

  فائدة السندات المستحقة/ حـ

  فائدة السندات/ حـ 

  حملة السندات/ إلى حــ                     

  )بفرض عدم وجود ضریبة(إثبات الفائدة السندات 

30/9  

600000    

600000  

  حملة السندات/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                        

  سداد فائدة السندات 

  

  31/12/2013 – 1/10/2013القیود من 

112500    

112500  

  فائدة السندات         / من حـ

  فائدة السندات المستحقة/ إلى حـ            

  31/12-1/7إثبات الفائدة المستحقة من 

  

300000    

300000  

  فائدة السندات    / من حـ

  خصم إصدار السندات/ إلى حـ               

  عام من الخصمالتحمیل فائدة السندات بحصة 

  

862500    

862500  

  خ       & أ / من حـ

  فائدة السندات/ إلى حـ                      

  خ&إقفال العبء الحقیقي للفائدة بحساب أ
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 :2013، و2012فائدة السندات عن عامي / خصم إصدار السندات وحـ/ تصویر حـ -

  31/12/2012فائدة السندات / حـ

  31/12/2013فائدة السندات / حـ

  31/12/2012خصم إصدار السندات / حـ

  

  

  

  

  31/12/2013السندات خصم إصدار / حـ

 

  

  

  31/12/2012خ &أ / من حـ  230000فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  150000

      خصم اإلصدار/ إلى حـ  80000

         

230000    230000    

  31/12/2013خ &أ / من حـ  862500  حملة السندات/ إلى حـ  450000

      خصم اإلصدار/ إلى حـ  300000

    فائدة السندات المستحقة                 / إلى حـ  112500

         

862500    862500    

  فائدة السندات/ من حـ  80000قرض السندات                   / إلى حـ  800000

  رصید مرحل  720000  رصید مرحل   800000

800000    800000    

  فائدة السندات/ من حـ  300000   رصید منقول  720000

  رصید مرحل   420000    

         

720000    720000    
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  لفصل الرابعا

  األموالركات امليزانية يف شاحلسابات اخلتامية و

  

  احلسابات اخلتامية والقوائم املالية: املبحث األول

  الصافية يف شركات األموالإدارة األرباح : املبحث الثاني
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  ملبحث األولا

  احلسابات اخلتامية والقوائم املالية

إن الهدف من إعداد الحسابات الختامیة هو التأكد من سالمة وصحة اإلجراءات المتخذة 

تمتلكه من  وبالتالي إجراء تقییم ورقابة دوریة على اإلدارة وما. لتحقیق أهداف أي وحدة اقتصادیة

  .أدوات وصالحیات

( ولتحقیق ذلك یتم إجراء الجرد الفعلي لكافة األصول والخصوم وعملیات األنشطة 

، وعمل التسویات )العملیات التشغیلیة واإلیرادیة -العملیات الرأسمالیة –العملیات التمویلیة 

حدید نتیجة األعمال وكیفیة الالزمة وٕاعداد میزان المراجعة ومن ثم إعداد الحسابات الختامیة لیتم ت

  :معالجتها في ضوء مجموعة من االعتبارات التي تؤثر في عملیة توزیع األرباح منها

  قانون الشركات، قانون التجارة، أي تشریعات ( التشریعات التي تصدرها الدولة

  .......)أخرى

 یةالنظام األساسي لشركات األموال وتعلیمات وتوصیات الجهات المهنیة والوصائ  

  مجلس اإلدارة أو الهیئة العامة للمساهمین( القرارات التي تتخذها الشركة( 

ویتم توزیع جزء من األرباح على المساهمین، ویحتفظ بالباقي كاحتیاطیات إجباریة بحكم 

التشریعات أو اختیاریة دعمًا للمركز المالي للشركة مما یؤثر إیجابًا في ضمان المنفعة المستهدفة 

  .ین وضمان حقوق الدائنینمن المساهم

  :الحسابات الختامیة: أوالً 

منه على مجلس اإلدارة في  150في المادة  2011لعام  29أوجب قانون الشركات رقم 

إعداد المیزانیة السنویة العامة للشركة وبیان األرباح والخسائر وبیان التدفقات نهایة كل سنة مالیة 

سنة المالیة السابقة مصدقة جمیعها من مدقق حسابات النقدیة واإلیضاحات حولها مقارنة مع ال

الشركة إضافة إلى التقریر السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المنقضیة 
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والتوقعات المستقبلیة للسنة القادمة بما یفید مقدرة الشركة على االستمرار في ممارسة األنشطة 

م ذلك من افتراضات أو مسوغات وشرح لحساب األرباح المحددة لها بالنظام األساسي مع ما یدع

والخسائر واقتراح بتوزیع األرباح وذلك خالل مدة ال تتجاوز مئة وعشرین یوما من انتهاء السنة 

  .المالیة المنقضیة

یخضع لمجموعة من االعتبارات منها طبیعة عمل الحسابات الختامیة إعداد وبشكل عام إن 

بالتعلیمات المهنیة والدولیة والمحلیة وبالتالي مدى استخدامها لتكنولوجیا الشركة ومدى التزامها 

  .المعلومات واالتصاالت والمستوى العلمي والتأهیلي للكادر البشري

  :استنادًا لذلك نجد أن الحسابات الختامیة في الشركات ذات الطبیعة اإلنتاجیة تتكون من

 حساب التشغیل -

 حساب المتاجرة -

 الخسائرحساب األرباح و  -

 .حساب توزیع األرباح والخسائر -

  :هيفالحسابات الختامیة في الشركات المساهمة التجاریة أما 

 حساب المتاجرة -

 حساب األرباح والخسائر -

 .حساب توزیع األرباح والخسائر -

  :الحسابات الختامیة في الشركات المساهمة المالیة هيو 

 حساب األرباح والخسائر -

 .والخسائرحساب توزیع األرباح  -

وفیما یلي شرح مبسط لكل من الحسابات السابقة رغم أن أسماء وعدد الحسابات والمصطلحات 

  .تختلف باختالف طبیعة عمل الشركة
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  :حساب التشغیل .1

المتمثلة في تكلفة ) الصنع(إن الهدف من إعداد حساب التشغیل تحدید تكلفة اإلنتاج 

تكلفة األجور المباشرة والتكالیف الصناعیة غیر  وفي ،المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج

  .المباشرة والتغیر في تكلفة اإلنتاج تحت التشغیل أول وآخر المدة

یتم إقفال جمیع الحسابات المتعلقة بتحدید تكلفة اإلنتاج في حساب التشغیل مع إظهار 

نتاج وتحدید تكلفة اإلنتاج تكلفة المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج وتحدید التكلفة المباشرة لإل

  :وبناء علیه یمكن أن یكون حساب التشغیل على الشكل اآلتي .التام خالل العام

  /......31/12عن الفترة المالیة المنتهیة في  التشغیل/ حـ

  البیان  المبلغ  البیان  المبلغ

Xxx أول المدة مواد أولیة  Xxx  مردود مشتریات مواد أولیة  

Xxx   أولیةمشتریات مواد  Xxx  الحسم المكتسب  

Xxx  أجور مباشرة  Xxx   أولیة آخر المدةمواد  

Xxx  رسوم جمركیة على المواد األولیة  Xxx رصید مدین  

تكلفة المواد األولیة المستخدمة في (

  )اإلنتاج

Xxx  عمولة وكالء شراء مواد أولیة      

Xxx     Xxx   

Xxx   مواد أولیة . ت(رصید منقول

  )مستخدمة

      

Xxx  األجور المباشرة  Xxx   التكلفة المباشرة(رصید مدین(  

Xxx    Xxx    

Xxx  رصید منقول      
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  )تكلفة مباشرة(

Xxx مواد أولیة غیر مباشرة  Xxx إنتاج تحت التشغیل آخر المدة  

Xxx  أجور غیر مباشرة      

Xxx  قوى محركة      

Xxx  صیانة وٕاصالح      

Xxx  إیجار المصنع      

Xxx  تأمین العمال      

Xxx  مصروفات صناعیة أخرى  Xxx  تكلفة اإلنتاج التام(رصید مدین(  

Xxx  إنتاج تحت التشغیل أول المدة     

Xxx    Xxx    

Xxx   تكلفة اإلنتاج (رصید منقول

  )الصناعیة

Xxx  المتاجرة/ من حـ  

Xxx   Xxx    

  .یقفل رصید حساب التشغیل في حساب المتاجرة

  :حساب المتاجرة .2

البضاعة یهدف حساب المتاجرة إلى قیاس نتیجة النشاط التجاریة الناتجة عن عملیة بیع  

مؤشرًا على نتیجة هذا الحساب تعد  بغرض البیع والمتاجرة، وبالتالي راةالمنتجة داخلیًا، أو المشت

، لذلك یرى البعض ضرورة إقفال )اإلدارة التسویقیة(كفاءة عمل اإلدارة التجاریة في الشركة 

ترتبط بعالقة سببیة بالمبیعات وبالتالي بالسیاسة  ألنهامصاریف البیع والتسویق بحساب المتاجرة 

في المعد على عدة مراحل یظهر  حساب المتاجرة عرض ویتم . التسویقیة المتبعة في المشروع

د المرحلة األولى منه رصید تكلفة المشتریات الصافیة للفترة، وفي المرحلة الثانیة یظهر رصی

تكلفة (المبیعة، أما في المرحلة الثالثة فیظهر رصید تكلفة البضاعة المبیعةتكلفة شراء البضاعة 

ویفضل إعداد حساب ، وفي المرحلة األخیرة یظهر رصید الربح أو الخسارة التجاریة، )المبیعات
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 المحاسبي عن المفاهیم لإلفصاحالمتاجرة في الشركات المساهمة على عدة مراحل تمهیدًا 

  :المحاسبیة كاآلتي

  /......31/12عن الفترة المالیة المنتهیة في  المتاجرة/ حـ

  البیان  المبلغ  البیان  المبلغ

Xxx إنتاج تام أول المدة/ حـ  Xxx  تكلفة البضاعة التامة آخر المدة  

Xxx  التشغیل/ حـ      

Xxx  أجور عمال التسویق  Xxx  رصید مدین  

  )المبیعةتكلفة البضاعة (

Xxx  مصاریف دعایة وٕاعالن     

Xxx  مصروفات تسویق مختلفة      

Xxx كهرباء ومیاه منافذ التسویق      

Xxx    Xxx   

Xxx   مبیعةبضاعة . ت(رصید منقول(  Xxx  المبیعات  

Xxx   المبیعاتمردود ومسموح      

Xxx  حسم ممنوح  Xxx  رصید مدین مجمل الخسارة  

        

Xxx رصید مدین مجمل الربح      

       

Xxx   Xxx    

  

  :یمكن أن یكون شكل حساب المتاجرة على الشكل اآلتيفأما في المنشآت التجاریة 
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  /......31/12عن الفترة المالیة المنتهیة في  المتاجرة/ حـ

  البیان  المبلغ  البیان  المبلغ

Xxx المشتریات  Xxx  مردود المشتریات  

Xxx  عمولة وكالء شراء  Xxx  مسموحات المشتریات  

Xxx  مصاریف نقل مشتریات  Xxx  الحسم المكتسب  

Xxx  التأمین على المشتریات  Xxx تكلفة المشتریات ( رصید مدین

  )الصافیة

Xxx  رسوم على المشتریات      

Xxx  التكلفة االجمالیة للمشتریات  Xxx   

Xxx   صافي . ت(رصید منقول

  )المشتریات

Xxx  تكلفة بضاعة آخر المدة  

Xxx   1/1تكلفة بضاعة  Xxx  تكلفة شراء البضاعة ( رصید مدین

  )المبیعة

Xxx    Xxx    

Xxx  تكلفة شراء البضاعة (رصید منقول

  )المبیعة

    

Xxx  مصاریف نقل المبیعات      

Xxx  عمولة وكالء شراء      

Xxx  أثاث للمبیعات استهالك      

Xxx  مصاریف دعایة وٕاعالن      

Xxx  أجور عمال التسویق  Xxx  مبیعةالتكلفة البضاعة (رصید مدین(  

  )تكلفة المبیعات(أو 

Xxx    Xxx    
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Xxx   تكلفة المبیعات(رصید منقول(  Xxx  المبیعات  

Xxx  مردود مبیعات      

Xxx  مسموحات مبیعات      

Xxx  حسم ممنوح على المبیعات      

Xxx   الربح التجاري(رصید دائن(  

  )مجمل الربح(أو 

Xxx  الخسارة التجاریة(رصید مدین  

Xxx    Xxx    

  حساب المتاجرة في حساب األرباح والخسائرویقفل 

    :حساب األرباح والخسائر .3

یعد حساب األرباح والخسائر مؤشرًا على كفاءة عمل الشركة ودلیًال قاطعًا على قدرتها الكسبیة، 

أو الخسائر الصافیة، فیعد على أساس مقابلة ح ارباألویهدف إلى تحدید نتیجة أعمال الشركة من 

ویتم إعداده على مرحلتین توضح األولى رصید الربح أو الخسارة الجاریة . بالمصروفاتاإلیرادات 

أو كما تسمى األرباح والخسائر الناتجة عن النشاط العادي، أما الثانیة فتوضح نتیجة ) التشغیلیة(

أعمال الشركة النهائیة بعد إضافة اإلیرادات غیر العادیة وخصم المصروفات غیر العادیة من 

  :ویمكن تنظیم حساب األرباح والخسائر كما یأتي. النشاط الجاري ربح

  /......31/12عن الفترة المالیة المنتهیة في  الخسائر& األرباح / حـ

  البیان  المبلغ  البیان  المبلغ

Xxx مجمل الخسارة(المتاجرة / إلى حـ(  Xxx  المتاجرة / من حـ)مجمل الربح(  

      ومالیة مصاریف إداریة  

Xxx رواتب وأجور      

Xxx  اإلیجار     

Xxx  مصاریف التأمین      
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Xxx مصاریف الكهرباء والمیاه      

Xxx ات األصول الثابتةاستهالك      

Xxx مصاریف عامة      

Xxx دیون معدومة      

Xxx مخصصات ومؤونات      

Xxx   فوائد مدینة      

Xxx   صافي الربح الجاري(رصید دائن(     

    Xxx   الربح الجاريصافي (رصید منقول(  

  إیرادات غیر عادیة    المصاریف غیر العادیة 

Xxx بیع أصل ثابت( خسائر رأسمالیة(  Xxx   أرباح رأسمالیة)بیع أصل ثابت(  

Xxx  خسائر غیر عادیة أخرى  Xxx  فوائد دائنة  

Xxx  األرباح الصافیة الشاملة(رصید دائن(  Xxx  إیجار دائن  

Xxx    Xxx    

  حساب توزیع األرباح والخسائریقفل هذا الحساب في 

بعض الشركات استخدام قائمة الدخل بدًال من استخدام حسابي المتاجرة واألرباح  وقد تلجأ

  :حساب كما یأتي الوالخسائر لتحدید نتیجة األعمال، وهنا یتم إعداد كشف 

  /......31/12عن الفترة المالیة المنتهیة في ..... قائمة الدخل لشركة 

مبالغ جزئیة   البیان

  )س.ل(

مبالغ جزئیة 

  )س.ل(

مبالغ جزئیة 

  )س.ل(

مبالغ إجمالیة 

  )س.ل(

   Xxx      المبیـــــعات

  :یخصم

  مردودات المبیعات

  مسموحات مبیعات

    

Xxx 

Xxx  
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  )Xxx  )Xxx  الخصم الممنوح

  Xxxx        صافي المبیعات

    Xxx      بضاعة أول المدة

  المشتریات

  :یخصم منها

  مشتریاتمردودات 

  مسموحات مشتریات

  الخصم المكتسب

  

  

Xxx 

Xxx  

Xxx  

  

Xxx 

  

  

  

  

)Xxx(  

    

  صافي المشتریات

  :یضاف

  مصاریف الشراء

  تكلفة صافي المشتریات

  

  

Xxx 

Xxx 

  

Xxx 

  

  

  

Xxx 

  

تكلفة البضاعة المعدة 

  للبیع

  :یخصم

  بضاعة آخر المدة

    Xxx  

  

)Xxx(  

  

  )Xxxx(       تكلفة المبیعات

مجمل الدخل من 

  البضاعة

     Xxxx  

  :یخصم

اإلداریة المصاریف 

  والمالیة

  الرواتب واألجور

  اإلیجار المدین

  مصاریف التأمین

  مصاریف الكهرباء والماء

ات األصول استهالك

    

  

Xxx 

Xxx  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

  

  

  

  

  

  

  

Xxx 
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  الثابتة

........  

  مصاریف البیع والتوزیع

  أجور موظفي البیع 

  مصاریف نقل المبیعات

مصاریف الدعایة 

  واإلعالن

........  

المصاریف مجموع 

  )الجاریة(التشغیلیة 

  

Xxx 

Xxx  

Xxx  

Xxx  

 

 

  

  

Xxx 

  

  

  

  

  

)Xxxx(  

  Xxxx        دخل النشاط الجاري

  :یضاف

  :اإلیرادات غیر العادیة

  اإلیجارات الدائنة

  الفوائد الدائنة

  ایرادات أوراق مالیة

  أرباح بیع أصل ثابت

    

  

Xxx 

Xxx  

Xxx  

Xxx  

    

  

  

  

  

Xxxx  

  :یخصم

  :المصروفات غیر العادیة

  خسارة بیع أصل ثابت

...........  

    

  

Xxx 

Xxx  

    

  

  

)Xxxx(  

  Xxx        صافي الدخل الشامل

  

یرحل صافي الدخل إلى قائمة توزیع األرباح بعد أن تشكل مؤونة لضریبة الدخل إذا كانت و 

  :وذلك وفق القید اً نتیجته أرباح
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  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx   

Xxx 

  خ             &أ/ من حـ

  ضریبة الدخل. مؤونة/ إلى حـ                            

   

 

  : حساب توزیع األرباح والخسائر .4

نص علیها قانون التي  حساب توزیع األرباح والخسائر من الحسابات اإللزامیة یعد

، حیث یتم للنظام األساسي للشركة ومقترحات مجلس اإلدارةالشركات السوري، ویتم إعداده وفقًا  

حجز جزء من األرباح الصافیة بعد الضریبة لتكوین احتیاطي إجباري واحتیاطي اختیاري 

والحتساب تعویضات مجلس اإلدارة، ثم یتم تحدید الربح الباقي المعدة للتوزیع على المساهمین 

ویظهر حساب توزیع ). ح امتیاز األسهم الممتازةیؤخذ بالحسبان عند توزیع األربا(والعمال 

  :الخسائر كاآلتي& األرباح 

  خ&أ . ت/ حـ

  البیان المبلغ  البیان المبلغ

Xxx  اجباري. أ/ إلى حـ  Xxx صافي الربح بعد الضریبة  

Xxx  اختیاري. أ/ إلى حـ      

Xxx  مكافأة مجلس اإلدارة/ إلى حـ      

Xxx  عادیةالمساهمین حملة أسهم / إلى حـ      

Xxx  المساهمین حملة أسهم ممتازة/ إلى حـ      

Xxx   العمال/ إلى حـ      

Xxx    Xxx    
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ة أن یقترح عدم توزیع أرباح الشركة بكاملها وحجز جزء من األرباح ویمكن لمجلس اإلدار 

المعدة للتوزیع على المساهمین باسم األرباح المحتجزة لدعم المركز المالي للشركة ولمواجهة 

  .الظروف غیر العادیة مستقبًال ولضمان الحد األدنى من الدخل للمساهمین

هذه من الهدف و یمكن االستعاضة عن هذا الحساب بإعداد قائمة األرباح المحتجزة كما 

المحتجزة وأثره على حقوق حملة األسهم في بیان التغیر في رصید حساب األرباح  القائمة

  :ویتم إعداد قائمة األرباح المحتجزة في نهایة كل سنة، كاآلتي . الشركة

  قائمة األرباح المحتجزة

مبالغ 

  جزئیة

مبالغ 

  جمالیةإ

  البیان

Xxx   رصید األرباح المحتجزة في أول المدة  

Xxx     +الربح الشامل للفترة  

 Xxxx األرباح التي یمكن توزیعها  

  )xxx(  ) -  ( احتیاطیات و األرباح الموزعة األرباح المحتجزة على شكل

  على المساهمین

  Xxx األرباح المحتجزة للعام القادم  

  

    :المیزانیة الختامیة : ثانیاً 

أنه من واجب مجلس اإلدارة ) 150المادة ( 2011لعام  29اعتبر قانون الشركات رقم 

إعداد المیزانیة السنویة العامة للشركة وبیان األرباح والخسائر وبیان التدفقات النقدیة واإلیضاحات 

مصدقة جمیعها من مفتش حسابات الشركة إضافة إلى  السابقةالسنة المالیة بحولها مقارنة 

یر السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المنقضیة، والتوقعات المستقبلیة التقر 
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، وشرحًا لحساب األرباح والخسائر، واقتراحًا بتوزیع األرباح وذلك خالل مدة ال ...للسنة القادمة

   .تتجاوز مئة وعشرین یومًا من انتهاء السنة المالیة المنقضیة

بأرصدة أصول الشركة والتزاماتها، وتهدف إلى إظهار المركز المالي  اً المیزانیة كشف تعدو 

  :للشركة مقسمًا إلى مصادر األموال المستثمرة في الشركة و التي تتمثل باآلتي

باإلضافة للحقوق ) القیمة االسمیة لرأس مال األسهم(مل األموال الذاتیة تش: األموال الخاصة -

 )محتجزةاالحتیاطیات واألرباح ال( المكتسبة 

قروض مصرفیة طویلة األجل، ( تشمل القروض : مصادر التمویل طویل ومتوسطة األجل -

 )قرض السندات

 .وتشمل الدائنین وأوراق الدفع وحسابات التسویة: مصادر التمویل قصیر األجل -

ة وتأمین السیولة النقدیة في نهایة وتستخدم هذه المصادر في تمویل األصول الثابتة والمتداول

  .ةالمد

  )على شكل حساب/..... (31/12یزانیة الشركة في م

مبالغ 

  إجمالیة

مبالغ 

  جزئیة

مبالغ 

  جزئیة

مبالغ   البیان

  إجمالیة

مبالغ 

  جزئیة

مبالغ 

  جزئیة

  البیان

حقوق         :األصول الثابتة      

  المساهمین

األصول الثابتة غیر       

  المادیة

  xxx    رأس المال  

Xxxx      ...............      Xxx أسهم عادیة  

األصول الثابتة      

  المادیة

    Xxx  أسهم ممتازة  

  Xxx  األراضي    xxx     احتیاطي

  إجباري
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    Xxx المباني    xxx     احتیاطي

  اختیاري

  Xxx )xxx(  - مباني. أ. م    xxx     األرباح

  المحتجزة

    Xxx  اآلالت  xxxx  xxx    .......  

  Xxx )xxx(  - التزامات         اآلالت. أ. م

  متداولة

    Xxx  األثاث    xxx    قرض السندات  

  Xxx )xxx(  - األثاث. أ. م    xxx    الدائنون  

Xxxx        الدفتریة  القیمة

  لألصول الثابتة

xxx  xxx    أوراق دفع  

          :األصول المتداولة      

    Xxx  البضاعة          

  Xxx )xxx(  - أسعار . ه. م

  بضاعة

        

    Xxx  الزبائن          

  Xxx )xxx(  - مشكوك . د.م

  تحصیلهافي 

        

    Xxx  أوراق القبض          

Xxxx  Xxx )xxx(  - آجیو. م          

          :األموال الجاهزة      

  Xxx   المصرف          

Xxxx  Xxx    الصندوق          

Xxxx    مجموع األصول  Xxxx       مجموع

  الخصوم
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رأس المال الثابت المتمثل في تكلفة التعرف على من ن أما إعدادها على أساس قائمة فیمكّ 

، )النقدیة( والجاهزة األصول الثابتة ورأس المال العامل الذي یشمل األصول المتداولة والسیولة

أوًال ومن المتداولة والجاهزة  یبدأ بعرض األصولو . ن من تحدید صافي رأس المال العاملكما یمكّ 

  :ثم عرض االلتزامات وأخیرًا حقوق الملكیة، وفق اآلتي

  /....31/12في ... ..قائمة المركز المالي لشركة

مبلغ 

  إجمالي

مبلغ 

  جزئي

  البیان  مبلغ جزئي

  :األصول المتداولة والجاهزة      

  Xxx   الصندوق  

  Xxx    المصرف  

  Xxx    أوراق مالیة  

    

Xxx 

Xxx 

)xxx(  

  أوراق قبض

  آجیو. م -

    

Xxx 

Xxx 

)xxx(  

  الزبائن

  في تحصیلها. م. د.م -

Xxxx       إجمالي رأس المال (والجاهزةمجموع األصول المتداولة

  )العامل

  الخصوم المتداولة: یطرح      

  Xxx   أوراق دفع  

  Xxx    الدائنون  

)xxx(  Xxx    مصروفات مستحقة  

Xxxx      صافي رأس المال العامل  

  )رأس المال الثابت(األصول الثابتة بالقیم الدفتریة: یضاف     
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   Xxx األراضي  

   

Xxx 

Xxx  

)xxx(  

  المباني

  مباني. أ. م -

   

Xxx 

Xxx 

)xxx(  

  اآلالت

  اآلالت. أ. م -

   

Xxx 

Xxx 

)xxx(  

  السیارات

  سیارات. أ. م -

 Xxx    .........  

Xxxx     رأس المال الثابت  

  : یطرح منه     

Xxx     قرض السندات  

Xxxx      ًصافي أصول (صافي رأس المال الثابت الممول ذاتیا

  )الشركة الممولة ذاتیاً 

  :حقوق المساهمین     

   

  

Xxxx 

  

Xxx 

Xxx  

  :رأس المال

  أسهم عادیة

  أسهم ممتازة

 Xxx    احتیاطي إجباري  

 Xxx    احتیاطي اختیاري  

 Xxx    األرباح المحتجزة  

Xxxx       صافي أصول الشركة الممولة ذاتیا= حقوق المساهمین  
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  الثانيملبحث ا

  األمواليف شركات الصافية األرباح  إدارة

  :مقدمة

في شركات األموال من األمور الهامة التي تحكمها عدة اعتبارات وذلك  إن إدارة األرباح

  :تحقیقًا ألهداف الوحدة االقتصادیة ومن هذه االعتبارات

قانون /االلتزام بالقوانین والتشریعات الناظمة لذلك سواء من قبل الجهات الحكومیة أو المهنیة  )1

 /الشركات، القانون التجاري

قرارات الهیئة العامة ومجلس اإلدارة / لخاصة بالوحدة االقتصادیة ة المالیة اتنفیذ السیاس )2

 /والنظام األساسي للشركة

  .تعزیز قدرة الشركة على تمویل توسعات أعمالها اعتمادًا على مصادر التمویل الذاتي )3

  :االحتیاطیات : أوالً 

االحتیاطیات هي عبارة عن مبالغ محتجزة من صافي الربح بغرض تقویة المركز المالي 

للشركة والمحافظة على استمرارها، وضمان حقوق حملة األسهم والدائنین، أو لمواجهة الحاالت 

  :ویتم اإلفصاح عن تكوین احتیاطیات بطریقتین. الطارئة للشركة

الحتیاطیات المكونة في قائمة المركز من خالل تخصیص حساب مستقل لكل نوع من ا )1

 .المالي المنشورة للشركة، فیساعد في عملیة تقییم األداء وتحلیل قائمة المركز المالي

من خالل إعالم فئة مستخدمي القوائم المالیة بالقیود المفروضة على توزیع األرباح  )2

 .النقدیة على شكل مالحظة تثبت في القوائم المالیة

  :طیات التي یتم حجزها في الشركات المساهمة في سوریة هيومن أهم االحتیا
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  :االحتیاطي اإلجباري .1

من %) 10(على الشركة أن تقتطع كل سنة  من قانون الشركات بأنه 197نصت المادة 

أرباحها الصافیة لتكوین احتیاطي إجباري ولها أن توقف هذا االقتطاع إذا بلغ هذا االحتیاطي ربع 

یجوز بموافقة الهیئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى یبلغ رأس المال إال انه 

  .مجموع االقتطاعات لهذا االحتیاطي كامل رأس مال الشركة

یستعمل االحتیاطي اإلجباري من قبل مجلس اإلدارة لتأمین الحد األدنى للربح المحدد في  

ا أرباح الشركة بتأمین هذا الحد أو لمواجهة النظام األساسي وذلك في السنوات التي ال تسمح فیه

 .الظروف االستثنائیة وغیر المنتظرة

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 Xx   

xx  

   

  خ   & أ.  ت/   من حـ

  احتیاطي إجباري/    إلى حـ                                  

  إجباري. من األرباح الصافیة بعد الضریبة لتكوین أ% 10حجز 

   

 

  :االختیاري ياالحتیاط  .2

من قانون الشركات على أنه  للهیئة العامة للشركة المساهمة المغفلة  198نصت المادة 

من أرباحها الصافیة عن تلك السنة لحساب % )  20(أن تقرر سنویا اقتطاع ما ال یزید على 

 .االحتیاطي االختیاري

ئة العامة أن یقرره مجلس اإلدارة أو الهیئة العامة وللهییستعمل االحتیاطي االختیاري وفقا لما 

  .غیر المستعمل منه أو أي جزء منه كأرباح المساهمینتقرر توزیع الجزء 
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  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 Xx  

Xx 

   

  خ   & أ.  ت/   من حـ

  احتیاطي اختیاري/    إلى حـ                                     

من األرباح الصافیة بعد الضریبة وحصة حملة األسهم % 20حجز 

  اختیاري. الممتازة لتكوین أ

   

 

 : تعویضات مجلس اإلدارة .3

یتضمن النظام األساسي للشركة طریقة تحدید المكافآت السنویة ألعضاء مجلس اإلدارة 

الحضور والمزایا ویتم تحدید بدالت , من الربح الصافي% 5على أن ال تزید هذه المكافأة عن 

األخرى لألعضاء عن كل جلسة یحضرها العضو من قبل الهیئة العامة العادیة للشركة المادة 

 :ویتم تسجیل القید, من قانون الشركات 156

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xx  

 

xx 

   

  خ           & أ.  ت/   من حـ

مكافأة مجلس /    إلى حـ                                           

  اإلدارة

  إثبات حصة مجلس اإلدارة من أرباح الشركة 

   

  

 :األرباح المعدة للتوزیع: ثانیاً 

بعد حساب كل من االحتیاطیات ومكافآت مجلس اإلدارة وحصة حملة األسهم الممتازة 

بمعدل ثابت واألرباح الناتجة عن غیر النشاط األساسي للشركة، نحصل على األرباح المعدة 
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على التوالي مع مراعاة امتیاز ) 1, 3( على المساهمین والعمال بنسبة للتوزیع، فیتم توزیعها 

  .لممتازةحملة األسهم ا

تشمل األرباح غیر الناتجة عن النشاط األساسي للشركة األرباح الرأسمالیة الناتجة عن 

ال توزع األرباح الرأسمالیة .(بیع األصول الثابتة وفوائد األسهم والسندات وایجار العقارات الدائنة

  )على حملة األسهم الممتازة والعمال

مكافأة مجلس + اختیاري. ا+ إجباري . إ( –بعد الضریبة الربح الصافي = األرباح المعدة للتوزیع 

األرباح غیر الناتجة من النشاط األساسي + حصة حملة األسهم الممتازة بمعدل ثابت+ اإلدارة

  )للشركة

+ األرباح الرأسمالیة من بیع األصول الثابتة = األرباح غیر الناتجة من النشاط األساسي للشركة 

  . إیجار العقارات الدائنة+فوائد األسهم والسندات 

  :ومحاسبیًا یتم تسجیل القید

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 Xx    

 

Xx 

Xx  

Xx  

  

  خ     & أ.  ت/   من حـ

  إلى  المذكورین                                           

  حملة األسهم الممتازة/ حـ                                     

  حملة األسهم العادیة/ حـ                                     

  العمال/ حـ                                      

  إثبات حصة المساهمین والعمال من األرباح الموزعة 

   

واالحتیاطي االختیاري في طرف الخصوم بعد  اإلجباريویظهر رصید كل من االحتیاطي 

رأس المال، أما مكافأة مجلس اإلدارة وحصة حملة األسهم وحصة العمال فتظهر في طرف 

  .مستحقیهاالمیزانیة إلى أن یتم سدادها إلى الخصوم في 
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  :ویتم تسدیدها بالقید اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

   

Xx  

Xx  

Xx  

  

 

  

  

  

  

Xx 

  من المذكورین 

   مكافأة مجلس اإلدارة/ حـ

  حملة األسهم الممتازة/ حـ

  حملة األسهم العادیة/ حـ  

                العمال/ حـ 

  النقدیة/ إلى حـ                                      

حصة المساهمین والعمال  سداد تعویضات مجلس اإلدارة و إثبات 

   

  

  : مثال

س وقد اقترح مجلس اإلدارة توزیعه .ل 800000ربحًا صافیًا قدره حققت شركة مساهمة 

  :كما یلي

 50000تكوین مؤونة ضریبة دخل بمقدار  .1

 احتیاطي اختیاري%20و, احتیاطي إجباري10% .2

 من الربح الصافي بعد الضریبة مكافأة مجلس اإلدارة% 5 .3

 :المطلوب. توزیع األرباح الباقیة بین المساهمین والعمال .4

  القیود الالزمةإثبات 

 خ&أ. ت/ حـ, )خ&أ/ تصویر حـ 

 عرض طرف الخصوم في قائمة المركز المالي 
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  :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

50000    

50000  

  خ         &أ/ من حـ

  الدخل. ض. م/ إلى حـ                            

  تكوین مؤونة لضریبة الدخل

  

750000     

  

75000  

150000  

37500  

365625  

121875  

  خ       &أ. ت/ من حـ

  إلى المذكورین                                    

  %)  10× 750000(إجباري. أ /حـ              

  %)20×750000(اختیاري. أ/ حـ              

  %)5×750000(مكافأة مجلس اإلدارة/ حـ              

  المساهمین/ حـ              

  العمال/ حـ              

تكوین االحتیاطیات والمكافأة وتوزیع األرباح على 

  المساهمین والعمال

  

  ) مكافأة مجلس اإلدارة+ اختیاري. أ+ إجباري. أ(–الربح الصافي بعد الضریبة =األرباح الباقیة 

   =750000 –  )75000 +150000 +37500 = (487500  

  365625= × ¾  487500= حصة المساهمین 

  121875= × ¼  487500= حصة العمال
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  خ &أ/ حـ

  خ&أ . ت/ حـ

  صافي الربح بعد الضریبة  750000  اجباري. أ/ إلى حـ  75000

      اختیاري. أ/ إلى حـ  150000

      مكافأة مجلس اإلدارة/ إلى حـ  37500

      المساهمین/ إلى حـ  365625

      العمال/ إلى حـ  121875

750000    750000    

  المیزانیة 

.......  ............  Xxxx رأس المال  

  اجباري. أ  75000    

  اختیاري. أ   150000    

  المؤونات      

  دخل. ض. م  50000    

  خصوم متداولة      

  مكافأة مجلس اإلدارة  37500    

  المساهمین    365625    

  العمال  121875    

         

  صافي الربح قبل الضریبة  800000  الدخل. ض. م/ إلى حـ  50000

       صافي الربح بعد الضریبة  750000 

800000    800000    
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  :المعدة للتوزیع األرباحتوزیع : ثالثاً 

من أهمها نوعیة األسهم اعتبارات إن توزیع األرباح المعدة للتوزیع یخضع لمجموعة 

تمنح مالكها إذا تضمنت أسهم الشركة أسهمًا ممتازة والمزایا التي یتمتع بها كل نوع منها، ف

امتیازات خاصة ذات صلة باألرباح فیؤثر ذلك على توزیع األرباح بین فئتي حملة األسهم العادیة 

  :وتقسم األسهم الممتازة تبعًا المتیازاتها المتعلقة باألرباح إلى ما یلي, والممتازة

 أسهم ممتازة غیر مجمعة وغیر مشاركة باألرباح )1

 باألرباحأسهم ممتازة مجمعة وغیر مشاركة  )2

 أسهم ممتازة غیر مجمعة ومشاركة باألرباح )3

 أسهم ممتازة   مجمعة ومشاركة باألرباح )4

 : األسهم الممتازة غیر المجمعة وغیر المشاركة .1

یقصد باألسهم الممتازة غیر المجمعة تلك األسهم التي یسقط حق مالكها في أرباح السنة 

باألسهم غیر المشاركة تلك األسهم التي ال كما یقصد , التي یقرر مجلس اإلدارة عدم توزیعها

تعطي مالكها الحق في اقتسام ما یزید من أرباح الشركة بعد احتساب حصتهم منها على أساس 

  .معدل متفق علیه عند إصدار السهم الممتاز

  : مثال

ما بین األسهم ) 1, 4(س موزعًا بنسبة .ل 2000000یبلغ رأسمال شركة مساهمة من 

حققت الشركة ربحا صافیًا في عام , )غیر مجمعة وغیر مشاركة% (5م الممتازة العادیة واألسه

فقامت باحتجاز  2010في عام  450000بینما حققت ربحًا صافیًا قدره , لم توزعه لقلته 2009

ووزعت الباقي وفق قانون الشركات السوري علمًا أنه ظهر في , الدخل. ض. م 50000مبلغ  

, مصاریف مختلفة 100000, مجمل الربح 500000: ا یليحساب األرباح والخسائر م

  :المطلوب. إیجار عقارات 50000
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 إثبات القیود الالزمة -

 خ&أ.ت/ وحـ, )2(خ &تصویر حساب أ -

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ    

  إلى  من

50000    

50000  

  خ &أ/ من حـ

  الدخل. ض. م/ إلى حـ                           

  لضریبة الدخلتكوین مؤونة 

  

400000     

  

40000  

76000  

20000  

20000  

195500  

48500  

  خ       &أ. ت/ من حـ

  إلى المذكورین                             

  إجباري. أ/ حـ                         

  اختیاري. أ/ حـ                         

  مكافأة مجلس اإلدارة/ حـ                         

  حملة األسهم الممتازة/ حـ                         

  حملة األسهم العادیة/ حـ                         

  العمال/ حـ                         

تكوین االحتیاطیات والمكافأة وتوزیع األرباح على 

  المساهمین والعمال

  

 40000% = 10× 400000= احتیاطي إجباري 

   ]حصة حملة األسهم الممتازة –الربح الصافي بعد الضریبة  [% 20= احتیاطي اختیاري

    =20 %] 400000 – )2000000×1/5×5(%[  =76000  

  20000% = 5× 400000= مكافأة مجلس اإلدارة 

+ مكافأة مجلس اإلدارة+ اختیاري. أ+ إجباري. أ(–الربح الصافي بعد الضریبة =األرباح الباقیة 
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  ) حصة حملة األسهم الممتازة بمعدل ثابت+ ر العقارإیجا

      =400000 –  )40000 +76000 +20000 +50000 +20000 = (194000  

   195500=  50000)+ × ¾ 194000=( حصة المساهمین 

  48500= × ¼  194000= حصة العمال 

 )  النشاط  غیر ناتجة من ألنهاأضیف مبلغ إیجار العقار لحصة حملة األسهم العادیة

 )واألسهم الممتازة غیر مشاركة, األساسي للشركة وبالتالي لیس للعمال حق فیها

  لعدم توزیعها لكون أسهمهم غیر مجمعة 2009حملة األسهم الممتازة فقدوا حقهم في أرباح عام 

  

  خ &أ/ حـ

  

  خ&أ . ت/ حـ

  صافي الربح بعد الضریبة  400000  اجباري. أ/ إلى حـ  40000

      اختیاري. أ/ إلى حـ  72000

      مكافأة مجلس اإلدارة/ إلى حـ  20000

      حملة األسهم الممتازة/ إلى حـ  20000

      حملة األسهم العادیة/ إلى حـ  183500

      العمال/ إلى حـ  44500

400000    400000    

 

 

  صافي الربح قبل الضریبة  450000  الدخل. ض. م/ إلى حـ  50000

       الربح بعد الضریبةرصید صافي   400000 

450000    450000    
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 :األسهم الممتازة المجمعة وغیر المشاركة .2

تتمیز األسهم الممتازة المجمعة بعدم فقدان مالكها حصته من األرباح التي یقرر مجلس 

إذ ینال حصة من هذه األرباح مضافًا إلیها حصته عن السنوات السابقة , اإلدارة عدم توزیعها

  .أرباحها قبل تحدید حصة حملة األسهم العادیةالتي لم توزع 

ما بین األسهم ) 1, 4(س موزعًا بنسبة .ل 2000000یبلغ رأسمال شركة مساهمة من   :مثال

 2009حققت الشركة ربحا صافیًا في عام , )مجمعة وغیر مشاركة% (5العادیة واألسهم الممتازة 

فقامت باحتجاز مبلغ   2010في عام  450000بینما حققت ربحًا صافیًا قدره , لم توزعه لقلته

ووزعت الباقي وفق قانون الشركات السوري علمًا أنه ظهر في حساب , دخلال. ض. م 50000

إیجار  50000, مصاریف مختلفة 100000, مجمل الربح 500000: األرباح والخسائر ما یلي

 اثبات القیود الالزمة - :المطلوب. عقارات

  .خ&أ.ت/ وحـ, )2(خ &تصویر حساب أ-          

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

50000    

50000  

  )              2(خ &أ/ من حـ

  الدخل. ض. م/ إلى حـ                    

  تكوین مؤونة لضریبة الدخل

  

400000     

40000  

72000  

20000  

40000  

183500  

  خ         إلى المذكورین&أ. ت/ من حـ

  إجباري. أ/ حـ                           

  اختیاري. أ/ ـــح                           

  مكافأة مجلس اإلدارة/ حـ                           

  حملة األسهم الممتازة/ حـ                          

  حملة األسهم العادیة/ حـ                          
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  العمال/ حـ                            44500

والمكافأة وتوزیع األرباح على تكوین االحتیاطیات 

  المساهمین والعمال

 40000% = 10× 400000= احتیاطي إجباري 

   ]حصة حملة األسهم الممتازة –الربح الصافي بعد الضریبة  [% 20= احتیاطي اختیاري

                 =20 %] 400000 – )2000000×1/5×5%×2([  =72000  

  20000=  %5× 400000= مكافأة مجلس اإلدارة 

+ مكافأة مجلس اإلدارة+ اختیاري. أ+ إجباري. أ(–الربح الصافي بعد الضریبة =األرباح الباقیة 

  ) حصة حملة األسهم الممتازة بمعدل ثابت+ إیجار العقار

      =400000 –  )40000 +72000 +20000 +50000 +40000 = (178000  

   183500=  50000)+ × ¾ 178000=( حصة المساهمین 

  44500= × ¼  178000= حصة العمال

  خ &أ/ حـ

  خ&أ . ت/ حـ

  صافي الربح بعد الضریبة  400000  اجباري. أ/ إلى حـ  40000

      اختیاري. أ/ إلى حـ  72000

      مكافأة مجلس اإلدارة/ إلى حـ  20000

      حملة األسهم الممتازة/ إلى حـ  40000

      حملة األسهم العادیة/ إلى حـ  183500

      العمال/ إلى حـ  44500

400000    400000    

  صافي الربح قبل الضریبة  450000  الدخل. ض. م/ إلى حـ  50000

       رصید صافي الربح بعد الضریبة  400000 

450000    450000    
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 : األسهم الممتازة المشاركة وغیر المجمعة .3

حق الحصول  سهم الممتازة المشاركة وغیر المجمعة في األرباح ال تمنح مالكیهاإن األ

وٕانما تعطیهم الحق , على حصة من أرباح السنوات التي یقرر مجلس اإلدارة فیها عدم توزیعها

في الحصول على أرباح السنة التي یقرر توزیعها بمعدل ما من رأسمالهم باإلضافة إلى حقهم في 

  .تقاسم الفائض من األرباح مع حملة األسهم العادیة بنسبة حصتهما في رأس المال

  : ثالم

بین األسهم العادیة ) 2, 3(س موزعًا بنسبة .ل 1000000شركة مساهمة رأسمالها 

وحققت الشركة , 2009ولم توزع أرباحها عن عام , )مشاركة وغیر مجمعة%(4واألسهم الممتازة

. ض. م 20000:فقررت توزیعه كما یلي, 2010س خالل عام .ل 320000ربحًا صافیًا قدره 

وتوزع , مكافأة مجلس إدارة% 5, احتیاطي اختیاري% 20, اطي إجباريتكوین احتی% 10, دخل

 تسجیل القیود الالزمة  -  :المطلوب. األرباح الباقیة بالنسبة القانونیة

  .خ&أ. ت/حـ, خ&أ/ تصویر حـ-                                        

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

20000    

20000  

  خ&أ/ من حـ

  الدخل. ض. م/ إلى حـ                       

  تكوین مؤونة لضریبة الدخل

  

300000     

  

30000  

  خ        &أ. ت/ من حـ

  إلى المذكورین                             

  إجباري. أ/ حـ                            
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56800  

15000  

61060  

91590  

45550  

  اختیاري. أ/ حـ                            

  مكافأة مجلس اإلدارة/ حـ                            

  حملة األسهم الممتازة/ حـ                            

  حملة األسهم العادیة/ حـ                           

  العمال/ حـ                           

  تكوین االحتیاطیات والمكافأة 

  على المساهمین والعمالوتوزیع األرباح 

 30000% = 10× 300000= احتیاطي إجباري 

حصة حملة األسهم الممتازة بمعدل  –الربح الصافي بعد الضریبة  [% 20= احتیاطي اختیاري

   ]ثابت

 =20 %] 300000 – )1000000×2/5×4(%[  =56800  

  15000% = 5× 300000= مكافأة مجلس اإلدارة 

+   مكافأة مجلس اإلدارة+ اختیاري. أ+ إجباري. أ( –الربح الصافي بعد الضریبة = األرباح الباقیة 

  ) حصة حملة األسهم الممتازة بمعدل ثابت

      =300000 –  )30000 +56800 +15000  +16000 = (182200  

   136650= × ¾  182200= حصة المساهمین 

  45550= × ¼  182200= حصة العمال 

 240000%= 4× 600000= صة حملة األسهم العادیة بمعدل الممتازة ح 

  112650=  24000 – 136650= أي أن األرباح الفائضة 

  61060=  16000) + 2/5×  112650=( حصة حملة األسهم الممتازة 

  91590=  24000) + 3/5× 112650= (حصة حملة األسهم العادیة 
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  خ &أ/ حـ

 

  خ&أ . ت/ حـ

  صافي الربح بعد الضریبة  300000  اجباري. أ/ إلى حـ  30000

      اختیاري. أ/ إلى حـ  56800

      مكافأة مجلس اإلدارة/ إلى حـ  15000

      الممتازةحملة األسهم / إلى حـ  61060

      حملة األسهم العادیة/ إلى حـ  91590

      العمال/ إلى حـ  45550

300000    300000    

  

 :األسهم الممتازة مجمعة ومشاركة .4

األسهم الممتازة المجمعة والمشاركة مالكیها حق الحصول على أرباح السنوات التي   تمنح

وكذلك المشاركة في اقتسام الفائض من األرباح بعد , یقرر مجلس اإلدارة فیها عدم توزیعها

  .احتساب حصة حملة السهم العادیة بالمعدل المعمول به ذاته لألسهم الممتازة

بین األسهم العادیة الممتازة ) 1, 3(موزعًا بنسبة  1600000 شركة مساهمة رأسمالها :مثال

وحققت الشركة ربحًا صافیًا قدره , 1999لم توزع أرباحها عن عام , %5المشاركة والمجمعة 

  :فقررت توزیعه كما یلي, 2010س خالل عام .ل 530000

  صافي الربح قبل الضریبة  320000  الدخل. ض. م/ إلى حـ  20000

       رصید صافي الربح بعد الضریبة  300000

320000    320000    
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 30000 الدخل. ض. م 

 10 %مجلس اإلدارةمكافأة % 5، احتیاطي اختیاري% 20, احتیاطي إجباري 

 المطلوب.توزع األرباح الباقیة بین المساهمین والعمال بالنسبة القانونیة:  

 تسجیل القیود الالزمة  -

  .خ&أ. ت/حـ, خ&أ/ تصویر حـ -

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

30000    

30000  

  خ &أ/ من حـ

  الدخل. ض. م/ إلى حـ                     

  الدخلتكوین مؤونة لضریبة 

  

500000    

  

50000  

92000  

25000  

79937.5  

179812.5  

73250  

  خ    &أ. ت/ من حـ

  إلى المذكورین                         

  إجباري. أ/ حـ                        

               اختیاري. أ/ حـ                       

  مكافأة مجلس اإلدارة/ حـ                       

  حملة األسهم الممتازة/ حـ                       

  حملة األسهم العادیة/ حـ                       

  العمال/ حـ                       

تكوین االحتیاطیات والمكافأة وتوزیع األرباح على 

  المساهمین والعمال

  

 50000% = 10× 500000= إجباري احتیاطي 

حصة حملة األسهم الممتازة بمعدل  –الربح الصافي بعد الضریبة  [% 20= احتیاطي اختیاري

  )2×%5×1/4×160000( – 500000 [% 20=                  ]ثابت

 =20 ) %500000 – 40000= (92000  

  25000% = 5× 500000= مكافأة مجلس اإلدارة 
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+   مكافأة مجلس اإلدارة+ اختیاري. أ+ إجباري. أ(–الربح الصافي بعد الضریبة =األرباح الباقیة 

  )حصة حملة األسهم الممتازة بمعدل ثابت

 =500000 –  )50000 +92000 +25000  +40000 = (293000  

  219750= × ¾  293000= حصة المساهمین 

  73250= × ¼  293000= حصة العمال

 60000%= 5× 1200000= بمعدل الممتازة حصة حملة األسهم العادیة 

 159750=  60000 – 219750= أي أن األرباح الفائضة 

 79937.5=  40000) + 1/4×  159750=( حصة حملة األسهم الممتازة 

  179812.5=  60000) + 3/4× 159750= (حصة حملة األسهم العادیة 

  

  خ &أ/ حـ

  

  خ&أ . ت/ حـ

  صافي الربح بعد الضریبة  500000  اجباري. أ/ إلى حـ  50000

      اختیاري. أ/ إلى حـ  92000

      مكافأة مجلس اإلدارة/ إلى حـ  25000

      حملة األسهم الممتازة/ إلى حـ  79937.5

      حملة األسهم العادیة/ إلى حـ  179812.5

      العمال/ إلى حـ  73250

500000    500000    

  

  الربح قبل الضریبةصافي   530000  الدخل. ض. م/ إلى حـ  30000

       رصید صافي الربح بعد الضریبة  500000

530000    530000    
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  لفصل اخلامسا

  الشركات املساهمة وتصفيتهاحل 

  

 تصفية الشركات املساهمة: املبحث األول 

 املعاجلة احملاسبية لتصفية الشركات املساهمة: املبحث الثاني

  الشركات املساهمةاندماج : املبحث الثالث
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  املبحث األول

  اإلطار القانوني لتصفية الشركات املساهمة

  

  : )التصفیة(االنحالل مفهوم 

یعني انحالل الشركة المساهمة انتهاء الوجود المادي بتحویل موجوداتها إلى سیولة نقدیة 

الشخصیة المعنویة لهذه الشركة بعد تسدید جمیع ومعالجتها مع التزاماتها، مما سیؤدي إلى انتهاء 

  .التزاماتها للغیر

  :أسباب انحالل الشركات المساهمة

  :من قانون الشركات 18یتم حل الشركات المساهمة وتصفیتها ألسباب عدیدة منها مادة  

 انقضاء المدة المحددة للشركة .1

 .انتهاء المشروع موضوع الشركة .2

 .اتفاق الشركاء على حل الشركة .3

 .شهر إفالس الشركة  .4

 .حل الشركة بحكم قضائي .5

 .اندماج الشركة في شركة أخرى  .6

نقص عدد الشركاء عن الحد األدنى المحدد قانونا وعدم تصحیح وضع الشركة خالل  .7

  .مهلة ستة أشهر من تاریخ اإلنذار الذي توجهه الوزارة

  :یجب التمییز بین ما یأتي إذوتختلف المعالجة المحاسبیة باختالف سبب االنقضاء ونتیجته، 

 التصفیة النهائیة للشركة -

  اندماج الشركة المساهمة -
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تصفى الشركة المساهمة بصورة اختیاریة بقرار صادر عن الهیئة العامة غیر العادیة لها، 

وتصفیتها بأكثریة أصوات مساهمین یمثلون ثلثي األسهم الممثلة في  على أن یصدر قرار حلها

یزید الثلثان عن نصف أسهم الشركة المكتتب علیها، كما یمكن أن تصفى ، وعلى أن اجتماعها

  .الشركة بشكل الزامي بموجب قرار صادر عن المحكمة

یقصد بتصفیة الشركة مجموعة اإلجراءات الضروریة إلنهاء أعمال الشركة من بیع 

، بینما یقصد األصول وتحصیل الدیون وسداد دیون الغیر علیها، ثم تسویة حقوق المساهمین فیها

 الشركة الزوال التدریجي للشخصیة االعتباریة المستقلة للشركة تجاه الغیر) انقضاء(بانحالل 

  .تبقى الشخصیة االعتباریة للشركة قائمة طیلة فترة التصفیة ألجل حاجة التصفیة فقطو 

قرار صادر عن الهیئة العامة للمساهمین، على  اً معتمدفي تصفیتها مصفي للشركة شرع ی

یعین المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار : " من قانون الشركات على أنه 20وقد نصت المادة 

صادر عن أغلبیة الشركاء أو عن الهیئة العامة وفقا لألصول واألغلبیة المقررة لصدور قرارات 

المحكمة الهیئة العامة العادیة للشركة فإذا لم یتم التعیین وفقا لما سلف ذكره یتم تعیینه من قبل 

المختصة بناء على طلب صاحب المصلحة أو من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة، 

  ".ویكون قرار المحكمة المختصة القاضي بتعیین المصفي مبرما

  :بطالن التصرفات أثناء التصفیة

  :23تكون في فترة التصفیة التصرفات التالیة باطلة مادة  

  .بعملها إبرام عقود باسم الشركة لالستمرار  -

أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم یوافق علیه كافة الشركاء أو الهیئة العامة  -

  .للشركة 
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  24مادة  :واجبات المصفي

لم المصفي دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وأوراقها وأموالها وأصولها كافة وینظم تسی -

مطالیب وما علیها من التزامات سجالت خاصة بعملیة التصفیة تتضمن ما للشركة من 

 .ویحق ألي من الشركاء االطالع على سجالت التصفیة المذكورة آنفاً 

إذا تجاوزت مدة التصفیة عاما واحدا وجب على المصفي أن یضع المیزانیة السنویة ویتولى  -

 .نشرها في صحیفتین یومیتین على األقل

ینه نشر إعالن في صحیفتین یجب على المصفي خالل تسعین یوما من تاریخ شهر تعی  -

وبیان دین كل منهم وعنوانه  ولمرتین على األقل یتضمن دعوة الدائنین لمراجعة مقر الشركة

 .تسعین یوما من تاریخ اإلعالن األول خالل

في حال عدم تقدیم أي دائن للشركة بمطالبته خالل المهلة المحددة في الفقرة السابقة جاز له  -

وقبل انتهاء التصفیة تقدیم مطالبته على أن تصبح مرتبة هذه بعد انقضاء هذه المهلة 

المطالبة بعد مرتبة الدائنین الذین تقدموا بمطالبتهم خالل المهلة المنصوص علیها في 

 .من هذه المادة/ 3/الفقرة

أو ینص علیه عقد الشركة أو نظامها األساسي قانون الشركات مراعاة أي قید یفرضه مع  -

باألعمال الالزمة لتحصیل ما للشركة من دیون في ذمة الغیر أو في ذمة یقوم المصفي 

الشركاء ووفاء ما علیها من الدیون وحسب األولویة المقررة قانونا كما یقوم المصفي بانجاز 

أعمال الشركة العالقة وتنفیذ العقود القائمة قبل التصفیة دون أن یكون له القیام بأعمال 

 .جدیدة باسمها

 .صفي تعیین الخبراء الالزمین لمساعدته في أعمال التصفیةیجوز للم -

یكون للمصفي الصالحیة لتمثیل الشركة أمام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو  -

 .علیها واتخاذ أي إجراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكیل المحامین باسم الشركة

اء الذین یملكون أغلبیة رأس مال الشركة ال یجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشرك -

أو الهیئة العامة للشركة أن یعقد أي تسویة مع دائني الشركة نیابة عنها أو أن یتخلى عن 
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أي تأمین أو ضمان مقرر لمصلحتها أو أن یبیع موجوداتها وأموالها ومشاریعها صفقة 

 .واحدة

ا لم تنص وثیقة تأسیس الشركة أو إذا تعدد المصفون تتخذ قراراتهم باإلجماع فیما بینهم م -

 .قرار تعیینهم على أغلبیة معینة

للمصفین مطالبة الشركاء المتضامنین في شركات التضامن والتوصیة بأداء المبالغ الالزمة   -

  .لتسدید الدیون في حالة عدم كفایة أموال الشركة لتسدیدها

  :مسؤولیة المصفي

إذا أساء تدبیر شؤون الشركة خالل مدة التصفیة كما یسأل عن  المصفي مسؤوالً  یعد

تعویض الضرر الذي یلحق الغیر بسبب أخطائه استنادا ألحكام مسؤولیة مدیر الشركة أو 

  .مسؤولیة أعضاء مجلس إدارتها

  :21مادة  :شهر تصفیة الشركة

اختیاریا أو بموجب یجب على المصفین شهر قرار تصفیة الشركة وقرار تعیینهم سواء كان  -

 .قرار قضائي لدى أمانة سجل الشركات خالل مدة أقصاها ثالثة أیام من صدور هذا القرار

عن تصفیة الشركة وأسماء المصفین في الجریدة  أمین السجل على نفقة الشركة یعلن -

الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین ولمرتین وذلك خالل مدة أقصاها سبعة أیام من تاریخ شهر 

 .الحل أو تعیین المصفي قرار

هیئة األوراق خالل ثالثة لل یجب على المصفي تبلیغ قرار تصفیة الشركة المساهمة العامة   -

 .أیام من تاریخ صدور قرار التصفیة

یجب أن تشیر جمیع األوراق والمراسالت واإلیصاالت واإلنذارات الصادرة عن الشركة إلى  -

 .أنها شركة قید التصفیة
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  : 22مادة   :الشركة قید التصفیةأعمال إدارة 

تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جدیدة اعتبارا من تاریخ شهر قرار حلها في سجل  -

 .الشركات

 .یضع أمین السجل إشارة قید التصفیة على سجل الشركة   -

تنقضي سلطة الجهة المكلفة بإدارة أعمال الشركة عند حلها ولكن یجب علیها االستمرار   -

 .في عملها لحین تعیین مصف للشركة وتسلمه لمهامه

 .یمثل المصفي الشركة أمام الغیر اعتبارا من تاریخ شهر قرار تعیینه -

الالزمة لتصفیة یحق للمصفي دعوة الشركاء أو الهیئة العامة لالجتماع إلقرار المواضیع  -

 .الشركة

یستمر مدقق الحسابات في الشركة في وظیفته طیلة فترة التصفیة وینضم إلیه خبیر محاسبي  -

  .تعینه المحكمة لمراقبة أعمال التصفیة في حال كان تعیین المصفي بحكم قضائي

  :حقوق المساهمین من التصفیة

االلتزامات المترتبة علیها وفق الترتیب تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسویة  .1

 :التالي

 .نفقات التصفیة وأتعاب المصفي -

 .المبالغ المستحقة على الشركة للخزینة العامة -

 المبالغ المستحقة على الشركة للعاملین فیها -

 .الدیون المستحقة على الشركة لغیر الشركاء فیها  -

 حصصهم في رأس المالالقروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بین  -

یوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فیما بین الشركاء والمساهمین كل بنسبة حصته  .2

من رأس المال ویتحمل الشركاء المتضامنون نصیبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في رأس 

 .المال
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ثتهم أو في جمیع الشركات التجاریة تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ور  .3

حد أخلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحالل الشركة أو على خروج 

 .الشركاء فیما یختص بالدعاوى المقامة على هذا الشریك

تبدأ مدة التقادم من یوم إتمام الشهر في جمیع الحاالت التي یكون الشهر فیها واجبا ومن 

لتصفیة نفسها ویوقف التقادم أو یقطع وفقا ألحكام یوم إغالق التصفیة في الدعاوى الناشئة عن ا

  .القواعد العامة

تمت اإلشارة سابقًا إلى أن كل نوع من األسهم یعطي مالكه ذات الحقوق ویرتب علیه 

ذات االلتزامات، فإذا كانت األسهم المصدرة في الشركة أسهمًا عادیة  تساوى جمیع المكتتبین 

مسؤولیتهم عن دیونها، أما إذا كان جزء من األسهم المصدرة علیها في حقوقهم على الشركة وفي 

، وذلك أسهمًا ممتازة فسوف تختلف  حقوق حملة األسهم العادیة عن حقوق حملة األسهم الممتازة

ینقسم االمتیاز مابین استرداد القیمة و تبعًا لنوع االمتیاز الذي تمنحه األسهم الممتازة لمالكیها، 

حقوق  وتنحصر. عند التصفیة وبین المشاركة في األرباح عند توزیعها االسمیة للسهم الممتاز

  :األسهم العادیة في اآلتيحملة األسهم الممتازة وحملة 

اقتسام أرباح التصفیة بینهما بنسبة حصصهما في رأس المال بغض النظر عن االمتیاز  .1

 الممنوح لحملة األسهم الممتازة

حصصهما في رأس المال، إذا كان امتیاز األسهم اقتسام االحتیاطیات النظامیة بنسبة  .2

الممتازة  ینحصر باسترداد القیمة االسمیة للسهم عند التصفیة، أما إذا كان امتیاز 

 تعدفإن االحتیاطیات النظامیة  األسهم الممتازة في المشاركة باألرباح أو بكلیهما معاً 

حملة السهم الممتازة أیة من حقوق حملة السهم العادیة فقط، أي ال ینال منها  اً حق

خاصة وٕان تلك االحتیاطیات تشكل بعد احتساب حصة حملة األسهم الممتازة (حصة 

 ).من األرباح
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یقصد باالحتیاطیات النظامیة جمیع االحتیاطیات التي تشكل بموجب نص وارد في النظام 

األرباح المحتجزة األساسي للشركة مثل االحتیاطي االختیاري، احتیاطیات تسدید السندات، 

  .وغیرها

  :وبالمقابل یلتزم حملة األسهم العادیة والممتازة تجاه الشركة باآلتي

اقتسام الخسائر المتراكمة وخسائر التصفیة بنسبة حصصهما في رأس المال، إذا كان امتیاز  .1

األسهم الممتازة ینحصر بالمشاركة في األرباح وشریطة أن ال تتجاوز حصة كل منهما في 

ورأس المال المكتسب هما في رأس المال یائر المتراكمة وخسائر التصفیة على حصتالخس

القیمة االسمیة لألسهم العادیة التي اكتتبوا علیها مضافًا إلیها حصتهم من االحتیاطي (

، والقیمة االسمیة لألسهم الممتازة مضافًا )اإلجباري واالحتیاطي االختیاري واألرباح المحتجزة

 .من االحتیاطي اإلجباريإلیها حصتهم 

عدم اقتسام الخسائر المتراكمة وخسائر التصفیة بنسبة حصصهما في رأس المال، إذا كان  .2

حملة ألن امتیاز األسهم الممتازة ینحصر باسترداد القیمة االسمیة للسهم عند التصفیة، 

 اإلجباريمن تلك الخسائر ما ال یزید عن حصتهم في االحتیاطي یحملون األسهم الممتازة 

باقي من ة وحصتهم باالحتیاطي االختیاري واألرباح المحتجزة، ویحمل حملة األسهم العادی

ما ال یتجاوز حصتهم من رأس المال ورأس المال خسائر المتراكمة وخسائر التصفیة ال

 .المكتسب

ة تزید على إجمالي حقوق حملة األسهم العادی إذا كانت الخسائر المتراكمة وخسائر التصفیة .3

والممتازة في رأس المال ورأس المال المكتسب وبغض النظر عن امتیاز األسهم الممتازة 

یحمل كل منهما نصیبه منهما بما یساوي إجمالي حقوقه من رأس المال ورأس المال 

 .المكتسب والباقي یتحمله الدائنون

  : مثال

أسهم س .ل 2500000س، منه .ل 10000000لنفرض أن رأس المال لشركة مساهمة 

احتیاطي اختیاري،  1000000احتیاطي إجباري،  500000ممتازة مشاركة باألرباح، 
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 300000وكانت نتیجة التصفیة ربحًا قدره وتمت تصفیة الشركة . أرباح محتجزة 400000

  .س.ل

  .تحدید حقوق حملة األسهم العادیة والممتازة :المطلوب 

  :الحل

  الممتازة  العادیة  حقوق حملة األسهم

  2500000  7500000  المال رأس 

  125000  375000  االحتیاطي اإلجباري

  ــــــ  1000000  االحتیاطي االختیاري

  ـــــــ  400000  األرباح المحتجزة

  75000  225000  أرباح التصفیة

  2700000  9500000  المجموع

  

توزیع االحتیاطیات النظامیة  لمبما أن امتیاز األسهم ینحصر بالمشاركة باألرباح : مالحظة

على حملة األسهم الممتازة والعادیة وذلك ألن حصة ) االحتیاطي االختیاري، األرباح المحتجزة(

حملة األسهم الممتازة تقتطع قبل تكوین االحتیاطیات النظامیة، وتم توزیع أرباح التصفیة 

  .واالحتیاطي اإلجباري بنسبة الحصص في رأس المال

  : مثال

التمرین السابق على افتراض أن امتیاز األسهم الممتازة ینحصر باسترداد القیمة حل 

  .االسمیة للسهم عند التصفیة
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  :الحل

  الممتازة  العادیة   حقوق حملة األسهم

  2500000  7500000  رأس  المال

  125000  375000  االحتیاطي اإلجباري

  250000  750000  االحتیاطي االختیاري

  100000  300000  المحتجزةاألرباح 

  75000  225000  أرباح التصفیة

  3050000  9150000  المجموع

  : مالحظة

  تم توزیع كل االحتیاطیات كون االمتیاز ینحصر باسترداد القیمة االسمیة للسهم عند التصفیة

  : مثال

س أسهم .ل 2000000س، منه .ل 6000000لنفرض أن رأس المال لشركة مساهمة 

احتیاطي  450000امتیازها باسترداد القیمة االسمیة للسهم عند التصفیة،  ممتازة ینحصر

احتیاطي اختیاري،  وتمت تصفیة الشركة وكانت نتیجة التصفیة خسارة قدره  300000إجباري، 

  .تحدید حقوق حملة األسهم العادیة والممتازة: المطلوب .س.ل 225000

  :الحل

  الممتازة   العادیة  حقوق حملة األسهم

  2000000  4000000  رأس  المال

  150000  300000  االحتیاطي اإلجباري

  100000  200000  االحتیاطي االختیاري

  2250000  4500000  اإلجمالي
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  )75000(  )150000(  خسائر التصفیة) - (

  2175000  4350000  صافي حقوق المساهمین

  :مالحظة

أصغر من حصتهم من رأس  75000طالما أن حصة األسهم الممتازة من خسائر التصفیة  

فقد تم توزیع خسائر التصفیة على حملة األسهم العادیة  250000المال المكتسب البالغ 

  .والممتازة بنسبة حصصهما في رأس المال

  : مثال

  . 900000ى بفرض معطیات المثال السابق ولكن بتغییر قیمة خسائر التصفیة إل

  .تحدید صافي حقوق حملة األسهم الممتازة والعادیة: المطلوب 

  :الحل

  الممتازة   العادیة  حقوق حملة األسهم

  2000000  4000000  رأس  المال

  150000  300000  االحتیاطي اإلجباري

  100000  200000  االحتیاطي االختیاري

  2250000  4500000  اإلجمالي

  )250000(  )650000(  خسائر التصفیة) - (

  2000000  3850000  صافي حقوق المساهمین

  : مالحظة

 300000تساوي ) 1،  2(إن حصة حملة األسهم الممتازة من خسارة التصفیة وفق نسبة توزیع 

لك لذلك ال یجوز تحمیلهم ت 250000وهي تزید عن حصتهم من رأس المال المكتسب البالغة 

، أي سیحصلون یساوي حصتهم من رأس المال المكتسب فقطما الحصة المحسوبة، إنما یحملون 
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كون قد تمت المحافظة على شروط إصدار توبالتالي  2000000المال البالغة على قیمة رأس 

  .األسهم الممتازة فیما یتعلق بامتیاز استرداد القیمة االسمیة لألسهم عند التصفیة

ةوالتي تقل عن القیمة 3850000بالغة بینما یحصل حملة األسهم العادیة على صافي حقوقهم ال

  .4000000االسمیة لألسهم التي اكتتبوا بها والبالغة 

  : مثال

س أسهم .ل 5000000س، منه .ل 20000000لنفرض أن رأس المال لشركة مساهمة 

أرباح  200000احتیاطي إجباري،  400000ممتازة ینحصر امتیازها في المشاركة باألرباح، 

: المطلوب. س.ل 250000الشركة وكانت نتیجة التصفیة خسارة قدره  محتجزة، وتمت تصفیة

  .تحدید حقوق حملة األسهم العادیة والممتازة

  :الحل

  الممتازة   العادیة  حقوق حملة األسهم

  500000  1500000  رأس  المال

  100000  300000  االحتیاطي اإلجباري

  ــــــــــ  200000  األرباح المحتجزة

  600000  2000000  اإلجمالي

  )62500(  )187500(  خسائر التصفیة) - (

  537500  1812500  صافي حقوق المساهمین

  

من  تعدلم یحصل حملة األسهم الممتازة على حصة من األرباح المحتجزة ألنها : مالحظة

  ).1، 3(وتم توزیع خسارة التصفیة بنسبة . االحتیاطیات النظامیة
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  :مثال

افتراض أن امتیاز األسهم الممتازة یتعلق باسترداد القیمة حل التمرین السابق على 

 500000االسمیة للسهم عند التصفیة وفي المشاركة في األرباح، وأن خسارة التصفیة بلغت 

  .س.ل

  .تحدید صافي حقوق حملة األسهم العادیة والممتازة: المطلوب

  :الحل

  الممتازة   العادیة  حقوق حملة األسهم

  500000  1500000  رأس  المال

  100000  300000  االحتیاطي اإلجباري

  ــــــــــــــ  200000  األرباح المحتجزة  

  2250000  4500000  اإلجمالي

  )100000(  )400000(  خسائر التصفیة) - (

  500000  1600000  صافي حقوق المساهمین

  : مالحظة

من االحتیاطیات  تعدلم یحصل حملة األسهم الممتازة على حصة من األرباح المحتجزة ألنها 

  .النظامیة، وألن جزءًا من امتیازهم یتعلق في المشاركة باألرباح

وهي أكبر  125000وٕان حصة حملة األسهم الممتازة من خسارة التصفیة وفق الحصص تساوي 

من امتیازهم یتعلق باسترداد القیمة ما أن جزءًا من حصتهم في رأس المال المكتسب، وطال

أي ما یساوي حصتهم 100000االسمیة عند التصفیة فلم یتم تحمیلهم من خسارة التصفیة سوى 

  .التي تساوي رأسمالهم 500000وبالتالي یحصلون على . برأس المال المكتسب
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  ملبحث الثانيا

  املعاجلة احملاسبية لتصفية الشركات املساهمة

  

ال تختلف المعالجة المحاسبیة لتصفیة الشركات المساهمة وٕاقفال حساباتها عن التصفیة 

في بعض  إالالمتعلقة بشركات األشخاص والتي تم عرضها في محاسبة شركات األشخاص، 

  .مفاهیم الحسابات نتیجة الختالف الشكل القانوني في كل منهما

المصفي ببیع األصول دفعة واحدة بعد ویتم تصفیة الشركة المساهمة إما من خالل قیام 

  ، وفي ةحصوله على موافقة الهیئة العامة للمساهمین أو من خالل قیامه ببیع كل أصل على حد

  :الحالتین یتم فتح الحسابات اآلتیة

 حساب التصفیة أو حساب نتیجة التصفیة .1

 حساب المصرف .2

  )ةحملة األسهم العادیة وحملة األسهم الممتاز (حساب المساهمین  .3

  :باآلتي صادر عن الهیئة العامة للمساهمینبقرار المعین  لشركةا يمصفویقوم 

 بیع أصول الشركة وتحویلها إلى نقدیة .1

 تحصیل دیون الشركة على الغیر .2

 :تسدید دیون الغیر على الشركة وفق األولویات التالیة .3

 مصروفات التصفیة وأتعاب المصفي 

 نة العامةالمبالغ المستحقة على الشركة تجاه الخزی 

 المبالغ المستحقة على الشركة تجاه العاملین فیها 

   حسابات الدائنین حسب األولویة 

 سداد صافي حقوق المساهمین في الشركة 
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 :حساب التصفیة )1

الناتجة من بیع )األرباح أو الخسائر ( هذا الحساب نتیجة عملیة التصفیة  یمثل رصید

یتم فتح هذا الحساب عندما یقوم , األصول الثابتة ومن تحصیل الدیون وسداد دیون الغیر

 : جراءات اآلتیةاإلبالمصفي 

 والدیون  المبیعةجعل حساب التصفیة مدینًا بتكلفة األصول یُ : بیع األصول دفعة واحدة

 :ویسجل القید اآلتي المحصلة

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx   

  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

xxx  

  

  التصفیة        / من حـ

  إلى المذكورین                                

  األراضي/ حـ                                   

  المباني/ حـ                                   

  اآلالت/ حــ                                    

  السیارات/ حـ                                    

  البضاعة/ حـ                                    

  / .......حـ                                    

  مبیعةإقفال حسابات األصول ال

....  

 

  األصول الثابتة والمؤونات بحساب التصفیة بجعله دائنًا  استهالككما تقفل مخصصات

 :وفق القید اآلتي بهذه الحسابات 
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  لمبالغا
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

   

 

 

 

  

 

xxx 

  

  المذكورین/ من حـ

  المباني. أ. م/ حـ  

  اآلالت.أ. م/ حــ  

  السیارات. أ. م/ حـ  

       األثاث. أ . م/ حـ  

  التصفیة/ إلى حـ                              

  مبیعةاألصول ال استهالكمخصصات إقفال 

....  

  

 بالقید مبیعةثم یتم إثبات قید البیع وتحصیل قیمة هذه األصول ال: 

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

   

 

xxx 

  

  المصرف/ من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                                   

  .......إثبات قید بیع األصول الثابتة و

....  

 

 عند قیام المصفي بتحصیل دیون الشركة على الغیر، یتم أوًال إقفال :  تحصیل دیون الشركة

 المؤونات المتعلقة بتلك الدیون بحساب التصفیة، من خالل جعل المؤونات مدینة بالقید

 :وجعل حساب التصفیة دائنًا فیها كما یأتي
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  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx 

Xxx  

        

 

  

 

Xxx  

  المذكورین/ من حـ

  في تحصیلها. م. د. م/ حـ  

  اآلجیو               . م/ حــ  

  التصفیة/ إلى حـ                                        

  والمؤونات في حساب التصفیةإقفال المخصصات 

....  

 

 بالمبلغ المقبوض وحساب  ویتم إثبات قید التحصیل من خالل جعل حساب المصرف

بالدیون المتنازل عنها أو التي لم یتمكن المصفي من تحصیلها في الطرف المدین التصفیة 

 :من القید، وجعل حساب الدیون دائنًا ونسجل القید اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx  

Xxx  

   

  

 

 

 

 

xxx  

Xxx  

  

  المذكورین/ من حـ

  المصرف/حـ  

  التصفیة / حــ  

  إلى المذكورین                        

  المدینین/ حـ                        

  أوراق القبض/ حـ                        

  إثبات تحصیل الدیون

....  

 

 یقوم المصفي بسداد الدیون للغیر وفق سلم األولویة، یبدأ بسداد  : سداد الدیون الممتازة

من ) الضریبة، المصاریف القضائیة، مصاریف التصفیة وأتعاب المصفي(الدیون الممتازة 

  :ًا كما یأتيوحساب النقدیة دائن بالقید خالل جعلها مدینة
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  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx 

Xxx  

Xxx  

   

  

 

 

 

 

xxx 

  

  المذكورین/ من حـ

  ضریبة الدخل/ حـ  

  المصروفات القضائیة/ حــ  

  مصروفات التصفیة/ حـ  

  المصرف/ إلى حـ                      

  إثبات سداد الدیون ودفع المصروفات المختلفة

....  

         

  :قفل هذه المصروفات بحساب التصفیة، كاآلتيوت

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx  

Xxx  

   

  

 

 

 

 

xxx  

  

  التصفیة /  من حـ

  إلى المذكورین                        

  الدخل. ض/ حـ                        

  قضائیة .م/ حـ                        

  التصفیة. م/ حـ                       

  إقفال حساب المصروفات

....  

  

 الدیون للغیر، یتم جعل حساب الدائنین وأوراق  عند قیام المصفي بسداد  :سداد دیون الغیر

الدفع في الطرف المدین من القید مقابل دائنیة حساب المصرف  بالمبالغ المدفوعة، وحساب 

 :كما یأتي. التصفیة بالدیون المتنازل عنها
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  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx  

Xxx  

   

   

 

 

 

 

xxx  

Xxx  

  

  المذكورین/ من حـ

  الدائنین/حـ  

  أوراق الدفع / حــ  

  إلى المذكورین                        

  المصرف/ حـ                        

  التصفیة/ حـ                        

  إثبات سداد الدیون للغیر

....  

  

صافي أرباح ( رصید دائن وقد یظهر له  یتم ترصید حساب التصفیةو  :ترصید حساب التصفیة

 وفي الحالتین یقفل رصید حساب التصفیة) صافي خسائر التصفیة( ، أو رصید مدین )التصفیة

  :كما یأتي. )حملة أسهم عادیة وحملة أسهم ممتازة(في حساب المساهمین

 :إذا كانت النتیجة ربحًا نسجل القید -

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

   

  

 

  

xxx  

Xxx  

  

  التصفیة /  من حـ

  إلى المذكورین                             

  حملة األسهم العادیة/ حـ                        

  حملة األسهم الممتازة/ حـ                        

  إقفال حساب التصفیة بحساب المساهمین 

  وتوزیع أرباحه علیهم بنسبة حصصهم في رأس المال

....  
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شریطة مراعاة امتیاز األسهم وعدم تجاوز حصة (القید اآلتي إذا كانت النتیجة خسارة نسجل  -

  ) :حملة األسهم الممتازة من الخسارة عن حصتهم من رأس المال المكتسب

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

  

 xxx  

Xxx  

  

  

 

  

  

Xxx  

  

  من المذكورین   

  حملة األسهم العادیة/ حـ  

  حملة األسهم الممتازة / حـ  

  التصفیة /  حـ إلى                                 

  إقفال حساب التصفیة بحساب المساهمین

  خسارتهوتوزیع 

....  

  

یفتح هذا الحساب عند القیام ببیع كل أصل من أصول الشركة بمفرده،  : حساب نتیجة التصفیة

ففي . نتیجة التصفیةحیث یتم إثبات قید بیع األصل الثابت وٕاظهار ربح البیع أو الخسارة في 

  :حالة الربح نسجل القید

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx  

Xxx  

   

  

 

 

 

 

xxx 

Xxx  

  

  المذكورین/ من حـ

  المصرف/حـ  

  األصل . أ. م/ حــ  

  إلى المذكورین                        

  األصل/ حـ                        

  نتیجة التصفیة/ حـ                        

  إثبات بیع األصل الثابت وتحقیق الربح

....  
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  :أما في حال بیع األصل بخسارة فیظهر قید البیع كما یأتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx  

Xxx  

 xxx  

  

   

 

 

 

 

Xxx  

  

  المذكورین/ من حـ

  المصرف/حـ  

  األصل. أ. م/ حــ  

  نتیجة التصفیة / حـ 

  إلى المذكورین                        

  األصل/ حـ                        

  إثبات بیع األصل الثابت بخسارة

....  

 

 :حساب المصرف )2

یجعل مدینًا برصید السیولة النقدیة الموجودة عند البدء بإجراءات التصفیة وبالمبالغ 

وبالمقابل یجعل , والبضاعة وبالمبالغ المحصلة من المدینینالمقبوضة لقاء بیع األصول الثابتة 

دائنًا بالمبالغ المسددة أو المدفوعة للدائنین وكذلك بقیمة المصروفات المدفوعة خالل عملیة 

ویمثل الرصید المبالغ النقدیة الباقیة التي یفترض أن تتساوى مع صافي حقوق حملة , التصفیة

  .األسهم العادیة والممتازة

  :ب المساهمینحسا )3

یتم فتح حساب المساهمین على أن یقسم إلى حملة األسهم العادیة وٕالى حملة األسهم 

حساب , حساب االحتیاطي اإلجباري( الممتازة على أن یتم تجمیع حقوق المساهمین فیه 

والتي توزع علیهم بنسبة حصصهم في رأس المال إذا كان امتیاز األسهم , االحتیاطیات االختیاریة

بینما ال یقتسم حملة األسهم الممتازة , لممتازة یضمن استرداد القیمة االسمیة للسهم عند التصفیةِ ا
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كما یتم , جزءًا من االحتیاطیات النظامیة إذا كان امتیازهم یضمن مشاركتهم في توزیع األرباح

من تجمیع التزامات المساهمین تجاه الشركة التي تتمثل في حصتهم من خسارة التصفیة أو 

  .)الخسائر المتراكمة

 :حساب رهن السندات )4

قد یفضل البعض فتح حساب رهن السندات عند وجود سندات قرض مصدرة ومضمونة 

یتم إقفال قرض السندات وفائدته المستحقة   ،ل رهن أصل من أصول الشركةالمن خ السداد

  :وغیر المدفوعة عن الفترات السابقة فیه بالقید اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx 

Xxx  

   

   

 

 

 

xxx  

  

  المذكورین/ من حـ

  قرض السندات/ حـ  

  فائدة السندات المستحقة/ حــ  

  رهن السندات/ إلى حـ                                    

  إقفال قرض السندات والفائدة المستحقة بحساب رهن السندات

....  

  :بالقیمة الدفتریة له بحساب رهن السندات كاآلتيثم یتم إقفال حساب األصل المرهون 

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx 

Xxx  

   

   

 

 

 

xxx  

  

  المذكورین/ من حـ

  رهن السندات/ حـ  

  األصل المرهون. أ. م/ حــ  

  األصل/ إلى حـ                                    

  رهن السنداتإقفال القیمة الدفتریة لألصل المرهون بحساب 

....  
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وعند بیع األصل المرهون یتم إثبات قید البیع من خالل جعل حساب المصرف مدینُا  -

 :وحساب رهن السندات دائنًا، وفق القید اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx 

   

   

 

xxx  

  

  المصرف/ من حـ

  رهن السندات/ إلى حـ                                    

  إثبات بیع األصل المرهون

....  

 

  :یوجد احتماالن قیمة قرض السندات وفوائده،إذا كان ثمن بیع األصل المرهون یختلف عن 

یتم تحویل الجزء الباقي من قرض السندات  وبذلك: أقل من قیمة القرض ثمن البیع أن یكون -

 :كاآلتيإلى حساب الدائنین وسداد الجزء المستحق من بیع األصل 

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx 

  

  

 

Xxx  

Xxx  

  

  رهن السندات            / من حـ

  إلى المذكورین                                    

  المصرف/ حـ                                      

  الدائنین/ حـ                                      

  وتحویل الباقي إلى حساب الدائنینسداد جزء من رهن السندات 

....  

 

، فیتم إثبات القید هاأو أكثر من وفوائده المستحقة قیمة القرض ثمن البیع یساوي أن یكون -

 : اآلتي
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  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx 

   

   

 

xxx  

  

  رهن السندات/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                                    

  سداد قرض السندات وفوائده المستحقةإثبات 

....  

  

بحساب التصفیة ) تحویل أرباح أو خسائر بیع األصل المرهون(ویتم إقفال حساب رهن السندات 

  .أو نتیجة التصفیة

  : مالحظة

بعض الباحثین یفضل عدم فتح حساب رهن السندات ومعالجة قرض السندات وفوائده المستحقة   

  :من جهة ، ومعالجة بیع األصل المرهون من جهة ثانیة بصورة منفصلة، لألسباب التالیة

انه یتم سداد قرض السندات وفوائده المستحقة المضمونة برهن كامل بغض النظر عن  .1

 .نثمن البیع لألصل المرهو 

یتحقق ربح بیع أو خسارة األصل المرهون نتیجة المقارنة بین ثمن بیع األصل   .2

 المرهون وبین قیمته الدفتریة بغض النظر عن التزام الشركة تجاه حملة السندات

  . تبسیط عملیة فهم المعالجة المحاسبیة لسندات القرض المضمونة برهن .3
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  :حاالت عملیة

  :)1( تمرین

  :اآلتيك میزانیتهاكانت  ،تقرر تصفیة شركة مساهمة  1/4/2010بتاریخ  

  المیزانیة

  )100×سهم20000(رأس المال   2000000  األراضي  1600000

  احتیاطي إجباري  320000  المباني  600000

  الدائنون  480000  البضاعة  240000

  

200000  

  الزبائن 220000

  فیها.م. د. م –) 20000(

    

      المصرف  160000

2800000    2800000    

  :قام المصفي بما یلي 

 نقداً  2680000باع األصول الثابتة والبضاعة بمبلغ  .1

 وتنازل عن الباقي, 192000حصل من المدینین مبلغ  .2

 سددت نقداً  60000بلغت ضریبة الدخل على الشركة  .3

 سددت نقداً  20000بلغت أتعاب المصفي  .4

 . بعد تنازلهم عن الباقي 452000سدد للدائنین مبلغ  .5

  إثبات القیود الالزمة وتصویر حسابات التصفیة الضروریة -: المطلوب
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 :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

2440000    

1600000  

600000  

240000  

   

  التصفیة            إلى المذكورین/ من حـ

  األراضي/ حـ                             

  المباني/ حـ                            

  البضاعة/ حـ                            

  إقفال األصول الثابتة و البضاعة

  

2680000    

2680000  

  المصرف    / من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                          

  إثبات بیع األصول الثابتة والبضاعة

  

 20000   

20000  

  

  فیها      . م. د. م/ من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                            

  فیها بحساب التصفیة.م .د. إقفال م

  

  

192000  

28000  

  

  

  

220000  

  من المذكورین

  المصرف/ حـ

  الزبائن/ التصفیة                إلى حـ/ حـ

  إثبات تحصیل جزء من الدیون والتنازل عن الباقي

  

60000    

60000  

  الدخل    . ض/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                           

  الدخل ریبةسداد ض

  

60000    

60000  

  التصفیة    / من حـ

  الدخل. ض/ إلى حـ                             

  إقفال الضریبة
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20000    

20000  

  أتعاب المصفي  / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                              

  سداد مصاریف التصفیة

  

20000    

20000  

  التصفیة     / من حـ

  أتعاب المصفي/ إلى حـ                          

  إقفال مصاریف التصفیة

  

480000    

  

452000  

28000  

  الدائنون       / من حـ

  إلى المذكورین                             

  المصرف/ حـ                           

  التصفیة/ حـ                            

  سداد الدیون وتنازل الدائنین عن جزء من دیونهم

  

2000000   

2000000 

       رأس المال/ من حـ

  المساهمین/  إلى حـ                          

 إقفال  حساب رأس المال

  

320000    

320000  

  إجباري         . أ/ من حـ

  المساهمین/  إلى حـ                          

 إقفال االحتیاطي اإلجباري

  

180000   

180000 

  لتصفیة       ا/ من حـ

  المساهمین/ إلى حـ                          

  إقفال حساب التصفیة بحساب المساهمین       

 

  

2500000    

2500000  

  المساهمین / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                          

  إقفال الحسابات
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  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

 المصرف/ من حـ 2680000 إلى المذكورین  2440000

  فیها. م. د. م/ من حـ  20000  الزبائن/ إلى حـ  28000

  الدائنین/ من حـ  28000  الدخل. ض/ إلى حـ  60000

      أتعاب المصفي/ إلى حـ  20000

 )أرباح التصفیة(رصید دائن 180000 
 

 

2728000  2728000  

 رصید منقول 180000  

   المساهمین/ إلى حـ 180000

180000  180000  

  

  حساب المصرف

 البیان                                                    البیان  

 أتعاب المصفي/ من حـ 20000 رصید 160000

  الدخل. ض/ من حـ  60000  التصفیة/  إلى حـ  2680000

  الدائنین/ من حـ  452000 الزبائن/ إلى حـ   192000

 رصید مدین 2500000  

3032000  3032000  

 المساهمین/ من حـ 2500000  رصید منقول  2500000

     

2500000  2500000  
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  حساب المساهمین

 البیان  )ب( البیان   )ب(

  رأس المال/ من حـ  2000000   

  إجباري. أ/ من حـ  320000    

 التصفیة/ من حـ  180000 رصید  2500000

 رصید منقول  2500000 المصرف/ إلى حـ 2500000

2500000  2500000  

  

  :كاآلتي میزانیتهاانت ك ،تقرر تصفیة شركة مساهمة 1/4/2010بتاریخ   :)2(تمرین 

  المیزانیة

  رأس المال   2000000  األراضي  1600000

  ةسهم عادیأ 1000000

  ةسهم ممتاز أ 1000000

  احتیاطي إجباري  300000  المباني  600000

  احتیاطي اختیاري  100000  البضاعة  240000

  

200000  

  الزبائن 220000

  فیها.م. د. م –) 20000(

  الدائنون  400000

      المصرف  160000

2800000    2800000    

  :وقد قام المصفي بما یلي 

 نقداً  2680000باع األصول الثابتة والبضاعة بمبلغ  .1
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 وتنازل عن الباقي, 192000حصل من المدینین مبلغ  .2

 سددت نقداً  60000بلغت ضریبة الدخل على الشركة  .3

 سددت نقداً  20000بلغت أتعاب المصفي  .4

  .بعد تنازلهم عن الباقي 380000سدد للدائنین مبلغ  .5

 امتیاز األسهم الممتازة ینحصر بالمشاركة باألرباح .6

  إثبات القیود الالزمة وتصویر حسابات التصفیة الضروریة -: المطلوب

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

2440000    

  

1600000  

600000  

240000  

   

  التصفیة           / من حـ

  إلى المذكورین                                      

  األراضي/ حـ                                       

  المباني/ حـ                                       

  البضاعة/ حـ                                       

  إقفال األصول الثابتة و البضاعة

  

2680000    

2680000  

  المصرف        / من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                              

  إثبات بیع األصول الثابتة والبضاعة

  

 20000   

20000  

  

  فیها           . م. د. م/ من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                             

  فیها بحساب التصفیة.م .د. إقفال م

  

  

192000  

28000  

  

  

  

220000  

  من المذكورین

  المصرف/ حـ

  التصفیة                  / حـ

  الزبائن/ إلى حـ                              

  إثبات تحصیل جزء من الدیون والتنازل عن الباقي
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60000    

60000  

  الدخل         . ض/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                             

  الدخل. سداد ض

  

60000    

60000  

  التصفیة      / من حـ

  الدخل. ض/ لى حـإ                            

  إقفال الضریبة

  

20000    

20000  

  أتعاب المصفي    / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                             

  سداد مصاریف التصفیة

  

20000    

20000  

  التصفیة          / من حـ

  أتعاب المصفي/ إلى حـ                             

  إقفال مصاریف التصفیة

  

400000    

  

380000  

20000  

       ینالدائن/ من حـ

  إلى المذكورین                            

  المصرف/ حـ                            

  التصفیة/ حـ                            

  سداد الدیون وتنازل الدائنین عن جزء من دیونهم

  

2000000   

  

1000000  

1000000 

  رأس المال            / من حـ

  إلى المذكورین                            

  حملة األسهم العادیة / ـحـ                            

  حملة األسهم الممتازة / حـ                            

 إقفال  حساب رأس المال

  

300000    

 

150000 

150000  

  إجباري            . أ/ من حـ

  إلى المذكورین                       

  حملة األسهم العادیة / حـ                      

  حملة األسهم الممتازة / حـ                     

  إقفال االحتیاطي اإلجباري
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100000   

100000 

  اختیاري      . أ/ من حـ

  حملة األسهم العادیة/ حـ إلى                          

  إقفال االحتیاطي االختیاري

  

172000   

86000  

86000 

  التصفیة           / من حـ

  إلى المذكورین                      

  حملة أسهم عادیة/ حـ                      

  حملة أسهم ممتازة/ حـ                      

 إقفال حساب التصفیة بحساب المساهمین       

  

  

1336000  

1236000  

  

  

  

2572000  

  من المذكورین

  حملة األسهم العادیة/حـ

  حملة األسهم الممتازة              / حـ 

  المصرف/ إلى حـ                               

  إقفال الحسابات

  

  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

 المصرف/ من حـ 2680000 إلى المذكورین  2440000

  فیها. م. د. م/ من حـ  20000  الزبائن/ إلى حـ  28000

  الدائنین/ من حـ  20000  الدخل. ض/ إلى حـ  60000

      أتعاب المصفي/ إلى حـ  20000

 )التصفیةأرباح (رصید دائن 172000 
 

 

2720000  2720000  

   

86000  

86000 

  إلى المذكورین

  حملة أسهم عادیة/ حـ

 حملة أسهم ممتازة/ حـ

 رصید منقول 172000

172000  172000  
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  حساب المصرف

 البیان                                                    البیان  

 أتعاب المصفي/ من حـ 20000 رصید 160000

  الدخل. ض/ من حـ  60000  التصفیة/  إلى حـ  2680000

  الدائنین/ من حـ  380000 الزبائن/ إلى حـ   192000

 رصید مدین 2572000  

3032000  3032000  

 حملة األسهم العادیة/ من حـ 1336000  رصید منقول  2572000

 حملة األسهم الممتازة/ من حـ 1236000   

2572000  2572000  

  

  حساب المساهمین حملة أسهم عادیة

 البیان    البیان   

  رأس المال/ من حـ  1000000   

  إجباري. أ/ من حـ  150000    

  اختیاري. أ/ من حـ  100000    

 التصفیة/ من حـ  86000 رصید  1336000

 رصید منقول  1336000 المصرف/ إلى حـ 1336000

1336000  1336000  
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  أسهم ممتازةحساب المساهمین حملة 

 البیان   البیان    

  رأس المال/ من حـ  1000000   

  إجباري. أ/ من حـ  150000    

 التصفیة/ من حـ  86000 رصید  1236000

     

 رصید منقول  1236000 المصرف/ إلى حـ 1236000

1236000  1236000  

  

 :یأتيكما  میزانیتهاكانت  ،تقرر تصفیة شركة مساهمة 1/4/2010بتاریخ   :)3(تمرین 

  المیزانیة

  رأس المال  2000000 األراضي 1600000

  ةسهم عادیأ 1000000

 سهم ممتازأ 1000000

 احتیاطي إجباري 300000 المباني 600000

 احتیاطي اختیاري 100000 البضاعة 240000

  

200000 

  الزبائن 220000

 فیها.م. د. م –) 20000(

 الدائنون 400000

   المصرف 160000

2800000  2800000  

  :وقد قام المصفي بما یلي

  نقداً  2680000باع األصول الثابتة والبضاعة بمبلغ  .1
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 وتنازل عن الباقي, 192000حصل من المدینین مبلغ  .2

 سددت نقداً  60000بلغت ضریبة الدخل على الشركة  .3

 سددت نقداً  20000بلغت أتعاب المصفي  .4

 . بعد تنازلهم عن الباقي 380000سدد للدائنین مبلغ  .5

 .امتیاز األسهم الممتازة ینحصر باسترداد القیمة االسمیة عند التصفیة .6

   إثبات القیود الالزمة  -: المطلوب

  تصویر حسابات التصفیة الضروریة -          

 :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

2440000   

1600000  

600000  

240000  

  

  إلى المذكورین        التصفیة            / من حـ

  األراضي/ حـ                                     

  المباني/ حـ                                     

  البضاعة/ حـ                                     

 إقفال األصول الثابتة و البضاعة

  

2680000   

2680000  

 

  المصرف          / من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                          

 إثبات بیع األصول الثابتة والبضاعة

  

 20000   

20000  

 

  فیها         . م. د. م/ من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                           

 فیها بحساب التصفیة.م .د. إقفال م

  

  

192000  

28000 

  

  

  

220000 

  المذكورینمن 

  المصرف/ حـ

  التصفیة              / حـ

  المدینین/ إلى حـ                        

 إثبات تحصیل جزء من الدیون والتنازل عن الباقي
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60000   

60000 

  الدخل      . ض/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                         

 الدخل. سداد ض

  

60000   

60000 

  التصفیة         / من حـ

  الدخل. ض/ إلى حـ                          

 إقفال الضریبة

  

20000   

20000 

  أتعاب المصفي/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                           

 سداد مصاریف التصفیة

  

20000   

20000 

  التصفیة        / من حـ

  أتعاب المصفي/ إلى حـ                           

 إقفال مصاریف التصفیة

  

400000   

  

380000  

20000 

  الدائنون          / من حـ

  إلى المذكورین                           

  المصرف/ حـ                           

  التصفیة/ حـ                           

  سداد الدیون وتنازل الدائنین عن 

 دیونهمجزء من 

  

2000000   

  

1000000  

1000000 

  رأس المال      / من حـ

  إلى المذكورین                        

  حملة األسهم العادیة / حـ                      

  حملة األسهم الممتازة / حـ                      

 إقفال  حساب رأس المال

  

300000   

  

150000 

150000 

  إجباري      . أ/ من حـ

  إلى المذكورین                          

  حملة األسهم العادیة / حـ                       

  حملة األسهم الممتازة / حـ                      

 إقفال االحتیاطي اإلجباري
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100000   

  

50000 

50000 

  اختیاري     . أ/ من حـ

  إلى المذكورین                           

  حملة األسهم العادیة / حـ                       

  حملة األسهم الممتازة / حـ                       

 إقفال االحتیاطي االختیاري

  

172000   

  

86000  

86000 

  التصفیة       / من حـ

  إلى المذكورین                             

  حملة أسهم عادیة/ حـ                           

  حملة أسهم ممتازة/ حـ                           

 إقفال حساب التصفیة بحساب المساهمین       

  

  

1336000  

1236000 

  

  

  

2572000 

  من المذكورین

  حملة األسهم العادیة/حـ

  حملة األسهم الممتازة            / حـ 

  المصرف/ إلى حـ                            

 إقفال الحسابات

  

  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

 المصرف/ من حـ 2680000 إلى المذكورین  2440000

 فیها. م. د. م/ من حـ 20000 الزبائن/ إلى حـ 28000

 الدائنین/ من حـ 20000 الدخل. ض/ إلى حـ 60000

   أتعاب المصفي/ إلى حـ 20000

 )أرباح التصفیة(رصید دائن 172000 
 

 

2720000  2720000  

   

86000  

86000 

  إلى المذكورین

  حملة أسهم عادیة/ حـ

 حملة أسهم ممتازة/ حـ

 رصید منقول 172000

172000  172000  
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  حساب المصرف

 البیان                                                    البیان  

 أتعاب المصفي/ من حـ 20000 رصید 160000

 الدخل. ض/ من حـ 60000 التصفیة/  إلى حـ 2680000

 الدائنین/ من حـ 380000 الزبائن/ إلى حـ  192000

 رصید مدین 2572000  

3032000  3032000  

 حملة األسهم العادیة/ من حـ 1286000  رصید منقول  2572000

 حملة األسهم الممتازة/ من حـ 1286000   

2572000  2572000  

  

  حساب المساهمین حملة أسهم عادیة

 البیان   البیان  

 رأس المال/ من حـ 1000000  

 إجباري. أ/ من حـ 150000  

 اختیاري. أ/ من حـ 50000  

 التصفیة/ من حـ 86000 رصید 1286000

        

 رصید منقول 1286000 المصرف/ إلى حـ 1286000

1286000   1286000  
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  حساب المساهمین حملة أسهم ممتازة

 البیان  البیان   

 رأس المال/ من حـ 1000000  

 إجباري. أ/ من حـ 150000  

 اختیاري. أ/ من حـ 50000  

 التصفیة/ من حـ 86000 رصید 1286000

    

 رصید منقول 1286000 المصرف/ إلى حـ 1286000

1286000  1286000  

  

 :كما یأتيمیزانیتها كانت  ،تقرر تصفیة شركة مساهمة 1/1/2010بتاریخ  ):4(تمرین

  المیزانیة

  رأس المال  8000000 المختلفة األصول  10000000

  أسهم عادیة 4000000 

 أسهم ممتازة 4000000 

 إجبارياحتیاطي  500000  

 احتیاطي اختیاري 300000  

 الدائنون 2000000 المصرف 800000

10800000  10800000  

  :وقد قام المصفي بما یلي

  نقداً  7500000بمبلغ باع األصول الثابتة  .1

 سددت نقداً  100000بلغت أتعاب المصفي  .2

 . بعد تنازلهم عن الباقي 1850000سدد للدائنین مبلغ  .3
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 .الممتازة ینحصر باسترداد القیمة االسمیة عند التصفیةامتیاز األسهم  .4

  إثبات القیود الالزمة وتصویر حسابات التصفیة الضروریة -: المطلوب

  :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

10000000   

10000000 

  التصفیة       / من حـ

  األصول المختلفة/ إلى حـ                

 إقفال األصول المختلفة 

  

7500000   

7500000 

  المصرف     / من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                            

 إثبات بیع األصول المختلفة  

  

100000   

100000  

 

  أتعاب المصفي   / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                          

 التصفیة أتعابسداد 

  

100000   

100000 

  التصفیة         / من حـ

  أتعاب المصفي/ إلى حـ                       

 التصفیة أتعابإقفال 

  

2000000   

  

1850000  

150000 

  ن            الدائنی/ من حـ

  إلى المذكورین                        

  المصرف/ حـ                       

  التصفیة/ حـ                       

  سداد الدیون وتنازل الدائنین 

 عن جزء من دیونهم
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8000000   

  

4000000  

4000000 

  رأس المال      / من حـ

  إلى المذكورین                         

  حملة األسهم العادیة / حـ                      

  حملة األسهم الممتازة / حـ                      

 إقفال  حساب رأس المال

  

500000   

  

250000 

250000 

  إجباري         . أ/ من حـ

  إلى المذكورین                         

  حملة األسهم العادیة / حـ                      

  حملة األسهم الممتازة / حـ                      

 إقفال االحتیاطي اإلجباري

  

300000   

  

150000 

150000 

  اختیاري       . أ/ من حـ

  إلى المذكورین                        

  حملة األسهم العادیة / حـ                     

  حملة األسهم الممتازة / حـ                     

 إقفال االحتیاطي االختیاري

  

  

2050000  

400000 

  

  

  

2450000 

  المذكورین/ من حـ

  حملة أسهم عادیة/ حـ

              حملة أسهم ممتازة/ حـ

  التصفیة/ إلى حـ                          

   إقفال حساب التصفیة بحساب المساهمین

  وتحمیل حملة األسهم الممتازة بمقدار 

 حصتهم من رأس المال المكتسب

  

  

2350000  

  

  

  من المذكورین

  حملة األسهم العادیة/حـ
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4000000   

6350000 

  حملة األسهم الممتازة          / حـ 

  المصرف/ إلى حـ                          

  سداد صافي حقوق المساهمین 

 ٕاقفال الحساباتو 

  

  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

األصول /حـ إلى 10000000

  المختلفة

 المصرف/ من حـ 7500000

 الدائنین/ من حـ 150000 أتعاب المصفي/ إلى حـ 100000

 ) خسائر التصفیة(رصید مدین 2450000    

2720000  2720000   

    رصید منقول 2450000

    

2050000  

400000 

  من المذكورین

  حملة أسهم عادیة/ حـ

 حملة أسهم ممتازة/ حـ

2450000  2450000  
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  حساب المصرف

 البیان                                                    البیان  

 أتعاب المصفي/ من حـ 100000 رصید 800000

 الدائنین/ من حـ 1850000 التصفیة/  إلى حـ 7500000

 رصید مدین 6350000  

8300000  8300000  

 حملة األسهم العادیة/ من حـ 2350000  رصید منقول  6350000

 حملة األسهم الممتازة/ من حـ 4000000   

2572000  2572000  

  

  حساب المساهمین حملة أسهم عادیة

 البیان   البیان  

 رأس المال/ من حـ 4000000 التصفیة/ إلى حـ 2050000

 إجباري. أ/ من حـ 250000  

 اختیاري. أ/ من حـ 150000 رصید 2350000

        

4400000    4400000    

 رصید منقول 2350000 المصرف/ حـإلى  2350000

2350000   2350000  
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  حساب المساهمین حملة أسهم ممتازة

 البیان  البیان   

 رأس المال/ من حـ 4000000 التصفیة/ إلى حـ 400000

 إجباري. أ/ من حـ 250000  

 اختیاري. أ/ من حـ 150000 رصید 4000000

4400000  4400000  

    

 رصید منقول 4000000 المصرف/ إلى حـ 4000000

4000000  4000000  

  :مالحظات

بما أن امتیاز األسهم الممتازة یضمن استرداد قیمتها االسمیة تم توزیع االحتیاطي االختیاري  -

 .كونها حقًا من حقوقهملعلى فئتي حملة األسهم 

التصفیة سوى مایساوي حصتهم من رأس المال لم یتم تحمیل حملة األسهم من خسائر  -

 .المكتسب وتمت المحافظة على االمتیاز

، أي لم توزع خسائر التصفیة 2050000تحمل حملة األسهم العادیة باقي الخسارة البالغة  -

 .بنسبة الحصص في رأس المال

  

  

  

  

  



  )2(محاسبة شركات 

 

306 
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  بحث الثالثملا

  اندماج الشركات املساهمة

  :مدخل

الشركات في شركة واحدة هو توفیر رأس المال الكبیر لتنفیذ مشروع  اندماجالهدف من 

ضخم، وٕالغاء المنافسة بینها وتحقیق الوفر من خالل احتكار الشركة الدامجة لسوق سلعة معینة، 

ولما لهذه الخطوة من فائدة على المستوى القومي تلجأ كثیر من الدول والحكومات إلى تشجیع 

ویتم اندماج الشركات المساهمة . وذلك بإعفاء أو تخفیض من نسبة الضرائبودعم هذه العملیة 

  :بطرق مختلفة منها

الضامة أو  شركة مساهمة إلى شركة أخرى قائمة تدعى الشركة )انضمام(اندماج  .1

تنقضي الشخصیة االعتباریة للشركة المنضمة وتصفى حساباتها، بینما تبقى و الدامجة، 

ط أن تكون هذه الشركات ذات شكل قانوني واحد وأن تكون الشركة الضامة  قائمة بشر 

 .أعمالها متماثلة أو متكاملة

اندماج عدة شركات ببعضها بغض النظر عن شكلها القانوني السابق تدعى الشركات  .2

تنقضي شخصیتها االعتباریة لتكوین شركة ذات شخصیة اعتباریة جدیدة و  ،المندمجة

 .دیدة الناتجة عن الدمجاعتبارًا من تاریخ شهر الشركة الج

  :219المادة : الشركات التي یحق لها االندماج

 .یجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد االندماج ببعضها .1

 .یجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني االندماج لتشكیل شركة جدیدة  .2

یجوز للشركات التضامنیة والتوصیة االندماج بشركات محدودة المسؤولیة أو مساهمة   .3

 .كما یجوز للشركة المحدودة المسؤولیة االندماج بشركة مساهمة أو العكس
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تعفى الشركات المندمجة والشركاء فیها ومساهموها والشركات المندمج فیها والشركات   .4

والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكیة  الناجمة عن االندماج من جمیع الضرائب

للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنویة بكافة أنواعها التي تترتب على االندماج 

أما إذا تم دخول شركاء جدد في الشركة فیكلفون بالضریبة والرسم كما في حال تأسیسها 

 .ألول مرة

الفروقات االیجابیة الناتجة عن إعادة  أما إذا ترافقت عملیة االندماج بإعادة تقدیر فان  .5

خالل فترة سریانه أما إذا  2007لعام / 61/التقدیر تخضع ألحكام المرسوم التشریعي

كانت خارج فترة سریان المرسوم التشریعي المذكور فتخضع للضریبة إذا أقفلت في 

  .حساب رأس المال

باالندماج إتباع اإلجراءات  یجب على الشركات الراغبة) 220المادة ( إجراءات االندماج 

  :التالیة

اتخاذ الشركة المندمجة قرارا باندماج یصدر عن الجهة التي یحق لها تعدیل العقد أو  .1

 .النظام األساسي للشركة

اتخاذ الشركة المندمجة قرارا بالموافقة على اتفاقیة الدمج التي یجب ان یحدد فیها   .2

دامجة أو الشركة الجدیدة بعد االندماج شروط وكیفیة توزیع رأس المال في الشركة ال

وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي یحق لها تعدیل العقد أو النظام األساسي للشركة 

 .المندمجة

اتخاذ الشركة الدامجة قرارا باالندماج وبزیادة رأسمالها بقیمة الشركة المندمجة على  .3

 .نظام األساسي للشركةاألقل، یصدر عن الجهة التي یحق لها تعدیل العقد أو ال

ن تحدد فیها شروط أاتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالموافقة على اتفاقیة الدمج التي یجب   .4

وتصدر هذه الموافقة عن الجهة . االندماج وكیفیة توزیع رأس المال في الشركة الدامجة

 .التي یحق لها تعدیل العقد أو النظام األساسي للشركة الدامجة
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صدیق على النظام األساسي للشركة الجدیدة أو على النظام األساسي تقدیم طلب الت  .5

للشركة الدامجة بعد تعدیله تبعا للدمج إلى الوزارة وفق اإلجراءات والقواعد المنصوص 

 .علیها في هذا المرسوم التشریعي

قیمة الشركة المندمجة استنادا لتقریر الجهة التي قامت بتقییمها حصة عینیة في  تعد  .6

رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن االندماج وتخضع ألحكام الحصص 

 .أو األسهم العینیة

تعفى الشركة المساهمة المغفلة المندمجة المدرجة أسهمها في األسواق المالیة من   .7

لتقدیر قیمتها إذا تم الدمج وفقا لسعر السهم في هذه األسواق وال تخضع تقدیم التقریر 

في هذه الحالة أسهم الشركة الدامجة أو أسهم الشركة الناتجة عن الدمج التي تم 

إصدارها بقیمة الشركة المندمجة ألحكام األسهم العینیة كما ال یحق لدائني هذه الشركة 

لدعوى وفقا ألحكام هذه المادة كما التخضع أسهم االعتراض على قرار الدمج أو إقامة ا

الشركة المساهمة المغفلة الناتجة عن الدمج في هذه الحالة إلى الحظر على تداول 

  .أسهم المؤسسین بالنسبة للشركات المندمجة المؤسسة

  :المعالجة المحاسبیة لالندماج

كة المندمجة وٕاقفال كما ذكر سابقًا یتبین أن عملیة االندماج تنطوي على تصفیة الشر 

حساباتها واستالم مقابل أصولها وخصومها التي انتقلت على الشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة 

أسهمًا أو سندات بینما تتمثل عملیة االندماج فیما یتعلق بالشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة 

وهنا یجب . كة المندمجةباستالم األصول والخصوم وٕاصدار السهم والسندات للمساهمین في الشر 

  :معالجة عملیة االندماج في دفاتر الشركتین الدامجة والمندمجة
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 :المعالجة المحاسبیة في دفاتر الشركة المندمجة )1

  :لذلك یجب فتح الحسابات اآلتیة. سیتم تصفیة الشركة المندمجة

 : حساب التصفیة .1

جعل حساب التصفیة مدینًا بأصول الشركة المندمجة التي تم االتفاق على انتقالها للشركة یُ  -

 :تقفل األصول بالقید اآلتيو الدامجة، 

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx    

  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

xxx  

  

  التصفیة             / من حـ

  إلى المذكورین                                  

  األراضي/ حـ                                   

  المباني/ حـ                                   

  اآلالت/ حــ                                    

  السیارات/ حـ                                    

  البضاعة/ حـ                                    

  / .......حـ                                    

  إقفال حسابات األصول المتفق على انتقالها 

....  

 

وحسابات الدائنین  التي اتفق على االلتزام بوفائها في  ستهالكحسابات مخصصات االتُقفل  -

 :حساب التصفیة بالقید اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

Xxx  

 

 

  المذكورین/ حـمن 

  المباني. أ. م/ حـ  

....  



  )2(محاسبة شركات 

 

311 
 

Xxx  

Xxx  

Xxx  

   

 

  

  

 

xxx 

  

  اآلالت.أ. م/ حــ  

  السیارات. أ. م/ حـ  

  األثاث . أ . م/ حـ  

  أو أوراق الدفع      /الدائنین / حـ

  التصفیة/ إلى حـ                                 

  األصول وحسابات الدائنین استهالكإقفال مخصصات 

  

الدامجة بإصدار أسهم عینیة مقابل صافي األصول التي تمت ثم یتم إثبات تعهد الشركة  -

 :الموافقة على انتقالها بالقید

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx 

   

   

 

xxx 

  

  الشركة الدامجة/ من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                                   

  إثبات تعهد الشركة الدامجة بإصدار أسهم عینیة 

  صافي قیمة أصول الشركة المندمجةمقابل 

....  

 

استالم األسهم العینیة من خالل جعل حساب المساهمین مدینًا وحساب الشركة  إثباتیتم  -

 :الدامجة المصدرة لتلك األسهم دائنًا وفق القید اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx 

   

   

 

xxx 

  

  المساهمین/ من حـ

  الشركة الدامجة/ إلى حـ                                   

  إصدار األسهم العینیة لمساهمي الشركة المندمجة

....  
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 :ویتم إثبات مصروفات التصفیة بالقید -

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

   

 

xxx 

  

  مصروفات التصفیة/ من حـ

  النقدیة/إلى حـ                          

  مصروفات التصفیةدفع إثبات  

....  

  

 :وتقفل مصروفات التصفیة في حساب التصفیة بالقید -

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx 

   

   

 

xxx 

  

  التصفیة/ من حـ

  مصروفات التصفیة/ إلى حـ                                   

  إقفال حساب مصروفات التصفیة بحساب التصفیة

....  

 

ترصید حساب التصفیة وتحدید نتیجته من ربح أو خسارة، یقفل حساب التصفیة  وبعد -

 .بحساب حملة األسهم

 :حساب المصرف .2

یجعل حساب المصرف مدینًا بالمبلغ النقدي المقبوض من الشركة المندمجة والمدفوع من 

 من خالل جعل حساب المصرف مدینًا وحساب الشركة) في حال وجوده(قبل الشركة الدامجة 

  :الدامجة دائنًا، بالقید اآلتي
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  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx 

   

   

 

xxx 

  

  المصرف/ من حـ

  الشركة الدامجة/ إلى حـ                                   

  سداد جزء من ثمن صافي قیمة األصول المقدمة نقداً 

....  

  .تتساوى مع رصید المساهمینویمثل رصید المصرف النقدیة الباقیة التي یجب أن 

 :نحساب المساهمی .3

یقفل فیه كل من حساب و هو الحساب الذي یتم فیه تجمیع حقوق المساهمین والتزاماتهم، 

مع مراعاة نوعیة تلك االحتیاطیات ( رأس المال للمساهمین في الشركة المندمجة واالحتیاطیات 

  :اآلتیةفیسجل محاسبیًا بالقیود ). وامتیاز األسهم الممتازة

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

   

 

xxx 

  

  رأس المال / من حـ

  المساهمین/ إلى حـ                                   

  إقفال حساب رأس المال بحساب المساهمین

....  

Xxx  

   

   

  

  

 

xxx 

  

  من المذكورین

  إجباري. أ/ حـ

  اختیاري . أ/ حـ

  المساهمین/ إلى حـ                                   

  إقفال حسابات االحتیاطیات بحساب المساهمین

....  

 

، ومن ثم )كما تم سابقاً ( حساب التصفیة بغض النظر عن نتیجته بحسابات المساهمینُیقفل  -

یتم سداد صافي حقوق المساهمین من خالل جعل حساب المساهمین مدینًا وحساب 
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جمیع الحسابات المفتوحة في دفاتر الشركة المندمجة بالقید  تقفلالمصرف دائنًا، وبذلك 

 :اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

   

 

xxx 

  

  المساهمین/ من حـ

  المصرف/ إلى حـ                                   

  سداد صافي حقوق المساهمین

....  

 

 :في دفاتر الشركة الدامجةالمعالجة المحاسبیة  )2

  :تتم المعالجة في دفاتر الشركة الدامجة من خالل القیام باإلجراءات اآلتیة

إثبات قید استالم األصول التي تمت الموافقة على انتقالها والتعهد بالوفاء بالتزامات  .1

الشركة المندمجة، وذلك بجعل األصول المقدمة بقیمتها الدفتریة مدینة وحساب 

وفق . ات دائنًا، وحساب الشركة المندمجة دائنًا بصافي قیمة األصول المقدمةااللتزام

 :اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

   

  

  

  

  

  

 

  من المذكورین

  األراضي/ حـ

  المباني/ حـ

  اآلالت/ حـ

  السیارات/ حـ

  البضاعة               / حـ

....  
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xxx 

  

  إلى المذكورین                                 

  الدائنین/ حـ                                  

  دفع. أ/ حـ                                  

  المندمجةالشركة / حـ                                 

  نتقال األصول والخصوم إلى دفاتر الشركة الدامجةا

 

المتفق األصول مع الثمن المتفق علیه فإذا كان أقل من الثمن قیمة وهنا یجب مقارنة صافي  -

علیه اعتبر الفرق شهرة محل، أما إذا كان صافي األصول أكبر من الثمن فیعد الفرق 

 .احتیاطي رأسمالي

وعند إصدار األسهم العینیة ومنحها للمساهمین في الشركة المندمجة، یجعل حساب الشركة  -

بقیمة (وحساب قرض السندات ) بقیمة األسهم المصدرة(المال المندمجة مدینًا وحساب رأس 

 :دائنین، كما في القید اآلتي) السندات المصدرة

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

   

  

 

xxx 

  

  الشركة المندمجة           / من حـ

  إلى المذكورین                                    

  رأس المال/ حـ                                   

  قرض السندات/ حـ                                  

  منح المساهمین في الشركة المندمجة أسهمًا عینیة وسندات قرض

....  
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  :حاالت عملیة

  :31/12/2012إحدى الشركات المساهمة بتاریخ میزانیة فیما یأتي   : )1(تمرین

  المیزانیة

  رأس المال  12000000 األراضي 10000000

 )للسهم 100× سهم   120000( 

 احتیاطي إجباري 2000000 المباني 4000000

 )900×سند  2000(قرض السندات    1800000 األثاث 1000000

  الدائنون  2200000 البضاعة 1300000

     الزبائن 600000

     المصرف 1100000

18000000  18000000  

بتاریخه وافقت الهیئة العامة غیر العادیة للمساهمین على اندماج شركتهم بشركة مساهمة أخرى 

  :وفق الشروط اآلتیة

تنتقل أصول الشركة المندمجة جمیعها إلى الشركة الدامجة عدا النقدیة وتتعهد الشركة  .1

 الدامجة بالوفاء بحساب الدائنین

 :اآلتي یكون مقابل صافي األصول المقدمة .2

 س.ل 100سهم القیمة االسمیة للسهم  140000 -

 سندات قرض مساویة القیمة لقرض السندات -

 .سددت نقداً  100000بلغت مصروفات تصفیة الشركة المندمجة  .3

  .تسجیل القیود الالزمة في دفاتر الشركتین المندمجة والدامجة - :  المطلوب

  .تصویر الحسابات الالزمة لتصفیة الشركة المندمجة -
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  :الحل

  :القیود في دفتر الشركة المندمجة : أوالً 

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

16900000   

  

10000000  

4000000  

1000000  

1300000  

600000  

  التصفیة             / من حـ

  إلى المذكورین                           

  األراضي/ حـ                           

  المباني/ حـ                            

  األثاث/ حـ                            

  البضاعة/ حـ                            

  الزبائن/ حـ                            

 بحساب التصفیةإقفال األصول 

  

2200000    

2200000  

  الدائنین            / من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                        

  إقفال حساب الدائنین بحساب التصفیة

  

15800000   

15800000 

     الشركة الدامجة/ من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                          

  تعهد الشركة الدامجة إثبات 

 باصدار األسهم والسندات

  

 100000   

100000  

 

       المصرف/من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                      

  التصفیةسداد مصروفات 
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100000   

100000 

  التصفیة   / من حـ

  مصروفات التصفیة / إلى حـ                

 إقفال مصاریف التصفیة

  

12000000  

  

  

12000000 

  رأس المال       / من حـ

  المساهمین/ حـإلى                    

 إقفال  حساب رأس المال

  

2000000  

2000000 

  إجباري         . أ/ من حـ

  المساهمین/ حـإلى                   

 إقفال االحتیاطي اإلجباري

  

1000000   

1000000  

  التصفیة     / من حـ

  المساهمین/ حـإلى                    

 إقفال حساب التصفیة بحساب المساهمین

  

  

1336000  

1236000 

  

  

  

2572000 

  من المذكورین

  المساهمین /حـ

    السنداتحملة / حـ 

  الشركة الدامجة/ إلى حـ                

  تسلیم األسهم العینیة والسندات 

 مقابل صافي قیمة األصول
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  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

 الدائنین/ من حـ 2200000  األراضي/ حـإلى  10000000

  الشركة الدامجة/ من حـ  15800000  المباني/ إلى حـ  4000000

      األثاث/ إلى حـ  1000000

      البضاعة/ إلى حـ  1300000

   الزبائن/ إلى حـ 600000

   التصفیة . م/ إلى حـ 100000 

 )أرباح التصفیة(رصید دائن 1000000 
 

 

18000000  18000000  

 منقول رصید 1000000  

   المساهمین/ حـإلى  1000000

1000000  1000000  

  

  حساب المصرف

 البیان                                                    البیان  

 التصفیة .م/ من حـ 100000 رصید 1100000

 رصید 1000000  

1100000  1100000  

 المساهمین    / من حـ 1000000  رصید منقول  1000000

1000000  1000000  
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  السنداتحملة  حساب

 البیان   البیان  

 السندات قرض / من حـ 1800000 الشركة الدامجة/ إلى حـ 1800000

1800000   1800000  

  

  حساب المساهمین                               

 البیان  البیان   

 رأس المال/ من حـ 12000000 الشركة الدامجة/ إلى حـ 14000000

 إجباري. أ/ من حـ 2000000  

 التصفیة/ من حـ 1000000 رصید 1000000

    

 رصید منقول 1000000 المصرف/ إلى حـ 1000000

1000000  1000000  

  

  :في دفاتر الشركة الدامجة: ثانیاً 

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

 

10000000 

4000000 

1000000 

 

 

 

 

  من المذكورین

  األراضي/ حـ

  المباني/ حـ

  األثاث/ حـ

....  
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1300000  

 600000  

1100000  

 

  

 

 

2200000 

15800000  

  البضاعة/ حـ

  الزبائن      / حـ

            شهرة محل / حـ 

  إلى المذكورین                             

  الدائنین/ حـ                            

  الشركة المندمجة/ حـ                          

  نتقال األصول والخصوم إلى دفاتر الشركة الدامجةا

15800000   

  

14000000  

1800000 

  الشركة المندمجة       / من حـ

  إلى المذكورین                          

  رأس المال/ حـ                          

  قرض السندات/ حـ                          

إصدار األسهم والسندات لمساهمي ومقرضي الشركة 

  المندمجة
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  لفصل السادسا

  املسؤولية ةالشركات حمدود 

  

  مفهوم الشركات حمدودة املسؤولية: املبحث األول

  املسؤولية املعاجلة احملاسبية لتكوين الشركات احملدودة: املبحث الثاني

  توزيع األرباح يف الشركات احملدودة املسؤولية: املبحث الثالث

  تصفية الشركات حمدودة املسؤولية: الرابعاملبحث 
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  بحث األولملا

  مفهوم الشركات حمدودة املسؤولية 

  :مفهوم الشركات محدودة المسؤولیة

الشركة محدودة المسؤولیة شركة تجاریة ذات طابع خاص، تجمع مابین خصائص  تعد

تعتمد على االعتبار الشخصي للشركاء أي (من شركات األموال وأخرى من شركات األشخاص 

المعرفة والثقة المتبادلة بینهم، ولكن مسؤولیة الشریك تبقى محدودة تجاه دیون الشركة بمقدار 

  ).حصة الشریك

هي شركة تتألف من شخصین على األقل وتكون مسؤولیة : تعریف الشركة المحدودة المسؤولیة

  .الشریك فیها محددة بمقدار حصصه التي یملكها في رأسمال الشركة

شركة /یجوز أن تتألف الشركة المحدودة المسؤولیة من شخص واحد وتدعى في هذه الحالة  -

 .الشخص الواحد المحدودة المسؤولیة

 .بقرار من الوزیر الالئحة التنفیذیة لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولیة تصدر  -

  .الشركة المحدودة المسؤولیة شركة تجاریة خاضعة لقانون التجارة أیًا كان موضوعها تعد  -

  :خصائص الشركة المحدودة المسؤولیة 

الوزارة للشركة تحدیده یحدد رأسمال الشركة المحدودة المسؤولیة باللیرات السوریة ما لم تسمح  -

 .بعملة أخرى

یجب أن یكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولیة قد سدد كامال خالل ثالثین یوما من   -

تاریخ صدور قرار الوزارة بتصدیق النظام األساسي للشركة ما لم ینص النظام األساسي أو 

ند صدور القرار طلب تأسیسها على مهلة أخرى وفي هذه الحالة یجب أال یقل ما یدفع ع
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ن یدفع باقي قیمة الحصص أو ، من قیمة الحصص النقدیة %/ 40/الوزاري بالتصدیق عن

 .خالل سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخیص للشركة

 .یجب أن یكون دفع الحصص النقدیة مثبتا بإیصاالت مصرفیة  -

 .عن شهادة تسجیلهایحق للشركة تحریك حساباتها المصرفیة بعد إبراز صورة طبق األصل   -

یقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساویة القیمة غیر قابلة للتجزئة وفي حال أصبحت   -

الحصة أو الحصص عائدة ألكثر من شخص ولم یتفق المالكون على الشخص الذي یمثلهم 

أما إذا تساوت  ،بقیة المالكین الحصةمثل مالك الجزء األكبر من فی تجاه الشركة والشركاء

 .ملكیة الحصص ولم یتم االتفاق على شخص الممثل تم تحدیده من قبل مدیر الشركة

حقوق االمتیاز  تعدیجوز أن یكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عینیة و   -

وحقوق االختراع والمعرفة الفنیة وغیرها من الحقوق المعنویة من المقدمات العینیة وال یجوز 

 .أن تكون هذه المقدمات خدمات أو عمل أي شخص كان

ال یجوز بحال من األحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولیة على االكتتاب أو  -

أو إدراج حصصها في أي سوق مالیة كما ال  توجیه الدعوة للجمهور لشراء حصص فیها

 .سناد قرض قابلة للتداولأیحق للشركة إصدار 

 .یحظر على هذه الشركة أن تقوم بأعمال التأمین أو المصارف أو التوفیر  -

 . شركة محدودة المسؤولیة/ركة عبارةیجب أن یتبع اسم الش -

األوراق التي تصدر عند الشركة المحدودة المسؤولیة إدراج رأسمالها في كل على یجب  -

  .التأسیس

یعد المدیرون مسؤولین في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغیر   -

 برم عقودا مع الشركة دون أن یتبین له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالهاأالذي 

 .تعین مدة الشركة في نظامها األساسي ویجوز أن تكون المدة محدودة أو غیر محدودة  -

 .وٕاذا كانت غایتها عمال معینا فیجوز تحدید مدتها بانتهاء هذا العمل   -
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إذا كانت مدة الشركة غیر محدودة جاز للهیئة العامة للشركة أن تقرر حلها في نهایة الدورة   -

قاد الهیئة العامة التي قررت الحل على أن یتم نشر هذا القرار في المالیة التي تلي تاریخ انع

  .الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین ولمرتین على األقل

یقدم المؤسسون طلبهم بالتصدیق على النظام األساسي للشركة   :إجراءات تأسیس الشركة

لتصدیق على تواقیعهم من قبل المحدودة المسؤولیة إلى الوزارة بعد تسدید الرسم الواجب لذلك وا

  :یتضمن الطلب المعلومات التالیة الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة یحددها الوزیر ویجب أن

   أسماء المؤسسین وجنسیاتهم وحصصهم في رأس المال وقیمة الحصة والموطن المختار

 .لكل منهم

   اسم الشركة وغایتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسدید رأس المال ومركزها

 .وفروعها

   بیان الحصة أو الحصص العینیة في رأس المال متضمنا قیمتها وفقا لتقریر التقدیر واسم

 .الشریك الذي قدمها

  اسي ومتابعة یجوز أن یتضمن الطلب تفویض شخص أو أكثر بالتوقیع على النظام األس

 .إجراءات التأسیس وشهر الشركة 

   یرفق طلب التأسیس بالنظام األساسي للشركة ووثیقة تعیین مدیري الشركة ومدقق حساباتها

.. الموقعة من المؤسسین والتقریر الذي یتضمن تقدیرا لقیمة المقدمات العینیة إن وجدت

 .والمهلة المحددة لتسدید رأس المال

  النظام األساسي للشركة المعلومات التالیةیجب أن یتضمن: 

 .اسم الشركة ونوعها ومدتها وغایتها ومركزها   - أ

 .رأسمال الشركة وكیفیة سداده   - ب

كیفیة إدارة الشركة وحدود صالحیات المدیرین وبشكل خاص في االستدانة وبیع    - ت

أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاریعها وعن الرخص 

 .ت الممنوحة لها وتقدیم الكفاالتواالمتیازا
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 .كیفیة تنظیم حسابات الشركة وتوزیع األرباح والخسائر    - ث

  :الشركات محدودة المسؤولیة إشهار

بعد صدور قرار المصادقة على النظام األساسي للشركة من قبل وزارة االقتصاد، یقوم 

تسجیل الشركة واكتسابها المؤسسون بإیداع المستندات الالزمة لدى أمین سجل التجارة بهدف 

  :الشخصیة االعتباریة، وهذه المستندات

 النظام األساسي المصدق .1

 وثیقة تسمیة مدیري الشركة .2

 وثیقة تعیین مفتش الحسابات .3

 اإلیصاالت المصرفیة التي تثبت سداد رأسمال الشركة .4

 وثائق نقل الملكیة لألصول العینیة المقدمة .5

 .في الجریدة الرسمیةإیصال تسدید رسم شهادة تسجیل الشركة  .6

یقوم أمین سجل التجارة بتدقیق الثبوتیات السابقة ثم یسجل الشركة في سجالته ویصدر شهادة 

  .تسجیلها

والبد من اإلشارة إلى أن أي تعدیالت على النظام األساسي للشركة أو على رأسمالها 

القرار الوزاري بالمصادقة خاضع إلجراءات الشهر القانونیة خالل ثالثین یومًا من تاریخ صدور 

  .على النظام المعدل

  :انسحاب المؤسس أو عدم تسدید قیمة حصته

حد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولیة الوزارة عن انسحابه من الشركة أو في أعلم أ إذا -

ك جاز لباقي حال عدم تسدیده أو تقدیمه لحصته في رأس المال خالل الفترة المحددة لذل

یاه مطالبة إخالل عشرة أیام من تاریخ تبلیغه  لإلنذاروعدم امتثاله  نذراهإالمؤسسین بعد 

 .الوزارة على إحالل شخص أو أشخاص محله في الشركة
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في حالة عدم تسدید رأس مال الشركة خالل المدة المحددة لذلك ومع مراعاة أحكام الفقرة  -

التصدیق وفي هذه الحالة لكل مؤسس الطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء  یجوزالسابقة 

یقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسین إلى أصحابها كاملة فور إبراز 

المؤسس قرار الوزارة بإلغاء التصدیق ولمقدم الحصة العینیة طلب إعادة تسجیل المقدمات 

ؤسسون نفقات العینیة على اسمه استنادا إلى قرار الوزارة بإلغاء قرار التصدیق ویتحمل الم

  .التأسیس كل حسب نسبة مشاركته في الشركة

  :انتقال ملكیة الحصص

یتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل أو أمام موظف من مدیریة  -

الشركات بالوزارة أو أمام مدیر الشركة أو أمام من تنتدبه الشركة لهذا الغرض وفي الحالتین 

مسؤولیة مدیر الشركة أو الشخص الذي انتدبته الشركة لهذا  األخیرتین یكون التنازل على

 .الغرض ووفق النموذج المعتمد من الوزارة 

 .ثر إال من وقت القید في سجل الشركاءأال یكون لنقل الحصص  -

 .یحق للشریك التنازل عن حصته في الشركة ألي شریك آخر -

د الشركاء ببیعها للغیر حأي حصة یرغب أیتمتع أي من الشركاء بحق الرجحان في شراء  -

 .ووفقا للشروط أو اآللیة التي یحددها النظام األساسي

الورثة في الشركة التي ال یزید عدد الشركاء فیها  یعدتنتقل حصة كل شریك إلى ورثته و   -

على خمسة وعشرین بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم ما لم یوافق باقي الشركاء على 

وریث حسب نصیبه ویحق للورثة طلب تسجیل حصص تسجیل حصص المورث باسم كل 

مورثهم باسم كل منهم عندما یزید عدد الشركاء في الشركة على خمسة وعشرین ودون حاجة 

 .ألي موافقة 

ال یكون للقرارات القضائیة المتعلقة بنقل ملكیة حصص الشركة التي ال یزید فیها عدد   -

أو الشركاء إال في حال مخاصمة  الشركاء على خمسة وعشرین حجیة بمواجهة الشركة

 .الشركة في هذه الدعوى
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  .یجوز رهن الحصص  -

  :إدارة الشركة

ال یتعدى عدد المدیرین یتولى إدارة الشركة مدیر أو أكثر من الشركاء أو الغیر على أ -

 .الخمسة

ویجوز في الشركة التي یزید عدد الشركاء فیها على خمسة وعشرین أن یكون لها حتى سبعة  -

 .مدیرین

ال یكون من أقانونیة متمتعا بحقوقه المدنیة و یشترط في المدیر أن یكون بالغا السن ال  -

العاملین في الدولة أو محكوما علیه بأي عقوبة جنائیة أو في جریمة من الجرائم المخلة 

بالشرف واألمانة ویتم إثبات توافر هذه الشروط بموجب تصریح موقع من قبل كل مدیر 

 .مصدق أصوالوسجل عدلي 

یعین النظام األساسي طریقة تحدید تعویضات المدیرین ویجوز أن یترك للهیئة العامة  -

 .تحدیدها

یرأسه رئیس ینتخبه  یجوز أن ینص النظام األساسي للشركة على تشكیل مجلس للمدیرین -

المدیرون من بینهم وفي هذه الحالة تطبق األحكام المتعلقة بمجلس إدارة ورئیس مجلس إدارة 

حد أعضاء المجلس واتخاذ القرارات أالشركة المساهمة لناحیة النصاب وشغور مركز 

 .وصالحیات تمثیل الشركة ومسؤولیتهم على مجلس مدیري الشركة ورئیسه

 .عدد أعضاء مجلس المدیرین العدد المحدد لمدیري الشركة یجوز أن یتعدى ال -

 .ستعمل عبارة مدیر في هذا الباب لصیغة الجمع ولمجلس المدیرینت -

ال یحق للمدیر إحالة أي من صالحیاته المفوض بها من الهیئة العامة للغیر إال بموافقة هذه  -

 .الهیئة

 .جاوز أربع سنوات وهي قابلة للتجدیدیحدد النظام األساسي مدة والیة المدیر وال یجوز أن تت -
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لمدیر الشركة كافة الصالحیات الالزمة إلدارة الشركة مالم یتم تحدیدها في النظام األساسي  -

القیود الواردة في السجل التجاري ساریة بحق الغیر إذا تمت اإلشارة في العقد أو  تعدو 

 .التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها

بأغلبیة أصوات الهیئة العامة للشركة أو بقرار قضائي إذا ما وجدت یجوز عزل المدیر  -

 .أسباب تبرر ذلك 

مركزه ألي سبب كان جاز لكل شریك مطالبة الوزارة ولى إدارة الشركة مدیر واحد وشغر إذا ت -

 .بتوجیه الدعوة لعقد هیئة عامة النتخاب مدیر جدید للشركة

 .العامة وأال یخالف قراراتها یجب على المدیر أن یتقید بتوجیهات الهیئة -

تقریرا عن أعمال الخمسة األولى من كل سنة مالیة  یجب على المدیر أن یعد خالل الشهور -

 الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل المستقبلیة

لمدیرون مسؤولون بالتضامن تجاه الوزارة والشركة والشركاء والغیر عن مخالفاتهم ألحكام ا -

الشركة األساسي أو لقرارات الهیئات العامة ویكون المدیرون مسؤولین  القوانین أو لنظام

 إلى بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة ویحق ألي مدیر الرجوع

باقي المدیرین المسؤولین عندما یثبت هذا المدیر اعتراضه خطیا في محضر االجتماع على 

 .الخطأالقرار الذي تضمن المخالفة او 

 :لهیئة العامة للشركةا

 .تتألف الهیئة العامة للشركة من مالكي الحصص فیها -

لكل شریك حق حضور الجلسة واالشتراك في مناقشات الهیئة العامة رغم كل نص مخالف  -

ویكون له صوت واحد عن كل حصة یملكها وللشریك أن ینیب شریكا أخر عنه بكتاب 

صادر عنه أو بموجب وكالة رسمیة لهذه الغایة خر بكتاب آ عادي أو أن ینیب أي شخص

إذا أجاز النظام األساسي للشركة ذلك ویصدق رئیس الجلسة على كتب اإلنابة أو 

 .التفویضات 
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القرارات التي تصدرها الهیئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة  تعد -

م یحضروه شریطة أن تكون تلك للشركة ولجمیع الشركاء سواء حضروا االجتماع أو ل

 .القرارات قد صدرت وفقا ألحكام هذا المرسوم التشریعي والنظام األساسي للشركة 

ال یجوز للهیئة العامة أن تتداول في غیر المسائل الواردة في جدول األعمال إال إذا كان  -

 .جمیع الشركاء حاضري االجتماع ووافقوا على ذلك 

اعتباریا من ینتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب یمثل الشریك إذا كان شخصا  -

 .كتاب صادر عنه والقاصر یمثله نائبه القانوني

یجب حضور مندوب الوزارة الجتماعات الهیئات العامة إذا تضمن جدول أعمالها تعدیال  -

 .على نظامها األساسي وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونیة التصویت

الهیئات العامة یسجل فیه أسماء الشركاء الحاضرین وعدد یمسك جدول حضور في  -

 .األصوات التي یحملونها أصالة ووكالة ویوقع هؤالء علیه ویحفظ الجدول لدى الشركة 

لم یتفق  یرأس االجتماعات المدیر العام أو رئیس مجلس المدیرین أو المدیر األكبر سنا ما -

 .ا لتدوین وقائع الجلسة المدیرون على غیر ذلك ویعین رئیس الجلسة كاتب

یحرر محضر بخالصة مناقشات الهیئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهیئة في سجل   -

خاص یوقعه رئیس الجلسة والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ویودع في سجل خاص 

لدى الشركة ویكون ألي من الشركاء حق االطالع على هذه المحاضر والقرارات بما في 

لمیزانیة وحسابات األرباح والخسائر والتقریر السنوي والحصول على صورة طبق ذلك ا

األصل عنها ویجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهیئة العامة خالل مهلة سبعة أیام من 

 .تاریخ انعقاد االجتماع تحت طائلة عدم تصدیق المحضر وتنفیذ قراراته من قبل الوزارة 

محاضر اجتماعات الهیئة العامة صحیحة إلى أن یثبت عكس ذلك بموجب قرار  تعد -

 .قضائي قطعي

 :زیادة رأس المال

 .للشركة المحدودة المسؤولیة أن تزید رأسمالها بموجب قرار تتخذه بتعدیل نظامها األساسي -
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لكل شریك حق األفضلیة باالكتتاب على الحصص المنشأة تبعا لزیادة رأس مال الشركة  -

بنسبة مشاركته فیه ویجب على الشریك الذي یرغب بممارسة حق األفضلیة تسدید قیمة و 

 .حصته خالل المهلة التي تحددها الهیئة العامة لهذا الغرض

إذا لم یمارس أي من الشركاء حق األفضلیة في االكتتاب على الحصص المخصصة له  -

الحصص بنسبة حصة كل  عند زیادة رأس المال جاز لباقي الشركاء االكتتاب على هذه

  .منهم في رأس المال

  :خسائر الشركة وٕاجراءات تخفیض رأس المال 

إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على المدیرین دعوة الهیئة العامة  -

ما تغطیة الخسارة أو تخفیض رأسمال الشركة بما الیقل عن الحد إللشركة لالجتماع لتقرر 

ي من اإلجراءات المذكورة جاز أاألدنى المقرر قانونا أو حل الشركة وتصفیتها وٕاذا لم یتخذ 

 .لكل شریك أو للوزارة تقدیم طلب إلى القضاء إلقرار حل وتصفیة الشركة

عدیل النظام األساسي للشركة ن ترفق طلب التصدیق على تأیجب على إدارة الشركة   -

المتضمن تخفیض رأسمالها الذي تقدمه إلى الوزارة بالئحة صادرة عن مدقق الحسابات 

تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دین كل منهم وعناوینهم وشهادة صادرة عن مدقق 

 .بحقوق الدائنین یضرالحسابات تفید بأن تخفیض رأس المال ال 

ار التخفیض مع الئحة الدائنین في الجریدة الرسمیة وصحیفتین یجب على الشركة نشر قر  -

 .یومیتین ولمرتین على األقل

من دیون الشركة وفقا لما هو  %/ 10/یحق للدائنین الذین یبلغ مجموع دینهم ما ال یقل عن -

وارد في تقریر مدقق الحسابات إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو 

ختار خالل ثالثین یوما من تاریخ اإلعالن عن التخفیض في الصحف آلخر مرة موطنها الم

وذلك إلبطال قرار التخفیض الذي من شأنه اإلضرار بمصالحهم وال تسري مهلة الشهر بحق 

 .رد اسمهم في اإلعالن ی الدائنین الذین ال
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تتخذه في غرفة للمحكمة ان تقرر وقف تنفیذ قرار التخفیض لحین البت بالدعوى وذلك بقرار  -

 .المذاكرة ویتصف بالنفاذ المعجل

ساعة على األكثر ویكون  72تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل  -

  .قرار محكمة االستئناف الذي یصدر في الدعوى مبرما 
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  املبحث الثاني

  املعاجلة احملاسبية لتكوين الشركات احملدودة املسؤولية

  

  :المعالجة المحاسبیة لتأسیس الشركة: أوالً 

قید (بعد صدور قرار المصادقة على النظام األساسي للشركة، یتم إثبات قید التكوین 

من خالل جعل حساب حصص الشركاء مدینًا وحساب رأس المال دائنًا كما ) إثبات رأس المال

  :یأتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

  

 

xxx 

  

  حصص الشركاء/ حـمن 

  رأس المال/ إلى حـ                                   

  حصة.... تكوین الشركة برأسمال موزع إلى 

....  

  

بتاریخ قیام الشركاء بتسدید حصصهم نقدًا، یجعل حساب المصرف مدینًا وحساب الحصص و 

  :دائنًا وفق القید اآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

Xxx  

   

  

 

xxx 

  

  المصرف/ من حـ

  حصص الشركاء/ إلى حـ                                   

  سداد الشركاء لحصصهم أو لجزء منها نقداً 

....  
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مقابل حصة الشریك في رأس المال یتم  )وخصوم لأصو  (أصول عینیة أوند تقدیم ع

جعل حسابات الصول مدینة بالقید مقابل جعل حسابات الخصوم التي تعهدت الشركة بالوفاء بها 

  :وحسابات حصته في رأس المال في الطرف الدائن من القید كاآلتي

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

 

  

 

  

  

  

  

  

xxx 

xxx 

xxx 

  

  من المذكورین 

  األراضي/ حـ

  المباني/ حـ

  اآلالت/ حـ

  األثاث/ حـ

  إلى المذكورین                              

  الدائنین/ حـ                               

  دفع. أ/ حـ                                

  حصص الشركاء/ حـ  

  المالفي رأس ... تقدیم أصول وخصوم مقابل حصة الشریك

....  

  

یعالج الفرق بین صافي قیمة األصول المقدمة وبین حصة الشریك في رأس المال من 

خالل اعتباره شهرة محل إذا كانت قیمة صافي األصول أقل من الحصة، واعتباره احتیاطي 

 .رأسمالي إذا كانت قیمة صافي األصول أكبر من الحصة

  :تعدیل رأس المال: ثانیاً 

یصدر قرار زیادة أو تخفیض رأس المال عن الهیئة العامة العادیة للشركاء بأغلبیة 

من الحصص الممثلة في اجتماعها على أن التقل تلك النسبة عن % 75أصوات شركاء یمثلون 
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من حصص رأس المال، وتعالج عملیة زیادة رأس المال أو تخفیضه بنفس المعالجة % 50نسبة 

  ).التضامن(المال في شركات األشخاص المحاسبیة لتعدیل رأس 

  :عملیة حاالت

  ):1( تمرین

على تكوین شركة محدودة المسؤولیة ) أ، ب، ج، د( اتفق كل من  1/4/2012بتاریخ 

باالكتتاب بـ ) أ، ب(حصة، وتعهد الشریكان  1000س مقسمًا إلى .ل 3000000برأسمال قدره 

بمئة حصة وسدد ) ج ( بینما اكتتب الشریكحصة منها مناصفة وسددت حصصهما نقدًا،  750

) د(نصفها نقدًا، وتعهد بسداد الباقي بعد أربعة أشهر من تاریخ التأسیس، واكتتب الشریك 

  :بالحصص الباقیة وقدم مقابلها أصول وخصوم منشأته الفردیة اآلتیة

  األصول والخصوم

   األراضي 400000

  الدائنون  150000 المباني 150000

   األثاث 50000

     البضاعة 50000

  تسجیل القیود الالزمة -    :المطلوب

 سداد الحصصإعداد قائمة المركز المالي بعد -           
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  :الحل

  المبالغ
  البیان

  التاریخ

  إلى  من 

  

1125000  

1125000  

300000  

450000 

  

 

  

  

  

  

  

1125000  

1125000  

300000  

450000  

  

  حصص الشركاء / من حـ

  )أ(         

  )ب(   

  )ج(         

  )          د(         

  رأس المال/ إلى حـ                                  

  )أ(                                    

  )ب(                                

  )ج(                                      

  )  د(                                       

مقسمًا إلى  3000000تكوین الشركة برأسمال قدره 

  حصة 1000

1/4  

240000    

  

1125000  

1125000  

150000 

  المصرف/ من حـ

  حصص الشركاء/ إلى حـ                            

  )أ(                                      

  )ب(                                      

  )ج(                                      

ب لحصتهما وسداد الشریك ج لنصف & سداد الشریكین أ

  حصته

  

  

1/4  
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400000 

150000  

50000  

50000  

 

  

 

  

  

  

  

  

150000 

 450000 

50000  

  من المذكورین 

  األراضي/ حـ

  المباني/ حـ

  األثاث/ حـ

             البضاعة/ حـ

  إلى المذكورین                             

  الدائنین/ حـ                             

  )د(حصص الشركاء / حـ                             

  احتیاطي رأسمالي/ حـ                             

  ...تقدیم أصول وخصوم مقابل حصة الشریك

1/4  

  المصرف/ من حـ 150000  150000

  )ج(حصص الشركاء / إلى حـ                        

  سداد الشریك ج لباقي حصته

1/8  

  1/4/2012بعد التأسیس  المیزانیة

 رأس المال 3000000 األراضي 400000

  )أ(حصة  500   المباني 150000

 )ب(حصة 500  األثاث 50000

  )ج(حصة  100   البضاعة 50000

  )د(حصة  150    المصرف  2400000

  مبالغ غیر مسددة من حصة ج  )150000(    

  رأسمالي. أ  50000    

  الدائنون  150000    

3050000    3050000    
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  ملبحث الثالثا

  توزيع األرباح يف الشركات حمدودة املسؤولية

  

على االحتیاطیات التي تحجز في الشركات  2011لعام  29نص قانون الشركات رقم 

  :توزع أرباحها كما یأتي، فمحدودة المسؤولیة 

  :االحتیاطي اإلجباري .1

من أرباحها الصافیة لتكوین احتیاطي إجباري %   10على الشركة ان تقتطع كل سنة 

نه یجوز بموافقة الهیئة العامة أال إرأس المال  ذا بلغ االحتیاطي ربعن توقف هذا االقتطاع إأولها 

للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى یبلغ مجموع االقتطاعات لهذا االحتیاطي رأس مال 

 .الشركة

یستعمل االحتیاطي اإلجباري لتأمین الحد األدنى للدخل المعین في النظام األساسي 

أرباح الشركة بتأمین هذا الحد أو لمواجهة نفقات  للشركة وذلك في السنوات التي التسمح فیها

 .الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهیئة العامة

 :االحتیاطي االختیاري .2

من أرباحها الصافیة % 20ن تقرر سنویا اقتطاع ما ال یزید على أللهیئة العامة للشركة 

 .عن تلك السنة لحساب االحتیاطي االختیاري

ي جزء أیاري وفقا لما تقرره الهیئة العامة للشركة ویجوز توزیعه كله أو یستعمل االحتیاطي االخت 

  .منه كأرباح على الشركاء
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  :احتیاطي االستهالك .3

ن یتضمن نظام الشركة األساسي النسبة المئویة الواجب اقتطاعها سنویا من أیجب 

 .وزارة المالیة األرباح غیر الصافیة باسم استهالك موجودات الشركة وحسب النسب المعتمدة من

تستعمل هذه األموال بقرار من المدیر لشراء المواد واآلالت والمنشآت المستهلكة أو إلصالحها وال 

 .یجوز توزیع تلك األموال كأرباح على الشركاء

 : حصة المدیرین .4

تحدد حصة المدیرین من األرباح بقرار صادر عن الهیئة العامة للشركاء في الشركات 

 .لیة أو وفق مقتضیات النظام األساسي للشركةالمحدودة المسؤو 

 : توزیع األرباح الباقیة .5

م ینص عقد تكوینها على نسبة على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، ما لتوزع 

ال تختلف المعالجة المحاسبیة لتوزیع األرباح في الشركات المحدودة المسؤولیة عن تلك ، و أخرى

  :یتم إثبات قید التوزیع كما یأتيو  ،الشركات المساهمةالمتعلقة بتوزیع األرباح في 

  التاریخ  البیان  المبلغ     

  إلى  من

Xxx   

   

Xxx 

Xxx 

Xxx  

Xxx 

  خ         إلى المذكورین&أ. ت/ من حـ

  %)  10( إجباري. أ/ حـ                        

  %)20(اختیاري. أ/ حـ                         

  المدیرین/ حـ                         

  الشركاء/ حـ                         

  تكوین االحتیاطیات والمكافأة وتوزیع األرباح على الشركاء 
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  :حصصهم من األرباح، یكون قید السداد كاآلتيوعند تسلیم الشركاء  والمدیرین 

  التاریخ  البیان  المبلغ    

  إلى  من

 

Xxx 

 Xxx  

  

   

  

   

xxx  

  من المذكورین

  إجباري . أ/ حـ 

  اختیاري. أ/ حـ 

  المصرف/ إلى حـ                          

  سداد حصة الشركاء والمدیرین نقداً 

  

  

كانت األرباح  31/12/2012شركاء في شركة محدودة المسؤولیة وبتاریخ ) ج. ب. أ( :مثال

  :أن الشركة توزع أرباحها كاآلتي اً ، علم1000000الصافیة المحققة 

  من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي% 10

  من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي اختیاري%  20

  من األرباح الصافیة حصة المدیرین% 5

  :المطلوب. على التوالي) 1, 2, 2(توزع األرباح الباقیة على الشركاء الثالثة بنسبة 

 تسجیل قید التوزیع الالزم -

 إعداد حساب توزیع األرباح والخسائر -
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  :الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ    

  إلى  من

1000000     

100000 

200000 

50000  

   

260000  

260000  

130000  

  خ                        إلى المذكورین&أ. ت/ من حـ

  %)  10( إجباري. أ/ حـ                        

  %)20(اختیاري. أ/ حـ                         

  المدیرین/ حـ                         

  الشركاء/ حـ                         

  )أ (                               

  )ب(                             

  )ج(                              

توزیع األرباح على و  وحصة المدیرینتكوین االحتیاطیات 

  الشركاء

  

  خ&حساب توزیع أ 

 البیان  البیان   

 صافي الربح 1000000 إجباري. أ/ حـ 100000

   اختیاري. أ/ حـ  200000

   المدیرین/ حـ  50000

  

260000  

260000  

130000 

  الشركاء/ حـ 

  )أ (   

  )ب(  

 )ج(  

  

1000000  1000000  
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  املبحث الرابع

  وانتهاء الشركات احملدودة املسؤوليةتصفية 

تنحل وتصفى الشركات المحدودة المسؤولیة لنفس األسباب المذكورة سابقًا بالنسبة لباقي 

  :إلى أنه قد تكون هناك أسباب خاصة بهذا النوع من الشركات مثل باإلضافةالشركات األخرى، 

 اتخاذ الهیئة العامة قرارًا بتصفیتها -

 الشركاء لدى شریك واحدتجمع جمیع حصص  -

نقصان رأس المال عن الحد األدنى المسموح به قانونًا نتیجة الخسائر المتراكمة والتي زادت  -

 .عن نصف رأس المال أو استهالك أصول الشركة

تنفیذ المشروع الذي أنشئت من أجله هذه الشركة، أو انتهاء المدة المحددة للشركة في  -

 .نظامها األساسي

الجة المحاسبیة لتصفیة الشركات المحدودة المسؤولیة عن المعالجة ال تختلف المع

یتم فتح حساب التصفیة، حساب المصرف، حساب رأس و  ،المحاسبیة لتصقیة شركات التضامن

 .المال للشركاء

تقرر تصفیة الشركة المحدودة المسؤولیة وذلك النتهاء المشروع الذي أنشئت من أجله  :مثال

  :شركة كما یأتيلمیزانیة اكانت  1/1/2012بتاریخ 

  المیزانیة

 البیان  البیان   

 رأس المال 1500000 األراضي 1000000

 حصة  600) أ(   المباني  500000

 حصة 600) ب(  األثاث 250000

 حصة 300) ج(   البضاعة  200000

 جباريإاحتیاطي  250000  الزبائن  125000
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 احتیاطي اختیاري 100000  المصرف  175000

  دائنون  400000    

2250000  2250000  

  :قام المصفي بما یأتي

 .2435000بمبلغ  والبضاعة باع األصول الثابتة .1

 فقط 110000حصل من الزبائن مبلغ  .2

 بعد أن تنازلوا عن الباقي 375000سدد للدائنین مبلغ  .3

  . 15000 دفع مصروفات التصفیة البالغة .4

  تسجیل القیود الالزمة –:     المطلوب

 .تصویر حسابات التصفیة الالزمة-      

  : الحل

  التاریخ  البیان  المبلغ

  إلى  من

1950000   

1950000 

  التصفیة             / من حـ

  األصول المختلفة/ إلى حـ                       

 إقفال األصول المختلفة 

  

2435000   

2435000 

  المصرف  / من حـ

  التصفیة/ إلى حـ                             

 إثبات بیع األصول المختلفة  

  

400000    

375000  

25000  

  إلى المذكورین          الدائنین    / من حـ

  المصرف/ حـ                             

  التصفیة/ حـ                             

 من دیونهمسداد الدیون وتنازل الدائنین عن جزء 
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110000  

15000  

  

  

  

125000  

  

  من المذكورین

  المصرف/ حـ

  التصفیة        / حـ

  المدینین/ إلى حـ                                

  تحصیل جزء من الدیون والتنازل عن الباقي

  

15000   

15000 

  مصروفات التصفیة       / من حـ

  المصرف/ إلى حـ                               

 سداد أتعاب التصفیة

  

15000   

15000 

  التصفیة         / من حـ

  التصفیة. م/ إلى حـ                           

 إقفال أتعاب التصفیة

  

250000   

  

100000 

100000 

50000 

  إجباري             . أ/ من حـ

  رأس المال/ حـإلى                             

  )أ(                                   

  )ب(                                  

  )ج(                                  

 إقفال االحتیاطي اإلجباري

  

100000   

  

40000 

40000 

20000 

  اختیاري     . أ/ من حـ

  رأس المال/ إلى حـ                              

  )أ(                                  

  )ب(                                 

  )ج(                                 

  قفال االحتیاطي االختیاريا
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480000   

  

192000  

192000  

96000 

  التصفیة               / من حـ

  رأس المال/ إلى حـ                           

  )أ(                                 

  )ب(                                

  )ج(                                

 للشركاءإقفال حساب التصفیة بحساب رأس المال  

  

  

932000  

932000  

466000 

  

  

  

2330000 

  رأس المال/ من حـ

  )أ(    

  )ب(   

  المصرف/ حـإلى                         )ج(   

 وٕاقفال الحسابات الشركاءسداد صافي حقوق 

  

  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

 المصرف/ من حـ 2435000 األصول المختلفة /إلى حـ 1950000

 الدائنین/ من حـ 25000 أتعاب المصفي/ إلى حـ 15000

      المدینین/ إلى حـ  15000

      رصید دائن 480000

2460000  2460000  

   

192000  

192000  

96000 

  إلى المذكورین   

  )أ(

  )ب(

 )ج(

 رصید منقول 480000

480000  480000  
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  حساب المصرف

 البیان                                                    البیان  

 التصفیة .م/ من حـ 15000 رصید 175000

 الدائنین/ من حـ 375000 التصفیة/  إلى حـ 2435000

 رصید مدین 2330000 المدینین/ إلى حـ 110000

2720000  2720000  

    رصید منقول  2330000 

932000  

932000  

466000 

  رأس المال/ من حـ

  )ا(

  )ب(

 )ج(

2330000  2330000  

  

  )أ( حساب رأس المال

 البیان   البیان   

 رصید 600000   

 إجباري. أ/ من حـ 100000  

 اختیاري. أ/ من حـ 40000   

  التصفیة/ حـ من  192000  رصید  932000

932000    932000    

 رصید منقول  932000 المصرف/ من حـ  932000

932000    932000    
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  )ب( ساب رأس المالح

 البیان   البیان  

 رصید  600000   

 إجباري. أ/ من حـ  100000  

 اختیاري. أ/ من حـ  400000   

  التصفیة/ حـ من  192000  رصید  9320000

932000    932000    

 رصید منقول  932000 المصرف/ من حـ  932000

932000    932000    

  

  )ج( حساب رأس المال

 البیان   البیان  

 رصید  30000  

 إجباري. أ/ من حـ  50000  

 اختیاري. أ/ من حـ  20000  

  التصفیة/ حـ من  96000  رصید   466000

466000    466000    

 رصید منقول  466000 المصرف/ من حـ  466000

466000    466000    

  

  



  )2(محاسبة شركات 

 

351 
 

  لیل المصطلحات العلمیةد

  )انكلیزي-عربي(

  

 English  عربي

 Corporation  شركة

 Commercial corporation  ةشركة تجاری

 Personal corporation  شركة أشخاص

 Capital of corporation  شركة أموال

 Limited liability corporation  شركة ذات مسؤولیة محدودة

 Capital  رأس المال

 Nominal capital  رأس المال االسمي

 Issued capital  رأس المال المصدر

 Subscripted capital  رأس المال المكتتب

 Paid capital  رأس المال المدفوع

 Shareholder  مساهم

 Share  سهم

 Cash Share  سهم نقدي

 Real  Share  سهم عیني

  Registered share  أسهم اسمیة

  Preferred Stocks  سهم ممتاز

 Stock Split  أسهم التمتع

  Participating  Preferred Stocks  المشاركة الممتازة األسهم
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 Convertible Preferred Stocks  للتحویل القابلة الممتازة األسهم

  Callable Preferred Stocks  لالستدعاء القابلة الممتازة األسهم

 Redeemable Preferred Stock  )السداد( اإلطفاء الواجبة الممتازة األسهم

  Value par  للسهم االسمیة القیمة

  Book Value  للسهم الدفتریة القیمة

 Intrinsic Value  سعر السهم الحقیقي

 Market Value per share  للسهم السوقیة القیمة

 Liquidation Value التصفیة عند السهم قیمة

  Issue Par  سعر اإلصدار

 Installment  قسط

  Delay of payment  التأخیر عن الدفع

  Payment of advance  سابقاً الدفع 

  Debentures  قرض السندات

  Debentures  interest  قرض السندات

    Registered Debentures  السندات االسمیة

 Interest  فائدة

 Law  reserve   ياحتیاطي قانون

 Voluntary   reserve   احتیاطي اختیاري

 Directorate  مجلس اإلدارة

 Account  حساب

 Partner account  حساب الشریك

 Capital account  حساب رأس المال

 Repay  یعوض

 Repayment  تسدید
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 Salary  راتب

 Reward  مكافأة

 Trial balance  میزان المراجعة

 Finals accounting  الحسابات الختامیة
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