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 مقدمة                                

في ضوء التطورات االقتصادية والمالية والمحاسبية المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية      

واالقليمية ، والتطور الحضاري الهائل وكبر حجم المشاريع واحتياجها لرؤوس اموال ضخمة أدى 

المر الذي االنتقال بالمشاريع من صيغتها الفردية الى الجماعية والتي يطلق عليها اسم الشركات ، ا

يستوجب وضع قوانين وانظمة وتعليمات تحكم العالقة بين الشركاء من جهة ، والعالقة بين الشركة 

 والمتعاملين معها من جهة اخرى .  

وما من شك فأن أي مؤلف يتناول موضوع محاسبة الشركات فأنه ال يرقى الى مستوى الطموحات     

والمحاسبية بشكل عام والبيئة التشريعية التي تعمل في كنفها مالم يواكب التغيرات والمستجدات المالية 

 2991لسنة   12الشركات بشكل خاص ، ولعل التطور الذي شهده قانون الشركات العراقي رقم 

 والتحديث والتعديالت التي جرت عليه استوجب مواكبة محاسبة الشركات هذا التطور والتحديث . 

لشركات هو لف من الكتب والمؤلفات التي تعالج موضوع محاسبة اولعل من اهم مايميز هذا المؤ     

نظرا العتماده على احدث القوانين والتشريعات النافذة فضالً عن سالسة  مراعاته تعميم الفائدة

، األسلوب وسالمة اللغة وتقديم المعرفة العلمية بشكل مبسط مع اغنائه بوضوح االمثلة والتمارين 

  -ويحتوي المؤلف على ثالثة أبواب هي :

تناول شركات االشخاص وبالتحديد شركات التضامن وقد قسم الى ستة فصول تناولت  -الباب االول :

نظرة عامة الى الشركات من حيث أنواعها واجراءات تأسيسها ، وتكوين رأس مالها ، وطرق تسديده 

 ة شركات التضامن .، وزيادة رأس المال ، وتخفيض رأس المال ، وتصفي

تناول شركات االموال وبالتحديد شركات  المساهمة وقد قسم الى ستة فصول تناولت :  -الباب الثاني :

تكوين شركات المساهمة واجراءات تأسيسها ، وطرق سداد رأس المال ، وزيادة رأس مالها ، 

 شركات المساهمة . وتخفيض رأس مالها ، وكيفيــة توزيع االرباح على المساهمين ، وتصفية 

تناول المحاسبة في الشركات ذات الفروع وقد قسم الى ثالثة فصول تناولت : المدخل  -الباب الثالث :

الى المحاسبة في الشركات ذات الفروع ، والى طرق تسعير البضاعة المرسلة من المركز الرئيس الى 

و الطريقة الطريقة المركزية الفروع ، وكذلك طريقة السجالت المحاسبية عن العمليات بموجب 

 وبذلنا قصارى جهدنا لجعل هذا المؤلف كتابا نموذجاً يستفيد منه الدارس والباحث .،  الالمركزية

 ) وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون (                   

 صدق هللا العظيم                                                                                               

 

 المؤلفون                                                                                           
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اا-:دهاا ااخاصة اخاااة ااخاص ااالل اال

ا

ال .1 ااصة  ااةلاة ااختضصمن الشاك  اعصم  ااةلاة ااخشاك  التعاي  ااخشاك فهم اانلاع ااااامعاف 

 .اينهصاختمييزال

 .في ااثاصتهافيااخةجالتااخمحصةاي فهمالاتعاي اااسااخمص افيااخشاكصتااختضصمني الامعاف اكي .2

 .لاكيفي امعصخج اكالامنهصامحصةايصمعاف ااخحةصاصتااخمتعلق ااصخشاكصءا .3

فهماكيفي ااختغيياافياعقاااخشاك ااختضصمني الامصادهياطاائقااخزيصاةالااختافيضافياااسامص ا .4

 .ضصمني الاكيفي امعصخجتهصامحصةايصاخشاكصتااخت

 .انضمصماشايكاجايااالاانفةص اشايككيفي امعصخج احصالتا .5

ا.اخمعصخجصتااخمحصةاي افياك امنهصادهياعاتةفي ااخشاكصتااختضصمني الامصفهماانل .6

 

 

 

  الباب االول
 احملاسبة يف شركات التضامن

 

 

 



  الباب االول حماسبة الشركات              الثالث جتاري                

   

 
 

- 5 - 

ا

اماا ااخىامحصةا ااخشاكصتااخفة ااالل ا/

اا-اعاااالنتهصءامنااااة ادهذاااخفة اةتكلناقصااااعلىا:ا-أدهاا ااخفة ا:

 تعاي ااخشاك ا .1

 معاف اانلاعااخشاكصتا .2

 اختمييزاايناشاكصتااالشاصصالشاكصتااالملا  .3

 

على ز الموارد الفردية نظرا لعج ،ظهرت الحاجة الى تكوين الشركات بمختلف انواعها  /اتمهيا

مما يتطلب اجتماع اكثر من شخص برأس مال  ،تتصف بضخامتهاع والتي تمويل بعض المشاري

ة منتصف القرن السابع عشر الميالدي يكان لظهور الثورة الصناعو ،معقول لتمويل تلك المشاريع 

اءت لهذا ج، تاج الى رؤوس اموال كبيرة تح اثره الكبير فــــي فتح المجال امام مشاريع كبيرة

وضع المشّرع العراقي . ف يع الشؤون المتعلقـــة بهـــذه الشركاتجم الحاجة لوضع تشريع ينظــــم

، الى ان صدر قانون  ، وما جرى من تعديالت عليه م 3896ة لسنــ 63الشركات رقم  قانون

ة الت مراعياً التغيرات السياسيــوأجرى عليه الكثير من التعدي 3881لسنة  13الشركات رقـــم 

 م والسنوات الالحقة  لها . 1006منذ عام  واالقتصادية التي شهدها القطر
      

أياً كان نوعها بأنها )) مجموعــــة المالك الذيـن يتفقون    Company  يمكن تعريف الشركة    

  (( . فيما بينهم للقيام بعمل مشترك لتحقيق غرض معين

   

 -( / اوالً بأنها :4وفق المادة ) م فقـد عّرفها 3881لسنــة  13اما قانون الشركات العراقي رقم   

) عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فـــــي مشروع اقتصادي بتقديم حصته من مال 

  او عمل القتسام ما ينشأ عنه ربح او خسارة( .

 

 -ان نحدد الخصائص اآلتية للشركة :يمكــن من هذا التعريف و

 ،االركان المطلوبة في كل العقود وهي التراضي  يقتضي ان يتوافر فيه ،اً ان للشركة عقد -3

 المحل والسبب .

الن صفة العقد ال  ،اي انها يجب ان تتكون من شخصين فأكثر ،ان للشركة صفة االشتراك -1

 .االّ بالتقاء اكثر من ارادة تتحقق
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يجب أن يقدم كل شريك حصته من رأس المال ، قد تكون هذه الحصة نقوداً أو أعياناً أو تكون  -6

  الحصة المقدمة عمالً وهي ماتعرف بالحصة الصناعية . 

 لهذهلى الربح ولكن قد ال يؤول نشاطها يجب ان يكون الهدف من الشركة هو الحصول ع -4

 . ع الربح او الخسارة على الشركاءانما تنجم عنه خسارة. فيقتضي ان يوز النتيجة

 

 

اTypes  of  Companiesاااأنلاعااخشاكصت

م ــــتقس  -: م مايأتي  3881لسنة   13  من قانون الشركات العراقي رقم 3جاء في المادة    

  -: يةى هذا القانون الى  االنواع األتالتي يتم تسجيلها بمقتض الشركات

 Stock  association  companyاااااااااخشاك ااخمةصدهم ا-أا

ي ـــيكتتب فيها المساهمون باسهم ف، شركة تتألف من عدد من االشخاص اليقل عن خمسة         

 . اكتتاب عام  ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة االسمية لالسهم التي اكتتبوا بها

 Limited  companyااااااااخشاك ااخمحالاةاا- ا

اامة ااالشركة التي تتالف من عدد من االشخاص اليقل عن وهي     اعن الاليزيا شاةين

ااالةمي ا ااخقيم  اامقااا ااخشاك  اايلن اعن امةؤلخين اليكلنلن ااصةهم افيهص ايكتتالن لعشاين

ا.اخالةهمااختيااكتتالاافيهص
ا

ا

 Joint  liability  companyااااااااخشاك ااختضصمني اا-اجـ

منااالشاصصااخطايعييناالايق اعاادهماعناشاةينالاليزيااعناالدهيااختياتتصخ امناعاااااا

,ايكلناخك امنهماحة افيهصاليكلنلنامةؤلخيناعلىالجهااختضصمنامةؤلخيهاشاةي ا(1)عشاة

ا.الغياامحالاةاعناجميعااختزامصتااخشاك 
ا

اEnterprise  ndividualIااااااااااااخمشالعااخفاايا-ا

طايعيالاحاايكلنامصخكصًاخلحة ااخلاحاةافيهصالمةؤلالالدهيااخشاك ااختياتتصخ امناشاصااااا

ا.امةؤلخي اشاةي الغياامحالاةاعناجميعااختزامصتااخشاك 

ا

ا

ا

ا

ا

 ((ااشاصصا11((اااالامنا))25عاختااخفقاةاخيةاحااخحاااالعلىافيهصا))اا–(اا1)
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ا

 Partnershipااااااااااخشاك ااخاةيط اا-ادهـ

نينالالايزيااعناامة ايقاملناعااامنااخشاكصءااليق اعنااثلدهياااخشاك ااختياتتصخ امنااااااا

ليمكناتقةيمااخشاكصتااا.افيااأسااخمص االايقامالاحاامنهماالااكثااعمالًالاالاالنامصالًااحةةصًا

اا.اااختياينظاامنهصالفقااخزالي 

ا-اختقةيمصتااخشصئع ادهيا:لاناادهما

ختحايااةف الا,تقةمااخشاكصتااخىاتجصاي الماني ااا-تقةيمااخشاكصتااخىاتجصاي الماني ا:ا-الالًا

االفيمصااذا.اينظاافياطايع ااالعمص ااختياتمصاةهصااخشاك اخذياملضلعيااخاخلمعيصاا,نلجأاخشاك ا

ا.كصنتامناطايع اتجصاي ااماماني 

اخمص اتقةمااخشاكصتاطاقصًاخلجه ااخمصخك اخااساا-تقةيمااخشاكصتاتاعصًاخملكي ااأسااخمص ا:ا-ثصنيصً:

ا-اخىامصايأتيا:

الدهيااختياتعلااملكيتهصاخلالخ ا)ااخقطصعااخعصما(ااصخكصم ا.ا-اخشاكصتااخعصم ا:(ا/اا1)ا

ا,(الااالعتاصايينا)اخمعنلييناااااخطايعييناألدهياشاكصتاممللك اخالف-اخشاكصتااخاصة ا:(ا/اا2)ا

 ياةل ا.ا ااهمالالاتاتاطااصملا ااخالخ ااأملكي ااصة
ا

.ااملا ااخالخ الاملا ااخقطصعااخاصصلدهيااخشاكصتااختياتجمعاايناا-اخشاكصتااخماتلط ا:(ا/اا3)ا

ااياانااخالخ اتكلنامةصدهم افيهصااصالضصف ااخىامةصدهمينا)اافااااطايعييناالامعنليينا(ا.

ا

ا: ااخىاشاكصتااشاصصالشاكصتااملا ا-ثصخثصً ااخشاكصت اادهمااا-:اتقةم امن ااختقةيم ادهذا ليعـــا

ااخت اـاختقةيمصت ااخفقه اقصخهص اـفها,ي اعنةاي االدهمي  اتةتنا اي اخجميعادهمص الاخمص  ااالشاصص (

ا(اااخشاكصت اخنلعاايطلقاعلىادهذاالاذخكا,يغل ااخعنةاااخشاةياعلىااآلاااا,فصنهافيااعضهص

اخعنةاااخشاةيا.الفيااخاعضااالااايغل ااخعنةاااخمصخياعلىاا,منااخشاكصتاشاكصتااالشاصص

افيطلقاعليهصاشاكصتااالملا ا.

ا

ليتات اعلىاتقةيمااخشاكصتااخىاشاكصتااشاصصالشاكصتااملا انتصئجادهصم ايمكننصااخمقصان اااا

ا-اينادهذينااخنلعينامنااال ااخجال ااختصخيا:

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

 شركات االموال شركات االشخاص

تقسيم رأس المال الى حصص قد تكون متساوية . 1

 متساوية .او غير 

يقسم راس المال الى اسهم تكون قيمة االسهم . 1

 متساوية .

ااالةماتقوم على االعتبار الشخصي . 2 ااي (

 .  (اخشاةيانفةها

ااختياتقوم على االعتبار المالي  .  .2 امقاااااالةهم (

ا(ايمتلكهص  

مسؤولية الشركاء مطلقة غير محدودة اي انها . 3

حتى ما كان منها تمتد الى جميع اموال الشركاء 

 خارج الشركة .

مسؤولية المساهمين محدودة  بمقدار مساهمتهم . 3

براس المال . ال يسال المساهم عن ديون الشركة 

 بمقدار القيمة االسمية لالسهم التي يمتلكها .

دخول وخروج شريك من والى الشركة تحيطه . 4

صعوبات وقيود كاشتراط موافقة جميع شركاء 

الشريك بحصته لذا يطلق عليها الشركة لتصرف 

 بالشركات المغلقة .

بامكان المساهم نقل ملكية اسهمه الى غيره من . 4

دون اشتراط موافقة االخرين لذا يطلق عليها بالشركات 

 المفتوحة .

ال يجوز مشاركة االشخاص  المعنويين بل يقتصر . 5

 على االشخاص الطبيعيين .

ين وال يقتصر يجوز مشاركة االشخاص  المعنوي. 5

 على االشخاص الطبيعيين .

 تدار الشركة من خالل مجلس االدارة . .6 تدار الشركة من قبل الشركاء انفسهم .. 6

يتم توزيع االرباح والخسائر وفق بنود العقد . 7

 المتفق عليها مع الشركاء .

 يتم توزيع االرباح والخسائر بحسب عدد االسهم .. 7

ان عمر الشركة غير محدد وال يتاثر باعمار . 8 مرتبطة باعمار الشركاء فيها .ان عمر الشركة . 8

 المساهمين .

ان اعسار الشركة يؤدي الى اعسار الشركاء   .9

 ويعتبر كل شريك فيها معسرا .

ان اعسار الشركة ال يؤدي الى اعسار الشركاء وال  .9

 يعد كل مساهم فيها معسراً .

التضامن والشركة من اشكالها ، شركات . 11

 البسيطة ، والمشروع الفردي .

من اشكالها الشركات المساهمة والشركات . 11

 المحدودة .
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ا

ااةئل ااخفة ااالل 

ا؟امصامفهلمااخشاك ا-:1س

ا؟امصدهياااخاةصئصااختيايمكناتحايادهصامناتعاي ااخشاك ا-:2س

ا؟ا1991خةن اا21مصاانلاعااخشاكصتااحة اقصنلنااخشاكصتااخعااقيااقماا-:3س

ا؟قصانااينا:اخشاك ااخمحالاةالاخشاك ااخمةصدهم ,اخمشالعااخفاايالاخشاك ااخاةيط ا-:4س

ا؟مصاانلاعااخشاكصتاتاعصاخملكي ااأسااخمص اا-:5س

اتااالملا ؟مصااخفاقاايناشاكصتااختضصمنالشاكصا-:6س

ااكت ااخمةطلحصتااالتي ااصخلغ ااالنكليزي :ا-:1س

ااخشاك ااخمحالاةاااااا-3اخشاك ااخمةصدهم اااا-2اخشاك ااااااا-1

ااخشاك ااخاةيط اا-6اخمشالعااخفاايااااا-5اخشاك ااختضصمني ااااا-4

ا

اامالحظ :

علىىىااخمىىااس/ااخمااةىى اااىىالءااالدهميىى اخلمةىىطلحصتااخمحصةىىاي ااخىىلاااةافىىياكصفىى ااخفةىىل اخهىىذاااخكتىىص ا

%امىىنااخااجىى ا11حصنىىصتااختحايايىى اكصفىى اامىىصايىىا الفىىيااالمتلتاةىىيصاااجىى اخهىىصافىىيااخنشىىصطااخيىىلميا

امنامفهلمااخكتص .اصعتاصادهصاجزءامهما

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 شاكصتااختضصمن اخفة ااخثصنيا/
 

اا-اعاااالنتهصءامنااااة ادهذاااخفة اةتكلناقصااااعلىا:ا-:أدهاا ااخفة 

 معاف امفهلمالتعاي اشاك ااختضصمن -1

 اختضصمنفهمااخاةصئصااخائيةي اخشاكصتا -2

 معاف امصدهي اعقاااخشاك المحتليصته -3

امعاف ااجااءاتالمةتلزمصتااختأةيس -4

ا  تمهيد

ايايكلنااالعتاصاااخائيسافيهصاخشاةي ااخشاكصءاا,انااخشاك ااختضصمني ادهياشاك ااشاصصاااا

ليقةماااسااخمص افيهصااخىاحةصامتفقاعليهصالمثات افياعقاااخشاك اا,الاخثق ااخمتاصاخ ااينهم

لتكلنامةؤلخي ااخمشصاكينافيهصاغياامحالاةاامعنىااناخاائنيااخشاك ااخحقااصخاجلعااخىااالملا ا

ااعةصاااخشاك  تتكلنامناعااامنااالشاصصاالايق اعناالدهيا,ااخاصة االيامنااخشاكصءاعنا

ذخكافصناشاك ااختضصمنايمكناتكلينهصاايناافاااااالةاةااخلاحاةاالا.الخااثنينالالايزيااعناعشاة

اا.افيمصااينهماخلقيصمااصخمشصايعااخةغياةاااخمعصا الاالةاقصءااخذيناتااطهماثق امتاصاخ 
ا

اخقضصيصااخمتعلق ااتصخي االااكصف التعايالتها1991خةن اا21لخقااايناقصنلنااخشاكصتااخعااقيااقماا

ا.الااااتهصالاشهصادهصالمحتليصتاعقادهصاتكليناشاك ااختضصمنالتةجيلهص

ا

اامفهلماشاك ااختضصمن

اعلىااالعتاصاااخائيساناشاك ااختضصمنادهيانلعامناانلاعاشاكصتااالشاااا الدهلااصصاخقيصمهص

اةتماااااخشاك النجصحهصادهلااخكاياافيالدهذااخهاالاهاا)همانصءالاخثق ااخمتاصاخ اايشاةي ااخشاك

(المةؤلخيصتهمافيهصاغياامحالاةاامقاااااةتثمصااتهمافيااخشاك اامقاااااخثق ااختياتااطااخشاكصء

ا ايحقاخاائنيهصاعناااعةصادهصااخاجلعااخىااالملا ااخاصة االياشايكافيهصالمطصخاتهااتةاياااينا

ا.ااخشاك الالايحقاخهاافضااختةاياااناكصناقصااااعلىاذخك

اااا

ا
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ا

اذاااةاحاعاااايق اعنااثنينالالايزيااعناعشاةا)لدهياتتكلنامناعااامنااالشاصصااخطايعييناال

امصااذاا.اا(ااعضصءااخشاك اعضلالاحاافقطالج اتحليلهصااخىامشالعافااياالاامجهصاالاتةفيتهص

ازاااعااااعضصئهصاعناعشاةالج اتحليلهصاامصااخىاشاك امحالاةاالاشاك امةصدهم االا

انااخعقاااأذاا,اليقةماااسااخمص افيهصااخىاحةصامتفقاعليهصااينااخشاكصءافياعقادهصا.اتةفيتهص

فيااخشاك ااختضصمني ادهلااااةااختعاي اخلشاك الدهلااالةصساختشكيلهصالتشغيلهصاخذاالج اانايكلنا

ا.اقصنلنيصاتجناصاخةلءااخفهماالااالاتال افيالجهصتااخنظا

اتعاي ااخشاك ااختضصمني 

شاك اتتصخ امناعااامنااالشاصصااخطايعيينااليق اعناشاةينالالايزيااعناعشاةايكلنادهيا

ااختضصمنامةؤلخيهاشاةي الغياامحالاةا اليكلنلنامةؤلخيناعلىالجه احةهافيهص ا خك امنهم

ا.اعناجميعااختزامصتااخشاك 

 -:ا اخشاكصتااختضصمناخاةصئصااخائية

اا-:ايفيمصايأتضصمنا اخشاكصتااختاخاةصئصااخائيةايمكناتلايص

يااالشكااناتكليناشاك اتضصمنااةه ااكثا//ااEase of formationااااةهلخ ااختكلينا-1

اناك امصافيااالماادهلااختلة ااخىااتفصقااينامجملع ااخشاكصءاامقصان ااتصةيساشاك امةصدهم اأذ

ااخمقااة ااخقصنلني  اخلقلاعا اطاقص اتحاياه ايتم ااخشاك  ااتاايااااخشاكصءايقلملنلا,العقا اصنفةهم

ا.اااالملا ااخالزم اختكلينااخشاك 

ليعنياذخكاانامةؤلخي ا//ااا Unlimited Responsibilityااخمةؤلخي ااخغياامحالاةاا-2

اخشاكصءافياشاك ااختضصمنامةؤلخي اغياامحالاةاامقااااممتلكصتهمافيااخشاك احيثاتتعاىاتلكا

,اامعنىاانهافياحصخ اعاماقااةااخشاك ااخلشاكصءاخمةؤلخي ااخحالاالتمتاااخىااخممتلكصتااالااىا

علىاةاااااختزامصتهصاتجصهااخاائنينافيمكناخلاائنينامطصخا ااخشاكصءااصخةاااامنااملاخهمالممتلكصتهما

,اامعنىاانهافياحصخ ااكذخكافصنااخمةؤلخي اتضصمني لاخشاةي احيثاانااخمةؤلخي اغياامحالاةا

اايااليةت طيعااخةااااخنةياهافيامقاااااخاةصاةااختياتتعاىاحالااانااحاااخشاكصءايكلنامعةاا

اا.اممتلكصتهافيااخشاك افصنااخشاكصءااالااينايتحمللناتلكااخاةصاةافيمصااينهم

ا

ا

ا



  الباب االول حماسبة الشركات              الثالث جتاري                

   

 
 

- 01 - 

ا

منااخمتعصا اعليهااناجميعاا//ااJoint Managementااالاااةااخمشتاك ا)اخجمصعي (اا-ا3

,االاختةا ااخقصنلنيافيمصاياتاطاانشصطااخشاك اخشاكصءافياشاك ااختضصمناخهمااخحقافيااالاااةا

ينصااخعقااةااح اعلىااال اذخكامث اانايكلنااحاااخشاكصءادهلااخلحياااخمال ااأذاامصخملذخكا

ا اعقلا اعلى اياالاصختلقيع اعصم  الاةف  اذخك اشصاه امص اال ااخغيا اجميعاقتااضامن اان ااخقل  مكن

لانادهذهااختةافصتاتعتاااملزم اخاقصءاانافياتةافصتهمافياااااةاشؤلنااخشاك اخشاكصءامتةصلل

ا.ااخشاكصء

ا

ا

معنىاذخكا//اااCo. Ownership or partnership propertyااخملكي ااخمشتاك ااا-4

اناجميعاملجلااتااخشاك اتعتاااملكي امشتاك اخجميعااخشاكصءااغضااخنظااعنااخشايكااخذياقاما

قطع اااضاخلشاك اكحة افياااسااخمص افصناتلكااخممتلكصتالمعنىاذخكاانهااذااقامااحاااخشاكصءا

االا االاضاملكي  ااالةل  اخاصقياعنصةا ااخحص  الكذخك ااخشاكصء اعلىااخمشصعاخجميع تةاحاملكي 

ا.ااخملجلاات

ا

اا-5 افيااالااصحا اParticipation in profitsااخمشصاك  ااخحقافياا//ا اخهم ااخشاكصء جميع

ا اينصاعليه اخمص اطاقص ااخشاك  ااااصح افي ااالااصحااخمشصاك  اتلزيع اكيفي  احيث امن ااخشاك  عقا

ااخشاكصء ااين االاا,الاخاةصئا ااخااح اختلزيع اعلىااةصسامعين اينصااخعقا اخم ااذا اعصم  لاةلاة

ا.ايفتاضاانااختلزيعااصختةصليا,ااخاةصاةااينااخشاكصء

ا

,اماتاطااصعمصاااخشاكصءافيهصاااناعماااخشاك ااختضصمني ا//اامحالاي اعماااخشاك ااختضصمني ا-6

مث اانةحص افضالًاعلىااةاص اانقضصءااخشاك ااالااىااذاانااخشاك اتنح اعناالفصةااحاااخشاكصءا

قصنلنااخعااقياخلشاكصتافيااحاااخشاكصءاالاافالةهاالاعامامقااتهاعلىااالةتماااافياحينااجصزااخ

ا.اااختضصمني امعالاث ااخشايكااخمتلفياجلازااةتماااااخشاك اا11امصاتها

اعقاااخشاك المحتليصته

ليتضمنااخعقااامناقالهماالامناقا اممثليهمااخقصنلنييناصًايعاااخمؤةةلناعقاااخشاك املقعاااااااا

ا-:مصايأتيااكحاااانى

ا.ااةمااخشاك النلعهصا-:االالًا

ا.اعلىااناتكلنافيااخعااقا,خلشاك اااخماكزااخائيساا-:اثصنيصًا

ا.الاخطايع ااخعصم اخلعم ااخذياةتؤايها,ااخغاضااخذياتمامنااجلهاتصةيسااخشاك ا-:اثصخثصًا
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ا

اضمنااحاىااخقطصعصتااالقتةصاي األ.اعلىاانايكلناادهافهصانشصطااخشاك ااخمةتماامنا-:ااااعصًا

ا.ااالااىاذاتااخعالق اانشصطهصااخقطصعصت

ا.ااأسامص ااخشاك التقةيمهااخىاحةصا-:ااصمةصًا

ا.اكيفي اتلزيعااالااصحالاخاةصئاا-:اةصاةصًا

اا.ااةمصءااخمؤةةينالجنةيصتهمالمهنهمالمحالتااقصمتهمااخاائم المقااااحةةهما-:اةصاعصًا

ا

ا-:المةتلزمصتااختصةيساإجااءات

ااا-:اتتمااجااءاتااختصةيسااتقايماطل ااختصةيسا)ااخىامةج ااخشاكصت(اليافقااهااااااااا

ااعقاااخشاك اا-:االال

شهصاةااخمةا ااصيااعااخنةاهااخقصنلني امناااسااخمص اليتلخىامةج ااخشاكصتامفصتح ااا-:ثصنيصا

ااخنشصطاااخجهـــ  معااخماتة اذاتااخعالق ااصخنشصطااخمحااافياعقاااخشاك اخلتصكاامناانةجصمادهذا

ا ااخقلمي  ااختنمي  ااط  القا الا. ااخقصنلن اجه الج  اأي املافق  اااذ ااختعليمصت اال علىاااخنظصم

امةج ا اامصم ااخعقا اتلثيق الج  ااخشاك  اتصةيس اعلى ااالةلخي  ااخملافق  امصتمت الاذا اختصةيس

اخشاكصتالنشاامةج ااخشاكصتاقاااااخملافق اعلىاتكلينااخشاك اافيااخنشاةااخاصة ااصخشاكصتاا

ا ااختصةيسااال  اشهصاة اتةاا اثم ااخةح ااخيلمي  اشاةا15لفي التعا انشاه اتصايخ امن اصًايلمصً

 الاةمااصصاتعا ااهاصًاالتكتة ااخشاةي ااخمعنلي الاذخكايكلنااخهصاذم امصخي امةتقلاعتاصاي

اا ااصة  الجنةي  اهص ااخاائلخهص اعلى ااألاايناخقصالي  امع الاختعصم  الاخمايلني  ايتعصم ااني  كمص

ا.اااخشاصااخطايعيالالاتعةاااالااصعةصاااحاااخشاكصءاليةاحاك اشايكامنااخشاكصءاماينصًاخلشاك 

ااافضااخمةج ااختأةيسافيج اعليهاأاااءااالةاص اليحقاخطصخايااختأةيسااالعتااضاخاىالأذاا

اافضااخلزياااالعتااضايجلزااخطعناخاىااخمحكم ااخماتة ا.ايلمصًالاذاا31اااختجصاةااال الزي

اليجلزاخلمؤةةيناتقايماطل اجايااختأةيسااخشاك ااختياافضاتأةيةهصاأذااانتفىاةا ااخافضا.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

اأةئل ااخفة ااخثصنيااااااااااااااااااااااااااااا

ا

الضحامفهلماشاك ااختضصمن؟ا-:1س

افياشاكصتااختضصمناخمصذاايكلنااالعتاصاااخائيةيافيهصاخشاةي ااخشاكصء؟ا-:2س

ا؟ا؟اعاادهصامعااخشاحمصدهيااخاةصئصااخائيةي اخشاك ااختضصمنا-:3سا

اا؟امصدهيامحتليصتاعقااشاك ااختضصمنا-:4س

اخمصذاايكلناعماااخشاك ااختضصمني اماتاطااصعمصاااخشاكصءافيهصا؟اا-:5س

المةتلزمصتاتصةيساشاك ااختضصمن؟تااشاحااجااءا-:6س

ااكت ااخمةطلحصتااالتي ااصخلغ ااالنكليزي :ا-:1س

ااخملكي ااخمشتاك ا-1

اخمةؤلخي اغياامحالاةاا-2

ااخمشصاك افيااالااصحا-3

ااالاااةااخمشتاك )اخجمصعي (ا-4

اةهلخ ااختكلينا-5

ا   

ا

ا

ا

 

 
ا

ا

ا

ا

ا
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ا
 اأسااخمص افيااخشاكصتااختضصمني  اخفة ااخثصخثا/

ا

اا-اعاااالنتهصءامنااااة ادهذاااخفة اةتكلناقصااااعلىا:ا-أدهاا ااخفة ا:

 تعاي ااأسااخمص ا- 1

 ا-اثاصتااخعمليصتااخمحصةاي اعنااتكلينااأسااخمص افياحصالتاعاةاادهمهصا:اا- 2

 اذااكصنااأسااخمص اعلىاشك احةصانقاي اا-أااااااااااااا

 اااذااكصنااأسااخمص اعلىاشك احةصاعيني ا- اااااااااااا

عنااتقايمااخشاكصءاالااحاااخشاكصءاةصفيااةل امحلهااختجصايامقصا احةتهافياا-جااااااااااااا

ااأسامص ااخشاك 

تتاعاشاكصتااختضصمناقلاعاااخمحصةا ااخمعالف افيااخمحصةا اخلمشالعصتااخفااي ا / تمهيد

أذاتمةكااخشاكـ اةج ااخيلمي ااخعصم الةج ااالةتصذااخعصماليتماتةجي ااخعمليصتااختجصاي افيادهذها

حة احجماأعمص اااخةجالتا,الخكـــــــناكثياامنااخمحصةاينايةمملنااخنظصمااخمحصةاياخلشاك ا

 فمنهمامنايةتعم ااخةجالتااخمةصعاهاةلاءاكصنتايلميصتاألاافصتااأةتصذامةصعاا.اا,اخشاك ا
ا

جاىااخعا اعلىاتعاي ااأسااخمص اعلىاانهاةصفياأةل ااخمشالعاأيا//اتعاي اااسااخمص ا

ايمث امجملعاحقلقاأةحص ا اأيااناااسااخمص  ا, ااخاةلم ااألةل القيم  اخفاقاايناقيمـــــــ 

ا افي ااخممثل  ااالااصاخمشالع ااخيهص امضصفص ااخشاكصء اقا  امن ااخمقام  ااالةلي  ااخحةـص حاقيم 

ا الأيااحتيصطيصتااااىا.اخماحل امنااالعلامااخةصاق
ا

ا افيااخشاكصتااختضصمني  ااأسااخمص  ا// ااخملاا اا26حاات اا21ل اا22ل اقصنلناا34ل من

ا ااقم ااخعااقي اا21اخشاكصت اا1991خةن  اةن  افي افا2114لتعايالتـــــه ااخشاك اااسااخمص  ي

اختضصمني ا,العليهايقةماااسااخمص افيااخشاكـــــ ااختضصمني ااخىاحةصااينااخشاكصءااملج ا

عقاااخشاك ا,اعلىاانايافعااصخاينصاااخعااقياليج اانايافعااصخكصمـ اقا اةالااشهصاةااختأةيسا

صتهصالاليجــــلزالاناياةصاخممصاة انشصطااخشاكـــ ااخمحـــااافــــياعقادهــصالاخلفــــصءااأختزام

ا(اا511ا111اختةا ااـــهااالفصاخذخكا,اليجــ اأنااليق ااخحـــاااالانـــىاخاأسااخمص اعــــنا)

االتاينصا الأن اعلىاــ, ااالااى ااخمصخكيـــن الحقلق ااخمص  ااأس امجملع ااخى ااخمطللاصت انةا  زيا

ا%اا.ا31
ا

اختصةيساانامنااخلاج اعلىاةاقاانااينصافياأجاأءاتا//اااخمعصخج ااخمحصةاي اخاأسااخمص 

اطل ا اتقايم ااخمةصا اعنا ااحا اخاى ااأسااخمص  امــــن اقصنلنص ااخمحااة ااخنة  اايااع اخمؤةةين

اختصةيساامصااخحةصااخعيني افيتـــــــماتقييمهصامناقا اخجصنااصة اليج املافق اجميعااخشاكصءا

اا-:ا,اليمكناتلضيحاطاقاةاااااأسااخمص اكصالتياعليهص
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ا

االمال على شكل حصص نقديةرأس ا.3

ااأسااخمص اعلىاشك احةصاعيني ا.2

ا(اأياميزاني امح اتجصايااأسااخمص اعلىاشك املجلااتالمطللاصتا)ا.3

اااأسااخمص اعلىاشك اعم ايذكاافياعقاااختأةيسا.4

ا

ااخمعصخج ااخمحصةاي ااتكلينااأسااخمص افيااخشاك ااختضصمني االةنتنصل افيمصايأتي

يقلمااخشاكصءااتقايماحةةهماااأسااخمص انقااافيا//اااخمص اعلىاشك احةصانقاي ااساا-الال:

اةنالقااخشاك االافيااخحةص ااخجصاياخلشاكــــ افيااخانكا.

أتفقاأحماالمحماالحةيناعلىاتأةيساشاك اتضصمني ااأةماا11/4/2116فياا-(ا:ا1مثص ا)ا

(ا3:اا3:اا4(ااينصااملزعاانةا ا)لنامليا11اشاك اأحماالشايكيهااختضصمني اااأسامص امقاااها)

اعلــىااختلاخيالقااتماأيااعااخمالغافيااخحةص ااخجصاياخلشاك افيااخانكا.ا

اتةجي اقياااأسامص ااخشاك ا-2ااااأيجصااحة اك اشايكافيااأسااخمص ا-1ا-اخمطلل ا:

ااعاااااخميزاني ااالفتتصحي اا-3اااااااااااااا

امجملعااخحةصا11=اا3+اا3+اا4ااااااااااا/1اااااا-اخح ا:

اا×ا11ا111ا111اااأسامص ااخشايكااحماا=ااااااا
 

  
ااينصاا4ا111ا111=ااااا

×ااا11ا111ا111=اااأسامص ااخشايكامحماااااااا
 

  
ااااااينصااااااااااااا3ا111ا111=اااااا

×ااا11ا111ا111اأسامص ااخشايكاحةيناا=اااااااا
 

  
ااااينصاااااااااا3ا111ا111=ااااا

ا/اجصايامناحـا/ااخانكااا11ا111ا111ااااااااااااااااا/ا2

ااخىامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااأسامص ااخشايكاأحماااا4ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااأسامص ااخشايكامحمااا3ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااأسامص ااخشايكاحةينااا3ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااا

اتةايااحةصااخشاكصءاااأسااخمص افيااخحةص ااخجصاياخلشاك اخاىااخانكاااااااااااا

ا

ااااااااااااااااااااااااا
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ااااااااااخميزاني ااالفتتصحي اخشاك ااحماالشايكيهااختضصمني ااااااااااااااااااااااااااااااااااا///اااااا3

اا

ااخمطللاــــــــــــــــصتاااااااااااااااـــلااتااااااااااااااااااااااااخملجـــــااااااااا

ااأسااخمص اااااااااااااااااااااااااااااخملجلااتااخمتاالخ اااااااااااااا

                         

ااأسامص ااخشايكاأحمااااا4ا111ا111             ااااخانكا/اجصاياااااا11ا111ا111ااااااا

ااأسامص ااخشايكامحمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا3ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااأسامص ااخشايكاحةينااااا3ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا11ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااا11ا111ا111ااااااا

ا

يقلمااخشاكصءااتقايماحةةهماااأسااخمص اعلىا//اااأسااخمص اعلىاشك احةصاعيني اا-ثصنيصً:

ا,اةيصااتا..............ااخخا.اصًا,ااثصثاأةل اعيني اكأناتكلنااضصع اشك 

ا

خينصاعلىاتكليناشاك اتضصمني ااأةماشاك ااخينصالمينصاتأتفقا1/4/2111فياااا-(ا:ا2مثص ا)ا

اتلقااقام,ايناتاينصااتقامامنصةف ااينااخشايكمليلنا(ا11ااأسامص امقاااها)اختضصمني المينصا

اخينصاخا-كصالتيا:اصحةتها ك اشايك اىاشكـ اعلاصهتاحةتقاماشايك  امليلنا3)اضصع اقيمتهص )

علىاشك اةيصاةاقيمتهصااصحةتهااخشايك امينصا,ااينمصاقامتااينصاا(امليلن2)اهقيمتاصًااثصثصاالاين

ا.ااينصاالاخاصقيانقااافيااخحةص ااخجصاياخاىااخانكامليلناا(4)

افيااأسااخمص ا ايجصااحة اك اشايك(اا1)اااا-اخمطلل ا:

ا أثاصتاقيلاااخيلمي ااخالزم (اا2)ااااااااااااااااا

  اعداد الميزانية االفتتاحية(  3)                اا

     

   = في رأس المال   ةحصة كل شريك /ااا1ا-اخح ا:
           

 
ادينار   5 111 111=    

ا

امنامذكلايناااااااااااااااااااااااااا/ااا2

احـا/ااخاضصعهاااا3ا111ا111اااااااااااااااااااااا

احـا/ااالثصثاااا2ا111ا111اااااااااااااااااااااا

اااحـا/ااأسامص ااخشايكاخينصاخىاااا5ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

افيااأسااخمص ااقياااثاصتاحة ااخشايك اخينصااااااااااااااااااااااااااااااا
اا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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امنامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخةيصااتاااا4ا111ا111ااااااااااااااااااااا

ا/اجصاياحـا/ااخانكاااا1ا111ا111ااااااااااااااااااااا

اامص ااخشايكامينصحـا/ااأسااخىاااا5ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

افيااأسااخمص ااقياااثاصتاحة ااخشايك امينصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ااااخميزاني ااالفتتصحي اخشاك اخينصالمينصااختضصمني اااااااااااااااااااا/اااااا3

ا

أتفقامالانالزيالناعلىاتكليناشاك اتضصمني ااأةماشاكـــ اا1/3/2115فياا-(ا:3)مثص ا

اخيعلىااختلاا2:اا3اينصاامقةمااينهماانةا امليلنا(اا51امالانالشايكهاااأسامص امقاااها)

ا اقام ااضلقا اعلىاشك  ااخةلقي اخشايكامالاناحةته اقيمتهص اا21ا)اصعه ا( امليلن اينمصااينصا

اـهاعلىاشك ااثصثاقيمتهااخافتاي حةتلنااخشايكازيــااينمصاقاماااينصامليلناا(ا31اكلفتهصاكصنتا)

اتقييمـهاامالـغامليلناا(ا5ا) اتـم (امليلناا15ا)ا اكلفتهصاينصاالاضصعامليلنا(ا3ا)اينصاالقـا

ااينصااا.ا(امليلنا19ا)ـغاقاعلــىاقالخهصاامالـــاينـصاالتــمااالتفص

ا(ااثاصتااخقيلاااخاصة ااااسااخمص ا2)ا,اااأيجصااحة اك اشايكاااأسااخمص ا(اا1)اا:ااخمطلل 

اا(ايتحم اجصاياك اشايكااصخفاقاانالجاااااااااااااااااااااااااااااااااااا4)اااا,ااااعاااااخميزاني ااالفتتصحي (اا3)اااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااامجملعاحةصااأسااخمص ا5=اا2+اا3///ااااا1اااا-اخح : 

ااخمطللاصتالحقااخملكي ااخملجلااتا

 الموجودات المتداولة
 3 000 000البنك      
  6 000 000البضاعة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4 000 000مجموع الموجودات المتداولة  

 
 الموجودات الثابتة 

 4 000 000السيارات   
 1 000 000االثاث      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 3 000 000مجموع الموجودات الثابتة    

 

 حق الملكية وراس المال 
 5 000 000رأس مال الشريك لينا    
 5 000 000رأس مال الشريك مينا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 30 000 000مجموع راس المال للشركة  

 

ا11ا111ا111مجملعااخمطللاصتالحقااخملكي اا11ا111ا111مجملعااخملجلااتااااااااا
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×ااا51ا111ا111ا=ااحة ااخشايكامالانافياااسااخمص ا
 

 
ااااااااااااينصااااااا31ا111ا111=ااا

ا×ااا51ا111ا111حة ااخشايكازيالنافيااأسااخمص ا=ااا
 

 
ااااااااااااينصااااااااااااااااااااااا21ا111ا111=ااا

اااخاصة ااتكلينااأسااخمص اخقيلااااا///اا2اااااا

ااخةلقيها,ااا-مالحظ اا: ايالئماقيمتهص اامص اانااخملجلااتااخمقام اقااتمااعصاةاتقييمهص نالحظادهنص

ااعتمصاااخقيم ااخةلقي اخلملجلااتااخمقام اكحة اخلشايكافياااسااخمص ا.االيتما

امنامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخاضصعهااا21ا111ا111اااااااااااااااااااااا

احـا/اجصايااخشايكامالانااا11ا111ا111اااااااااااااااااااااا

اااخىاحـا/ااأسامص ااخشايكامالانا31ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اقياااثاصتاحة ااخشايكامالانافيااأسااخمص اااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااا

امنامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااالثصثاااا3ا111ا111اااااااااااااااااااااا

احـا/ااخاضصعهاا19ا111ا111اااااااااااااااااااااا

ااخىامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/اااسامص ااخشايكازيالناا21ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/اجصايااخشايكازيالنااااا2ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااقياااثاصتاحة ااخشايكازيالنافيااأسااخمص اااااااااااااااااااااااااااااااا

اا

ااالفتتصحي اخشاك امالانالشايكه اخميزاني ا                       ///3اااا

                               

ااخمطللاصتاالااسااخمص ااخملجلااتا

ااأسااخمص ااخملجلااتااخمتاالخ 
ا

اااسامص ااخشايكامالاناا31ا111ا111
ااأسامص ااخشايكازيالنا21ا111ا111

ا
ااأسامص ااخشاك ا51ا111ا111
اجصايااخشايكازيالناا2ا111ا111

ا

ااخاضصع ااااا39ا111ا111
ا

ااخملجلااتااخثصات 
ااإلثصثاا3ا111ا111
اجصايااخشايكامالانااا11ا111ا111

ا
ا
ا

ا52ا111ا111اخمطللاصتالحقااخملكي امجملعاا52ا111ا111مجملعااخملجلااتا
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ك اقاايقلمااحاااخشاكصءااتقايماةصفيااةل امحلهااختجصايامقصا احةتهافيااأسامص ااخشاا-ثصخثصا:

ا-:ايلدهنصاقاايتفقااخشاكصءاعلىامصيأت

ياهصافياةجالتااخشاك اكمصادهــعاماأجااءاأياتعايالتافياقيماملجلااتالمطللاصتااخمح الاثاصت -1

الاقيمتهصااخافتاي ا.

ااخملجلااتا -2 اتظها احيــــــــــث اخلشاك  اانتقصخهص اقا  ااخمح  المطللاصت املجلاات اتقايا أعصاة

ا.لاخمطللاصتااةجالتااخشاك ااقيمهصااخمتفقاعليهصااعاااعصاةااختقاياا

اا-لفيمصايأتياتفةي اخلحصختينااخمذكلاتيناةصاقصا:

وهنا تسجل الموجودات والمطلوبات فـــــــــي   -: عدم اجراء تعديالت على موجودات ومطلوبات المحل.1

سجالت الشركة بقيمتها الدفترية حيث نجعل الموجودات مدينة والمطلوبات دائنة مــــــع جعل حساب رأس 

 -ية :هذه الحالة أحدى االحتماالت األتمال الشريك دائنا بالفرق ، وتواجهنا في 

اا-اأ ااخملجلاات ااأثاصت انقلم ااخحصخ  ادهذه امص الفي ااأس احةص  ااخى ااخفاق التاحي  لاخمطللاصت

اااخشايكاليكــلنامعصاالاخحةتهافيااأسااخمص ااخمتفقاعليها.

افيااأسااخمص اا-ا  ااخشايكااخمتفقاعليهص ااخىااخشاك اعناحة  ااخمنتقله ايق اةصفيااالةل  قا

اا-لفـــيادهذهااخحصخ اتتمااخمعصخجهااأحاااخلجهينااالتيينا:

اخنصاعلىاقيصمااخشايكااافعااخفاقافيااخةنالقاالااخانكاحيثايجع احةص ااخةنــــالقاالا -1

ااخانكاماينصًالحةص ااأسامص ااخشايكااائنصا.ا

ااخنصاعلا -2 الَعٌا ااخشايكااصخافع اقيصم احيثايجع احةص اشهـــــــاةااىاعام امح  اخفاقاشهاة

ااخمح اماينصالحةص اااسامص ااخشايكااائنصا.

ايزياا-ج افيااأسامص ااقا ااخمتفقاعليهص ااخشايك اعناحة  ااخىااخشاك  ااخمنتقله ةصفيااالةل 

ا-اخشاكـــ الفيادهذهااخحصخ اتتمااخمعصخج ااصحاااخلجهينااالتيينا:

اخنصاعلىاجلازاخشايكااةح ااخفاقامنااخةنالقاالااخانكاحيثايجعـــ احةص ااأسااخمص ا -1

 ماينصالحةص ااخةنالقاالااخانكااائنصًا.

اخفاقااحتيصطياااسامص احيثايجع احةص اااسامص اصاعلىاجلازاةح ااخفاقالَعٌاااخناعام -2

ااخشايكاماينصالحةص ااحتيصطياااسااخمص ااائنصا.

ا) اتضصمـــناا1/3/2116فياا-:(4مثص  اعلىاتكليناشاك  العةصم الال الزيا اتفقاكالامنامهنا

ااااةــمص تكلناحةةهمااينصااعلىاانا(امليلنا111)اأةماشاك امهناالشاكصؤهاااأسامص القااها

ا
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علىااختلاخيا.القااقاماكالامنهمااةل اا%11%ا,اا15%ا,اا35%ا,اا41ااا-يا:اخشاك اكمصايأت

ا: ااختصخي ااخنحل الكصنتاعلى ااأسااخمص  افي احةته امقصا  امحله اامالييناا-لاةـــــلم ااخماصخغ ((

ااخانصنياا((

ااينصا(اا21ا)ا اينصاا/ااضصع(اا24ا)/ااااضيا/ااخملجلااتااا-مح امهنا:

اااينصاا(اا4ا)ا/ااائنلن/اخمطللاصتااااااااااااااا

ااااااااااااااااينصا(اا2ا)/ااانكااينصااا(15)اينصا/ااثصثاا(ا16ا)ا/ااااضي/ااخملجلااتاا-مح اال :

ااينصاا(اا1ا)/االااقااخافعا/ااخمطللاصتاااااااااااااااا

ااينصاااااا(اا1ا)اةنالقاااينصاا/(اا2ا.ا5ا)ااينصاا/ااثصثا(ا15ا ا)/اااضصع/ااخملجلااتاا-مح ازياا:ا

ااينصاا(اا2ا)/ااائنلنا/ااخمطللاصتاااااااااااااااا

ااينصااا(اا6ا)اينصاا/ااثصثاا(اا5ا ا)/ااضصع/ااخملجلااتا-مح اعةصما:ا

ااينصاا(اا2ا)/االااقااخافعا/ااخمطللاصتاااااااااااااااا

القاااتفقااخشاكصءاعلىااناتمث ااةل الاةلمامحصخهماحةةهمااااسامص ااخشاك ااأةتثنصءااا

اعةــــــــصمافتقاااانايةح االايافعااخفاقااخىاانكااخشاك ا.

ا: اا-اخمطلل  اا1) الشاكصؤه( امهنا اشاك  اةجالت افي امصتقام ااثاصت اا ا) ااخميزاني اا2, ااعااا )

ا.االفتتصحي اخلشاك 

احة ااخشايكامهناافياااسامص ااخشاكـ ااينصااا41ا111ا111%ا=ا41×اا111ا111ا111ااا-اخح ا:

احة ااخشايكاال افياااسامص ااخشاكـ اينصااا35ا111ا111%ا=ا35×اا111ا111ا111ااااااا

احة ااخشايكازياافياااسامص ااخشاكـــ ااينصااا15ا111ا111%ا=ا15×اا111ا111ا111ااااااا

احة ااخشايكاعةصمافياااسامص ااخشاك ااينصااا11ا111ا111%ا=ا11×اا111ا111ا111ااااااا

اا

امنامذكلاينااااااااااااااااااااااا

احـا/ااالااضياااا24ا111ا111ااااااااااااااا

احـا/ااخاضصعهااا21ا111ا111ااااااااااااااا

ااخىامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخاائنلنااااا4ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/اااسامص ااخشايكامهناااا41ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااا

ااثاصتاحة ااخشايكامهناافيااأسااخمص ااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ااااااااااااااااااااااا
ا
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اااااااااااااااااااا
امنامذكلاينااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااالااضياا16ا111ا111اااااااااااااااا
احـا/ااالثصثاا15ا111ا111اااااااااااااااا
احـا/ااخانكااااا2ا111ا111اااااااااااااااا
ا(احـا/اشهاةااخمح اا)ااخفاقااينااالةل الاخاةلماااا3ا111ا111اااااااااااااااا

ااخىامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااااا
احـاا/االااقااخافعااا1ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااا
احـا/ااأسامص ااخشايكاال اا35ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااا

اأثاصتاحة ااخشايكاال افيااأسااخمص ااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااا

امنامذكلايناااااااااااااااااااااااا

احـاا/ااخاضصعهاا15ا111ا111اااااااااااااا

احـا/ااالثصثااااا2ا511ا111اااااااااااااا

احـا/ااخةنالقااااا1ا111ا111اااااااااااااا

ااخىامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخاائنلنااا2ا111ا111اااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااأسامص ااخشايكازيااا15ا111ا111اااااااااااااااااااااااااا

ا(اخملجلااتالاخمطللاصتحـا/اأحتيصطياااسااخمص ا)اخفاقاايناااا1ا511ا111اااااااااااااااااااااااااا

اأثاصتاحة ااخشايكازياافيااأسااخمص اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااا

اااااااااااااااااا

امنامذكلاينااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخاضصعهاااا5ا111ا111اااااااااااا

احـا/ااالثصثاااا6ا111ا111اااااااااااا

احـا/ااخانكاااا1ا111ا111اااااااااااا

ااخىامذكلاينااااااااااااااااااااااااااا

احـا/االااقااخافعااا2ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااا

احـا/اااسامص ااخشايكاعةصماا11ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااا

اأثاصتاحة ااخشايكاعةصماااأسااخمص اااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

اا-مالحظصتاحل ااخح ا:

االال//ااصخنةا اخلشايكامهناا

ااينصاا41ا111ا111=ا4ا111ا111ا-(21ا111ا111+ا24ا111ا111)ا=اةصفيااةل امحلهاااا
ا

ا(ااينصاالةصفيااالةل اتةصلياحةتهاتمصمصا.ا41ا111ا111لاناحةتهااااسامص ااخشاك ا)ا

اثصنيص//ااصخنةا اخلشايكاال ا
اها=ةل امحلةصفياااااا

ااينصاا32ا111ا111=1ا111ا111ا-(اا2ا111ا111+ااا15ا111ا111+اا16ا111ا111)اا

ااناحة اال افياااسامص ااخشاك ادهلا علىاافعااخفاقا,الاليلجاانصاا35ا111ا111امص

ااينصاا.ا3ا111ا111شهاةامح ااامقااااافصخفاقادهنصايَعاٌا

ااصخنةا اخلشايكازياااثصخثص//

ااينصااا16ا511ا111=اا2ا111ا111ا-ا(1ا111ا111+اا2ا511ا111+اا15ا111ا111)اها=ةصفيااةل امحلااا

ااناحة ازياافيااأسامص ااخشاك ا اينصاالاليلجاانصاعلىاةح ااخفاقااا15ا111ا111امص

ااينصاا.اا1ا511ا111احتيصطياااسااخمص اامقااااايَعاٌافصخفاقادهنصا

ااصخنةا اخلشايكاعةصماااااعصً//

ااينصاا9ا111ا111=اا2ا111ا111ا–(ا6ا111ا111+اا5ا111ا111)اا=ال امحلهةصفيااةااا

ااخمطللاصتااااخميزانيــــ ااالفتتصحيـــ اخشاكـــ امهنـــاالشاكــصؤهاااخملجلااتاااااااااااااااااااا
ا

ااخملجلااتااخمتاالخ 

ااخةنالقااا1ا111ا111
ااخانكااااااا3ا111ا111
ااخاضصع ااااا41ا111ا111

اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا

ا44ا111ا111اخمتاالخ اااامجملعااخملجلااتااا
ا

ااخملجلااتااخثصات ا
ااالثصثااا23ا511ا111
ااالااضياا41ا111ا111

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اا63ا111ا111مجملعااخملجلااتااخثصات اااااااا
ا3ا111ا111شهاةااخمح اااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ااخمتاالخ اخمطللاصتا

ااخاائنلنا6ا111اا111اا
األااقااخافعا3ا111ا111اا

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا9ا111ا111مجملعااخمطللاصتااخمتاالخ اا

ا
ااخمطللاصتاطليل ااالج 

ا
اااسامص ااخشايكامهنااا41ا111ا111 11

 اأسامص ااخشايكاال اا35ا111ا111 11

 اأسامص ااخشايكازياااا15ا111ا111 12

 اأسامص ااخشايكاعةصماا11ا111ا111 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14

 111ا111ا111مجملعاااسااخمص اخلشاك اااااا 15

ا1ا511ا111احتيصطيااأسااخمص ااااااااااااااا 16

ا
ا115

ا111ا511ا111امجملعااخمطللاصتالحقااخملكي اا111ا511ا111ااااامجملعااخملجلااتاااا



  الباب االول حماسبة الشركات              الثالث جتاري                

   

 
 

- 14 - 

ا

اينصااليلجاانصاعلىاافعااخفاقاا11ا111ا111امصااناحة اعةصمافيااأسامص ااخشاكهادهلا

ااينصاااخىاانكااخشاك ا.اا1ا111ا111فعليهايقلماعةصمااافعامالغا

اا-(ا:ا5مثص ا)ا

مناعليالعمااعلىاتأةيساشاك اتضصمنااأةماشاك اعليالعماااختضصمني اااأساااتفقاكالًاااااا
امقاااه اا211ا)امص  ا( امليلن اانةا  ااينهم امقةم ا41اينصا اتما61%ا, القا ااختلاخي اعلى %ا

االتفصقاعلىاأنايقلماعليااافعاحةتهانقااًافيااخحةص ااخجصاياخلشاك اخاىااخانكااينمصاقاماعماا
ا)ااخماصخغااماليينااخانصنياا(ا- اميزاني امحلهااختجصايالكصنتاكصالتيا:حةتهاااأسااخمص اعلىاشك

ا
ا

شايكافياايجصااحة اك اامطلل خلااالنااجااءااياتعايالتاعليهصمنالقااتماقال اميزاني اعماا
اااخميزاني ااالفتتصحي ااعاااثماااخالزم اثاصتاقيلاااخيلمي الااأسااخمص 

ا

ااينصاااأسامص اااخشايكاعليا21ا111ا111%ا=ا41×ااا211ا111ا111ااا/اا1اااخح ااا/

اااااااااااااينصااااسامص ااخشايكاعماا121ا111ا111%ا=ا61×اا211ا111ا111اااااااااااااااا

امناحـا/ااخانكاا21ا111ا111اااااااااااااااا/اا2
ااخىاحـا/ااأسامص ااخشايكاعليااا21ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااا

اأثاصتاحة ااخشايكاعليافيااأسااخمص ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا

امنامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااااا
احـا/ااخةنالقاا11ا111ا111ااااااااااااااااااااااا
احـا/ااخاضصعهاا55ا111ا111ااااااااااااااااااااااا
احـا/ااالثصثااااا5ا111ا111ااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخماصنياااا51ا111ا111ااااااااااااااااااااااا
امص ااخشايكاعماحـا/ااأسااخىاا121ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااا

اأثاصتاحة ااخشايكاعماافيااأسااخمص ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا

ااخمطللاصتالحقااخملكي ااااخميزانيهااخعملمي اخشاك اعماااختجصاي ااااااااااااااااخملجلااتاااااااااا

 الموجودات المتداولة
 

 30               الصندوق
 55                البضاعة

 الموجودات الثابتة
 5االثاث                   
 50المباني                  

 

 حق الملكية
 300رأس المال            

 10رباح مدورة          ا

ا121ااااااااااااااااااااااااااا121اااااااااااااااااااااااا
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اااااااااااااااااااااااااا

ااالااصحاقااا/امالحظ ا*** ااصعتاصااانادهذه اخلشايكاعماامعاااسامصخه تماجمعااالااصحااخمالاة

اتحققتافيامشالعهااخفااياا.
ااا

ااخميزاني ااالفتتصحي اخشاك اعليالعماااختضصمني اااااااااااااااا///3ااااااااااااا

احقااخملكي الااسااخمص ااااااااااااااخملجلااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا
ااأسامص ااخشايكاعليااااا21ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااخملجلااتااخمتاالخ ااااااااااااا

ااأسامص ااخشايكاعماااا121ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااخانكاااااااااااااااااااا21ا111ا111ااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااخةنالقاااااا11ا111ا111ااااااااا
ااخاضصعهااا55ا111ا111ااااااااا

ا
اااااااااااااااااااا145ا111ا111مجملعااخملجلااتااخمتاالخ اااااااااا
ااااااا
اااخملجلااتااخثصات ااااااا

ااااالثصثا5ا111ا111ااااااا
ااخماصنيا51ا111ا111اااااااا
ااااااااااااا55ا111ا111مجملعااخملجلااتااخثصات اااااااااااا

اااااااا
ا211ا111ا111ااامجملعااخمطللاصتالحقااخملكي اااااااااااااا211ا111ا111اااامجملعااخملجلااتااااااااااا

ا

ا اتقايا الاخمطللاصتاعصاة ا:ااخملجلاات اخلشاك  اانتقصخهص اقا  ااختجصاي تقلماا-اخمح 

ااخمتفقا افقطالاقيمتهص ااختياتعهاتااهص الاخاةلم افقطا ااخيهص ااخمنتقل  ااأثاصتااالةل  اخشاك ادهنص

ماين الحةصاصتاااخملجلااتفيااخةجالتا,احيثاتجع احةصاصتاا–ايااعاااعصاةاتقايادهصاا–عليهصا

عناااخملجلااتفصذاازاااةصفياص ااخشايكااخمعنيااائنصااصخفاقا.اائن الحةصاصتااأسامامطللاصتاخ

ام األ ااخشايكااخحقافياةح ااخفاقانقاا ااعطصء ايتم ااخمتفقاعليهص ااخشايك ااخشاك احة  ناقا 

ااا-:ليكلنااصخقياااالتي

ا**ااامناحـا/ااأسامص ااخشايكاااااااااااااااااااااا

ااخىاحـا/ااخةنالقاألااخانكاا**ااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااا

عناحة ااخشايكااخمتفقاعليهصا,ايقلمادهنصااخشايكااصيااعااخفاقافياااخملجلااتأمصاأذااق اةصفيا

اا-االتيا:اةنالقاالاانكااخشاك اليكلنااصخقيا

امناحـا/ااخةنالقاألااخانكااااا**اااااااااااااااااااااا

ااأسامص ااخشايكاخىاحـا/ااا**ااااااااااااااااااااااااااااااا
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ااااااااااااااااااااااااااا

أتفقامصدهاالةصدهااعلىاتكليناشاك اتضصمني ااأةماشاك امصدهاالةصدهاااختضصمني اا-(ا:ا6امثص ا)

ا) امقاااه ا91اــاأسامص  امليلن اانةا  ااينهم امصدهااا1:2اينصا(مقةم ايقلم اأن ااختلاخياعلى على

يزاني امحلهااختجصايالكصنتاكمصاأمصاةصدهاافيقامام,انقااافيااخحةص ااخجصاياخلشاك اتةايااحةتها

ا)اخماصخغااماليينااخانصنيا(-يا:يأت

اميزانيــــــ امحـــــــــ اةصدهـــــــــــــاااختجصايــــــــــــ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااا

ااخمطللاصتااااااااااااااااااااااااااااخملجلااتاااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 المطلوبات المتداولة                                  وجودات المتداولـــةالم       
                                                                             

            6        الدائنون                                   1                البنك          
                 6            المدينون          
              44            ةالبضاع          

  48مجموع الموجودات المتداولة                 
                                               

 حق الملكية                                      الموجودات الثابـتـــة       
              

                 59  رأس المال                                        1            االثاث            
                 30          السيارات          

      31مجموع الموجودات الثابتة                      
     
                                                  33                                33 
ااااا

ا-:الىاأعصاةاتقاياااخملجلااتاكمصايأتيلقااتمااالتفصقاع

ااينصا(امليلناا9ا)اامالغااينصاالاخةيصااتا(امليلنا1ا.ا5ا)أعيااتقاياااالثصثاامالغاا-1

ااينصاا(امليلناا41.اا6ا)أعيااتقاياااخاضصعهاامالغاا-2

ااينصاا(امليلنا2.اا9ا)اعيااتقاياااخماينلناامالغاا-3

ايةح األايةااااخشايكاةصدهاامصخهاألامصعليهاعناطايقااخانكاا-4

ا

اأحتةص احة ااأسامص اك اشايكاا-1ااا-اخمطلل ا:

ااخجاياةااااااااااااااااااااااااااااااااااااأثاصتاقيلاااخيلمي افياةجالتااخشاك ااخقايم الاخشاك ااختضصمني اا-ا2ااااااااااااااااا

ااعاااااخميزاني ااالفتتصحي اا-3ااااااااااااااااا

اا-يا:مااخملجلااتايج امااعصةامصيأتيتفقااخشاكصءاعلىاتعاي اقياعنامصاتلضيحا//*ا
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ا

ااخملجلااتافياةج ااخمح ااختجصاي)اخقايم(اخيتمااثاصتانتصئجااعصاةااختقايااا.ماتعاي اقيا-1اااااا

اأغالقاةجالتااخمح ااختجصاي)اخقايم(اا.اا-2اااااا

انق الأثاصتااخملجلااتااخثصات افياةج ااخشاك ااختضصمني ا.اا-3اااااا

ااااااا

اا-:الدهنصكاطايقتيناختعاي اقيمااخملجلااتالدهمصاا

الاملجاهصايعا احـا/ااأسااخمص ااشك اماصشاا-:اخطايقهااخماصشاةا-1اااا

لاملجاهصاتعا ااخملجلااتامعاحةص الةيطايةمىاحـا/اأعصاةاا-:اخطايقهاغياااخماصشاةاا-2اااا

ااختقاياالاخذيايقف ااةياهافياحـا/ااأسااخمص اا

اا(الفقااخطايقهااخماصشاةاالالالمناثمااخطايقهاغياااخماصشاةاثصنيصا.ا6لةنقلمااح ااخمثص ا)ا

ا

الفقااخطايقهااخماصشاةاا-اخح ا:

امجملعاحةصاااسااخمص ا3=اا2+اا1///ااااااااااا1ا

ااينصاااأسامص ااخشايكامصدهااا31ا111ا111=ااا1/3×اا91ا111ا111ااااااااااا

ااينصاااأسامص ااخشايكاةصدهاا61ا111ا111=ااا2/3×اا91ا111ا111اااااااااااا

ااااااااااا///ااا2

امناحـا/ااخانكااا31ا111ا111اااااااااااااااااااااااا

احـا/ااأسامص ااخشايكامصدهاااخىااا31ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اأثاصتاحة ااخشايكامصدهاافيااأسااخمص ااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااا

ااخثال3 ااخاطلات ااأتاصع افةنقلم اةصدها ااخشايك احة  اأمص ااخقي/// اتعاي  ا) اةصاقص ااخمذكلاة ا,اثه م

ااغالقااخةجالتااخقايم ا,ااخنق الاالثاصتافيااخشاك ااختضصمني ااخجاياةا(ا

ا

امافياةجالتااخشاك ااخقايم تعاي ااخقيا**

ااعصاةااختقاياا=انقةصنا–اخاةيااااااااااالثصثا//ااااا

ااينصاانقةصناا511ا111=اا1ا511ا111ا–ا2ا111ا111ااااااااااااا

امناحـا/ااأسااخمص ااا511ا111اااااااااااااااا

ااخىاحـا/ااالثصثااا511ا111اااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااا

ا
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اا

ااااااااعصاةااختقاياا=انقةصناا–اخاةيااااخةيصااتا//ااااا

ااينصاانقةصناا1ا111ا111=اا9ا111ا111ا–ا11ا111ا111اااااااااااااا

امناحـا/اااسااخمص ااا1ا111ا111ااااااااااااااااا

ااخىاحـا/ااخةيصااتاا1ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااا

ااخاةياا=ازيصاةا–اعصاةااختقاياااااخاضصعها//اا

ااينصاازيصاةا3ا611ا111=اا44ا111ا111ا–ا41ا611ا111اااااااااااااااااا

امناحـا/ااخاضصعهااا3ا611ا111اااااااااااااااا

ااخىاحـا/اااسااخمص اا3ا611ا111اااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااعصاةااختقاياا=انقةصنا)اماةصاايلنامشكلكافيهصا(ا–اخاةيااااخماينلنا//ا

ااينصاا)اماةصاايلنامشكلكافيهصا(ا111ا111=اا2ا911ا111ا–ا3ا111ا111ااااااااااااا

امناحـا/اااسااخمص ااا111ا111ااااااااااااااا

ااخىاحـا/اماةصاايلنامشكلكافيهصاا111ا111ااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااا

احـا/اااسااخمص ا)اةصدهاا(اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اخـــــــــــــــــــــــهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامنــــــــــــــــهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ااخاةيــــااااااا52ا111ا111اااااااااااااااااااااااـصثاا/ااالثــــــااخىاحـااااااا511ا111اااااااا

امناحـا/ااخاضصعهاااااااااا3ا611ا111ااااااااااااااااااااـصااتاااـا/ااخةيـاخىاحاااااا1ا111ا111اااااااا

اماةصاا.ماخىاحـ/ااااااااا111ا111اااااااا

اـــااةيـــــااجايـــاااااا61ا111ا111اااااااا

ا

اا61ا611ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا61ا611ا111اااااااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ااااأغالقاةجالتاةصدهاا

امنامذكلاينااااااااااااااااااااااا
احـا/اماةصااا.امااااااا111ا111اااااااااااااااا
احـا/ااائنلنااااا3ا111ا111ااااااااااااااا
احـا/ااأسااخمص ااا61ا111ا111ااااااااااااااا

ااخىامذكلايناااااااااااااااااااااااااااااااا
احـا/ااالثصثاااا1ا511ا111اااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخةيصااتااا9ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااا
ااحـا/ااخاضصع ا41ا611ا111اااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخماينلناااا3ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااا
احـا/ااخانكاااااا2ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااا

اقياااثاصتاحة ااخشايكاةصدهاافياااسااخمص ا)اةجالتااخشاك ااختضصمني ا(ا

امنامذكلايناااااااااااااااااااااا
احـا/ااالثصثااا1ا511ا111اااااااااااااااا

احـا/ااخةيصااتاا9ا111ا111اااااااااااااااا
احـا/ااخاضصعهااا41ا611ا111اااااااااااااااا

احـا/ااخماينلناااا3ا111ا111اااااااااااااااا
احـا/ااخانكااااا2ا111ا111اااااااااااااااا

ااخىامذكلايناااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
احـا/اماةصااا.اماااااا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااا
احـا/ااائنلنااا3ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااا
احـا/ااأسامص ااخشايكاةصدهاااا61ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ااغياااخماصشاةااخح ا//ااأفتااضااةتااامااخطايق 

امجملعاحةصاااسااخمص ا3=اا2+اا1///ااااااااااا1

ااينصاااأسامص ااخشايكامصدهااا31ا111ا111=ااا1/3×اا91ا111ا111ااااااااااا

اااينصاااأسامص ااخشايكاةصدهاا61ا111ا111=ااا2/3×اا91ا111ا111اااااااااااا

ااااااااااا

امناحـا/ااخانكااا31ا111ا111///ااااااااااا2

احـا/ااأسامص ااخشايكامصدهاااخىاا31ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااا

اأثاصتاحة ااخشايكامصدهاافيااأسااخمص اااااااااااااااااااااااااااااا

ا

اااااااااااا

ا

ااخميزاني ااالفتتصحي اخشاك امصدهاالةصدهاااختضصمني ااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااخمطللاصتالحقااخملكي ااخملجلااتا

 الموجودات المتداولة 

 61 000 000البنك        

 41 300 000البضاعة    

 6 000 000المدينون   

 ( 300 000مخصص ديون مشكوك  )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 91 500 000مجموع الموجودات المتداولة 

 الموجودات الثابتة

 3 500 000االثاث     
 8 000 000السيارات  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 30 500 000مجموع الموجودات الثابتة  

 

 المطلوبات قصيرة االجل

 6 000 000الدائنون    

 

 حق الملكية وراس المال

 60 000 000رأس مال الشريك ماهر  

 30 000 000رأس مال الشريك ساهر  

ا93ا111ا111مجملعااخمطللاصتالحقااخملكي ااا93ا111ا111مجملعااخملجلااتااااااااا
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ا

ااخثال3 ااخاطلات ااأتاصع افةنقلم اةصدها ااخشايك احة  اأمص ااخقي/// اتعاي  ا) اةصاقص ااخمذكلاة ا,اثه م

ااغالقااخةجالتااخقايم ا,ااخنق الاالثاصتافيااخشاك ااختضصمني ااخجاياةا(ا

امافياةجالتااخشاك ااخقايم **اتعاي ااخقي

ااعصاةااختقاياا=انقةصنا–االثصثا//اااخاةيااااااا

ااينصاانقةصناا511ا111=اا1ا511ا111ا–ا2ا111ا111ااااااااااااا

امناحـا/اأعصاةااختقايااا511ا111اااااااااااااااا

ااخىاحـا/ااالثصثااا511ا111ااااااااااااااااااااااااا

ا

ااختقاياا=انقةصنااةاعصاا–اخةيصااتا//ااخاةيااااااا

ااينصاانقةصنا1ا111ا111=اا9ا111ا111ا–ا11ا111ا111اااااااااااااا

امناحـا/اأعصاةااختقاياااا1ا111ا111ااااااااااااااااا

ااخىاحـا/ااخةيصااتاااا1ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااا

ااخاةياا=ازيصاةاا–اخاضصعها//ااعصاةااختقاياااا

ااينصاازيصاةا3ا611ا111=اا44ا111ا111ا–ا41ا611ا111اااااااااااااااااا

امناحـا/ااخاضصعهاااا3ا611ا111اااااااااااااااا

ااخىاحـا/اأعصاةااختقايااا3ا611ا111اااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااا

اماةصاايلنامشكلكافيهصا(الَيعٌاااعصاةااختقاياا=انقةصنا)اا–اخماينلنا//اااخاةياا

ااينصاا)اماةصاايلنامشكلكافيهصا(ا111ا111=اا2ا911ا111ا–ا3ا111ا111ااااااااااااا

امناحـا/اأعصاةااختقايااا111ا111ااااااااااااااا

ااخىاحـا/اماةصاايلنامشكلكافيهصاا111ا111ااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ا

ا
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احـا/اأعصاةااختقايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اخـــــــــــــــــــــــهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامنــــــــــــــــهااااااااااااااااااااااا

ا

امناحـا/ااخاضصع ااا3ا611ا111اااااااااااااـا/ااالثــــــصثااخىاحاااااا511ا111ااااا

ااخىاحـا/ااخةيــــــصااتااااااااااااااا1ا111ا111ااااا

ااخىاحـا/اماةصاا.مااااااا111ا111ااااا

ااخفاقا)ااأسااخمص ا(اااا2ا111ا111ااااا

ااا

اا3ا611ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا3ا611ا111ااااا

ااا

ا

امناحــا/ااعصاةااختقاياااا2ا111ا111اااااااااااااااااااااا

ااخىاحــا/ااأسااخمص ااا2ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا-----------------------------------------------اااااااااااااااااااااااااا

ا

ا/اااسااخمص اااــحـاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

امنــــــــــــــــهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخـــــــــــــــــــــــهااااااا

ا

ااخاةيــــاااخقايمااااااااااااااااااااا52ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

امناحـا/اأعصاةااختقايااااااااااا2ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اـااخاةيــاااخجايــااااا61ا111ا111اااااااا

ااااااااااا

اا61ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااا61ا111ا111اااااااا
ااااااا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

اأغالقاةجالتاةصدهااااا

امنامذكلاينااااااااااااااااااااااا

احـا/اماةصااا.اماااا111ا111اااااااااااااااا

احـا/ااائنلنااا3ا111ا111ااااااااااااااا

احـا/ااأسااخمص ااا61ا111ا111ااااااااااااااا

ااخىامذكلاينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااالثصثااا1ا511ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخةيصااتااا9ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخاضصعهااا41ا611ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخماينلنااااا3ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااخانكاااااا2ا111ا111اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااا

اقياااثاصتاحة ااخشايكاةصدهاافياااسااخمص ا)اةجالتااخشاك ااختضصمني ا(ااا

امنامذكلايناااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااالثصثاااا1ا511ا111ااااااااااااااااااااا

احـا/ااخةيصااتااا9ا111ا111ااااااااااااااااااااا

احـا/ااخاضصعهااا41ا611ا111ااااااااااااااااااااا

احـا/ااخماينلناااا3ا111ا111ااااااااااااااااااااا

احـا/ااخانكاااااا2ا111ا111اااااااااااااااااااااا

ااخىامذكلايناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/اماةصااا.اماااااا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااائنلناااا3ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احـا/ااأسامص ااخشايكاةصدهاااا61ا111ا111ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااا

نلةطاحـ/اما.ااا.امااصخفاقاكمصامااعلينصاافيااخمثص ااخةصاقا,الاحيصنصايتمااتقاياااخماينلنعناااعصاةاا-:انتاصها

فيتماتنزي ااخمالغاااذااتمااعاامااينكماةصااا.امافيلةطاحـا/اما.ااا.اماايضصا,ااينمصااتاةيصانةا امعين 

ا-ماصشاةامنااخماينينااصخقياااختصخيا:

اأعصاةااختقاياااا)احة ااخطايقهااخمتاعها(امناحـا/ااأسااخمص ا,ااااااااااااااااااااااااااااااا

ااخىاحـا/ااخماينيناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ياقياامحصةايايتعلقاخيسامنااخضالايادهنصااجااءاأاا//اتقايمااخعم اكحة امنااأسااخمص ا-اااعصا:

اخمص ا,العليهافالايلجااقياامحصةايافيااصخشايكااخمعنيامصااماخمايقاماأياشيءامصاياكحة اخهافيااأسا

دهذهااخحصخ اليكتفيااكتصا امذكاةااذخكاألااخاجلعااخىاعقاااخشاك اخمعاف احة ااخشايكااصخعم العلىاانايتما

ااثاصتهصاالحقصًامنااااصحااخشاك ااخعصئاةاخها.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



  الباب االول حماسبة الشركات              الثالث جتاري                

   

 
 

- 15 - 

ا

اأةئل التمصاينااخفة ااخثصخثااااااااااااااااااااا

ا

ا-االةئل ا:الالًا/ا
امصدهياأدهمااخطاقااختيااملجاهصايتماةاااااأسااخمص ا؟/ا/ا1سا

؟ااخمقةلاااااسااخمص افيااخشاكصتااختضصمني اامص//اا2سااا  

ا

ا-ثصنيصًا/ااختمصاينا:
 

انهىىاتكليناشاك اتضصمني ااأةماشاك اعلاىنهىالةجكالامنااتأتفقاا2/2/2115فيااا//ا1ات

اتاصختةصليالقااقاماصاينصاامقةمااينهممليلناا(ا41ا)ااختضصمني اااأسامص امقاااهاصهتلشايك

ااخىاانكااخشاك حةتانهىا اخشايك انقاا اةجهص اامص اى, اقاما ا-علىااخشك ااالتيا:اصحةتهاتفقا

اااضصع  ااخةلقي امليلنا(15)كلفتهص القيمتهص ااينصا اا11ا)ا امليلن اقيمتها( ا الاثصث ا, اينصا

ا ا اامالغامليلنا(ا3ا)اخافتايــ  اقيم اانه ااال اا2ا)اااينصا اةجمليلنا( الاناتقلم ا, اافعااىاينصا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخمتاقيانقـــــااااخىاانكااخشاك ا.  

اااافياااسااخمص ا ايجصااحة اك اشايكا-1اخمطلل ا//ا

اااااااااااااااااخاصة ااتكليناااسااخمص اثاصتااخقيلااا-2ااااااااااااا

ااعاااااخميزاني ااالفتتصحي اخلشاك ااختضصمني ا-3ااااااااااااا

 

اا2ات ا ااكالًااتاتفق// الدهيصممن الالئصم اتكليـعلاايهصم اشاكــى ااـــن اتضصمن ا  اشاك  لئصماأةم

ا2:اا1:اا2انةا ااااينصاامقةمااينهنمليلناا21ااهاختضصمنيهااااسامص امقااالشايكتيهـــــــــص

فياااسااخمص الكصنتااصمقصا احةتهاصهـــمحلخاصًالاةلمااةلالًاامنهناكالًااتااقامــعلىااختلاخيالق

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-علىااخنحلااالتيا:  

امليلنااينصاا19ا/ااخاضصعهامليلنااينصااا11ا//ااالةل ا/اماصنياالئصمامح 

امليلنااينصااا5اااخاةلما/ااائنلنااااااااااااااا

امليلنااينصاا6/ااألثصثااامليلنااينصااا14//ااالةل ا/ااضصعهاااادهيصممح ا

امليلنااينصاا6ااخاةلما/ااائنلنااااااااااااااااا

امليلنااينصاا13اخاضصعهاا/امليلنااينصااا21//ااالةل ا/اااخةيصااتاااايهصممح ا

امليلنااينصاا4ااخاةلما/ااخاائنلناااااااااااااااااا
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ا

مص ااخشاك ااصةتثنصءااااسااصءاعلىااناتمث ااةل الاةلمامحصخهناحةةهنلقاااتفقااخشاك

اا.اةااااخفاقاعناطايقاانكااخشاك ايهـــــــصماافتقااااناات

ااااافياااسااخمص ا ايجصااحة اك اشايكا-1اخمطلل ا//ا

ااثاصتااخقيلاااخاصة ااتكليناااسااخمص ا-2ااااااااااااا

اااعاااااخميزاني ااالفتتصحي اخلشاك ااختضصمني ا-3ااااااااااااا

 اــاتفقااةصمهالةامااعلىاتكليناشاك اتضصمني ااأةماشاك ااةصم الةاماااختضصمني//اا3تا

علىااختلاخياعلىاانااا3:اا2اا ـــــاينصاامقةمااينهماانةاامليلنا(ا111ا)ااااسامص امقاااه

 امحلهاــــيقامااةصم احةتهانقااافيااخحةص ااخجصاياخلشاك اخاىااخانكا,اامصاةاماافقاماميزاني

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)ااخماصخغااماليينااخانصنياا(ا-يا:لكصنتاكمصايأت  

اا4ا.ا2ا//ااخانكا3ا.ا2اخماينلنااا//ا32ا //ااخاضصعا15//اةيصااتاا2اااثصثاا-اخملجلااتا:

اا4ا//ااخاائنلنا59ااسااخمص ااا-اخمطللاصتا:

ا-يا:اتفصقاعلىاتعاي ااخملجلااتاكمصايأتلقااتمااال

ا%21تعاي اقيم ااالثصثااصخنقةصناا-1

ا%ا21تعاي اقيم ااخةيصااتااصخنقةصناا-2

ااينصااا39ا.ا1اقااتااخاضصعهاامالغا-3

ااينصااا1.اا2اعامااينامقاااهاااا-4

ايةح االايافعااخشايكاةاماااخفاقاعناطايقااخانكاا-5

ا

ااخمطلل ا//ا

اايجصااحة اك اشايكافياااسااخمص اا-1

اا-2ااا ااختجصاي اثاصتااخقيلا ااةجالتاشاك اةاما ااخماصشاةاااخاصة  ااخطايقـه الفقا) ااااااالاغالقهص

ا(ألالًالمناثمااخطايق اغياااخماصشاةاثصنيصًا

ااثاصتااخقيلاااخاصة ااتكليناااسامص ااخشاك ااختضصمني اا-3ااا

ااااعاااااخميزاني ااالفتتصحي اخلشاك ااختضصمني ا-4ااا

ا
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ااخحةصاصتااخمتعلق ااصخشاكصءااخفة ااخاااعا/
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -: فصلهداف الأ

 معرفة المقصود بحساب جاري الشريك و العمليات المتعلقة به  -1

 أثبات و تسجيل مسحوبات الشريك و احتساب فائدتها -2

 أثبات و تسجيل فائدة رأس المال و احتسابها -3

 أثبات و تسجيل مكافأة أو راتب الشريك -4

 اب و أثبات فائدتهأثبات قرض الشريك و احتس -5

 كيفية توزيع االرباح و معالجة الخسائر في شركات التضامن -6

ااGary's partnerااااجصايااخشايكا

ذلرك الحسراب الشخصري الرذي يرتم  بانره  تعريف حساب جاري الشرريك  جاري الشريك : يمكن     

فتحه لكل شريك في الشركة فنجعله مديناً بالمبالغ التري عليره للشرركة ونجعلره دائنراً بالمبرالغ التري لره 

 على الشركة.

فأذا كان رصيد حساب جاري الشريك مردين فهرذا يعنري عن علرى الشرريك مردين فهرذا يعنري عن علرى 

د حسرراب جرراري الشرريك دائررن فهررذا يعنرري عن للشررريك الشرريك التررزام اتجرراه الشررركة واذا كران رصرري

 حقوق اتجاه الشركة. 

ااThe current accountااااااااااااااخعمليصتااخمتعلقهااصخحةص ااخجصايا

  -: وتقسم الى قسمين هما      

 المسحوبات        -أ  -العمليات التي تمثل ألتزاما على الشريك هي :-3

 فائدة المسحوبات -ب                                                         

 فائدة رأس المال    -أ        -العمليات التي تمثل حقوقا للشريك هي : -1

 مكأفأة وراتب الشريك        -ب                                                         

  فائدة قرض الشريك  -ج                                                          

  Drawingsاااخمةحلاصت أـ

 شخصية. هو كل ما يقوم بسحبه صاحب الشركة او احد الشركاء من مبالغ نقدية او عينية الغراض 
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 فاذا قام صاحب الشركة أو أحد الشركاء بسحب مبلغ نقدي الغراض شخصية فانه يتم فتح حساب  

 خاص باسم مسحوبات شخصية.
 

    Personal withdrawals        المعالجة القيدية للمسحوبات الشخصية

يقوم الشركاء في الشركة التضامنيــــــــة بسحب اموال نقدية او عينية من الشركة وفقا للحدود      

 -: كل شريك كما يأتيلمسحوبات الشخصية المتفق عليها بين الشركاء وتسجل ال

 

  Retirement of a partner cash      مسحوبات الشريك النقدية  -3

 ****   من حـ / مسحوبات الشريك ............                          

 ****  الى حـ / الصندوق                                

 

 Withdrawals in the form of goods, right     مسحوبات على شكل بضاعه -1

 Withdrawals for the goods at the price of  ةمسحوبات البضاعه بسعر الكلف** / 

cost 

 ****    من حـ / مسحوبات الشريك ............                          

 ****   الى حـ / المشتريات                                

         

 

 Withdrawals, the merchandise selling price مسحوبات البضاعه بسعر البيع** / 

 ****  من حـ / مسحوبات الشريك ...........                        

 ****   الى حـ / المبيعات                               

 

     المسحوبات الشخصية  قيد غلق حساب 

 من حـ / جاري الشريك ................    ****                        

 الى حـ / مسحوبات الشريك ............    ****                              
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 -عمليات من شركة سعد وسرمد التضامنية : يما يأتيف  -: 3مثال 

 ( دينار عن طريق البنك . 500 000سحب الشريك سعــد مبلغ )  -3    

 ( دينار عن طريق البنك . 300 000سحب الشريك سرمد مبلغ )  -1    

 ر.( دينا 600 000بضاعه كلفتها ) سحب الشريك سعد ـ 6

 ( دينار . 150 000سحب الشريك سرمد بضاعه بسعر البيع مبلغها )  -4

 تسجيل القيود الالزمة في سجالت شركة سعد وسرمد التضامنية  -المطلوب :

  -الحل :

          مبلغ نقديسحب  -3

 من حـ / مسحوبات الشريك سعد  500 000                        

 الى حـ / البنك  500 000                                    

                       

 سحب مبلغ نقدي          -1

 من حـ / مسحوبات الشريك سرمد   300 000                        

   الى حـ / البنك  300 000                                    

 

  سعر الكلفةسحب بضاعه ب -6

 من حـ / مسحوبات الشريك سعد   600 000                     

  الى حـ / المشتريات  600 000                                 

                       

  سحب بضاعة بسعر البيع -4

 من حـ / مسحوبات الشريك سرمد   150 000                      

 الى حـ / المبيعات   150 000                                   

                        

   غلق مسحوبات كل شريك في نهاية السنة بحسابه الجاري -5
 من حـ / جاري الشريك سعد    900 000                     

 الى حـ / مسحوبات الشريك سعد  900 000                                
                      
 من حـ / جاري الشريك  سرمد   950 000                    

 الى حـ / مسحوبات الشريك سرمد  950 000                                  
                       

  -أو يمكن غلق المسحوبات للشريكين بقيد واحد وكاالتي :
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 من مذكورين                        

 حـ / جاري الشريك سعد    900 000                 

 حـ / جاري الشريك سرمد     950 000                 

 الى مذكورين                                    

 حـ / مسحوبات الشريك سعد   900 000                             

 حـ / مسحوبات الشريك سرمد   950 000                             

        

  The usefulness of drawings فائدة المسحوبات  -ب 

بانهررا هرري فائرردة يررتم احتسررابها علررى مسررحوبات الشررركاء فرري شررركات تعرررف فائرردة المسررحوبات : 

 االشخاص لتعويض الشركة عن الحرمان من استغالل المبالغ المسحوبات من قبل الشريك.

تعالج الفائدة على المسحوبات الشخصية بصفتها ايرادات وتعد عنصر من عناصر تحديـــــد     

الخسائر وتحمل هذه الفائدة علــــى الحساب حساب االرباح و فيفي نهاية السنة وتقفل الربح 

 -ي :يأت الجاري للشريك وكما

 *****  من حـ / جاري الشريك ................                     

  الى حـ / فائدة المسحوبات الشخصية *****                              

 هو كاالتي اما قيد غلق فائدة المسحوبات الشخصية ف

 ********  من حـ / فائدة المسحوبات الشخصية                     

 *******   الى حـ / االرباح والخسائر                                          

في بعض ادبيات المحاسبة يمكن ان تعالج فائدة المسحوبات ضمن   مالحظة مهمة //

 بنـود حساب توزيع االرباح والخسائر .

 -ادناه بيانات مستخرجة من سجالت شركة فارس وحارس التضامنية : -: 1مثال 

 دينار ( . مليون  6 من البنك مقداره )  سحب الشريك فارس مبلغا نقدياً  3/1 في

 دينار ( .مليون  4 من البنك مقداره )نقدياً حارس مبلغا سحب الشريك  3/8في 

 % سنوياً . 31ينص عقد الشركة على أحتساب فائدة على المسحوبات بنسبة 

تسجيل قيود اليومية الالزمة ) االثبات والغلق ( للعمليات اعاله في سجالت شركة (  3) المطلوب// 
 وحارس  التضامنية .               فارس 

 احتساب الفائدة على المسحوبات (  1)                 
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  3/1في  الحل //

 من حـ / مسحوبات الشريك فارس  6 000 000                        
 الى حـ / البنك  6 000 000                                        

     

 3/8في  
 من حـ / مسحوبات الشريك حارس  4 000 000                       

         الى حـ / البنك   4 000 000                                        
 
      

 غلق مسحوبات الشركاء بالحسابات الجارية للشركاء  63/31في  
 من مذكورين                               

 حـ / جاري الشريك فارس   6 000 000                   
 حـ / جاري الشريك حارس    4 000 000                   

 الى مذكورين                                          
 حـ / مسحوبات الشريك فارس   6 000 000                                 
 حـ / مسحوبات الشريك حارس    4 000 000                                 

 

 

   -أحتساب فائدة المسحوبات :

                                    شهر ( 3=  63/31ولغاية  3/1ة من فائدة مسحوبات فارس ) للمد

000 000 6  × 
  

   
   ×

 

  
 دينار فائدة مسحوبات فارس                              390 000=    

 شهر (                                           4=  63/31ولغاية  3/8ة من فائدة مسحوبات حارس ) للمد

000 000 4   ×
  

   
    ×

 

  
 دينار فائدة مسحوبات حارس                    330 000=   

 

 قيد أثبات فائدة المسحوبات 

 من مذكورين                    

 حـ / جاري الشريك فارس   390 000            

 حـ / جاري الشريك حارس     330 000            

              الى حـ / فائدة المسحوبات   640 000                         
 

 قيد غلق فائدة المسحوبات 

 من حـ / فائدة المسحوبات   640 000                        

      الى حـ / أ . خ   640 000                                     
 

 -:   The usefulness of the capital   فائدة رأس المال –ج 

حساب توزيع االرباح  نقد يتفق الشركاء على احتساب فائدة على رأس المال يتم حجزها م          

 -: سببان هماو الخسائر و مرد ذلك 
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تعويضا عن الفرصة الضائعة التي كان بمقدوره ان يحصل الشريك مال تعد الفائدة على رأس   - أ

. وقد تبدو أهمية هذا في البنك مثالً  يداع المبلغأل الشركة كاعليها لو استثمر رأس ماله خارج اعم

 .لتساوي رغم أختالف رؤوس اموالهمعند أقتسام الشركاء لألرباح با السبب واضح

في الشركة كما تعد تعويضاً لعنصر المخاطرة الذي يتعرض له رأسمال الشريك عندما يضعه   - ب

. اما من ناحية المعالجة المحاسبية لفائدة راس المال فتكون بالقيد ما يتوقع الربح يتم توقع الخسارةفك

   -تي :اال

 
 من حـ/ فائدة راس مال   **     (         3)     

 **  الى حـ/ جاري شريك                                
                قيد اثبات فائدة راس المال                                

 (       **    من حـ / توزيع االرباح والخسائر  1)     

 الى حـ /  فائدة رأس المال   **                             

                قيد أقفال الفائدة                                         

 

    Bonus or salary partner           أو راتب الشريكمكافأة 

قد يتولى أحد الشركاء تقديم خدمات معينة للشركة لذا يتم احتساب مكافأة أو راتب للشريك      

نظير قيامه بتلك الخدمات وتكون المكافأة أو الراتب أما على شكل مبلغ محدد أو نسبة مئوية من 

 ، ولكن يجب تحديد المبلغ أو النسبة ضمن العقد .صافي أرباح الشركة 

 .محاسبيا بد من معالجتهاال المكافاة أو الراتبأياً كان شكل و   

او بعضها خالل السنة المالية ، فعندها يتم ترحيل  ة او الراتبالمكافأض الشريك كل لم يقب فإذا

 -المبلغ المستحق الى حساب جاري الشريك كاالتي :

 من حـ / مكافأة أو راتب الشريك   **                         

 حـ / جاري الشريك   **   الى                                  

                           

  -يتم اقفال حساب المكافأة بكامل قيمتها في حساب االرباح والخسائر بالقيد االتي :

 **   من حـ / أ . خ                             

 الى حـ / مكافأة أو راتب الشريك**                                     
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قد التقتصر الشركة على استخدام رأس   -: وفائدته Loan partner قرض الشريكهـ / 

المال المقدم مـــــن الشركاء في أعمال الشركة بل تلجأ الى االقتراض منهم لحاجتها الى اموال 

 جديدة وخاصة اذا اتسعت اعمالها . 

 -االقتراض من الشركاء يكون القيد كاالتي : وعند

 حسب الحالة (بمن حـ / البنك أو الصندوق )  *****               

 الى حـ / قرض الشريك ............ *****                              

                                   

وراء فتح حساب منفصل لقرض الشريك الن القرض له طبيعة خاصة أذ أنه واجــــب  الغرض من

السداد في تاريخ محدد كما تحسب للقرض فائدة بصرف النظر عن نتيجة اعمال الشركة من ربــح 

 أو خسارة كما ان لقروض الشركاء أولوية في السداد عند تصفية الشركة .

 -: وعند سداد القرض يكون القيد كاالتي

 *****   من حـ /  قرض الشريك ...........                 

 حسب الحالة (بالى حـ / البنك او الصندوق )  ******                            

                   

تعامل كالفائـــــدة على اي قرض   Interest loan partner  قرض الشريكوعند احتساب فائدة 

ه فأن فائدة او مصروفا تحميليا مقابل استخدام االموال المقترضه وعليــــــــــــــخارجي أي عبئا 

وباالمكان دفع فائدة القرض توزيع أ . خ  ، القرض تقفل في  حـ /االرباح والخسائر وليس في حـ /

 -وتكون المعالجة المحاسبية لفائدة القرض كاالتي :، خالل السنة المالية

 حساب جاري الشريكأثبات الفائدة في  - أ

 من حـ / فائدة القرض ****                            

  ) حسب الحالة(  البنك أو الصندوقالى حـ / ****                                         

          

 أقفال الفائدة في حـ / االرباح والخسائر  ـب  

 من حـ / أ . خ****                          

 الى حـ / فائدة القرض ****                                
 

رمزي وعوني شريكان متضامنان يقتسمان االرباح والخسائـر بينهم بالتساوي ،  وفي  // 6مثال 

 مليون  3ي مقداره  )أحتاجـت شركة رمزي وشريكه التضامنية الى تمويـل أضاف  3/3/1005
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 30االتفاق مع الشريك رمزي لتقديم هذا المبلغ كقرض وبفائدة سنوية دينار ( لمدة سنتين وقد تم 

 من كل سنة عن طريق البنك . 31/  63% تدفع في 

 عن طريق البنك . تم تسديد القرض وفائدته المستحقة وفي موعد االستحقاق

 

 :تسجيل قيود اليومية الالزمة -المطلوب :

 

 أثبات القرض 3/3/1005    -الحل :

 من حـ / البنك   3 000 000                         

 الى حـ / قرض الشريك رمزي    3 000 000                                      

                      

 احتساب الفائدة واثباتها                   63/31/1005

       1005دينار فائدة القرض لسنة  300 000=  % 30×    3 000 000     

 من حـ / فائدة القرض   300 000                       

 الى حـ / البنك  300 000                                   

       

  غلق فائدة القرض في حـ / أ . خ    63/31/1005

 

 من حـ / أ . خ   300 000                        
 الى حـ / فائدة القرض  300 000                                      

 

                           أحتساب الفائدة    63/31/1003
   1003دينار فائدة القرض لسنة   300 000=   % 30×    3 000 000     

                                
  -مع القرض باعتبار ان هذا التاريخ هو موعد استحقاق القرض ويكون القيد :الفائدة هنا تدفع 

  
 من مذكورين                      
 حـ / قرض الشريك رمزي  3 000 000              
 حـ / فائدة القرض      300 000              

 الى حـ / البنك    3 300 000                        
 

 

                 قيد اغالق الفائدة   63/31/1003

 من حـ / أ . خ   300 000                  

 الى حـ / فائدة القرض  300 000                          
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ا

ااا-تلزيعااالااصحافياشاكصتااختضصمنا:

بعـــد تكوينها فأن االجراءات المحاسبية  ععمالهاعندما تبدأ شركة التضامن في مزاولة        

الالزمة لتسجيل وتبويب وتلخيص عملياتها علـــــى مدار الفترة المحاسبية ، وكذلك أجراءات تسوية 

 دراسته في المحاسبة المالية بصفة ختاميـــــــة ال تختلف عما سبق الحسابات واعداد الحسابات ال

ـــي معالجة توزيع االرباح وحسابات الشركاء المختلفه فـــــــركز االختالفات الرئيسية عامة . وتت

 من رأس مال ومسحوبات وقروض ورواتب ومكأفأت . 

 سوف نتناول معالجة توزيع االرباح ) أو الخسائر ( على الشركاء في هذا البند . 

  -توزيع االرباح والخسائر بين الشركاء :

وتعديالتره الكيفيرة التري  3881لسرنة  13لشرركات رقرم مـــــن قانون ا 13 – 16حددت المواد     

يجب توزيع االرباح والخسائر في الشركات التضامنية ، حيث اشارت الى أن االرباح التروزع الرى 

% مرن 5ة سرباحتجاز احتيراطي قرانوني بنالقانونية واء جميـع االستقطاعات الشركاء اال بعـــد استيف

 % مـن300تقطاع بما اليتجاوز سـتمرار باالـجوز االســوي% من رأس المال 50الربح لحين يبلغ 

 حصصهم.رأس المال المدفوع . وبعد ذلك يوزع الباقي مـن الربح على الشركاء بحسب  

وأذا بلغت الخسارة مايعادل أو  ،أما الخسائر فتوزع بحسب النسب الواردة في عقد الشركة     

لمسجل من تاريخ ثبوتها في ميزانيتها العمومية اما % مــــــن رأس المال وجب اشعار ا50يتجاوز 

   -يين :ال وجب عليها اتخاذ احد االجرائين األت% مـــــن راس الم15اذا تجاوزت 

       تخفيض أو زيادة راس مال الشركة  . -3

       التوصية بتصفية الشركة .  -1

ان القانون اعاله ترك للشركاء اختيار اسلوب توزيع االرباح أوالخسائر الذي يرضيهم ،       

التوزيع بحسب ارصدة  فيتم االعتماد على طريقةالتوزيع في العقد  طريقةوفــــي حالة عدم ذكر 

 رؤوس االموال  .

الشركاء وعموما فأن وهناك اكثر من اسلوب او طريقه لتوزيع االرباح والخسائر بيـــــــــن        

  -اسس توزيع االرباح هي :

 التوزيع بالتساوي   -اوال :            
      التوزيع بحسب نسب متفق عليها   -ثانيا :            
 حسب رؤوس االموالبالتوزيع  -ثالثا :            

 رابعاً:ـ التوزيع المختلط            
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 . فةعند تطبيقها تعطي نتائج مختل فكل اسلوب او طريقه
 

ا.//اأذاانصاعقاااخشاك اعلىاتلزيعااالااصحالاخاةصئاااصختةصليااينااخشاكصءاالال
 

( مليون  9حققت شركة عامر وماهر التضامنية ربحا صافيا قابال للتوزيع مقداره )  -:ا4مثص 

 دينــــار علما ان الشركة توزع االرباح بين الشركاء بالتساوي . 

 

 

 

المطلوب// المعالجة القيدية لالرباح اعاله وأيجاد حصة كل شريك من االرباح علما ان االرباح 

 اليتم دفعها للشركاء بل تودع في الحساب الجاري لكل شريك . 

 

 من حـ / أ . خ     9 000 000           -الحل :

 الى حـ / ت . أ . خ   9 000 000                              
                 

 
 دينار حصة كل شريك من االرباح 4 000 000=    1÷   9 000 000 

 من حـ / ت . أ . خ      9 000 000                  
 الى مذكورين                                           

 حـ / جاري الشريك عامر  4 000 000                                
 حـ / جاري الشريك ماهر    4 000 000                                

 
                                   

ا ااختلزيع ا/// ااثصنيص اعليهصانة اخحة  قد يتفق الشركاء على توزيع االرباح ا-:اخمتفق

..الخ ( او % ،........40% ، 50اً مئوية ) والخسائر بموجب نسب معينه وهي اما ان تكون نسب

 ( ............ الخ  1:  6:  5)   ( ........ او مثــالً  1:  6عددية )  اً نسب

مليون  31حققت شركة هيمان و رياض وحسين التضامنية ربحا صافيا مقداره )   // 5مثال 

 دينار ( 

 

 

 

     -المطلوب :

 احتساب حصة كل شريك من االرباح -3     

 اجراء المعالجة القيدية الالزمة مع العلم ان الشركاء يقتسمون االرباح والخسائر بينهم  -1   

 ( على التوالي . 3:  1:  6بنسبة )                                

 مجموع الحصص                             3=  3+  1+  6       -الحل :

  000 000 31   × 
 

 
 دينار حصة الشريك هيمان من االرباح 3 000 000=  

  000 000 31  ×  
 

 
 دينار حصة الشريك رياض من االرباح   4 000 000=   
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  000 000 31   × 
 

 
  دينار حصة الشريك حسين من االرباح 1 000 000=   

 

 

  قيااإثاصتااإلااصحا:

 من حـ / أ . خ     31 000 000             

 الى حـ / ت . أ . خ    31 000 000                  

     

اااقيااتلزيعااإلااصحاا

ااا

 من حـ / ت . أ . خ     31 000 000          

 الى مذكورين                                  

 حـ / جاري الشريك هيمان   3 000 000                          

 حـ / جاري الشريك رياض   4 000 000                          

 حـ / جاري الشريك حسين     1 000 000                          
       

 

قد يتفق الشركاء على توزيع االرباح والخسائر فيما  -حة انة ااؤلسااالملا ا:اثصخثص//ااختلزيعا

والهام  مال هو المصدر الرئيسفيها رأس البينهـــم بنسب رأس المال ، وخاصة الحاالت التي يكون 

 للعوامــــــــل المؤدية لنجاح الشركة . 

 1004ن خالل سنه ال للشريكين جميل وفريد المتضامنيفيما ياتي تفاصيل رؤوس االمو -: 3مثال 

 .دينار ( مليون  63 . 5 علما بأن الشركة حققت ربحا صافيا خالل السنة مقداره )
 

 -: بأفتراض استخدام نسب رأس المال 1004المتحقق في سنة  توزيع صافي الربح -المطلوب :

 أخر المدة    - ب                أول المدة          - أ                        

 

               

امنـــــهااااااااااااااااااااااااااااحــا/ااأسامص ااخشايكاجمي ااااااااااااااااااااااااااااخـــــه

 3/30السحب        3 000 000

 

 

                                  

 63/31الرصيد     63 000 000

 

 3/3الرصيد           60 000 000

 
  1/  3أيداع                 6 000 000   111

                                                                    

 31/  3أيداع                8 000 000
 

000 000 41 000 000 41 
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 ـــهلــــــ                          حـ / رأس مال الشريك فريد                                  منـــه     

                 

  0/  0الرصيد                14 111 111          0/01سحب             05 111 111    

  4/  0أيداع                   01 111 111                                                           

  7/  0أيداع                     6 111 111                                                           

  01/  10الرصيد           17 111 111    

     

     111 111 41                                    111 111 41  

 

 -حسب ارصدة رأس المال اول المدة : -أ    الحل//
 الثانيرصيد عول المدة للشريك  + رصيد عول المدة للشريك االول =  ارصدة رأس المال اول المدة مجموع     

 
 دينار                                                   54 000 000=  14 000 000+  60 000 000مجموع ارصدة رأس المال اول المدة = 

 رصيد عول المدة                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× حصة الشريك من الربح = صافي الربح       

 مجـ ارصدة رأس المال عول المدة                                                         
 

×   63 500 000حصة جميل من الربح = 
           

           
 دينار 31 500 000=   

×   63 500 000حصة فريد من الربح = 
           

           
 دينار                                               34 000 000=  

ااااااااااااااااقيااإثاصتااخااحاا

 من حـ / أ . خ    63 500 000   ااااااااااااااااااااا

 الى حـ  / ت . أ . خ   63 500 000                                       

                        

                قيااتلزيعااالاصحااا

 من حـ / ت . أ . خ    63 500 000                       

 الى مذكورين                                              

 حـ / جاري الشريك جميل   31 500 000                                  

 حـ / جاري الشريك فريد   34 000 000                                  
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    -حسب ارصدة رأس المال اخر المدة : - ت

 مجموع ارصدة رأس المال أخر المدة = رصيد أخر المدة للشريك اإلول + رصيد أخر المدة للشريك الثاني

  

                دينار 36 000 000=  11 000 000+  63 000 000مجموع ارصدة رأس المال أخر المدة = 

 رصيد اخر المدة للشريك                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× حصة الشريك من الربح = صافي الربح      

 مجـ ارصدة رأس المال عول المدة                                                       
                                                    

  × 63 500 000حصة جميل من الربح = 
            

           
 دينار  39 000 000=   

                                                                                                 

×  63 500 000فريد من الربح =  حصة
           

           
 دينار                                                36 500 000=   

  اااااقياااثاصتااخااح 

 من حـ / أ . خ   63 500 000                            

 الى حـ  / ت . أ . خ   63 500 000                                       

                        

       قيااتلزيعااالااصح      

 من حـ / ت . أ . خ   63 500 000                           

 الى مذكورين                                               

 حـ / جاري الشريك جميل    39 000 000                                       

 حـ / جاري الشريك فريد    36 500 000                                       
                     

 

 

 

يتم اتفاق الشركاء على هذا النوع من التوزيع الذي يتضمن دفع اا-اخماتلطا:اااعص//ااااختلزيعا

 حسب النسب . بفوائد على رؤوس االموال أو دفع رواتب أو مكأفأت والباقي من الربح يوزع 

 

ن قبل الشركاء من المبالغ المستثمرة متمثل رؤوس االموال  -: دفع فوائد على رؤوس االموال - أ

التي  موال بدال عن الفرصة الضائعةالشركاء على دفع فوائد عن رؤوس االفق الشركة ، وقد يت

عنصر المخاطرة استثمر امواله خارج الشركة فضالً على  يمكن للشريك الحصول عليها لو

 التي يتعرض له راس مال الشريك . 

   -أثبات الفائدة بالقيد االتي :ويتم 
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 ***    من حـ / فائدة رأس المال                    

 ***  الى حـ / جاري الشريك .........                           

 

  -: ويتم غلق فائدة رأس المال كما يأتي 

 ***     من حـ / ت . أ . خ                 

 /  فائدة رأس المال  ـ***    الى ح                     
              

 

 

دينار ( مليون  40 ربحاً مقداره ) االحالم للصناعات القطنية التضامنيةحققت شركة  //ا1مثص ا

   % ويوزع الباقي بين الشركاء30وكان عقد الشركة ينص على دفع فوائد رؤوس االموال بنسبة 

الشركاء س / ص / ، بالتساوي وفي ذلك التاريخ كانت أرصدة رؤوس اموال (لي/عالح/صسمير) 

   دينار على التوالي .مليون (  60/   40/   30 ع / )

 اثبات قيد التوزيع الالزم -1                  أعداد جدول توزيع االرباح-3   -المطلوب : 

 قيد اثبات الربح     -الحل :

 حـ/ أ .خ من    40  000 000              

   الى حـ/ت. أ.خ  40  000  000                           

                                                    

 جدول توزيع االرباح                                                

 التفاصيل          الشريك  س           الشريك  ص          الشريك ع            المجموع            

 فائدة رأس المال          3 000 000          4 000 000          6 000 000           36 000 000         

 باقي الربح          8 000 000          8 000 000           8 000 000              11 000 000         

 المجموع          35 000 000          36 000 000          31 000 000           40 000 000         

 

 نسبة الفائدة × فائدة رأس المال = رأس المال 

 دينار  3 000 000% = 30× 30 000 000=  سميرالشريك 

 دينار 4 000 000% = 30×  40 000 000=  صالحالشريك 

 دينار  6 000 000% = 30×  60 000 000=  عليالشريك 

 دينار  36 000 000                                                 

 فائدة رأس المال –باقي الربح = صافي الربح 

 دينار 11 000 000=  36 000 000 – 40 000 000باقي الربح = 
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 حسب النسب  يوزع الباقي من الربح على الشركاء

 حصة كل شريك من الربح المتبقي دينار  8 000 000=   6÷   11 000 000    

ااقيااتلزيعااالااصح

 من حـ / ت . أ . خ   40 000 000                   

 الى مذكورين                                       

 ميرحـ / جاري الشريك س     35 000 000                              

  الححـ / جاري الشريك ص     36 000 000                              

  ليحـ / جاري الشريك ع     31 000 000                              

 

الشركاء  قد يتولى احد الشركاء تقديم خدمات معينة للشركة ، لذا يتفق  - //اافعاالات ااخشاكصءا:

ذلك الشريك تقديرا لجهوده وعمله بشكل رواتب أو مكأفأت وهي  على اعطاء جزء من االرباح الى

اما ان تحدد بمبلغ معين أو بشكل نسبة مئوية من الربح . ولكن يجب تحديد المبلغ او النسبة ضمن 

 عقد الشركة . 

دينار مليون ة ربحا صافياً مقداره حققت شركة حسام التضامني 1000/  31/  63في   -: 9مثال 

  -قابالً للتوزيع ، وكان عقد الشركة ينص على توزيع الربح كما يأتي :

 دينار على التوالي .  300 000،  50 000رواتب لكل من الشريك حسام وهشام بمقدار  -3

 يوزع الباقي من الربح بين الشريكين بالتساوي .  -1
 

  -المطلوب :
  -تراض ما يأتي :( توزيع االرباح بين الشريكين بأف 3) 
 أن الشريكين لم يستلما الرواتب خالل السنة المالية - أ

 أن الشريكين أستلما الرواتب خالل السنة المالية  - ب
 ( اثبات قيود التوزيع لكل حالة من الحاالت اعاله مع تنظيم جدول يعكس هذا التوزيع . 1) 

   -الحل :

اصحــــلزيعااالااــــتاال ـــــج                             (   أ / 3) 

 المجموع      هشام       حسام       التفاصيل      

 راتب الشريك
 الباقي من الربح

  000 50 
  000 415 

 000 300 
 000 415 

  000 350 
  000 950 

 3 000 000   515 000  415 000   المجموع الكلي

 

 رواتب الشركاء مج  -الباقي من الربح = صافي الربح 

 350 000 -3 000 000الباقي من الربح = 
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  950 000الباقي من الربح= 

 نسبة الشريك÷ حصة كل شريك من الباقي من الربح =الباقي من الربح 

 

 1÷  950 000حصة كل شريك من الباقي من الربح=  

                                           =000 415 

ااااااااااااااااااقياااثاصتااالااصح

 من حـ / أ . خ    3 000 000                 

 الى حـ / ت . أ . خ   3 000 000                                 

اقيااتلزيعااالااصح     
                      

 من حـ / ت . أ . خ    3 000 000                   
 الى مذكورين                                       
 حـ / جاري الشريك حسام    415 000                                

 حـ / جاري الشريك هشام    515 000                                
                        

 

 

                       الشريكان استلما الرواتب(   ب /    3) 

،  515 000، وحصة الشريك هشام    415 000من الجدول اعاله أن حصة الشريك حسام       

ونظرا لكون الشريكين قد استلما رواتبهما خالل السنة المالية ، يظهر  في سجالت الشركة القيد 

  -االتي :

اقياااثاصتاالات ااخشاكصء

 من مذكورين                        

 حـ / راتب الشريك حسام     50 000            

 حـ / راتب الشريك هشام   300 000            

 الى حـ / الصندوق أو البنك    350 000                         

                          

 مجموع رواتب الشركاء -الباقي من الربح = صافي الربح      

                     =000 000 3- 000 350 =000 950 

 توزيع الباقي من الربح على الشركاء حسب النسب

 النسبة÷ حصة كل شريك من الباقي من الربح= الباقي من الربح 

                                          =000 950  ÷1 

                                          =000 415    

 واثبات الباقي من الربح القيد النهائي في نهاية السنة البد من اغالق حساب الرواتبلذا عند اجراء 

  -فيكون القيد بالشكل االتي :
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 من حـ / ت . أ . خ    3 000 000                        

 الى مذكورين                                             

 حـ / جاري الشريك حسام    415 000                                     

 حـ / جاري الشريك هشام    415 000                                     

 حـ / راتب الشريك حسام     50 000                                     

  حـ / راتب الشريك هشام  300 000                                     

                          

قد تتعرض شركات التضامن الى الخسائر السباب عديدة ولكن المهم هي معرفة   /ــ الخسائر خامسا

   الكيفية التي تتم معالجتها محاسبيا .

 الشركة أن قانون الشركات قد نص على ان توزيع الخسائر حسب نسب االرباح وعليه اذا نص عقد      

على دفع رواتب او فائدة على رأس المال فيجب دفعها واضافتها الى الخسارة ، اما المكأفأت التدفع  

 لكونها نسبة من الربح .  

ألف   411 د التضامنية صافي خسارة مقدارهاحققت شركة سع 0999/  01/  10في   -: 9مثال 

  -دينار وكان عقد الشركة ينص على توزيع االرباح والخسائر كما يأتي :

% 01دينار وفائدة رأس المال ألف  051 لشريك سعيدراتب األف دينار و 011 لشريك سعداراتب 

 دينار سعيدألف  611 ر سعد ،ديناألف  511 -سنوياً وكانت رؤوس االموال كما يأتي :

واجراء قيود اليومية الالزمة وبأفتراض عدم تسلم الشريك ألي  اعداد جدول التوزيع  -المطلوب :

 جزء من الرواتب خالل السنة ، وان االرباح والخسائر توزع بالتساوي .

    -الحل :       

  قياااثاصتااخاةصاة

 من حـ/ ت. أ. خ   400 000             

 الى حـ/أ. خ  400 000                    

 

 احــــوزيع االربـــدول تـــج

 

                

 

 

 

 

 المجموع سعيد     سعد     التفاصيل

 راتب الشركاء

 فائدة راس المال 

111 111 011 

111 51 

111 051 

111 61 

111 151 

111 001 

 المجموع

 الباقي من الخسارة

111 051 

(111 181) 

111 101 

(111 181) 

111 161 

(111 761) 

 (411 111) (071 111) (111 111) صافي الخسارة 
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 احتساب  فائدة رؤوس االموال للشركاء

×  500 000=  فائدة رأس مال الشريك سعد
  

   
    =000 50 

× 300 000=  فائدة رأس مال الشريك سعيد
  

   
  =000 30 

 صافي الخسارة = الخسارة + الرواتب + فائدة رؤوس اموال الشركاء

 

 دينار 130 000=  330 000 + 150 000+  400 000=                  

 

 . افي الخسارة بين الشركاء وحسب النسبتوزيع ص

 

 (690 000= ) 1÷130 000=  حصة  كل شريك في صافي الخسارة

                                                                                                  

اقيااتلزيعااخاةصاةا

 من مذكورين                           

 حـ/ جاري الشريك سعد 160 000                       

 حـ/ جاري الشريك سعيد 310 000                       

 الى حـ/ ت.أ.خ 400 000                                     
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ااةئل التمصاينااخفة ااخاااع                         

ااالالًا/ااالةئل 

 -وضح باختصار عن  المقصود بـ  :  :3س 

  مسحوبات الشريك -1اري الشريك          جـ 3

 % ؟15ماهو االجراء المناسب عند تجاوز خسارة الشركة   : 1س 

 فائدة راس المال    -1الشريك        ضقر -3المصطحات باللغة االنكليزية : اكتب: 6س 

 الحساب الجاري -4  فائدة المسحوبات -6       

 الحساب الجاري المسحوبات -3المسحوبات          -5       

 فائدة قرض الشريك   -9مسحوبات على شكل بضاعة    -1       

 مسحوبات البضاعة بسعر الكلفة -30مسحوبات البضاعة بسعر البيع    -8       

 مكافاة او راتب الشريك   -31المسحوبات الشخصية   -33       

 جاري الشريك -34مسحوبات الشريك النقدية    -36       

اثصنيصًا/ااختمصاينا
 -التضامنية :بيانات مستخرجة من سجالت شركة حيدر ورائد فيما يأتي  : 3ت 

 دينارألف  400سحب الشريك حيدر بضاعة بسعر الكلفة مبلغها  3/4في           

 دينار ألف  500سحب الشريك رائد بضاعة بسعر البيع قيمتها   9/ 3في           

 %31ينص عقد الشركة على احتساب فائدة على المسحوبات بنسبة      

 احتساب فائدة المسحوبات -1      تسجيل قيود اثبات المسحوبات -3 :المطلوب 

 تسجيل قيود اثبات وغلق فائدة المسحوبات  -6             

قتسمان االرباح والخسائر بينهما بالتساوي وبتاريــــخ تان تان متضامنتشريك امال ومنال : 1 ت

تمويل اضافي مقدارة خمسة ماليين دينار لمدة سنتيـــــــــــن وقد الى أحتاجت الشركة  1/3/1003

من كل سنـة عن  31/  63% تدفع في 31بأقراض الشركة بفائدة سنوية  امالتم االتفاق على قيام 

 طريق البنك .

 وفي موعد االستحقاق تم تسديد القرض وفائدته المستحقة عن طريق البنك 

 الالزمة  تسجيل قيود اليومية المطلوب :

 -معلومات مستخرجة من سجالت شركة سمير ونمير التضامنية : فيما يأتي : 6 ت

دينار مـــــــــن الشريك سمير لمدة  1 000 000مقدارة   اً اقترضت الشركة مبلغ 1/3/1005في 

 .31/  63% تدفع في 30سنتين بفائدة سنوية مقدارها 
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 دينار 400 000 سحب الشريك سمير بضاعة كلفتها  3/6/1005في 

 دينار 300 000مقداره   اً نقدي اً سحب الشريك نمير مبلغ 3/1/1005في 

 تم تسديد فائدة القرض للشريك سمير نقدا عن طريق البنك  63/31/1005في 

 دينار 500 000سحب الشريك نمير بضاعه بسعر البيع قيمتها   1003/ 3/5في 

 دينار 300 000الكلفة مقدارها  سحب الشريك سمير بضاعه بسعر  30/1003/  3في 

 تم تسديد مبلغ القرض وفائدته المستحقه نقدا عن طريق البنك 63/31/1003في 

، علما أن فائدة  على التوالي 1003/  1005تسجيل قيود اليوميه الالزمة للسنتين  المطلوب :

 %  .31المسحوبات السنوية 

دينار مليون   35 نية  ربحا قابال للتوزيع مقداره حققت شركة احمد ومحمد وحسين التضام : 4 ت

المعالجة القيدية لالرباح اعاله مع العلم ان الشركاء يقتسمون االرباح والخسائر  -3 والمطلوب :

          ( على التوالي  .  3:  1:  6بينهم بنسبة ) 

 تصوير حـ / ت . أ . خ   -1             

مــاعــــدا ان الشركاء احمـــد  نفسه والمطلوبنفسها  الرابع تمرينباستخدام معلومات ال : 5 ت

 % ( 60% ، 40% ، 60ومحمــــد وحسيـــن ينص العقد على توزيع االرباح بينهم بنسبة ) 

دينار مليون  8 ربحا قابال للتوزيع مقداره حققــــــــــت شركة وسام والمصطفى التضامنية  : 3 ت

 -: يأتيوكانت تفاصيل رؤوس اموال الشريكين كما 

 

 حـ / رأس مال الشريك وسام                                                                       

 لــــــــــــــــــه                                                       منـــــــــه                          

 

  0/  0الرصيد       01 111 111       0/5الى حـ/ البنك                 0 111 111      

  01/  0من حـ / البنك           1 111 111                                                                 

  00/  0من حـ / البنك          4 111 111                                                                 

      01/  10الرصيد           05 111 111      

      111 111 06                                         111 111 06  
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 حـ / رأس مال الشريك المصطفى                                                                  

 ـــــهــــلـــــــ                                                                       منـــــــــه                  

  0/  0الرصيد            8 111 111            0/7الى حـ/ البنك          0 151 111      

  1/  0من حـ / البنك             1 151 111                                                               

 01/ 0من حـ / البنك            1 111 111                                                               

  01/  10الرصيد       01 111 111      

      111 151 01                                         111 151 01    

 

 احتساب حصة الربح لكل شريك -ا  المطلوب : 

   اجراء المعالجة القيدية الالزمة ، بافتراض ان توزيع االرباح يتم باستخدام طريقة  -1               

 أرصدة اول المدة

مـــاعــــدا ان توزيع االرباح يتم باستخدام طريقة نفسها  تمرين السادسباستخدام معلومات ال : 1 ت

 ارصـدة اخر المدة 

 احتساب حصة الربح لكل شريك -ا  المطلوب :     

 اجراء المعالجة القيدية الالزمة -1                    
 

 ( مليون 34.  150 )حققت شركة ديما وريما التضامنية ربحا صافيا قابال للتوزيع مقداره  : 9 ت

% سنويا على ان 33دينـــار  وكان عقد الشركة ينص على احتساب فوائد على رأس المال بنسبة 

   (45) على التوالي علما ان راس مال ديــما كان 3:  1يوزع الباقــــي من الربح بين الشركاء بنسبة 

 دينار  مليون  (60)دينار وراس مال ريما هو مليون 

 .المعالجة القيدية الالزمة لمعالجة حالة توزيع الربح اعاله -3المطلوب :  

 .اعداد جدول توزيع االرباح -1              
 

دينـــــار ( مليون  9 )حققت شركة باسم وقاسم التضامنية ربحا صافيا قابال للتوزيع مقداره   : 8 ت

،  دينار للشريك باسم ( مليون 3.  100 )وكان االتفاق ينص على توزيع رواتب للشركاء مقداره 

دينار للشريك قاسم ، على ان يوزع المتبقي من االرباح على  ( مليون 3.  900)   ومبلغ مقداره 

 علـــى التوالي  6:  1الشركاء بنسبة 

 .زمة لمعالجة حالة توزيع الربح اعالهالمعالجة القيدية الال -3المطلوب :   

 .اعداد جدول توزيع االرباح -1               
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ااخفة ااخاصمسا/ااختغيياافياعقاااخشاك 
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

 

التضامنية ، وماهية فهم ومعرفة اسباب زيادة رأس المال وطرائق هذه الزيادة في الشركات  -1

 المعالجات المحاسبية لكل طريقة .

فهم ومعرفة اسباب تخفيض رأس المال وطرائق هذا التخفيض في الشركات التضامنية ، وماهية   -2

 المعالجات المحاسبية لكل طريقة منها . 

 . معرفة االسباب الداعية النضمام شريك جديد ، وماهية المعالجات المحاسبية النضمام الشريك  -3

معرفة االسباب الداعية النفصال شريك من الشركة التضامنية ، وفهم المعالجات المحاسبية الخاصة  -4

  بانفصال الشريك .

 

 -:زيادة رأس المال في الشركات التضامنية   -أوالً  

لسنـــة  13من قانون الشركات العراقي رقم  51نصت المادة   اسباب زيادة راس المال :      

) تكون زيادة راس المال في الشركات التضامنية بقرار من الهيئة على ما يأتي وتعديالته  3881

   .(يوما من تاريخ صدور القرار  60ل العامــة معدال للعقــد على ان تسدد الزيادة خال
 

 

 -الداعية لزيادة رأس المال هي : ومن اهم االسباب

 أتساع اعمال الشركة .-3

 عدم التقدير الصحيح لرأس المال عند التأسيس .-1

 ، ورسملة االرباح المدورة او االحتياطي.رغبة الشركاء في رسملة حساباتهم الجارية الدائنة -6

 .الرغبة في الغاء قرض الشريك والتخلص من العبء الثابت لفوائد القرض  -4

   -: طرائق زيادة رأس المال في شركات التضامن

 -في الشركات التضامنية منها :هناك عدة طرق لزيادة رأس المال    

                       سداد الزيادة نقدا أو عينا . ( / 3) 

      استخدام ارصدة الحسابات الجارية الدائنة .( /  1) 

     العام . ياستخدام االرباح واالحتياط( /  6) 

 ( ععادة التقدير.5) استخدام قروض الشركاء . ( /   4) 
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ف عــــــــــن أن االجراء المحاسبي في هذه الحالة اليختل تسديد الزيادة نقدا أو عينا // (3)

في تاسيس الشركة وذلك بجعل حسابات االصول المقدمة سواء كانت نقديـــــــــة  ةاالجراءات المتبع

  -ي :لمال دائنا ، وكما في القيد األتأو عينية مدينة وحساب رأس ا

 من حـ / االصول  ****                   

 ****   الى حـ / رأس المال                           

                 

مليون (  10 مالها )ن رأساء متضامنون في شركة تضام( شرك جاسم/  باسم/  حمد) أ   -: 3مثال 

ة قرروا زيادة رأس مال الشركـة بنسبـي ، وقد ــ( على التوال 6:  1:  5) بينهم بنسبة  دينار موزعـة

)  دا أماحصتهما نقـ اسم/ ب حمد، ويسدد كل من أ نفسها % مع االحتفاظ بنسبة رؤوس االموال50

 .من الزيادة(  فيقـدم سيارة بقيمة حصته  اسمج

 اثبات المعالجة القيدية الالزمة  -المطلوب :

 حصة  30=  6+  1+  5مجموع الحصص =        -الحل :

 دينار  5 000 000% = 50×  5/30×  10 000 000من الزيادة =  حمدحصة أ            

 دينار 1 000 000% = 50×  1/30×  10 000 000من الزيادة =  اسمحصة ب           

 دينار 6 000 000% = 50×  6/30×  10 000 000من الزيادة =  اسمحصة ج           

 من حـ / البنك   1 000 000                 

 الى مذكورين                                        

 حـ / رأس مال الشريك  أ  5 000 000                               

 حـ / رأس مال الشريك ب   1 000 000                               

 وتسديد الزيادة نقدا  وباسم/  حمد قيد زيادة رأس مال الشريكان أ                
                               

 من حـ / السيارات   6 000 000                 

  اسمالى حـ / رأس مال الشريك ج  6 000 000                              

 وتقديم موجود ثابت مقابل الزيادة   جاسمقيد زيادة رأس مال الشريك                 
                

قد يرغب بعض الشركاء في استثمار رصيد   -رسملة الحسابات الجارية للشركاء :( 1) 

الدائن لزيادة راس مال الشركة وذلك بجعل الحساب الجاري مدينا وحساب راس  حسابه الجاري

  المال دائنا .
 

ة ــــولكــــــــــــن بافتراض ان الشركاء قرروا رسملنفسها بأستخدام بيانات المثال السابق  -:1مثال 

 حساباتهم الجارية الدائنة وتسديد الفروقات ان وجدت نقدا عن طريق البنك . 
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مليون  3 ) حمديك أالشر -: حساباتهم الجارية الدائنة كما يأتيـخ كانـت ارصدة تاريـــالوفي ذلك 

 . يحساب جار فليس لديه  اسماما الشريك ج  /دينار (  مليون  3 . 100 ) اسمالشريك ب دينار ( /  

  المطلوب / اثبات المعالجه المحاسبية وتصوير حسابات رؤوس اموال الشركاء 
 

  -الحل :
 

 دينار 5 000 000=  5/30% × 50× 10 000 000من الزيادة =  حمدحصة الشريك أ

 دينار 1 000 000=  1/30% × 50× 10 000 000من الزيادة =  اسمحصة الشريك ب

 دينار  6 000 000=  6/30% × 50× 10 000 000من الزيادة =  اسمحصة الشريك ج

 حمدمن حـ / جاري الشريك أ     5 000 000             

  حمدالى حـ / رأس مال الشريك أ  5 000 000                               

 قيد رسملة الحساب الجاري للشريك أ بمقدار حصته فقط                     

                                       

 من مذكورين                     

 اسمحـ / جاري الشريك ب  3 100 000           

 حـ / البنك      900 000           

  اسمالى حـ / راس مال الشريك ب 1 000 000                       

 برسملة حسابه الجاري وتسديد الفرق نقدا  اسمقيد زيادة راس المال للشريك ب        

            يسدد نقدا   900 000=  3 100 000رصيد الجاري  – 1 000 000الزيادة 

 فعليه تسديد حصته بالزيادة نقدا عن طريق البنك جاريفليس لديه حساب  اسماما الشريك ج

 من حـ / البنك   6 000 000          

  اسمالى حـ / راس مال الشريك ج 6 000 000                          

      بتسديده نقدا عن طريق البنك  جاسمقيد زيادة راس مال الشريك           

 ء حــا/ااأسامص ااخشاكصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 التفاصيل  اسمج     اسمب     حمدأ     التفاصيل  اسمج     اسمب     حمدأ    

 

 

 

111 111 05  

 

 

 

111 111 6 

 

 

 

111 111 9 

 

 

 

 الرصيد

111 111 01 

111 111 5  

 ------------- 

 ------------- 

111 111 4 

  ----------- 

111 111 1  

  ----------- 

111 111 6 

 ------------ 

 ------------  

111 111 1  

 الرصيد

 من حـ / جاري الشريك

 من مذكورين

 من حـ / البنك 

111 111 05  111 111 6 111 111 9  111 111 05  111 111 6 111 111 9  
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يقصرررد باالحتيررراطي العرررام هرررو تلرررك   -رسرررملة االربررراح المحتجرررزة او االحتيررراطي العرررام :( 6)

االمــــــررـوال او المبررالغ الترري تحتجررز مررن صررافي الررربح بغرررض دعررم المركررز المررالي للشررركاء وزيررادة 

قدرتهـــا بالوفاء بالتزاماتها ، وعندما يراد رسملة االرباح المحتجزة او االحتياطي يجب تحديرد حصــرـة 

والخسررائر ، حيررث يجعـــــررـل حسرراب االربرراح كررل شررريك بحسررب حصررته فرري نسررب توزيررع االربرراح 

  المحتجــــــزة او االحتياطي مدينا وحساب راس المال دائنا .

، % 30الخسائر بنسبـة ( شريكان متضامنان يقتسمان االرباح و باح، ص سامي)    -:  6مثال 

مليون  15 (  الى  )دينارمليون  10قررا زيادة راس مال الشركة من ) د% على التوالي ، وق40

 دينار .مليون (  10 ة جزء من االحتياطي العام البالغ )دينار ( وذلك برسمل

 المطلوب // اثبات المعالجه القيدية الالزمة 

 دينار مقدار الزيادة 5 000 000=  10 000 000 – 15 000 000    -الحل :

 دينار 6 000 000% = 30×  5 000 000من الزيادة =    اميس  حصة الشريك         

 دينار  1 000 000% = 40×  5 000 000من الزيادة =    باحص   حصة الشريك       

 

 من حـ / االحتياطي العام   5 000 000              

 الى مذكورين                                         

 اميحـ / راس مال الشريك س   6 000 000                                  

  باححـ / راس مال الشريك ص   1 000 000                                  

 قيد زيادة راس مال الشركة برسملة جزء من االحتياطي العام                     
                      

 

ان شركة التضامن قـــد تلجأ الى  ذكرنا في فصل سابق  -أستخدام قرض الشركاء :(  4)  

لتسديده وتدفع عنه فوائد محدده . ويمكـن االتفاق  االقتراض من احد الشركاء فيها وتحدد موعداً 

على اطفاء القرض واستخدامه ) كل القرض او جزء منه ( لتغطية كامل نصيب الشريك مــــن 

  قرض الشريك مدينا وحساب راس مال الشريك دائنا . الزيادة او جزء منها ، وذلك بجعل حـ/
 

على اتفق  نور ونيران الشريكان المتضامنان في شركة تضامنيــــــة  3/6/1004في  -:  4مثال 

رض الشريك نور الذي ــوذلك برسملة ق( دينار مليون  6 ) دارـــة بمقـــزيادة راس مال الشرك

% تدفع 30دينار وبفائدة سنوية مقدارها   6 000 000 والبالغ    1/3/1004ي ـقدمه للشركة ف

 فــي نهاية كل سنة .

 .المطلوب //  اثبات المعالجة المحاسبية الالزمة
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 شهر  1=  3/6/1004لغاية  1/3/1004فائدة القرض من  -الحل :

 31المدة/× نسبة الفائدة % × فائدة القرض = القرض       

 دينار 50 000=  1/31% × 30×  6 000 000فائدة القرض =       

 

 من حـ / فائدة القرض   50 000               3/6

 الى حـ / جاري الشريك نور   50 000                              

 قيد اثبات فائدة القرض المستحقة لمدة شهرين                         

                         

 من حـ / قرض الشريك نور  6 000 000               3/6 

 الى حـ/ رأس مال الشريك نور   6 000 000                                    

 قيد زيادة رأس مال الشريك نور باطفاء قرض الشريك                       

                     

 من حـ / االرباح والخسائر 50 000              63/31

 الى حـ / فائدة القرض   50 000                                 

 قيد غلق فائدة القرض نهاية السنة المالية                          

                      
  

قد يلجأ الشركاء الى زيادة رأس المال عن طريق اعادة تقدير اصول  -اعادة التقدير :(  5)  

الشركــــة عندما يجدون ان القيمة الدفترية لموجودات الشركة لم تعد تعبر عن قيمتها الحالية فـــي 

السوق ، وبموجب طريقة اعادة التقدير يتم فتح حساب بأسم اعادة التقدير في سجالت الشركة 

قص في قيمة الموجودات ويجعل دائنا بأية زيادة في قيمــــــــــة الموجودات ، ويجعل مدينا بأي ن

وتجعل رصيد حساب اعادة التقدير الدائن ارباح اعادة التقدير بينما يمثل رصيــــــــد حساب اعادة 

التقدير المدين خسائر اعادة التقدير ، فاذا كان رصيد حساب اعادة التقدير دائنا ورغب الشركاء 

     -ي :لك الرصيد ، فيتم ذلك بالقيد األتـــي زيادة رأس مال الشركة باستخدام ذف

 من حـ / اعادة التقدير ****           

 ****  الى حـ / رأس مال الشركاء               

                      

م ـوالخسائر بينهويتم توزيع ارباح وخسائر اعادة التقدير على الشركاء بنسبة توزيع االرباح   

  .لغرض زيادة رأس مال الشركة 
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              -:ركة ماجد وحامد التضامنية كما يأتي كانت موجودات ش 3/3/1005في   -:  5مثال 

 ) المبالغ بماليين الدنانير ( 

  . 5المدينون   - 1.5  السيـارات - 3  االالت والمعدات - 31 المبانـي     

مها السوقيــــة واستخدام قيقرر الشريكان اعادة تقدير الموجودات بما يالئم  1005/ 35/6وفي 

رباح والخسائر بينهما ن يقتسمان االــــــــــــــة علما بأن الشريكيالزيادة في زيادة رأس مال الشرك

 بالتساوي  .

 . دينارمليون  60 قدرت المباني بمبلغ -3

 . %15زيادة االالت بمقدار   -1

 . دينار مليون قيمة السيارات بمبلغ  تخفيض -6

 .  % من رصيد المدينين 30تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة  -4

 

  تصوير حساب اعادة التقدير - 1             اثبات المعالجة القيدية الالزمة  -3     -المطلوب :

    -الحل :

 دينار زيادة 36 000 000=  31 000 000 – 60 000 000 / المباني             
 من حـ / المباني    36 000 000                  

 الى حـ / اعادة التقدير  36 000 000                               

  ا السوقيةقيد تعديل قيمة المباني الى قيمته                  
                  

 دينار زيادة 3 500 000% = 15×    3 000 000  /االالت  

 من حـ / االالت  3 500 000                      

 الى حـ / اعادة التقدير  3 500 000                                  

 زيادة % 15قيد تعديل قيمة االالت بمقدار                   
                 

 / السيارات 

 من حـ / اعادة التقدير   3 000 000                

 الى حـ / السيارات   3 000 000                             
                

 %30× مخصص الديون المشكوك في تحصيلها = رصيد المدينون 

 دينار 500 %000 = 30×  5 000 000

 من حـ / اعادة التقدير  500 000               

 الى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها    500 000                          
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                                     حـ / اعـــادة التقـديـــــــــــــر                                                                                   

 منــــــــــه                                                        لــــــــــــــــــــــــــــه                

 

 من حـ / العقار              36 000 000     الى حـ/ السيارات             3 000 000        

 من حـ / االالت               3 500 000     الى حـ/مخصص.د.م             500 000        

 الرصيد            36 000 000        

 

       000 500 34                                          000 500 34  

 

 

 من حـ / اعادة التقدير    36 000 000                        

 الى مذكورين                                                

 حـ / رأس مال الشريك ماجد  3 500 000                                     

 حـ / رأس مال الشريك حامد  3 500 000                                     

                       

  -: في الشركات التضامنيةثانيا /// تخفيض راس المال 

 .سمح قانون الشركات بتخفيض راس مال الشركة اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقها خســـــارة       

للعقد وال يكون نافذا اال  وفي الشـــركة التضامنية يكون التخفيض بقرار من الهيئة العامة معدالً 

ان المشرع ترك للشـــركة حرية تحديد راس المال  .د ان يستحصل موافقة مسجل الشركات ــــبع

 .الذي يتالئم وحجم نشاطها بشرط ان ال يقل عن الحد االدنى 

 

دفع يوجد هناك اكثر من سبب ي  -أسباب تخفيض رأس المال في الشركات التضامنية :

 -شركة الى تخفيض راس المال منها :ال

 .الى وجود نقدية عاطلةزيادة راس المال عن حاجة الشركة مما يؤدي   -3

وهذا يسمى اعادة التنظيم بسبب تغطية  ) رىـة الخـن سنـة مـى الشركـتوالي الخسائر عل -1

 .( الخسائر المتراكمة

وعدم مقدرة الشركاء على تسديدها ولمدة طويلة  لحسابات الجارية المدينةوجود ارصدة مدينة ل -6

 .زيادة القيم الدفترية للموجودات عن قيمتها الحقيقية ـ  4
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 ( . انفصال احد الشركاء عن الشركة ) اما بسبب وفاته او لعدم رغبتة باالستمرار في الشركة -5

   

 -طرائق تخفيض راس المال  :

 توجد اكثر من طريقة لتخفيض راس المال وتتوقف االجراءات  المحاســــبية في الســــجالت على

الطريقة التي يتم فيها تخفيض راس المال ، ولكن قانون الشركات لم يلزم الشركة باتباع طريقــــة 

ومن هذه الطرائق ما تي تحدد الطريقة الواجب اتباعها ، معينة بل ان ظروف الشركة هي ال

 -: يأتي

يجعل عند اقرار التخفيض بهذه الطريقة  -: تخفيض راس المال برد جزء منه للشركاء -3

 . حســـــاب راس المال مدينا وحســـــاب البنك او الصندوق او البضاعة او الموجودات دائناً 

 من حـ / راس مال الشريك× ×                      

 الى حـ / البنك/الصندوق/البضاعة/الموجودات× ×                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

ويكون القيد المحاسبي  قفل الخسائر المتراكمة في حسابات رؤوس اموال الشركاء -1

 -: كاالتي

 من مذكورين                         

 من حـ / راس مال الشريك  )س (   × ×               

 من حـ / راس مال الشريك  ) ص (  × ×                

 الى حـ / الخسائر المتراكمة× ×                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 

   للشركاء في حسابات رؤوس اموال الشركاءاقفال الحسابات الجارية المدينة  -6

 -ويكون القيد كاالتي :

 من مذكورين                                               

 حـ / راس مال الشريك  ) س (× ×                 

 حـ / راس مال الشريك  ) ص (× ×                 

 الى مذكورين                          

 حـ / جاري الشريك  ) س (× ×                                   

 حـ / جاري الشريك  ) ص (× ×                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           
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ويكون القيد  تقدير الموجودات وتقييمها بما يالئم انخفاض قيمتها السوقية اعادة -4

 المحاسبي

 -: العادة التقدير كاالتي

 من حـ / اعادة تقدير × ×                       

 الى حـ / الموجودات× ×                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 -: ثم يغلق حـ/ اعادة التقدير في حسابات رؤوس اموال الشركاء وكاالتي

 من مذكورين                   

 حـ / راس مال الشريك× ×                

 حـ / راس مال الشريك × ×               

 الى حـ/ اعادة تقدير × ×                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

 وف يتم تناول هذا الموضوع الحقا  . س/ انسحاب شريك من الشركة التضامنية  -5

 ( 300 ) ـد وسلوان وسرور شركاء متضامنون في شركة تضامنية راسمالهااحم  -:  3مثال 

راس  ى تخفيضوقد اتفق الشركاء علعلى التوالي   3:    1:   1دينار موزع بينهم بنسبة مليون 

 . ان يتسلموا حقوقهم عن طريق البنك% على 15مال الشركة بنسبة 
 

 مة لمعالجة حالة تخفيض راس المال .اثبات القيود الالز -المطلوب :

 دينار مقدار التخفيض لراس المال   15 000 000=     % 15  ×  300 000 000 -:الحل 
                     

          مجموع الحصص في راس المال             5=      3+      1+    1

000 000 15   × 
 

 
 دينار نصيب الشريك احمد من التخفيض  30 000 000=    

000 000 15    ×  
 

 
 دينار نصيب الشريك سلوان من التخفيض  30 000 000=      

000 000 15    ×   
 

 
   دينار نصيب الشريك سرور من التخفيض   5 000 000=     
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 من مذكورين                                    

 حـ / راس مال الشريك احمد   30 000 000            

 حـ / راس مال الشريك سلوان   30 000 000            

 حـ / راس مال الشريك سرور    5 000 000            

 الى حـ / البنك  15 000 000                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          
 

 

 ( مليون 310 ) ية راس مالهاضياء وبهاء وعالء شركاء متضامنون في شركة تضامن -: 1مثال 

ـنوات االخيرة ببعض توالي وقد منيت  الشركة في السـعلى ال  3:  1:  6  دينار مقسم بينهم بنسبة

اء هذه الخسائر دينار وقد اتفق الشركاء على اطف ( مليون 60 ) ر بلغ رصيدها المتراكمــــالخسائ

 براسمال الشركة  .

 

 

 

 

 . اثبات القيود الالزمة لمعالجة حالة اطفاء هذه الخسائر -المطلوب :
 

 

 

 

 

 

 مجموع الحصص في راس المال  3=      3+      1+    6       -الحل :

000 000 60    ×
 

 
                                   دينار نصيب الشريك ضياء من الخسائر                  35 000 000=     

000 000 60   ×
 

 
                                           دينار نصيب الشريك بهاء من الخسائر          30 000 000=      

000 000 60   ×
 

 
                                                 دينار نصيب الشريك عالء من الخسائر               5 000 000=     

 من مذكورين                               

 حـ / راسمال الشريك ضياء  35 000 000                 

 ءحـ / راسمال الشريك بها  30 000 000                 

 حـ / راسمال الشريك عالء    5 000 000                 

 الى حـ / الخسائر المتراكمة  60 000 000                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

  1 /  1.  5 / 6 مدينة للشركاء فهد وحسين وامين )ارصدة الحسابات الجارية الكانت   -: 9مثال 

دينار ( على التوالي وقد قرر الشــــــركاء اقفال ارصدة حساباتهم الجارية المدينة بحسابات مليون 

 تخدامها في تخفيض راس مال الشركة .رؤوس اموالهم واسـ

 .  اثبات القيود المحاسبية الالزمة لمعالجة حالة التخفيض  -المطلوب :

     -الحل :
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 من مذكورين                      
 حـ / راسمال الشريك فهد    6 000 000         
 حـ / راسمال الشريك حسين    1 500 000         
 حـ / راسمال الشريك امين    1 000 000         

 الى مذكورين                             
 حـ / جاري الشريك فهد   6 000 000                      
 حـ / جاري الشريك حسين   1 500 000                      
  حـ / جاري الشريك امين   1 000 000                      

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

(   350 )راس مالها شركاء متضامنون في شركة تضامنية وحيدر  هيمان وعلي  -: 8مثال 

ر الشركاء على التوالي وقد قر  1:    1:    3دينار توزع االرباح والخســــــائر بينهم بنسبة مليون 

مها الحقيقية وبالتالي تخفيض را لزيادة القيم الدفترية عن قياعادة تقييم الموجودات في الشركة نظ

 .(الدنانير )المبالغ بماليين -: راس مال الشركة بمقدار هذا االرتفاع وتوفرت لديك المعلومات االتية

  -: ارصدة الموجودات كانت كاالتي -3

 دينار  31  السيارات   ،  دينار   6 دينار  ،  االثاث     40 البضاعة        

 -: تم تقييم الموجودات وفقا السعار السوق السائدة وكانت كاالتي -1

 دينار  35 دينار  ،  السيارات  1  دينار  ،  االثاث  61  البضاعة

 تخفيض راس مال الشركة التضامنية . اثبات القيود الالزمة لمعالجة حالة -المطلوب :

  -الحل :

 اعادة التقدير =   نقصان    -الرصيد        /البضاعة  

 النقصاندينار     6 000 000  =  61 000 000  ـــ  40 000 000         

 من حـ / اعادة التقدير   6 000 000             

 الى حـ / البضاعة  6 000 000                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

 

 اعادة التقدير =   نقصان    -الرصيد        /االثاث  

 دينار النقصان  3 000 000=   1 000 000   --  6 000 000                

 من حـ / اعادة التقدير  3 000 000               

 الى حـ / االثاث  3 000 000                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

 اعادة التقدير =   نقصان    -الرصيد        /السيارات  

 دينار النقصان 1 000 000  =  35 000 000  ــ 31 000 000            
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 من حـ / اعادة التقدير     1 000 000                

 الى حـ / السيارات   1 000 000                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 حـ / اعــادة تقــديـــــــر                                                                 

 له      منه                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 الى حـ/ البضاعة                              6 000 000         

                      الى حـ/ االثاث                       3 000 000         

 الى حـ/ السيارات                                        1 000 000         

 الفرق ) الرصيد(          3 000 000                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

          000 000 3                                    000 000 3   

 

     

 مجموع حصص راس المال   5=    1+    1+    3

         

000 000 3    ×
 

 
                                                         دينار حصة الشريك هيمان             3 100 000=      

000 000 3    ×
 

 
                                       عليدينار حصة الشريك     1 400 000=     

000 000 3    ×
 

 
 دينار حصة الشريك حيدر      1 400 000=      

 من مذكورين                                                

 حـ / راسمال الشريك هيمان            3 100 000           

 عليحـ / راسمال الشريك             1 400 000           

 حـ / راسمال الشريك حيدر            1 400 000           

 الى حـ/ اعادة التقدير                3 000 000                                 

 قيد تخفيض راس المال باعادة تقدير الموجودات                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

  -: The accession of the new partner انضمام شريك جديد / ثالثاً 

 The accession of a   اجاز قانون الشركات زيادة عدد الشركاء وذلك بانضمام شريك    

partner  ( اوال بشرط موافقة الهيئة العامة  38ـت عليه المادة ) و اكثر للشركة تبعا لما نصـــا

 ( منه فقد اجازت استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي اذا رغبوا  10باالجماع ، اما المادة ) 
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من اشكال انضمام شريك جديد يستوجب تعديل عقد  هذه الحاالت شكالً  . وتعدبذلك ووافق الشركاء 

  . الشركة

 -باب الداعية النضمام شريك جديد هي :اما اهم االس

 . الحاجة الى اموال جديدة ال تتوفر لدى الشركاء -3

 . الرغبة في توحيد الجهود والقضاء على المنافسة بين الشريك الجديد والشركة  -1

 . تمتع الشريك الجديد بخبرة فنية او مالية او ادارية او تنظيمية تفتقر اليها الشركة -6

اللها عــــــــن الشريك الجديد لحق اختراع او امتياز او عالمة تجارية تريد الشركة استغحيازة  -4

 طريق ضمه اليها . 

بعض التغيرات في توزيع االرباح والخسائر  ويترتب على انضمام شريك او اكثر الى الشركة   

 : مام الىبيــن الشركاء ، وعنوان الشركة وحصص الشركاء في راس المال حيث يؤدي االنض

 . زيادة راس المال بتقديم الشريك الجديد حصته الجديدة الى راس مال الشركة -3

ي الحالتين دون اضافات جديدة وفمن ـركة االصلي جديد لجزء من راس مال الششراء الشريك ال -1

 -: يتم االتفاق على اساسيتين

 . ة للموجودات والمطلوباتتغيير في القيم الدفتريـ دونتقبل الميزانية على ما هي عليه من  ان -آ

 عادة تقدير الموجودات والمطلوبات . تقبل ميزانية الشركة بعد ا -ب

 

 المعالجة المحاسبية النضمام شريك جديد

 ال يؤثر على راس مال الشركة بالزيادة ) االنضمام بشراء حصة بالشركة ( -3

 يؤثر على راس مال الشركة بالزيادة ) االنضمام بتقديم استثمار اضافي في الشركة(  -6

 ال يؤثر على راس مال الشركة( .................) االنضمام بشراء حصة بالشركة   -:   30مثال 

على التوالي   3:    1مهدي ويحيى شريكان متضامنان يقتسمان االرباح والخسائر بينهم بنسبة   

 -:  كاالتي 63/31/1001نت ميزانية الشركة في وكا
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شريكا ثالثا للشركة وذلك عن طريق شراء نصف حصة الشريـــك  عليوقد اتفقا على قبول       

م مهدي ، اذا علمت بان القيريك حصة الشون حصته في االرباح والخسائر مساوية لمهدي وتك

دينار( الى   1 500 000) مبلغ بدفع  عليمها الدفترية وقد قام لسوقيـــة للموجودات مساوية لقيا

 هدي لقاء نصف حصته .الشريك م

 تصوير الميزانية بعد االنضمام -1                 قيود اليومية الالزمة  -3   -المطلوب :

  استخراج نسب توزيع االرباح والخسائر الجديدة -6                        

 قيد االنضمام  -الحل:

 من حـ/ راس مال الشريك مهدي               1 500 000                 

 الى حـ/ راس مال الشريك علي          1 500 000                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 الميزانية بعد االنضمام                                     

ااخمطللاصتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخملجلااتا           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 راس مال الشريك مهدي     1 500 000              البنك             5 000 000        

 راس مال الشريك يحيى     1 500 000           البضاعة           30 000 000        

 راس مال الشريك علي   1 500   000    الموجودات الثابتة          1 500 000        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

        000 500 11                                000 500 11 

 

 

 

ااخمطللاصتاااااااااا31/12/2111اخميزاني ااخعملمي اكمصافيااااااااخملجلااتاااااااااا

 حق الملكية الموجودات المتداولة 

 5 000 000البنك      

 30 000 000البضاعة  

 35 000 000مجموع الموجودات المتداولة 

 

 1 500 000          الموجودات الثابتة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                000 500 11 

 35 000 000رأس مال الشريك مهدي 

 1 500 000رأس مال الشريك يحيى  

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            000 500 11 
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 نسب توزيع االرباح والخسائر الجديدة 

 

 المجموع       الشريك يحيى         الشريك علي     الشريك مهدي        البيان                            

 6                 ------                     3                       1      النسب قبل االنضمام            

 -----                   3                     ------      (             3)          حصة الشريك علي        

 6                    3                         3                       3     النسب بعد االنضمام            

 

  بالتساوي بين الشركاء  3:    3:    3     -: فتكون النسب كاالتي

 

احيانا يقوم الشريك الجديد بدفع مبلغ اقل او اكثر عن الحصــــــــــــة المشتراة من احد  -مالحظة :

ــم خارج الن عملية الدفع والقبض تتـــ الشركاء ، وهنا ال يسجل قيد في سجالت الشركة التضامنية

و تحويل ي هي عملية شخصية وما يتم اثباته في الشركة التضامنية هـسجالت الشركة التضامنية ، أ

 ق .ذا ماتم العمل به في المثال السابالشريك القديم الى الشريك الجديد . وهجزء من حصة 
 

ؤثر على راس مال م استثمارات اضافية في الشركة ....... يانضمام شريك بتقدي)   -: 33مثال 

 ( الشركة

على التوالــــي   1 :   6سالم وباسم شريكان متضامنان يقتسمان االرباح والخسائر بينهم بنسبة  

 -:كما يأتي  63/31/1009نية الشركة في وكانت ميزا

 

                     63/31/1009الميزانية كما في                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 راس مال الشريك سالم         39 000 000  البنك                         6 000 000           

 راس مال الشريك باسم         31 000 000   البضاعة                  31 000 000           

 الموجودات الثابتة             30 000 000           

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــ       ـــــــ                   ـــــــــــــــــــــــ         

          000 000 60                                000 000 60  
         

 

وقد اتفق على قبول الشريك حازم شريكا ثالثا في الشركة التضامنية ليكون له ربع راس المال بعد 

 دينار نقدا عــــن مليون  ( 30) االنضمام وربع االرباح والخسائر علما ان الشريك حازم دفع مبلغ 
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جودات مساوية م السوقية للموحصة المحددة اعاله علما ان القيطريق البنك لقاء حصوله على ال

 لقيمها الدفترية  .

 . تصوير الميزانية بعد االنضمام( /  1)         . تسجيل القيود الالزمة( /  3)  -المطلوب :

 .  استخراج نسب التوزيع الجديدة بعد االنضمام( /  6)                           

مال الشركة التضامنية بعد االنضمام = راس مال الشريكين قبل االنضمام +  راس   -الحل  :

 المبلغ المستلــم من الشريك الجديد

 دينار  40 000 000=   30 000 000( +   31 000 000+  39 000 000 )

                        النسبة× حصة الشريك الجديد ) حازم( في الشركة = راس المال بعد االنضمام 

000 000 40     ×
 

 
 دينار                      30 000 000=    

  ال يوجد فرق بين ما يدفعه الشريك حازم وبين حصته المحددة

 قيد االنضمام -3

 من حـ/ البنك   30 000 000                  

 راس مال الشريك حازم/ الى حـ    30 000 000                                

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

 الميزانية بعد االنضمام -1

                     63/31/1009الميزانية كما في                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 راس مال الشريك سالم        39 000 000                نك     الب      36 000 000       

 راس مال الشريك باسم        31 000 000           البضاعة            31 000 000       

 راس مال الشريك حازم        30 000 000       الموجودات الثابتة      30 000 000       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ    

       000 000 40                                 000 000 40   
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 نسب توزيع االرباح والخسائر الجديدة -6

 المجموع        الشريك حازم            الشريك ياسم           الشريك سالم           البيان                

 5                 ------                      1                         6النسب قبل االنضمام             

 10                 ------                      9                        31     للتخلص من الكسور   4×

           ------                  5                  (    1  )          (            6)     4/ 3حصةالشريك  حازم 

                                                                                                                          10                   5                         3                          8    النسب بعد االنضمام        

 

   5:    3:    8نسب التوزيع الجديدة  هي  

ه وبين حصت الجديدفرق بين ما يدفعه الشريك ( عدم وجود  33يالحظ في المثال السابق ) مثال     

اختالف بين مايدفعه الشريك الجديد وبين في رأس المال ، ولكن احياناً اخرى قد يظهر  المحددة

  -: فيعالج الفرق كاالتي حصته في رأس المال

الفرق مكافأة رأس المال / يكون في للشريك الجديد المبلغ المدفوع اكبر من الحصة المحددة /  (3)

 . شهرة محل للشركاء القدماء ، أو  القدماءلشركاء ل

الفرق مكافأة رأس المال / يكون في للشريك الجديد المبلغ المدفوع اقل من الحصة المحددة  / (1)

 .  ـلشهرة مح الفرق دع  ، أو ي   للشريك الجديد

دون الدخول في المعالجات المحاسبية بغية عدم ارباك الطالب في هذه  اعاله التوضيحبونكتفي 

 .المرحلة الدراسية وتركها للدراسة المستقبلية 

اا-:ااThe separation of the partnerاااااعصًا///اانفةص ااخشايك

يقصد بانفصال الشريك بانه نقص في عدد الشركاء في الشركة لوفاة واحد منهم او لعدم       

 وفي الحالتين يستحسن ان يكون االنفصال بموافقة  ـــــريك االستمرار بالشــــركة . رغبــــــة الشـــ
 

باقــــــي الشــــركاء تجنبا لتعرض الشركة الى المشاكل حيث يجب ان ال يكون انفصاله عن غش او 

 يعلن ذلك الى  الشركاء قبل حصوله .فــــــي وقت غير مالئم وان 

ا-:اانفةص ااخشايكااةاص   

االفالس او االعسار  – 1،    الوفاة – 3-يمكن القول ان انفصال الشريك يكون الحد االسباب االتية:

انعدام الثقة الشخصية المتبادلة بين  – 5،   االصابة بالجنون – 4، التعرض للحبس – 6   ، المالي

 .الشركاء 
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 -الشركة مشكلتين هما:وعند االنفصال الي من هذه االسباب تواجة 

 -وتشمل االتي :// صل في تاريخ االنفصال تحديد حقوق الشريك المنف -اوال:

 رة المالية لغاية تاريخ االنفصال .حصته في صافي الربح او الخسارة من  بداية الفت – 3

 وجودات الشركة في تاريخ االنفصال .حصته في صافي م -1

 -باحدى الطريقتين وهما:وتقدر حقوق الشريك المنفصل عادة 

 An estimation method ofااااااااااااطايق ااختقاياااالتفصقيا-اخطايق اااللخىا:

conventionalاA 

وهنا يكون االتفاق بين الشركاء على تحديد نصيب الشريك المنفصل بموجب نص صريح في عقـد   

 -كاالتي:بموجب هذه الطريقة المنفصل  الشركة ، وتتحدد حقوق الشريك 

 -: على االنفصال بناءاً  تقدير حقوقه من ارباح الفترة المالية لغاية

 ة من حصته في راس المال اساس نسبة معين  -3

 (باعتماد نتيجة العام السابق ) نصيبه من ارباح العام الماضي االرباحمن  على اساس نسبتـه -1

 -: من حصته في راس المالتحديد حقوق الشريك المنفصل على اساس نسبة معينة  -: 31مثال 

  دينار( موزعـة بينهم بنسبة مليون 400 مالها )( شركاء بشركة تضامن راسـ مجيد ، حميد،احمد) 

(  فاذا علمت ان عقد الشركة  مجيد( على التوالي وبعد ستة أشهر انفصل الشــــريك )  1: 6:  5) 

) لغاية تاريخ  % مـــــن راسماله35 نص على ان نصيب الشريك المنفصل من االرباح يحدد بمعدل

 انفصاله ( .

استخراج المستحق للشريك المنفصل من ارباح الشركة في تاريخ االنفصال وتسجيل قيود  -المطلوب:

 اليومية الالزمة .

                                                                               -الحل :

 × 400 000 000 =من راس المال( يدجـم) حصة الشريك المنفصل
 

  
 دينار 90 000 000=  

                                                                                                                                                                                         

× %35× 90 000 000= االرباح من (يدجـمالمنفصل )حصة الشريك 
 

  
 ينارد 3 000 000=  

                                                                                               
         (* االرباح المنتظرة( من االرباح ) حـ /  يدجـمحصة الشريك ) من حـ/    3 000 000      

 ( يدجـمراس مال الشريك )  / الى حـ  3 000 000                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             
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 ( مجيدمن حـ/ راس مال الشريك )   93 000 000

 الى حـ/ البنك   93 000 000                  

 ( راس المال + الحصة من االرباح  مجيدتسديد حقوق الشريك )           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 -تحديد حقوق الشريك المنفصل  على اساس نصيبه من ارباح العام السابق :/ 36مثال 

دينار( موزعـة بينهم بنسبة  مليون 400 ( شركاء بشركة تضامن راسـمالها ) ضياء، شمس، نور)  

(  فاذا علمت ان عقد الشركة  ضياء( على التوالي وبعد ستة أشهر انفصل الشــــريك )  1: 6:  5) 

 .على اساس نصيبه من ارباح العام السابق نص على ان نصيب الشريك المنفصل من االرباح يحدد 

استخراج المستحق للشريك المنفصل من االرباح  ، تسجيل قيود اليومية الالزمة ،  -المطلوب :

( مليون  50اذا علمت بأن ارباح العام الماضي كانت ) وتصوير حساب راسمال الشريك المنفصل 

  .دينار 

×     50 000 000        -الحل :
 

  
     ×

 

  
 دينار                                5 000 000=    

                                  

 ( من االرباح ضياءمن حـ/ حصة الشريك )     5 000 000           

 ( ضياءالى حـ/ راس مال الشريك )   5 000 000                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
        

 ( ضياءمن حـ/ راس مال الشريك )     95 000 000           

 الى حـ/ البنك    95 000 000                              

 ( =  راس المال + الحصة من االرباح  ضياءتسديد حقوق الشريك )                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 من حـ/ توزيع االرباح والخسائر   5 000 000                

 ( من االرباح ضياء  حصة الشريك )الى حـ/     5 000 000                              

             ( من االرباح  ضياء) الشريك  ل حصةاقفا                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
 
 

 
 
 
 

 

 ا–مةطلحاتمااةتااامهافيااخمةصااااخحايث المنهصامحصةا ااخشاكصتاخلمؤخفينااصخااعااهللاالحمزةااشيااحـا/ااالااصحاااخمنتظاةا...ا

 .ا119صاا2111طاع ا
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 له                   ( ضياءحـ/ راس مال الشريك )                 منه                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 الرصيد     90 000 000   الى حـ/ البنك            95 000 000         

 ـ/حصة الشريك من االرباحمن ح      5 000 000                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                         ــــــــــــــــــــــــــــــــ       

         000 000 95                              000 000 95         

 

  -: A way to estimate the actual  الفعليالطريقة الثانية /  طريقة التقدير 

 -: يتم االتفاق على تقدير حقوق الشريك المنفصل على اساس فعلي حيث يتبع االتي

تحديد حصة الشريك المنفصل من االرباح بالقيام بجرد فعلي من تاريخ االنفصال واعــــــــداد  – 3

الشركاء بمن فيهم الشريك المنفصل وبنسبــــــة الحسابات الختامية وتوزيع الربح والخسارة على 

 ائر المتفق عليها في عقد الشركة .توزيع االرباح والخس

تحديد حصة الشريك المنفصل من ممتلكات الشركة باعادة تقدير الموجودات والمطلوبات من  – 1

 الحساب في حساب راسمال الشركاء  .خالل حساب اعادة تقدير حيث يقفل رصيد هذا 

تقفل حصة الشريك المنفصل من حساب ارباح وخسائر السنوات السابقـــــــــــة واالحتياطات  – 6

 . والحسابات الجارية المدينة والدائنة في حساب راسماله

لظاهرة في الميزانية كشهرة من االموال غير االمدينة والدائنة ترحل حصة الشريك المنفصل  – 4

 المحل .

حال االنتهاء من تقدير حقوق الشريك المنفصل //    يك المنفصلثانيا : سداد حقوق الشر

بطريقة التقدير االتفاقي او التقدير الفعلي يتــــــــم حصر المبالغ المستحقة له او عليه وترحل الى 

    -: ـداد هذه الحقوق باحدى الطرق االتيةاله ويتم سـحساب راسم

               ـــــةمن موارد الشرك –(  3) 

      من الموارد الشخصية للشركاء –(  1) 

 .الباقي قرضا على الشركة سداد جزء من تلك الحقوق وجعل –(  6)  

قد يكون لدى الشركة نقدا كاف لتسديد حصة الشريك المنفصل  // التسديد من موارد الشركة 

 -: وهي ثالث حاالتوالتسديد منها ال يربك العمل فــــي الشركة ، نكون امام 
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 الشريك المنفصل مساوية لراسماله . ان تكون حصة -آ
 الشريك المنفصل اكبر من راسماله . ان تكون حصة -ب
 ة الشريك المنفصل اقل من راسماله .ان تكون حص -جـ 

 ان تكون حصة الشريك المنفصل مساوية لراسماله  –آ 

 ) أنفصررال ( وافررق الشررريكان احمررد ومحمررود علررى انسررحاب 1008 / 8 / 60فرري  -: 34مثررال 

  وفي ذلك التراريخ قردرت حصرة الشرريك المنفصرل) المنسـرـحب ( بمبلــرـغ  الشريك علـــي من الشركة

وقررد نررص عقررد الشـررـركة علررى تسررديد الشررركة  دينررار وقررد كانررت مسرراوية لراسررماله . ( مليررون  50 )

% سرنويا يسردد 30% من حصته نقدا والباقي قرضرا بذمرة الشــــرـركة بفائردة 60للشريك المنفصــل 

  اثبات قيود اليومية الالزمة . -المطلوب :.  سنوات 6صفقة واحدة بعد  

 -: الحل

 دينار ما يسدد  35 000 %000 =  60×  50 000 000 

  دينار الفرق   65 000 000=     35 000 000   –  50 000 000      

 
 من حـ/ راس مال الشريك علي  50 000  000             

     الى مذكورين                                 

      حـ/ البنك 35 000 000                              

     %30حـ/ قرض الشريك علي بفائدة   65 000 000                              

 قيد انسحاب ) انفصال ( الشريك علي                                   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

في هذه الحالة ال توجد رغبة // ان تكون حصة الشريك المنفصل اكبر من راسماله ب ـ 

لدى الشركاء باعادة تقدير االصول او تعديل الحسابات عنــــــد انفصال احد الشركاء يكونون 
متشوقون للتخلص من الشريك المنفصل واعطائه اصوال تعادل اكثر من القيمة الدفترية لحقوق 

ن هذا الفرق المدفوع الى الشريك المنفصل اما ان يعالـــــــج بصفة مكافاة للشريك ملكيته . ا
المنفصل او شهرة محل وفي هذه الحالة اما ان تثبت شهرة محل بجزء مــن قيمتها في السجالت أي 

 ما يعادل حصة الشريك المنفصل فقط او ان تثبت بكامل قيمتها .
تحدث هذه الحالة عندما ال  //  قل من راسمالهان تكون حصة الشريك المنفصل ا -جـ 

د الشركاء مع علمهم ان الموجودات ل الحسابات بعد انسحاب احيرغب الشركاء اعادة التقدير او تعدي
مقيمة باكبر من قيمتها الحقيقية وان تسليم الشريك المنفصـــل اصوال تساوي اقل من القيمة الدفترية 

 .كة  فيقبل بحصة اقل من حق ملكيتهن المشارلتخلص مـراغبا في ا لملكية او ان يكون الشريككحق ا

ويعالج الفرق )ما يتنازل عنه الشريك(  امـــا مكافاة من الشريك المنفصل الى الشركاء الباقين او   

اذا لم يكـن حساب لشهرة المحل فيمكن في هذه الحالة تخفيض أي اصول اخرى ،  شهرة محل سالبة

  بمثابة خسارة توزع علـــــى الشركاء الباقين بنسب التوزيع .ويعد هذا التخفيض 
ونكتفي بالتوضيح اعاله للفقرتين ) ب ، ج ( دون الدخول في المعالجات المحاسبية بغية عدم ارباك 

 الطالب في هذه المرحلة الدراسية وتركها للدراسة المستقبلية .
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ااةئل التمصاينااخفة ااخاصمسا

اا-الالًا/ااالةئل ا:

 ماهي اهم االسباب الداعية لزيادة راس المال في الشركات التضامنية ؟  -: 3س 

 هنالك طرق عديدة لزيادة رأس المال في الشركات التضامنية ، عدد هذه الطرق ؟  -: 1س 

 طريقة التقدير الفعلي -1انضمام الشريك    -3االتية باللغة االنكليزية : المصطلحات اكتب -:6س

 طريقة التقدير االتفاقي -4انفصال الشريك    -6          

اا-ثصنيصًا/ااختمصاينا:
 

دينار مليون  300وليد وزهير وماجد شركاء متضامنون في شركة تضامنية راسمالها    -: 3 ت

على التوالي ، وقد اتفق الشركاء على زيادة راس مال الشركة بنسبة   1:  3:  1مقسم بينهم بنسبة 

كال منهم حصته من الزيادة كما  تقدم وفق مساهمة كال منهم في رأس مال الشركة وقد قدم% 30

 -ي :يأت

 .الشريك وليد قدم حصته من الزيادة نقدا الى بنك الشركة -3    

  دم حصته من الزيادة على شكل بضاعة .الشريك زهير ق-1    

دينار والباقي دفعه مليون  10 من الزيادة على شكل بضاعه بمبلغ الشريك ماجد قدم حصته -6    

  . الى بنك الشركة

 .  المطلوب// اثبات القيود الالزمة لزيادة راس مال الشركة التضامنية
 

اض يم وريتياطيات في شركــــــــة اديب ونعكان رصيــد حساب االح 1/3/1003بتاريخ   -: 1 ت

دينار وقد اتفق الشركاء على زيادة راس مال الشركة عن طريق رسملة مليون  31 التضامنية مبلـغ

 على التوالي 3:  1:  6هذه االحتياطيات علما بان الشركاء يقتسمون االرباح والخسائر بينهم بنسبة 

 .  المطلوب // اثبات القيود الالزمة لزيادة راس مال الشركة التضامنية

وسعد ويحيى التضامنية  خرجة من سجالت شركة محمودصدة المستي بعض االرفيما يأت  -: 6ت 

 -:)المبالغ باالف الدنانير(على التوالي  4:  6:  6والذين يقتسمون االرباح والخسائر بينهم بنسبة 

 جاري الشريك يحيى/   100 جاري الشريك سعد /   500  محمودجاري الشريك  -الجانب الدائن :

قرض الشريك يحيى   /   4 000 قرض الشريك سعد/   1 100 محمودقرض الشريك   /  600

900 1 . 
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 .وقد قرر الشركاء زيادة راس مال الشركة برسملة الحسابات الجارية وقروض الشركاء

  . المطلوب // اثبات القيود الالزمة لزيادة راس مال الشركة التضامنية

 

احمد وعلي وجاسم شركاء متضامنون في شركة تضامنية يقتسمون االرباح والخسائر بينهم   -: 4 ت

على التوالي ، وقد قرر الشركاء اعادة تقييم الموجودات وفقا لقيمتها السوقيه   1:  6:  1بنسبة 

             -: ية،وقد توفرت لديك المعلومات األت ةالسائدة وتعديل راس مال الشركة وفقا لهذه الزياد

  ) المبالغ بماليين الدنانير (

 .   45 / البضاعه     5/ االثاث    15السيارات   -وجودات كانت كاالتي :ارصدة الم-3

دينار / البضاعه  3 دينار / االثاث بمبلغ 18 السيارات بمبلغ  -:مبالغ اعادة التقييم كانت كاالتي-1

ود الالزمة لزيادة رأس مال الشركة التضامنية وتصوير تسجيل القي -المطلوب :. دينار  54بمبلغ  

 . حـ / اعادة التقدير 

 

دينار توزع مليون  350 كنعان ونعمان شركاء متضامنون في شركة تضامنية  راس مالها  -: 5 ت

االرباح والخســــــائر بينهم بالتساوي وقد قرر الشركاء اعادة تقييم الموجودات في الشركة نظرا 

الحقيقية وبالتالي تخفيض راس مال الشركة بمقــــــدار هذا االرتفاع  م الدفترية عن قيمتهاالقيلزيادة 

 -: وتوفرت لديك المعلومات االتية

 ) المبالغ بماليين الدنانير ( -: ارصدة الموجودات كانت كاالتي -3

 35ت  ،  السيارا   4 دينار  ،  االثاث   50 000 000البضاعة  

 ) المبالغ بماليين الدنانير ( -: الموجودات وفقا السعار السوق السائدة وكانت كاالتيتقييم   -1

   34 . 1 دينار  ،  السيارات   3.  9دينار  ،  االثاث   45البضاعة  

 .  تخفيض راس مال الشركة التضامنية اثبات القيود الالزمة لمعالجة حالة -المطلوب :

 

دينار(    300 000 000ها ) مالبشركة تضامن راســ ووسام شركاءن وحسين حسـ -: 3 ت

ـريك وسام  فاذا توالي وبعد ستة أشهر انفصل الش( على ال 1:      6:      5)   نسبةهم بة بينموزعـ

% 10علمت ان عقد الشركة نص على ان نصيب الشريك المنفصل من االرباح يحدد بمعـــدل 

 مـــــن راسماله .

، وتسجيل  المستحق للشريك المنفصل من ارباح الشركة في تاريخ االنفصالاستخراج  -المطلوب:

 .قيود اليومية الالزمة
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على  3:  1سهى ونهى شريكتان متضامنتان تقتسمان االرباح والخسائر بينهن بنسبة    -: 1 ت

  -كاالتي : 1033/  31/  63التوالي وكانت ميزانية الشركة في  

  13 000 000البضاعة /   41 000 000الموجودات الثابتة /   63 500 000الموجودات / 

 البنك  

 نهى  ةراس مال الشريك  63 500 000هى / س ةراس مال الشريك  36 000 000/  المطلوبات

 ةذلك عن طريق شراء نصف حصة الشريكفي الشركة و وقد اتفقتا على قبول سجى شريكاً ثالثاً      

سهى ، اذا علمت بأن القيم  ةباح والخسائر مساوية لحصة الشريكسهى وتكون حصتها في االر

دينار الى  63 500 000فع  السوقية للموجودات مساوية لقيمها الدفترية وقد قامت سجى بد

 سهى لقاء نصف حصتها .  ةالشريك

    ( اثبات قيود اليومية الالزمة   3)      -المطلوب :

 ( تصوير الميزانية بعد االنضمام                                         1)                   

  ( استخراج نسب توزيع االرباح والخسائر الجديدة 6)                       
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اتةفي ااخشاكصتااختضصمني ااخفة ااخةصاسا/

 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

  . تها ومراحلهاامعرفة المقصود بالتصفية واسبابها واجراء -(  3) 

 .معرفة واجبات المصفي  -(  1) 

 معرفة انواع التصفية ، وماهية المعالجة المحاسبية المطلوبة في كل نوع منها .  -(  6) 

ااختةفي  التصفية تعني انقضاء الشركة كشخصية معنوية مستقلة وانحالل الرابطة  -:امفهلم

ويترتب على انقضاء الشركة وتصفيتها بيـــــــع  .القانونية التــــــــي كانت قائمة بين الشــركاء 

 الشركاء فيها بالقسمة فيما بينهم .اصولها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وتسوية حقوق 

التصفية تعني زوال وجود الشركة كشخصية معنوية مستقلة وحصول كل ذي حق أي ان    

 متلكاتها طبقا لما يكفله القانون .فيهـــــــا على نصيبه من م

   - 359  وتعديالته في المواد  من  3881لسـنة  13  شركات العراقي رقمهذا وقد حدد قانون ال   

 في وكل ما يخــــــص مدة التصفية .بات المصاسباب تصفية الشركات واالجراءات وواج  390

 

ا-اةاص ااختةفي ا:

 .قرار الهيئة العامة ) قرار الشركاء ( بالتصفية – 3

دون عذر مشروع او من عدم مباشــــــرة الشركة نشاطها برغم مرور سنة من التاسيس  – 1

 توقفها عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد عن سنة دون عذر مشروع .

 او استحالة تنفيذه . ألجلهتاسست  انجاز الشركة المشروع الذي – 6

% من راسمالها االسمي وعدم اتخاذها قرار تخفيض راس المال خــــــالل 15فقدان الشركة  – 4

 يوما من تاريخ ثبوته في الميزانية . 30مدة 

 تحول او اندماج الشركة . – 5

ة يبدأ باتخاذ االجراءات الواجب اتباعها التصفيـكات من توافر اسباب وبعد تاكد مسجل الشر   

  ين المصفي ان لم تعينه الشركة .يوتع

ا-اجااءتااختةفي ا:

عند صدور قرار التصفية يتم تعيين مصفي للشركة او اكثر وتحديد اختصاصه واتعابـــــــــــه    

 وكيال عن الشركة طول مدة التصفية .ويعد المصفي 
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دة التصفية يب أي التزام جديد طول ماحداث أي تغيير في عضويتها وترت تتوقف الشركة عن     

وتحتفظ بشخصيتها المعنوية خالل هذه المدة ويجب ان تذكر كلمة ) تحت التصفية ( بجوار اسمها 

 حيثما ورد .

 -واجبات المصفي :

 وضع اليد على موجودات الشركة بما في ذلك سجالتها ووثائقها . – 3

ـون التي لها او ة الشركة بما في ذلك الديــــلية جرد واعداد تقرير شامل عن حالالقيام بعم – 1

 سخة من التقرير الى مسجل الشركات.عليها ويرسل ن

الحقوق التي معرفة ون والشركة لالجتماع به في مكان وزمان معينين لتسوية الدي دعوة دائني – 6

 لهـم على الشركة.

 -:االتية قات انفقات التصفية وفق السي تسديد ديون الشركة بعد حسم – 4

 المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة . –آ 

 المبالغ المستحقة للدولة . –ب 

 حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين .بالمبالغ المستحقة االخرى  -جـ 

ــه اعداد تقرير ختامي وحسابات ختامية يرفق بها تقرير مراقب الحسابات وارسال نسخة منـ – 5

 الى مسجل الشركات .

يوم من تبليغه بقـرار  60حسب حصصهم بعدبوزع الباقي من اموال الشركة على الشركاء ي – 3

  الشطب .

 -مراحل التصفية :

 ت مدينة امة في سجالت الشركة سواء كانابات المفتوحلحسـتهدف قيود التصفية الى اقفال ا      

 -دائنة وذلك على النحو االتي :

اقفال االصول غير النقدية ومخصصاتها بقيمتها الدفترية في حساب التصفية حيــــــــث يجعل  – 3

 حساب التصفية مدينا باالصول ودائنا بالمخصصات المرتبطة بهذه االصول .

اقفال جميع الحسابات الختامية بالشـــــــركاء في حساب راس المال كالحسابات الجاريــــــــة  – 1

 سائر المدورة واالحتياطي العام .اح والخوحساب االرب

 اثبات متحصالت التصفية بجعل حســـــاب البنك والصندوق مدينا وحساب التصفيـــــة دائنا . – 6

 .ئناالتصفية مدينا وحساب البنك دا مصاريف التصفية بجعل حساب اثبات-4
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اب والمطلوبات مدينة وحســتزامات ـد التزامات ومطلوبات الشركة بجعل هذه االلتسدي – 5

 الصندوق والبنك دائنا .

ـــب نسبة بحســـاقفال رصيد حساب التصفية ربحا كان او خسارة في حســـاب راس المال و – 3

 التوزيع بين الشركاء .

اقفال حســـاب راس المال مع حساب البنك او الصندوق بجعــــــــــل حساب راس المال مدينا  – 1

 و الصندوق دائنا .وحساب البنك ا

 -انواع التصفية :

التصفية السريعة وتتبع هذه الطريقة اذا استطاع المصفي ان يبيع موجودات الشركة دفعـــــة  – 3

 او على دفعات كبيرة وفي وقت قصير.واحدة 

التصفية التدريجية وتتبع هذه الطريقة اذا لم يتمكن المصفي بيع الموجودات دفعــة واحدة او  – 1

 .ي مدة قصيرة دفعات كبيرة ف على
 

 -:ة المحاسبية بموجب طريقيتين يتم اثبات التصفية السريعة من الناحي -التصفية السريعة :

        طريقة فتح حساب التصفية –آ                   

 طريقة فتح حساب ارباح وخسائر التصفية –ب                  

يتم فتح حساب تحت اسم حساب التصفية تغلق فيــــــــه كافة  -طريقة فتح حساب التصفية: -اوال :

الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة عدا حساب البنك او الصندوق والحسابات الجاريـــــــــة 

  -:وتوزيع االرباح والخسائر كما يأتي  للشركاء

 غلق الموجودات  – 3

 من حـ/ التصفية× ×                    

 الى مذكورين                           

 حـ/ البضاعة × ×                           

 حـ/ المدينون × ×                            

 حـ/ السيارات  × ×                            

 حـ / االثاث × ×                            

 ................... الخ                              

                 

   .ر المتراكم ومخصص الديون المشكوك فيهاغلق مخصصات االندثا – 6

 من مذكورين                                
 حـ / مخصص اندثار متراكم             × ×                     
 مشكوكمخصص ديون  محـ / م . د .  × ×                     

 الى حـ/  التصفية × ×                             
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 عمليات بيع الموجودات واستالم المبالغ – 6

 من حـ / البنك   × ×                       

 الى حـ/ التصفية   × ×                          

 والقروضن واوراق الدفع عمليات تسديد مبالغ الدائني – 4

 القروض  –اوراق الدفع  –من حـ/ الدائنون   × ×                      

 الى حـ / البنك    × ×                            

 مصاريف التصفية – 5

 من حـ/ التصفية        × ×                     

 الى حـ/ البنك  × ×                         

 التصفيةتصوير حساب  – 3

توزيع رصيد حساب التصفية بين الشركاء وفقا لنسب توزيع االرباح والخسائـــر المنصوص  – 1

 عليها في عقد الشركة

 قفل الحسابات الجارية للشركاء برؤوس اموالهم – 9

 قفل االرباح المتراكمة او الخسائر المتراكمة في حساب رؤوس اموال الشركاء – 8

  ل القيــــد النهائي للشركةياموال الشركاء وحساب البنك وتسجترصيد حسابات رؤوس  – 30

 من مذكورين                          

 حـ/ راس مال الشريك ) س ( × ×                     

 حـ/ راس مال الشريك ) ص (× ×                     

 الصندوق –الى حـ / البنك × ×                               

 

 طايق افتحاحةص ااااصحالاةصئاااختةفي اا-ثصنيصا:

يتم فتح حساب تحت اسم حساب ارباح وخسائر التصفية تثبت فيه كل عملية محاسبيــــــة       

وتثبيت الخسارة او الربح الناجمـــة  . بصورة منفردة سواء كانت ناجمة عن بيع او استالم او تسديد 

( وفق  5، 4، 6، 1، 3ة ) الواردة في طريقة حساب التصفيــعن ذلك وتسجل كافة العمليات 

 -: اسلوب منفرد لكل عملية وستكون الخطوات الالحقة كاالتي

 . التصفية أ . خ  تصوير حساب – 3
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التصفية بين الشركاء وفقا لنسب توزيع االرباح والخسائر  أ . خ  توزيع رصيد حساب – 1

 المنصوص عليها في عقد الشركة

 .( 33،  30،  8،  9نكمل الفقرات) ثم 

اااختةفي ااخةايع ا-:ا1مثص ا

ا

قرر احمد ومحمد تصفية الشركة التضامنية المشاركين فيها بسبب الخسائر   63/31/3881في 

على التوالي وادناه الميزانية   1  :  6سمون االرباح والخسائر بنسبة  تالمتوالية عليها وكانوا يق

  . العمومية للشركة في ذلك التاريخ

 -وتمت عمليات التصفية كاالتي :

 .دينار  16 000 000دينار والموجودات الثابتة بمبلغ  35 000 000 بيعت البضاعة بمبلغــ  3

 .دينار  4 000 000ما تم تحصيله من المدينون هو  ــ 1

 

 المطلوبات      36/31/3881الموجودات            الميزانية العمومية كما في  

 الموجودات المتداولة

 4 500 000       البنك   

  30 000 000     البضاعة 

 3 000 000   المدينون   

 (3 000 000م. د. م   ـــ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اااااااااا69ا511ا111اااامجملعااخملجلااتاا

 اخمتاالخ 

 60 000 000     الموجودات الثابتة

 (5 000 000ـــ  اندثار متراكم     )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا25ا111ا111ااااامجملعااخملجلااتاا

 اخثصات 

 10 000 000صافي الخسائر        

 500 000جاري الشريك احمد  
 

 المطلوبات المتداولة 

 34 000 000     الدائنون 

 

 حق الملكية

 30 000 000   أحمدرأس مال الشريك 

 40 000 000رأس مال الشريك محمد  

    3 000 000جاري الشريك محمد      

ا115ا111ا111مجملعااخمطللاصتاااااااااا115ا111ا111اخملجلااتااامجمـــــــــلعا

الحقااخملكي ااااااااااااااا
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 .% منه30تم تسديد حساب الدائنون بعد ان تنازلوا عن  ــ 6

 000دينار اجور واتعاب المحاسب القانوني ،   500 000  -بلغت مصاريف التصفية كاالتي: – 4

 دينار رسوم اخرى .  300 000دينار مصاريف تصفية متنوعة ،   600

             اعاله وفق طريقة التصفية السريعةاثبات القيود الالزمة لتصفية الشركة التضامنية  – 3-المطلوب :

 حـ / البنك  ـ ب  تصفية     حـ/ ال     –آ  -تصوير الحسابات االتية : – 1

 حـ / رؤوس اموال الشركاء   -جـ                                      

 غلق الموجودات – 3 -الحل  :

 من حـ/ التصفية   83 000 000             

 الى مذكورين                              

 حـ/ البضاعة  30 000 000                          

 حـ/ المدينون   3 000 000                           

 حـ/ الموجودات الثابتة  60 000 000                           
 

 شكوك فيها ر المتراكم ومخصص الديون المغلق مخصصات االندثا – 1

 من مذكورين                           

 حـ/ مخصص اندثار متراكم  5 000 000                

 حـ/ م . د . م   3 000 000                

 الى حـ/  التصفية   3 000 000                          

 

  عملية البيع – 6

 دينار   99 000 000=   16 000 000+   35 000 000         

 من حـ / البنك   99 000 000              

 الى حـ / التصفية   99 000 000                         

 

 نعملية تحصيل من المديني -4

 من حـ / البنك   4 000 000                

 الى حـ / التصفية   4 000 000                            

 

 نتسديد الدائني – 5

000 000 34  ×  
  

   
 .دينارالمبلغ المدفوع من البنك  31 300 000=   
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000 000 34  ×  
  

   
 تصفية(الالتنازل )  دينار  3 400 000=   

                       (  3 400 000=  31 300 000 – 34 000 000أو )  

 من حـ/ الدائنون   34 000 000            

 الى مذكورين                          

 حـ / البنك   31 300 000                      

 حـ / التصفية   3 400 000                      

 مصاريف التصفية – 3

 دينار  800 000=  300 000+  600 000+   500 000

 من حـ /  التصفية   800 000               

 الى حـ / البنك  800 000                         

 

 التصفية سابتصوير ح - 1

 له                     ة     ــــمنه                                حـ / التصفي               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 من حـ/ مذكورين         6 111 111        حـ/ مذكورين     الى       96 111 111        

 من حـ/ البنك       88 111 111                البنك   الى حـ/           911 111        

 من حـ/ البنك          4 111 111                                                                  

 من حـ / الدائنون        0 411 111  (     الرصيد ) رؤوس االموال     1 511 111        

 ـــــــــــــــــــــــــــ                                      ــــــــــــــــــــــــــــ      

        111 411 99                                          111 411 99   

       

   

 مجموع الحصص        5=   1+   6     

               

000 500 1   × 
 

 
 دينار حصة الشريك احمد  3 500 000=   

                                               

000 500 1     × 
 

 
  دينار حصة الشريك محمد  3 000 000=   
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 من حـ/ التصفية    1 500 000  
 الى مذكورين                      

 راس مال الشريك احمدحـ/    3 500 000                
 حـ/ راس مال الشريك محمد  3 000 000                

 

 قفل حساب جاري  الشريك احمد – 9

 من حـ/ راس مال الشريك احمد   500 000              

  الى حـ/ جاري الشريك احمد  500 000                          
 

 قفل حساب جاري الشريك محمد – 8

 من حـ/ جاري الشريك محمد   3 000 000                 

 الى حـ/ راس مال الشريك محمد   3 000 000                               

 

 توزيع الخسائر المتراكمة ) صافي الخسائر ( على الشركاء وغلقها – 30
 

         مجموع الحصص              5=   1+    6              

000 000 10    ×
 

 
 دينار نصيب احمد  31 000 000=    

                                               

000 000 10  ×  
 

 
        دينار نصيب محمد              9 000 000=    

                         

 من مذكورين                             

 حـ/ راس مال الشريك احمد 31 000 000              

 حـ/ راس مال الشريك محمد   9 000 000              

 الى حـ / الخسائر المتراكمة ) صافي الخسائر (  10 000 000                           

 

  رؤوس االموال وحساب البنك اتحسابتصوير  – 33

     

ااخشايكااحماحـ/ااأسامص ا                                     

 لـــــه                                     منـــه 

 على حـ/ جاري الشريك احمد    500 000

 على حـ/ خسائر متراكمة   31 000 000

 على حـ/ البنك  )الفرق(   48 000 000

 الرصيد   30 000 000

 من حـ/ التصفية      3 500 000

ا61ا511ا111ا61ا511ا111



  الباب االول حماسبة الشركات              الثالث جتاري                

   

 
 

- 91 - 

 

 

 من مذكورين                             

 حـ/ راس مال الشريك احمد   48 000 000             

 حـ/ راس مال الشريك محمد   64 000 000             

 الى حـ / البنك   96 000 000                            

 قيد تسديد حصة الشركاء عن طريق البنك                      

 

 

يقوم المدرس بتطبيق المثال ) المحلول ( وفقا للطريقة السريعة ) باعتماد فتـــــح حساب  مالحظة :

 -: ارباح وخسائر التصفية ( سنجد ما يلي

 .دينار وهو مشابه لرصيد حساب التصفية  1 500 000رصيد حساب ارباح وخسائر التصفية  – 3

 .باعتبار أن السؤال نفسه نفسها االرصدة سابات رؤوس االموال والبنك هيستكون ارصدة ح – 1
 

 .بطريقة فتح حساب ارباح وخسائر التصفية  ) التصفية السريعة (   -: 1مثال 

 

 

 

 حـ / راس مال الشريك محمد                                  

 لــــه                          منــــه 

 إلى حـ/ خسائر متراكمة    8 111 111

 إلى حـ/ البنك )الفرق(   14 111 111

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

111 111 41 

 الرصيد    41 111 111

 من حـ/ التصفية      0 111 111

 من حـ/ جاري الشريك محمد     0 111 111

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 111 41 

 / البنــــكحـ                                           

 لــــه                          منــــه 

 الرصيد      4 511 111

 حـ/ التصفيةإلى    88 111 111

 إلى حـ/ التصفية     4 111 111

 ــــــــــــــــــــــــــــ

111 511 96 

 من حـ/ الدائنون   01 611 111

 من حـ/ التصفية        911 111

 من مذكورين    81 111 111

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 511 96 
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ي ونظرا على التوال  3: 1بنسبة   جالل وبالل شريكان متضامنان يقتسمان االرباح والخسائر بينهم

الشركة بتاريــــــــــخ تعيين المصفي للشركة لرغبة الشريكان بحل الشركة وتصفيتها كانت ميزانية 

   -كاالتي :

 

 -ي :وتمت عمليات التصفية كما يأت

 . دينار  93 000 000بيعت البضاعة بمبلغ  – 3

 . دينار  4 000 000ن مبلغ ما تم تحصيله من المديني – 1

 . دينار  100 000بيع االثاث بمبلغ  – 6

 . دينار  600 000تم تسديد اوراق الدفع بعد ان تنازلوا للشركة مبلغ  – 4

  100 000دينار اجور واتعاب المصفي  ،   500 000)  -: مصاريف التصفية كاالتي – 5

  . دينار رسوم متنوعة (  300 000دينار مصاريف تصفية متنوعة  ،   

 

اثبات القيود الالزمة لتصفية الشركة التضامنية اعاله وفق طريقة التصفية  – 3 -المطلوب :

 بفتح حساب أرباح وخسائر التصفية . السريعة

    أ . خ  التصفية    / حـ أ (  )      -تصوير حسابات : – 1

 ) ب (  حـ / البنك                                    

 حـ / رؤوس اموال الشركاء  ) ج (                                   

 31/12/2112الميزانية العموميــــة في                                                 

 وحق الملكية المطلوبات          الموجودات 

 الموجودات  المتداولة

 8 111 111    البنك      

 5 111 111      المدينون

 81 111 111البضاعة     

 (511 111ـــ  م . د . م )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92 511 111                   مجموع الموجودات  

 المتداولة

 الموجودات الثابتة

 1 811 111االثاث                  

 (811 111ـــ  م. اندثار متراكم  )

 511 111جاري الشريك بالل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        1 511 111مجموع الموجودات الثابتة          

 المطلوبات المتداولة

 4 111 111                    إوراق الدفع     

 

 

 

 حق الملكية

    61 111 111         راس مال الشريك جالل  

   31 111 111          رأس مال الشريك بالل  

 94 111 111مجموع المطلوبات وحق الملكية    94 111 111    مجموع الموجودات              
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  -الحل  :

 بيع البضاعة – 3

 من حـ / البنك    93 000 000           

 الى مذكورين                       

 حـ / البضاعة   90 000 000                         

 خ  التصفية .حـ / آ      3 000 000                         
 

 ) يحل القيد بطريقتين(  نالتحصيل من المديني – 1

   من مذكورين              ( أ

 حـ / البنك 4 000 000              

 . د . م  حـ / م    500 000              

 خ التصفية . أحـ /     500 000              

 المدينونالى حـ /    5 000 000                           

 

 قيد التحصيل من المدينين     ( ب

 مبلغ التحصيل = الفرق  ـــرصيد المدينين 

 

 تصفية أ. خ  300 000=  400 000 - 500 000

 من مذكورين            

 بنكحـ/  400 000   

 حـ/ أ.خ   تصفية ) الفرق( 3 000 000   

 الى حـ/ المدينون 500 000             

 قيد غلق حـ/ أ. د.م

 من حـ/ م.د.م 500 000    

 الى حـ / أ.خ تصفية 500 000           

 

 ) يحل القيد بطريقتين (  بيع االثاث  – 6
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 من مذكورين      أ(        

 حـ / البنك  100 000                 

 حـ / مخصص اندثار متراكم  900 000                 

 التصفية  خ . أحـ /   600 000                 

 الى حـ / االثاث  3 900 00

   

 أ.خ  التصفية    3300 000= 100 000 -390 000  ب(

 من مذكورين                        

 حـ/ بنك 100 000                

 حـ/ أ. خ التصفية 3300  000                

 الى حـ/ االثاث 3900 000                           

  

 غلق حـ/ م. اندثار متراكمقيد 

 من حـ/ م اندثار متراكم 900 000

 الى حـ/ أ. خ التصفية   900 000       

 

 تسديد اوراق الدفع – 4

 من حـ / اوراق الدفع   4 000 000        

 الى مذكورين                    

 حـ / البنك  6 100 000                      

 خ  التصفية .حـ / آ      600 000                      

 

 

 مصاريف التصفية – 5

 دينار 900 000=   300 000+    100 000+    500 000       

 خ التصفية .من حـ / آ    900 000                    

  البنك حـ / الى   900 000                                
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 خ  التصفية .تصوير حساب  آ  – 3

 له                                خ التصفية .حـ  / آ منه                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 من حـ / البنك           0 111 111   الى حـ / المدينون               511 111     

 من حـ / اوراق دفع             111 111       ـ/ االثاث  الى ح             111 111     

 الرصيد             111  111       الى حـ / البنك               811 111     

 ــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــ                           

    111 611 1                                     111 611 1  

 

 مجموع الحصص                   6=    3+    1 

000 600    ×
 

 
 دينارحصة جالل من الخسارة                    100 000=     

                         

000 600    ×
 

 
    ةدينارحصة بالل من الخسار 300 000=     

 من مذكورين                    

 حـ/ راس مال الشريك جالل   100 000         

 حـ/ راس مال الشريك بالل   300 000         

 خ التصفية .الى حـ / آ   600 000                        

 قفل حساب جاري الشريك بالل - 1

 من حـ / راس مال الشريك بالل   500 000          

 الى حـ / جاري الشريك بالل  500 000                          

 

                                  رؤوس االموال وحساب البنك اتحساب – 9

 منـــه                                حـ / رأس مال الشريك جالل          لــــــــه     

 على حـ/ أ. خ التصفية   100 000

 على حـ/ البنك   58 900 000

 الرصيد    30 000 000

ا61ا111ا111ا61ا111ا111
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اخــــــــهااااااااااااااامنـــهااااااااااااااااااااااااااااااااحـا/ااأسامص ااخشايكااال ااااااااا

 على حـ/ أ. خ التصفية        300 000

 على حـ/ جاري الشريك بالل        500 000

 على حـ/ البنك    18 400 000

 الرصيد   60 000 000

ا31ا111ا111ا31ا111ا111

 

 من مذكورين                               

 حـ/ راس مال الشريك جالل  58 900 000                

 حـ/ راس مال الشريك بالل  18 400 000                

 الى حـ / البنك  98 100 000                                 

 تسديد حصص الشركاء عن طريق البنك                              

 

 يقوم المدرس بتطبيق المثال  المحلول  وفقا للطريقة السريعة ) باعتماد فتـــــــــــــح حساب التصفية (

 

 -ي :سنجد ما يأت

 .خ  التصفية .دينار وهو مشابه لرصيد آ   600 000رصيد حساب التصفية  – 3

  باعتبار ان السؤال نفسه .نفسها ستكون ارصدة حسابات رؤوس االموال والبنك هي االرصدة  – 1

 

 

 

 

 

 

 منـــه                                            حـ/ البنـــــك                         لــــه 

 الرصيد       8 111 111

 إلى حـ/ مذكورين       80 111 111

 إلى حـ/ المدينون       4 111 111

 إلى حـ/ االثاث          711 111

 

 من حـ/ إوراق الدفع     1 711 111

 من حـ/ أ. خ        811 111

 من حـ/ مذكورين   89 111 111

111 711 93 111 711 93 
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اا-في ااختاايجي ا:اةاخت

صفية قصير يتطلب اجراء التعند عدم امكانيـــة بيع الموجودات دفعة واحدة او على دفعات في وقت     

ة طويلة وربما لسنوات يفضل الشركاء استالم حقوقهم مبكرا كلما تم بيع جزء التدريجية التي تمتد الى مد

 -ي :لية بيـع للموجودات حيث يتم ما يأتمن الموجودات الن النقد يتوفر بصورة تدريجيــة بعد كل عم

       . سداد مصاريف التصفية – 3  

 . سداد المطلوبات حسب االولوية – 1  

 . ى الشركاءيوزع المتبقي من النقد ان وجد عل – 6  

  -ويتطلب اعداده ما يأتي :  برنامج توزيع النقد :

 تحديد ارصدة رؤوس اموال الشركاء قبل التصفية -3

 تحديد نسبة كل شريك من االرباح والخسائر التي ينص عليها عقد الشركة  ـ1

 يتم قسمة ارصدة رؤوس اموال الشـــــركاء قبل التصفية على نسبة كل شريك مـــــن االرباح لكي  -6

 من الخطوات المهمــــة النها ستحددنحصل على مقدار حق الملكية الى وحدة الربح لكل شريك وهذه 

ب الحصة االعلى الذي يستلم النقد اوال ومن ثم تسلسل باقي الشــــركاء بحيـــــث يجعل الشريك صاح

 ه وهكذا بالتدريج لبقية الشركاء  .  متساويا مع الشريك الذي يلي

 وسنترك تطبيق هذا النوع من التصفية الى الدراسة المستقبلية .
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ا
ااةئل التمصاينااخفة ااخةصاس

  -اوالً / االسئلة :

 ما المقصود بالتصفية ؟  -: 3س 

 اهم اسباب التصفية ؟  ما -: 1س 

 انواع التصفية ؟ وما المقصود بكل منها ؟ ما -: 6س 

 وفقا لما تعلمت مالفرق بين التصفيه السريعه والتصفيه التدريجية ؟  -: 4س 

 

  -ثانياً / التمارين :

  1 : 6رباح والخسائر بينهما بنسبة  قتسمان االومرتضى شريكان متضامنان ي مروان  -: 3 ت

ن بحل الشركة وتصفيتها قرر الشريكان حل الشركة وتصفيتها التوالي ونظرا لرغبة الشريكيعلى 

 -وكانت ميزانية الشركة بتاريخ تعيين المصفي كاالتي :

 

                     المطلوبات          10/01/1110الميزانية العمومية في                      الموجودات               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 مروانراس مال الشريك      81 111 111                            البنك       11 111 111               

 راس مال الشريك مرتضى    51 111 111                         البضاعة      71 111 111               

      الدائنون      01 111 111                             المدينون  01 111 111               

                م . د . م –( 1 111 111)               

               111 111 8                        

 موجودات ثابتة      51 111 111               

 اندثار متراكم.م -(   11 111 111)                

               111 111 11     

 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ                                        

             111 111 041                                        111 111 041  
 

 

 -ي :وتمت عملية التصفية كما يأت

 .دينار ( مليون  11 )بيعت الموجودات الثابتة بمبلغ و دينار( مليون  39 ) بيعت البضاعة بمبلغ – 3

 .دينار ( مليون  1) ما تم تحصيله من المدينون  – 1

 .دينار ( مليون  3.  5 )تم تسديد حساب الدائنون بعد ان تنازلوا للشركة مبلغ  –6
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 -: بلغت مصاريف التصفية كاالتي – 4

 دينار مصاريف ورسوم تصفية  ( الف 350 )اجور واتعاب المصفي  ، ( الف دينار 650 )

 

 -المطلوب :

  ة ــاثبات القيود الالزمة لتصفية الشركة التضامنية اعاله وفق طريقة التصفية السريع – 3   

 وباستخدام طريقة فتح حساب التصفية           

 تصوير حسابات ) التصفية ، البنك ، رؤوس اموال الشركاء (   – 1   

              

   .نفسها تمرين االولمعلومات ال بأستخدام   -:  1 ت

 -المطلوب :

وباستخدام طريقة  ةالتصفية السريع تصفية الشركة التضامنية وفق طريقةاثبات القيود الالزمة ل -3

 فتح ارباح وخسائر التصفية . 

   .رؤوس اموال الشركاء(  البنك ،  ،  )أ.خ التصفية    تصوير حسابات – 1  
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 -االهداف الخاصة لدراسة الباب الثاني :

 
 معرفة مفهوم الشركة المساهمة وخصائصها وسماتها ومستلزمات تأسيسها .  -1

بالقيمة االسمية ومصاريف التأسيس ومفاهيم رأس المال في الشركات معرفة وفهم المقصود  -2

 المساهمة .

التعرف على طرائق زيادة أو تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة ومعالجاتها  -3

 المحاسبية . 

فهم ماهية الربح القابل للتوزيع ومعرفة اسباب توزيع االرباح واثبات المعالجات المحاسبية  -4

 الخاصة بها .

 فهم انواع تصفية الشركات المساهمة وماهية المعالجات المحاسبية في كال منها .  -5

 
 

 

 

 

 

 

  الباب الثاني
 الشركات املساهمة
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 الشركات المساهمة/  الفصل االول
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

 
 تعريف الشركة المساهمة ومعرفة خصائصها ومستلزمات واجراءات تأسيسها . - 1

التعرف على مفهوم القيمة االسمية وقيمة اصدار السهم والقيمة الدفترية والقيمة السوقية  - 2

 للسهم .

 ادراك معنى مصاريف التأسيس ومتى يتم دفعها . - 3

لقد أصبح واضحا بعد أتمام الباب األول إن شركات التضامن شركات تعتمد على أساس  / تمهيد

الشركاء بعكس الشركات المساهمة التي سنتناولها في هذا  العالقات الشخصية والثقة المتبادلة بين

الباب وهي نوع من أنواع شركات األموال حيث يكون ارتباط أي شريك )مساهم( بمقدار ما 

ال تتعدى ما يحمله من  هو تلك وبالتالي فان حدود مسؤوليتسيحمله من أسهم في هذه الشركة أ

أسهم بعكس شركات األشخاص والتي تكون المسؤولية فيها غير محدودة وان أساس تكوين هذه 

الشركات هو تجميع األموال وتشجيع أصحاب المدخرات الصغيرة على المشاركة في دنيا األعمال 

ولقد انعكس ذلك في  ولقد اهتم المشروع بهذا النوع من الشركات ألهميتها من الناحية االقتصادية

 القواعد المنظمة لتكوين وإدارة هذه الشركات . 
 

 

 

 

يقصد بالشركة المساهمة شركة أموال يكون رأس المال مقسم إلى / مفهوم الشركة المساهمة 

 أجزاء متساوية تعرف باألسهـــم ،

وتعديالته في المادة  1991لسنة  21وتعرف الشركة المساهمة بحسب قانون الشركات رقم    

( أوال )شركة تتألف من عدد من األشخاص ال يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون باسهم في 6)

 ( . االسمية لألسهم التي اكتتبوا بهااكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة 

 

ومن الصعب تعريف الشركة المساهمة تعريفا شامال حيث أن لهذا النوع من الشركات خصائص    

متعددة ولو أردنا أن نجمع كل هذه الخصائص في تعريف واحد النقلب تعريفنا إلى نوع من الوصف 

ويمكن أن تعرف الشركة المساهمة بأنها شركة لها شخصية معنوية حقيقية مستقلة ومنفصلة عن 

 ة األشخاص المكونين لها وتأسس هذه الشركات بموجب ترخيص وموافقة من الدولة .شخصي
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 -خصائص وسمات الشركات المساهمة :

 -من أهم سمات هذا النوع من الشركات مايأتي :  

 أساس تكوين هذه الشركات هو تجميع األموال والمشاركة في دنيا األعمال . .1

ن قبل الجمعية العمومية للمساهمين التي تمثل يتولى أدارة هذه الشركات مجلس منتخب م .2

 السلطة العليا للشركة .

 الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المساهمين . .3

 األسهم بين المساهمين دون أن تتأثر الشركة بذلك .  تداوليجوز  .4

 

 -خصائص الشركات المساهمة :

المساهمة يكون المساهمون الهيئة العامة التي تكون انفصال الملكية عن اإلدارة ففي الشركة  .1

من جميع المساهمين وتقوم هذه الهيئة بانتخاب مجلس االدارة الذي يتولى مسؤولية ادارة الشركة 

 وفق صالحيات وواجبات محددة من القانون .

ن كتتب به ما إاهم في الشركة محدودة في قيمة مالمسؤولية المحدودة : اي أن مسؤولية المس .2

أسهم وهو مسؤول عن ديون الشركة في حدود القيمة االسمية لألسهم التي يمتلكها وال تمتد 

 المسؤولية عنها الى امواله الخاصة . 

 رتبط بحياة مالكيها وان شكل الشركة الت أي أن عمر الشركة غير محدود وال االستمرارية : .3

كما هو الحال في شركات  نسحابيتأثر قانونا بتغير االشخاص سواء في حالة الوفاة أو اال

  .التضامن

أن رأس مال الشركة المساهمة ينقسم الى أجزاء متساوية القيمة يطلق عليها االسهم مما يعني  .4

 توزيع الخطر على عدد المساهمين . 

 

 -مستلزمات وإجراءات تأسيس الشركات المساهمة:

من مستلزمات تكوين الشركة ، أتفاق عدد من االشخاص الذي يتطلبه القانون . أي أتفاق       

ألحد األدنى والمقرر من األشخاص المقرر لتكوين كل شركة، وينبغي إفراغ هذا االتفاق بعقد 

 -ويشترط القانون أن يتضمن العقد الموقع من قبل المؤسسين أو من يمثلهم البيانات األتية :

 الً: اسم الشركة المستمد من نشاطها .أو

 ثانياً: المركز الرئيس للشركة على أن يكون في العراق .

 ثالثاً: هدف الشركة المؤكد لدورها في أنماء جانب من جوانب االقتصاد الوطني .
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 رابعاً: رأس مال الشركة وتقسيمه إلى أسهم .

 ضمن أحد القطاعات االقتصادية .خامساً: نشاط الشركة المستمد من هدفها ، على أن يكون 

 سادساً: عدد األعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة .

 سابعاً: أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحالت أقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم .

 ثامناً: دراسة الجدوى االقتصادية والفنية للشركة المساهمة .

 

 إجراءات التأسيس:

، من حيث المدة التي يلزم فيها سيس األنواع المذكورة من الشركاتتتشابه إجراءات تأ      

المسجل بإجابة الطلب ، ومن حيث رأس المال الذي يجب أن يكون مدفوعاً بالكامل أثناء التأسيس 

لسنـة  21من قانون الشركات العراقي رقم  22لغاية  11وسنحاول توضيحها في ضوء المواد من 

 وتعديالته .  1991

   1..................................................4. 

أذا قبل الطلب ، على المسجل أن يدعو المؤسسين أو من يمثلهم للحضور أمامه أو أمام من  .2

يخوله خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغهم بالموافقة والحضور ، ويقوم بتوثيق عقد الشركة ودفع 

 .رسوم التأسيس 

أن تخلفوا عن الحضور خالل المدة المذكورة بدون عذر مشروع ، يجوز للمسجل أن يعدهم قد  .6

 صرفوا النظر عن تأسيس الشركة ، ويحفظ الطلب .

بعد توثيق العقد يقوم المسجل بنشر قرار الموافقة على تأسيس الشركة في صحيفة واحدة  .1

 ولمرة واحدة على األقل .

نشر على المسجل أن يصدر شهادة تأسيس الشركة وتكتسب خالل خمسة عشر يوما في أخر  .8

 الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التأسيس .

أذا رفض المسجل طلب التأسيس للشركة ، فعلية أن يذكر أسباب الرفض ، ويحق لطالبي  .9

وفي حالة  التأسيس االعتراض لدى وزارة التجارة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغهم بالرفض ،

رفض الوزير لالعتراض يحق للمؤسسين الطعن بقرار الرفض خالل ثالثين يوما لدى المحكمة 

 المختصة .

 يحق للمؤسسين تقديم طلب جديد أذا زالت أسباب الرفض السابقة .  .11
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 مفاهيم القيمة لألسهم

 -المفاهيم السائدة ما يلي :تتعدد مفاهيم ))القيمة(( لألسهم وفقا للغرض من استخدامها ولعل أهم 

تشير القيمة االسمية إلى القيمة المدفوعة على وجه السهم، ويتم احتساب  -القيمة االسمية: (1

رأس مال الشركة بضرب عدد األسهم المصدرة في القيمة االسمية للسهم. وتكون القيمة االسمية 

دينار  2 111 111والمصدر للسهم الواحد دينار واحد، فإذا كان رأس مال الشركة المصرح به 

 سهم . 2 111 111فهذا يعني أن رأس مال الشركة مكون من 

وهي القيمة التي تصدر بها األسهم لالكتتاب وقد تتساوى قيمة اإلصدار  -قيمة إصدار السهم: (2

مع القيمة االسمية لألسهم ، أو قد تزيد عنها . وفي الحالة األخيرة يمثل الفرق بين القيمة االسمية 

وقيمة اإلصدار عالوة اإلصدار. هذا ويقتصر إصدار األسهم بعالوة إصدار في حالة زيادة رأس 

 ث ال يجوز إصدار األسهم بعالوة إصدار عند تأسيس الشركة .المال فقط حي

تمثل القيمة الدفترية للسهم أي نصيب السهم من صافي أصول الشركة كما  -القيمة الدفترية: (3

تظهر في ميزانيتها العمومية . ويقصد بصافي أصول الشركة بأنه موجودات الشركة مطروحا منها 

مقسوما  صول إلى القيمة الدفترية للسهم لصافي أصول الشركةويمكن الو)التزاماتها تجاه األخر، 

 (.على عدد األسهم المصدرة

تمثل القيمة السوقية السعر الذي يمكن للمستثمر المحتمل أن يشتري  -القيمة السوقية للسهم: (4

من المساهم الحالي وذلك في سوق األوراق المالية. وليس من المفترض تساوي القيمة الدفترية 

 مع القيمة السوقية. للسهم 

تتوقف القيمة السوقية للسهم على عدة امور منها العرض والطلب ومقدار أرباح الشركة الحالية 

 والمستقبلية والمركز المالي للشركة.

حالة تصفية  تمثل قيمة التصفية القيمة التي يحصل عليها مالك السهم في -قيمة التصفية : (2

ناتج التصفية على األسهم المصدرة ويمثل ناتج التصفية تحسب بقسمة والشركة تصفية فعلية 

 القيمة المحصلة من بيع األصول وتحصيل الحقوق بعد تسديد كافة االلتزامات قبل االخر  .

 

 

 

 

 

 



  اي                البا  الثاي الثالث جت          حماسبة الشركات   

   

- 011 - 

 

  -مصاريف التأسيس :

عند تأسيس الشركة المساهمة دفع رسوم التأسيس وبحسب النسب الواردة في قانون       

الشركات وكذلك دفع مصاريف لطبع شهادات االكتتاب ومصاريف الجدوى وأجور وعمولة 

المصرف عن عملية االكتتاب وكافة الرسوم والمصاريف الالزمة لتأسيس الشركة . كل هذه يجب 

مصاريف التأسيس ، وهو يعد من حسابات الموجودات غير عزلها في حساب مستقل يسمى 

 41الملموسة طالما أن التكاليف تولد منافع طيلة حياة الشركة وهي تطفأ خالل مدة ال تزيد على 

سنوات ابتداء  2-3سنة . ولكن جرى العرف المحاسبي على إطفاء مصاريف التأسيس على مدى 

 .من السنة التي تحقق فيها الشركة إرباحاً 

 

 

 اسئلة الفصل االول                                        

 

 ما المقصود بالشركة المساهمة ؟  -:1س 

 

 ماهي خصائص وسمات الشركة المساهمة ؟ -:2س 

 

 اجراءات تأسيس الشركة المساهمة ؟ومستلزمات ماهي  -:3س 

 

 ما المقصود بمصاريف التأسيس ؟ وكيف يتم معالجتها محاسبياً ؟ -:4س 

 

هنالك اكثر من مفهوم لقيمة االسهم في الشركة المساهمة ، عددها  ، واشرح كل واحد  -:2س 

 منها بأيجاز؟

 قارن بين القيمة الدفترية للسهم والقيمة السوقية للسهم -:6س
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 المساهمةرأس المال في الشركات  / الفصل الثاني
 

 
  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

 
 ادراك معنى رأس المال في الشركات المساهمة .  -1

 ادراك معنى رأس المال االسمي ، رأس المال المصدر ، رأس المال المدفوع .  -2

 المؤسسون والجمهور .اثبات القيود المحاسبية الخاصة بعمليات االكتتاب باالسهم من قبل  -3

اثبات القيود المحاسبية عند تاسيس الشركة المساهمة او الغائها او تعديل راس مالها االسمي  -4

 وكذلك تسديد االقساط المتبقية بذمة المساهمين .

 احتساب عالوة اصدار االسهم وكيفية اثباتها في السجالت . -2

مال واإلدارة والقانونين والمحاسبين أهتم كل االقتصاديين ورجال األعمفهوم رأس المال /   

والعاملين على القطاع المالي والمصرفي بتعريف رأس المال لغرض أو أخر ولعلنا نذكر هنا أن 

هذه الطوائف جميعها لم تتفق فيما بينها على تعريف واحد لرأس المال ويرجع ذلك بطبيعة الحال 

ف الغرض في تعريف رأس المال ومع إلى اختالف في طبيعة وجهات نظرهم وبالتالي إلى اختال

 ذلك يمكن القول أنه مهما اختلفت وجهات النظر هذه فأنها ال تخرج عن تعضيد أحد مبدأين .

 تعريف رأس المال عن طريق النظر إلى جملة الموجودات أو الموارد المستثمرة في المشروع . .1

 تعريف رأس المال عن طريق النظر إلى صافي موجودات الشركة . .2

أن رأس المال للشركات المساهمة بمختلف أنواعها يجب أن يستخدم لألغراض التي أسست        

الشركة من اجلها ويحدد رأس مال الشركة المساهمة بالدينار العراقي ويخصص لممارسة نشاطها 

المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها وال يجوز التصرف به خالف ذلك ويتسم رأس مال الشركة 

) أجاز قانون الشركات في  مة إلى أسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئةالمساه

ثانياً يجوز أن يكون رأس المال أسهماً عينية أي مقابل ممتلكات ملموسة أو غير  29مادته 

ويتم تحديد القيمة االسمية  ملموسة يساهم بها أحد مؤسسي الشركة وفي مجال عمل الشركة (

للسهم الواحد بموجب القوانين النافذة والخاصة بهذا الشأن وفي العراق حددت القيمة االسمية 

للسهم الواحد بدينار واحد وال يجوز أن يتم إصدار األسهم في الشركات المساهمة بأقل أو أكثر من 

القيمة االسمية وكما ذكرنا فأن قانون  القيمة المقررة ويكون دفع قيمة السهم بالكامل أو جزء من

وتعديالته قد حدد القيمة االسمية للسهم الواحد بدينار واحد  1991لسنة  21الشركات رقم 

( إذ ال يجوز إصدار األسهم 31واوجب إصدار األسهم بالقيمة االسمية المذكورة بموجب المادة )
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أال أن القانون أجاز دفع جزء من القيمة في الشركات المساهمة بأقل أو أكثر من القيمة االسمية 

% منها أال أن القانون أيضا سمح بعرض 22االسمية عند االكتتاب وأن ال يقل مبلغ الدفع عن 

أسهم لالكتتاب العام بثمن يزيد عن قيمتها االسمية وتعد هذه الزيادة عالوة إصدار تسجل كحساب 

صدار منها وال يجوز توزيع هذا االحتياطي ثم تغلق في حساب االحتياطي بعد تغطية مصاريف اإل

 إرباحاً .

كما ذكرنا فأن رأس المال في الشركة المساهمة مفاهيم رأس المال في الشركات المساهمة / 

هو المعبر عن حقوق أصحاب الشركة والمساهمين عند تكوين الشركة وقد أجاز القانون العراقي 

بها عند مرحلة التأسيس وأن يسدد المتبقي خالل مدة دفع جزء من القيمة االسمية لألسهم المكتتب 

يظهر من ال تتجاوز األربع سنوات من تاريخ التأسيس لذا فأن رأس المال في الشركات المساهمة 

 -: خالل ثالث تسميات هي

وهو رأس المال الذي يحق للشركة إصداره على شكل  رأس المال المصرح به أو المرخص به .1

التأسيس وحصلت الموافقة عليه ويمثل الحد األقصى لرأس المال الذي  أسهم والذي ثبت في عقد

يمكن أن تصدره الشركة ويكون محدداً في النظام األساسي للشركة ويسمى أيضا رأس المال 

 االسمي .

هو ذلك الجزء من رأس المال االسمي الذي تم االكتتاب به من قبل  : رأس المال المصدر .2

ث أحياناً أن ال يتم بيع جميع األسهم المصدرة وذلك لعدم االكتتاب المؤسسين والجمهور حيث يحد

 بها بالكامل وبالتالي سوف يتبقى جزء منه غير مصدر .

هو ذلك الجزء من رأس المال المصدر الذي سددت قيمته إلى البنك الذي  رأس المال المدفوع : .3

% من القيمة نقدا عند االكتتاب والباقي يجعل 22تم االكتتاب فيه ، حيث أجاز القانون تسديد 

 .أقساطا مستحقة غير مسددة تسدد عند المطالبة بها وخالل مدة أربع سنوات من تأسيس الشركة
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 اسبية لتكوين الشركات المساهمةالمعالجة المح

 المعالجة المحاسبية لتسديد رأس المال

وتعديالته ما يأتي  1991لسنة  21من قانون الشركات رقم  23-48اشترطت المواد         

 -لتسديد رأس المال في الشركات المساهمة :

قيمة % من 22عند تأسيس الشركة يجب علـى المؤسسين والجمهور تسديد ما ال يقل عن  .1

األسهم التي يكتتبون بها في مرحلة التأسيس ويجوز تقسيط المتبقي علــى أن يسدد خالل مدة ال 

تزيد على أربع سنوات من التأسيس . وتعد األقساط المستحقــة ديناً ممتازاً واجب التسديد ويفرض 

باألرباح وال تصرف عنها أرباح بل تحتفظ الشركة  ،%1 -% 2على الدين فوائد تأخير ما بين 

 المستحقة للمساهم ما يكفي لتسديد األقساط المستحقة غير المسددة .

عند عدم تسديد المساهم للقسط المستحق عن قيمة أسهمه في الموعد المحدد وبدون عذر  .2

مشروع وجب على مجلس اإلدارة تبليغ المساهم بواسطة صحيفة يومية وفي نشرة مسجل 

يوما وبخالفة تعرض األسهم للبيع في سوق العراق  31 الشركات بتسديد القسط المستحق خالل

لألوراق المالية ، ويمكن له أن يسدد المبلغ المدين به إلى ما قبل البيع بيوم واحد وبذلك تلغي 

المزايدة ، ويتحمل صاحب األسهم جميع النفقات أما إذا لم يستطع التسديد فتباع األسهم بأعلى 

 منها ديون الشركة .سعر تبلغه في المزايدة وتستوفى 

يعطى لكل مكتتب شهادة مؤقتة بعد تسديده األقساط المستحقة تتضمن اسمه وعدد أسهمه وما  .3

سدد من قيمتها ومواعيد استحقاقها ، وبعد تسديد كامل قيمة األسهم تعطي إلى المساهم شهادة 

ه ال يستحق دائميه . ويحق للمساهم أن يسدد قيمة األسهم قبل موعد استحقاق أقساطها ولكن

 إرباحاً عن األقساط المسددة قبل موعد استحقاقها .  

 -أن تأسيس الشركة المساهمة يمر بعدة مراحل وكما يأتي :

( إيداع المبالغ  2يجب على المؤسسين ) الذين ال يقل حدهم األدنى عن أوالً: اكتتاب المؤسسين / 

التي اكتتبوا بها في أحد المصارف سواء تم تسديد كامل قيمة األسهم أو جزء منها ، وتكون 

% من رأس مال االسمي للشركة وذلك في الشركات 22% وال تزيد 31نسبتهم ال تقل عن 

% والتزيد 21ت المساهمة الخاصة فتكون بنسبة ال تقل عن المساهمة المختلطة ، أما في الشركا

وسنقوم في منهجنا هذا االعتماد على الشركات % من رأس المال االسمي . 21عن 

   المساهمة المختلطة فقط  .
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 ** قيد اكتتاب المؤسسين وتسديد قيمة االسهم نقدا    

 من حـ / البنك××                               

 إلى حـ / المؤسسين  ××                                            

                   

أما إذا قدم المؤسسين أو احدهم حصته بشكل عيني فيتم تقييمها وأثبات القيمة المتفق عليها       

 في السجل المختص وبحسب نوع الموجود . 

 ثانياً: مصاريف التأسيس

حساب بينا فيما سبق أن مصاريف التأسيس يجب عزلها في حساب مستقل بها يسمى           

 -مصاريف التأسيس . وتسجل بالقيد االتي :

 من حـ / مصاريف التأسيس   ××                            

 إلى حـ / البنك ××                                               

                     

 ثالثاً/ اكتتاب الجمهور 

يوم من تاريخ الموافقة على  31تطرح األسهم الباقية لالكتتاب على الجمهور خالل             

تأسيس الشركة، يتم اكتتاب الجمهور بأن يأخذ كل راغب بالمساهمة في الشركة استمارة اكتتاب 

يمأل االستمارة بالمعلومات المطلوبة ويعيدها مسدداً  من المصرف الذي سيتم االكتتاب فيه بعد أن

 -معها القيمة المحددة لالكتتاب باألسهم التي يرغب بامتالكها ويتم أثباتها بالقيد المحاسبي األتي :

 من حـ / البنك××                      

 أو الجمهور إلى حـ / المكتتبين××                                     

 قيد اكتتاب الجمهور وتسديد المبالغ نقداً بالكامل                             

                          

 

 رابعاً/  أشهار الشركة 

بعد انتهاء مدة االكتتاب المقررة وبلوغ رأس المال المكتتب به الحد المسموح به قانوناً يقوم       

بإصدار شهادة تأسيسها واكتسابها الشخصية  مسجل الشركات بأشهار تأسيس الشركة وذلك

 -المعنوية بدءاً من تاريخ صدور شهادة التأسيس وبموجب القيد األتي :
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 من مذكورين                          

 حـ / المؤسسين××                          

 أو الجمهور حـ/ المكتتبين ××                         

 إلى حـ / رأس المال  ××                                  

 قيد تأسيس الشركة وتسديد رأس المال نقداً بالكامل                   

                         

أما عندما يتجاوز االكتتاب الحد المسموح به أي أن رأس المال المدفوع سيكون أكبر من رأس 

 راء توزيع تناسبي )قسمة غرماء( ورد الزيادة إلى المساهمين .المال المصدر فعند ذلك يتم إج

 خامساً / عدم تأسيس الشركة

%( النسبة المحددة 12أذا انتهت مدة االكتتاب من دون أن يبلغ االكتتاب في أسهم الشركة )        

قانوناً يمدد االكتتاب مدة أضافية وعند انتهائها وعدم بلوغ النسبة أعاله، يلغى تأسيس الشركة أو 

ون نفقات ) تخفيض رأس مالها( وترد المبالغ )المستلمة إلى الجمهور أما المؤسسون فيتحمل

 -التأسيس ويعاد أليهم الباقي ويكون بالقيد األتي :

 من مذكورين                   

 حـ / المؤسسون××                   

 أو الجمهور حـ/ المكتتبون ××                  

 إلى مذكورين                           

 يسحـ/ مصاريف التأس ××                             

 حـ / البنك××                              

قيد إلغاء تأسيس الشركة ورد األموال إلى الجمهور بالكامل واستقطاع مصاريف التأسيس من 

 المؤسسين ورد الباقي نقداً.  

                           

  ) االكتتاب ناجح والدفع بكامل القيمة االسمية ( -: (1مثال )

دينار تكون   1 111 111حصلت الموافقة على تأسيس شركة مساهمة برأسمال اسمي قدره      

%  ويطرح الباقي لالكتتاب العام على أن يسدد رأس المال بالكامل نقداً  31نسبة المؤسسين فيها  

%  من األسهم 11دينار علما بأن الجمهور اكتتب بـ    111 111وقد بلغت مصاريف التأسيس  

 طروحة لالكتتاب .الم
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 أثبات قيود اليومية الالزمة .   -1/   المطلوب

 تصوير الميزانية العمومية االفتتاحية للشركة .  -2             

 

 ما اكتتب به المؤسسون   311 111% = 31×  1 111 111      الحل /

 من حـ / البنك   311 111                   

 إلى حـ / المؤسسون  311 111                            

 قيد اكتتاب المؤسسين وتسديد كامل المبلغ نقداً .                            

                         

 من حـ / مصاريف التأسيس   111 111                  

 إلى حـ / البنك   111 111                                 

 قيد تسديد مصاريف التأسيس                                      

                                

 االسهم المطروحة لالكتتاب   111 111=    311 111  – 1 111 111    

 ما اكتتب به الجمهور  491 %111  =   11×    111 111    

 من حـ/ البنك   491 111                  

 أو الجمهور إلى حـ/ المكتتبون   491 111                               

 قيد اكتتاب الجمهور وتسديد كامل المبالغ نقداً                            

                                

 المبلغ المكتتب به                             

   111×                  نسبة االكتتاب =                   

 رأس المال المصرح به                          

 

 

                      111 311  +111 491         
 % االكتتاب ناجح  19=   111× نسبة االكتتاب =                                     

                            111 111 1  
                            

% وعليه فأن االكتتاب ناجح وبذلك تتأسس الشركة 12أن الحد األدنى لالكتتاب يجب أن يكون 

  -وبالقيد األتي:
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 من مذكورين                              

 حـ/ المؤسسون    311 111                   

 أو الجمهور المكتتبونحـ/    491 111                   

 إلى حـ/ رأس المال  191 111                             

  يســــالتأسقيد                                       

 

 الميزانيــة االفتتاحيـــة للشركـــة                                

 المطلوبات            الموجودات             

 البنك         691 111

 م. التأسيس         111 111

 

 رأس المال المصرح به  1 111 111 

 رأس المال المصدر والمدفوع     191 111

111 191 111 191 
                 

                                            

  ) االكتتاب فاشل والدفع بكامل القيمة االسمية ((:ــ 2)مثال 

تأسست شركة مساهمة مختلطة برأسمال مقداره مليونا دينار تكون حصة  2111/ 2/ 1في    

% ويطرح الباقي لالكتتاب العام على أن يسدد رأس المال بالكامل نقداً. وقد بلغت 32المؤسسون فيها 

 دينار .  211 111مصاريف التأسيس 

 المطلوب

 % من األسهم المطروحة لالكتتاب .41الجمهور قد اكتتب أثبات قيود اليومية الالزمة بافتراض أن  .1

 ما هي البدائل الممكنة لمعالجة مثل هذا االكتتاب .  .2

 

 دينار مقدار ما اكتتب به المؤسسون   111 111% = 32×  2 111 111          -الحل :

 من حـ/ البنك  111 111              

 إلى حـ/ المؤسسون    111 111                              

 قيد اكتتاب المؤسسون وتسديد كامل المبلغ نقداً                       
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 من حـ / مصاريف التأسيس  211 111

 إلى حـ/ البنك  211 111                            

 قيد تسديد مصاريف التأسيس                 

                   

 دينار المطروح الكتتاب الجمهور   1 311 111=   111 111 – 2 111 111

 دينار مقدار ما اكتتب به الجمهور  221 %111 = 41×  1 311 111

 من حـ/ البنك  221 111                    

 أو الجمهور إلى حـ/ المكتتبون   221 111                              

 قيد اكتتاب الجمهور وتسديد كامل المبلغ نقداً                    

                   

  -مجموع ما اكتتب به المؤسسون والجمهور معاً :

 دينار   1 221 111=     221 111+    111 111

 المبلغ المكتتب به                          
   111× نسبة االكتتاب =                                

 رأس المال المصرح به                       
  

                           111 221 1   
 ألن نسبة األكتتاب  % االكتتاب فاشل 61=   111×  =                              نسبة االكتتاب

 مساهمة % مسموح بها لتأسيس شركة12هي  القانونية                    2 111 111                           
                            

 

  -البدائل المتوفرة ) الممكنة ( هي :

 

تخفيض رأس المال بحيث تصبح قيمة االسهم المكتتب البديل األول/ تخفيض رأس المال  / 

  % من رأس المال االسمي بعد التخفيض .12مساوية الى بها 

×   1 221 111رأس المال المعدل ) بعد التخفيض ( =    
   

  
 دينار                                        1 626 661=   

 من مذكورين                          

 حـ / المؤسسون    111 111            

 أو الجمهور حـ/ المكتتبون    221 111            

 إلى حـ / رأس المال   1 221 111                             

 قيد تأسيس الشركة                                                    
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 البديل الثاني / إلغاء تأسيس الشركة

 من مذكورين                           

 حـ/ المؤسسون   111 111               

 أو الجمهور حـ/ المكتتبون   221 111               

 الى مذكورين                                      

 حـ/ مصاريف التأسيس    211 111                                 

 حـ / البنك   1 121 111                                

                             

  ) االكتتاب فاشل والدفع بجزء القيمة االسمية (  -( :3مثال )

حصلت موافقة مسجل الشركات في وزارة التجارة على تأسيس الشركة الشرقية لصناعة         

من أسهم وقد اكتتب  همليون دينار مقابل طرح ما يساوي 31االسفنج المساهمة برأس مال قدره 

% من رأس المال االسمي وقد طرحت األسهم المتبقية لالكتتاب العام فاكتتب 41المؤسسون بـ 

% مما طرح لالكتتاب فأذا علمت بأن كل من المؤسسين والجمهور قد دفع 21الجمهور بنسبة 

بلغت مليون % من القيمة االسمية لألسهم التي اكتتبوا بها وأن مصاريف التأسيس واالصدار 21

 دينار .

   تسجيل قيود اليومية الالزمة . - 1    -المطلوب :
 ماهي البدائل الممكنة لمعالجة مثل هذا االكتتاب . -2                 

 

 -الحل :
 

 سهم ما اكتتب به المؤسسون  12 111 %111 = 41×   31 111 111

 دينار ما دفعه المؤسسون 6 111 %111  = 21×   12 111 111

 دينار اقساط غير مسددة    6 111 111=  6 111 111  -  12 111 111

                                      

 من مذكورين                              

 حـ/ البنك    6 111 111                    

 حـ / اقساط غير مسددة     6 111 111                    

 إلى حـ/ المؤسسون  12 111 111                               

 % من قيمة األسهم نقداً  21قيد اكتتاب المؤسسين وتسديد                   
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 من حـ/ مصاريف التأسيس   1 111 111                     

 إلى حـ/ البنك   1 111 111                               

 قيد أثبات مصاريف التأسيس                      

                     

 سهم المطروح لالكتتاب العام   18 111 111=   12 111 111 -  31 111 111              

 سهم اكتتب بها الجمهور   3 611 %111  =  21×    18 111 111              

 دينار ما دفعه الجمهور    1 811 %111  =  21×     3 611 111              

 دينار اقساط غير مسددة     1 811 111=       1 811 111   -    3 611 111              

 

 من مذكورين                               

 حـ/ البنك   1 811 111                    

 حـ / اقساط غير مسددة    1 811 111                   

 أو الجمهور إلى حـ/ المكتتبون  3 611 111                               

 % من قيمة األسهم نقداً  21قيد اكتتاب المكتتبين وتسديد                   

                   

 

  -مجموع ما اكتتب به المؤسسون والجمهور معاً :     

 دينار   12 611 111=    3 611 111+    12 111 111    

 

 المبلغ المكتتب به                       
   111× نسبة االكتتاب =                                 

 رأس المال المصرح به                      

 

                    

نسبة االكتتاب =  
           

           
                              % االكتتاب فاشل   22=   111×   

  -البدائل المتوفرة هي :

تخفيض رأس المال بحيث تصبح قيمة االسهم المكتتب البديل األول/ تخفيض رأس المال  / 

  % من رأس المال االسمي بعد التخفيض .12بها مساوية الى 

×    12 611 111رأس المال المعدل ) بعد التخفيض ( =    
   

  
 دينار    21 811 111=     
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 من مذكورين                         

 حـ / المؤسسون   12 111 111            

 أو الجمهور حـ/ المكتتبون     3 611 111            

 إلى حـ / رأس المال  12 611 111                              

 قيد تأسيس الشركة                                                             

 

 تأسيس الشركةالبديل الثاني / إلغاء 

 من مذكورين                        

 حـ/ المؤسسون  12 111 111           

 أو الجمهور حـ/ المكتتبون   3 611 111           

 الى مذكورين                                 

 حـ/ مصاريف التأسيس   1 111 111                    

 ( 1 811 111+  6 111 111حـ / اقساط غير مسددة )    1 811 111                    

 حـ / البنك    6 811 111                    
 

 

 

  ) االكتتاب ناجح والدفع بجزء من القيمة االسمية (  -: ( 4مثال ) 

حصلت موافقة مسجل الشركات في وزارة التجارة على تأسيس شركة الهدى للصناعات     

الهندسية المساهمة برأس مال اسمي قدره أربعون مليون دينار مقابل طرح ما يقابلها من أسهم 

% من رأس المال االسمي وطرحت األسهم المتبقية على الجمهور في 21وقد اكتتب المؤسسون بـ 

اكتتب الجمهور بجميع األسهم المطروحة علماً أن المؤسسين والجمهور قد دفعوا  اكتتاب عام وقد

% وأن مصاريف التأسيس بلغت 22الحد األدنى المسموح به من القيمة االسمية لألسهم وهي 

 ( مليون دينار.2)

       . ( تسجيل قيود اليومية الالزمة 1) المطلوب //  

 .الميزانية االفتتاحية للشركة( تصوير  2)                
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                21                 الحل :
 عدد األسهم التي اكتتب بها المؤسسون  21 111 111= ــــــــــ ×  41 111 111

                        111 
 
 

                          22 
 دفعه المؤسسون دينار ما  2 111 111= ـــــــــــــــ ×  21 111 111

                         111   
 

 من مذكورين                         

 حـ / البنك   2 111 111           

 حـ / اقساط غير مسددة   12 111 111           

 إلى حـ / المؤسسين  21 111 111                      

 عن االسهم المكتتب بها  أثبات أكتتاب المؤسسين وماتم دفعه          

                     

 من حـ / مصاريف تأسيس    2 111 111             

 الى حـ / البنك     2 111 111                              

 أثبات مصاريف التاسيس                          

                      

 األسهم المطروحة لالكتتاب العام والتي  21 111 111=  21 111 111  - 41 111 111

 اكتتب بها الجمهور                                                                  
                          22 

 و الجمهورأ دينار ما دفعه المكتتبون  2 111 111= ـــــــــــــــ ×  21 111 111
                         111 

 من مذكورين                      

 حـ / البنك   2 111 111           

 حـ / اقساط غير مسددة   12 111 111           

 أو الجمهور إلى حـ / المكتتبين   21 111 111                              

 أثبات أكتتاب الجمهور وماتم دفعه عن االسهم المكتتب بها                     
   

 المبلغ المكتتب به                             

   111× نسبة االكتتاب =                                     

 رأس المال المصرح به                        
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                      111 111 21   +111 111 21          

 % االكتتاب ناجح  111=   111×  نسبة االكتتاب =                                                

                                  111 111 41  

 
 

 -وبالقيد األتي :وعليه فأن االكتتاب ناجح وبذلك تتأسس الشركة  %12أن الحد األدنى لالكتتاب هو 

 من مذكورين                            

 حـ / المؤسسون   21 111 111               

 أو الجمهورحـ / المكتتبون   21 111 111               

 الى حـ / رأس المال   41 111 111                             

 قيد تأسيس الشركة                                 

                                        

 الميزانيــة االفتتاحيـــة لشركـــة الهدى للصناعات الهندسيـــة المساهمــــة
 

 المطلوبات                          ال                 الموجودات 

 البنك                        8 111 111          

 م . التأسيس             2 111 111          

             

           

 رأس المال االسمي والمصدر      41 111 111         

 ( أقساط غير مسددة   31 111 111)       ) 

 رأس المال المدفوع     11 111 111         

           111 111 11             111 111 11 

 

  ) أكتتاب المؤسسون بأعلى من الحد المسموح به قانوناً (  -: ( 2مثال ) 

حصلت موافقة مسجل الشركات على تأسيس شركة الفرات لصناعة األصباغ المساهمة برأس       

 ون  ـــهم وقد اكتتب المؤسســمن أساويه ـــرح ما يســابل طـــار مقـــمال قدره عشرون مليون دين

سهم وطرحت األسهم المتبقية لالكتتاب العام وقد اكتتب الجمهور بجميع األسهم   12 111111بـ 

المطروحة لالكتتاب ودفع كل من المؤسسين والجمهور كامل القيمة االسمية علما بأن مصاريف 

 دينار دفعت بشيك .   121 111التأسيس بلغت  

 ( تسجيل قيود اليومية الالزمة   1)    -المطلوب :

 ( الميزانية االفتتاحية للشركة 2)                  

سهم وهي تمثل ما   12 111 111أن عدد األسهم التي اكتتب بها المؤسسون هي بما /  الحل

 %.12نسبته 
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       111 111 12   
                               ×111   =12  % 

       111 111 21   
   

% من رأس 22وهذا ال يجوز ألن الحد األعلى المسموح به للمؤسسين يجب أن ال يتجاوز عن 

 المال االسمي 

 سهم يحق للمؤسسين االكتتاب به  11 111 %111 = 22×  21 111 111

سهم التي طرحت للجمهور وهي تمثل     9 111 111=    11 111 111  -  21 111 111

 المال االسمي                           % من رأس42

                         111 111 21   
 %   االكتتاب ناجح   111=    111×  فأن نسبة االكتتاب =                        

                         111 111 21  
                       

 من حـ / البنك 12 111 111                   

 إلى حـ / المؤسسون   12 111 111                                      

 قيد أثبات ما دفعه المؤسسون وهي تمثل كامل القيمة االسمية لألسهم نقداً                  

 

 ار الزيادة  ) تعاد ( مقد  4 111 111=    11 111 111  -  12 111 111          

 من حـ  / المؤسسون    4 111 111                     

 الى حـ / البنك    4 111 111                                     

                       
  

 من حـ /  مصاريف التأسيس   121 111                    

 إلى حـ / البنك   121 111                                   

 قيد أثبات دفع مصاريف التأسيس                                

  
                             

 من حـ / البنك    9 111 111                   

 الجمهو أو إلى حـ / المكتتبون  9 111 111                                    

 قيد أثبات ما دفعه المكتتبون                            
                            

 من مذكورين                                           

 حـ / المؤسسون  11 111 111                  

 أو الجمهور حـ / المكتتبون    9 111 111                  

 إلى حـ / رأس المال    21 111 111                                    
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 الميزانيــــــة االفتتاحيـــــة لشركــــة الفـــــرات المساهمـــة                  

 

                                     

 ) قسمة الغرماء بين المكتتبين (   -: ( 6مثال ) 

مليون دينار مقابل  21أسست شركة األفراح للمنسوجات القطنية المساهمة برأس مال قدره        

% منه وطرحت األسهم المتبقية  31طرح ما يساوي من أسهم وقد اكتتب المؤسسون بـ  

%  مما طرح من اسهم وقد بلغت  21للجمهور لغرض االكتتاب وقد اكتتب الجمهور بزيادة 

مصاريف التأسيس مليوني دينار فإذا علمت بأن جميع المساهمين )مؤسسين وجمهوراً ( دفعوا 

 كامل القيمة االسمية لألسهم .

 يزانية االفتتاحية للشركة ( / تصوير الم 2تسجيل قيود اليومية الالزمة     ) ( /  1)  -المطلوب :

 سهم ما اكتتب به المؤسسون   12 111 111% =   31×   21 111 111      -الحل :

 دينار مادفعه المؤسسون     12 111 111=      1×   12 111 111                  

 من حـ / البنك    12 111 111                

 الى حـ / المؤسسون     12 111 111                             

 قيد اكتتاب المؤسسين                               

                                  

 من حـ / مصاريف التاسيس    2 111 111                

 بنك  الى حـ / ال  2 111 111                                  

 قيد اثبات مصاريف التاسيس                        

                                  

 سهم ماطرح لالكتتاب   32 111 111=    12 111 111  -  21 111 111       

 سهم ما اكتتب به الجمهور     42 111 %111  =   121×    32 111 111       

 المطلوبات                          ال                 الموجودات 

            البنك          19 221 111          

 م . التأسيس               121 111          

             

           

  رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع   21 111 111       

       ( 

 

           111 111 21           111 111 21 
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 من حـ / البنك    42 111 111                      

 أو الجمهورالى حـ / المكتتبون   42 111 111                                        

 قيد ما اكتتب به الجمهور                                        

                                  

                        111 111 42    +111 111 12   
 %   114=    111×  نسبة االكتتاب  =                                                   

                                     111 111 21  
 

   1 111 111=    32 111 111  -  42 111 111مقدار الزيادة  =      

 أو الجمهورمن حـ / المكتتبون    1 111 111                              

 الى حـ / البنك    1 111 111                                                

 قيد اعادة الزيادة الى الجمهور                                          

                                 

 من مذكورين                                              

 حـ / المؤسسون   12 111 111             

 أو الجمهورحـ / المكتتبون   32 111 111             

 الى حـ / رأس المال      21 111 111                                 

 قيد تأسيس الشركة                                          

                                   

 الميزانيــــــة االفتتاحيـــــة لشركــــة األفراح  المساهمـــة                               

 المطلوبات                          ال                 الموجودات 

 البنك                    48 111 111          

 م . التأسيس              2 111 111          

             

           

 رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع  21 111 111        

       ( 

 

         111 111 21           111 111 21 
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لو عدنا الى معلومات المثال السابق فأن نسبة قسمة الغرماء تحتسب مالحظة خارج الحل // 

  -كاالتي :
                            

    32 111 111  االسهم المطروحة الكتتاب الجمهور                                

 %   83.  3=  111×             =                                نسبة قسمة الغرماء =                      

  42 111 111       االسهم التي اكتتب بها الجمهور                             

  

سهم والمساهم  83سهم لن يحصل اال على  111بمعنى ان المساهم الذي اراد الحصول على      

 سهم   833سهم لن يحصل اال على  1111الذي اراد الحصول على 

 % = مايحصل عليه فعال   83.  3× وهكذا لبقية المساهمين اي بمعنى عدد االسهم للمساهم      
                                  

 

 ) عالوة االصدار (   -: ( 1مثال ) 

تأست شركة المسرة الصناعية المساهمة برأس مال اسمي قدره ثالثون  2111/ 1/4في      

كان لدى الشركة بعض األسهم المتبقية والتي تبلغ مليوني سهم  2111/ 9/ 1مليون دينار وفي 

للسهم    1.  211فقامت الشركة بطرحها لالكتتاب العام وبيعت جميع األسهم خالل الشهر بسعر  

 دينار دفعت بشيك .  211 111إلصدار للعملية المذكورة بلغت الواحد علما بأن مصاريف ا

 أجراء المعالجات المحاسبية لعملية إصدار وبيع األسهم   -المطلوب :

 -الحل :

 دينار قيمة األسهم التي اكتتب بها الجمهور  3 111 111=   1.  211×  2 111 111    

 ية لألسهم المباعة دينار القيمة االسم  2 111 111=  1×  2 111 111    

 دينار )زيادة( عالوة إصدار  1 111 111=  2 111 111 – 3 111 111     

 من حـ/ البنك   3 111 111                   

 الى مذكورين                                                

 حـ/ رأس المال   2 111 111                                   

 حـ / عالوة اصدار    1 111 111                                   

 قيد أثبات اكتتاب المساهمين باالسهم المطروحة                                   

                      

 من حـ/ مصاريف اإلصدار  211 111                  

 إلى حـ/ البنك  211 111                                   

 أثبات مصاريف األصدار                                    
                                    

 من حـ / عالوة اإلصدار  1 111 111                      
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 كورينإلى مذ                                           

 حـ / مصاريف اإلصدار   211 111                                  

 حـ / احتياطي رأس المال   211 111                                  

 قيد تسوية عالوة االصدار                                       
                                      

  المتبقية ) األقساط المتبقية على المساهمين ( / تحصيل قيمة األسهم

وتعديالته على  1991لسنة  21( ثانياً من قانون الشركات العراقي رقم  48نصت المادة )       

أنه يجوز تقسيط متبقي قيمة االسهم المكتتب بها في مرحلة التاسيس على ان تسدد خالل مدة 

لشركة ، وكما عرفنا بأن السهم جزء من رأس المال التزيد على اربع سنوات من تاريخ تاسيس ا

ويصدر السهم بقيمة محددة عند تكوين الشركة تسمى بالقيمة االسمية للسهم ثم يطرح السهم بعد 

ذلك للتداول في سوق األوراق المالية وتتحدد له قيمة أخرى طبقا لظروف العرض والطلب في هذا 

اإلشارة إلى وجود قيمة أخرى للسهم تعرض بالقيمة  السوق تعرف بالقيمة السوقية للسهم وتجدر

الدفترية للسهم . وفي العراق حدد المشرع القيمة االسمية للسهم بدينار واحد ويتم تسديد قيمة 

 السهم أما دفعه واحدة أو على شكل أقساط خالل مدة ال تزيد على أربعة سنوات . 

  ين بالكامل من دون تأخير () دفع االقساط المستحقة على المساهم  -: (8مثال )

    ة األنابيب برأس مال قدره تأسست شركة دجلة الخير المساهمة لصناع 2111/  1/  2في     

% من رأس المال االسمي وقد طرحت  21( مليون دينار اكتتب المؤسسون بما يعادل  81)  

% من 21المؤسسين والجمهور دفع األسهم المتبقية للجمهور فاكتتب بها كاملة علماً بأن كالً من 

  2111/  1/  1القيمة االسمية وأن مصاريف التأسيس واإلصدار بلغت ثالثة ماليين دينار وفي 

دعٌي المساهمون كافة لدفع كامل األقساط المتبقية عليهم وقد دفعوا جميعاً ما بذمتهم من دون 

 تأخير .

 تسجيل قيود اليومية الالزمة  - 1المطلوب / 

 1/1/2111و   2/1/2111تصوير الميزانية االفتتاحية في  - 2             

 -الحل :

 سهم ما اكتتب به المؤسسون   41 111 %111 =  21×   81 111 111   

 دينار ما دفعه المؤسسون  21 111 111=  1.211×   41 111 111   

 مستحقةاقساط دينار   21 111 111=   21 111 111ــــ     41 111 111   

   قيد ما أكتتب به المؤسسون  
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 من مذكورين                                        

 حـ / البنك      21 111 111             

 حـ / اقساط غير مسددة     21 111 111             

 الى حـ / المؤسسون   41 111 111                               

 سهم ما أكتتب به الجمهور 41 111 111=  41 111 111ـــ  81 111 111

                        21 
 دينار ما دفعه الجمهور 21 111 111=  ــــــــــ×  41 111 111

                       111 
 

 من مذكورين                          

 حـ / البنك     21 111 111             

 مستحقة حـ / اقساط   21 111 111             

 أو الجمهور حـ / المكتتبون إلى 41 111 111                                
                      

 من حـ / مصاريف التأسيس   3 111 111              

 الى حـ / البنك   3 111 111                             
                                          

 

                      111 111 41  +111 111 41   
 %  االكتتاب ناجح 111=   111× نسبة االكتتاب =                                                

                                111 111 81  
        

 من مذكورين                            
 حـ / المؤسسون 41 111 111             
 أو الجمهورحـ / المكتتبين   41 111 111             

 الى حـ / رأس المال    81 111 111                              
 

 2111/  1/  2الميزانيــة االفتتاحيــة  في                           

 

 

 

 في هذا التاريخ قام المساهمون بتسديد ما بذمتهم    2111/  1/  1بتاريخ 

 دينار وهي المبالغ التي كانت بذمة المؤسسين   41 111 111=    1.  21×    81 111 111 

 

 

 المطلوبات                   الموجودات
                                 

 رأس المال االسمي والمصدر   81 111 111        البنك                     31 111 111
 ( ـــ  اقساط مستحقة41 111 111م. التأسيس       )                  3 111 111

 رأس المال المدفوع    41 111 111                                                     
 

111 111 41                                   111 111 41  
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 لذا فأن القيد المحاسبي ..... 2111/  1/  1والجمهور  والتي قاموا بتسديدها في 

 من حـ / البنك    41 111 111                      

 الى حـ / اقساط غير مسددة   41 111 111                                   

                               

  2111/  1/  1الميزانيــة االفتتاحيــة  في                             

 رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع      81 111 111البنك                     11 111 111   

 م . تأسيس                                                                3 111 111   

                                                         

  111 111 81                            111 111 81      

     

 تأخر مساهم أو أكثر عن الدفع -2

وتعديالته معالجة حالة تأخر  1991لسنة  21من قانون الشركات رقم  49لقد حددت المادة       

تسديد احد المساهمين بتسديد القسط المستحق عليه عن قيمة أسهمه في الموعد المحدد دون عذر 

ٌ إلى مشروع وجب على مج لس اإلدارة اتخاذ إجراءات بيع تلك األسهم حيث توجه الشركة إعالنا

المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق العراق لألوراق المالية تطالبه فيه 

بتسديد القسط المستحق عليه خالل ثالثين يوماً من تاريخ أخر نشر ويذكر فيه عدد األسهم التي 

القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ االستحقاق واذا لم يسدد المساهم القسط يمتلكها ومقدار 

المطالب به خالل المدة المذكورة تعرض الشركة اسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق 

العراق لألوراق المالية وللمساهم المتأخر الحق بتسديد المبلغ المدين به إلى ما قبل يوم واحد من 

بدء بالمزايدة وعندئذ يعلن عن إلغاء البيع ويتحمل المساهم المتأخر جميع النفقات التي موعد ال

صرفتها الشركة على إجراءات البيع . وتباع أسهم المساهم المتأخر باعلى سعر تبلغه في المزايدة 

 ويستوفى منها دين الشركة من أقساط وفوائد ونفقات ويرد الباقي إلى المساهم أما إذا لم يغط

الثمن الذي بيعت به األسهم للدين الذي بذمة المساهم المتأخر فأن للشركة الحق بمطالبة المساهم 

 المتأخر بالباقي .
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 ) تأخر أو تخلف مساهم عن دفع ما بذمته من اقساط  (   -: ( 9مثال ) 

حصلت موافقة مسجل الشركات على تأسيس شركة فرات العراق المساهمة  2111/ 3/ 1في      

% من رأس المال االسمي 21مليون دينار وقد اكتتب المؤسسون بما يعادل  21برأس مال 

وطرحت األسهم المتبقية لالكتتاب العام فأكتتب الجمهور بها جميعاً ودفع كالً من المؤسسين 

%  من القيمة االسمية للسهم . علما أن مصاريف التأسيس قد  22دنى والبالغ والمكتتبين الحد األ

 ( مليون دينار .  2بلغت ) 
     

تم الطلب من المساهمين دفع األقساط المتبقية عليهم فدفعوا جميعاً عدا  1/11/2111بتاريخ  

سهم حيث تم اتخاذ كافة االجراءات القانونية األصولية لغرض   221 111مساهم واحد يملك  

 تبليغ المتأخر بتسديد األقساط المستحقة عليه ولم يدفع وتم اإلعالن عن بيع هذه األسهم بالمزاد

دينار وتم   21 111العلني وقد بيعت بقيمتها االسمية وان مصاريف الداللية واإلعالن قد بلغت 

 تسوية حساب المساهم المتأخر .

    -( تسجيل قيود اليومية الالزمة في : 1المطلوب:  ) 

 فترة التأسيس           -أ                     

                 مرحلة االستدعاء   -ب                    

  2111/  11/  1وفي   2111/  3/  1(  تصوير الميزانية االفتتاحية  في  2)              

 

 سهم ما اكتتب به المؤسسون                                               22 111 111%  =  21×    21 111 111    -الحل :

 دينار ما دفعه المؤسسون   6 221 %111  =  22×   22 111 111             

 دينار اقساط مستحقة 18 121 111=  6 221 111ـــ   22 111 111             
                           

 من مذكورين                       

 حـ / البنك       6  221 111             

  مستحقةحـ / اقساط    18 121 111             

 الى حـ / المؤسسون     22 111 111                             

  

 من حـ / مصاريف تأسيس   2 111 111            

 الى حـ / البنك     2 111 111                             
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                قيد أكتتاب الجمهور     

 من مذكورين                               

 حـ / البنك        6 221 111             

  مستحقةحـ / اقساط     18 121 111             

  أو الجمهورالى حـ / المكتتبين     22 111 111                             

 
                  

 

 

                                                                                                  111 111 22     +111 111 22    

 %   االكتتاب ناجح 111=   111 ×                                نسبة االكتتاب =                  
                                111 111 21  

              

   

 من مذكورين                          

 حـ / المؤسسون  22 111 111             

 أو الجمهورحـ / المكتتبون   22 111 111             

 الى حـ / رأس المال      21 111 111                                
 

 

  2111/  3/  1الميزانيــة االفتتاحيــة  في                                 

 رأس المال االسمي والمصدر  21 111 111        البنك                11 211 111   

 أقساط غير مسددة –  ( 31 211 111م . تأسيس     )               2 111 111   

 رأس المال المدفوع     12 211 111                                                     

  111 211 12                               111 211 12  

 
                     -سهم وبذمته مبلغ : 221 111المساهم المتأخر لديه  //   2111/  11/  1بتاريخ 

 من قبل المساهم المتأخرسددة غير مدينار اقساط     391 %111  =  12×     221 111

 -االقساط المستحقة المستلمة عدا المساهم المتأخر هي :

 

 أقساط غير مسددة دينار   31 111 111=    391 111  -  31 211 111

 من حـ / البنك   31 111 111                      

 الى حـ / اقساط غير مسددة    31 111 111                                  
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 من حـ / مصاريف الداللية واالعالن    21 111                        

 الى حـ / البنك   21 111                                       

             

 دينار سعر بيع االسهم     221 111=   1×    221 111

 من حـ / البنك    221 111                         

 الى مذكورين                                                 

 ) للمساهم المتأخر( حـ / اقساط غير مسددة   391 111                                       

 يف اعالن ودالليةحـ / مصار  21 111                                       

 حـ / الدائنون ) المساهم المتأخر (    81 111                                       

                         

 من حـ / الدائنون ) المساهم المتأخر (   81 111                       

 الى حـ / البنك    81 111                                       

 قيد اعادة المبلغ الفائض                                    

                      

 

   2111/  11/  1الميزانيــة بعد االستدعاء وبيع االسهم في                        

 

 رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع   21 111 111      البنك                    48 111 111  

 م . تأسيس                                                                2 111 111  

111 111 21                                111 111 21  
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 اسئلة وتمارين الفصل الثاني

 -اوالً / االسئلة :

 ما مفاهيم رأس المال في الشركات المساهمة ؟//  1س 

 

 

ما طرق تسديد رأس المال في الشركات المساهمة ؟//  2س   
  

؟ وكيف يتم  1991لسنة  21ما نسبة االكتتاب الناجح التي حددها قانون الشركات رقم //  3س 

 أحتسابها ؟
 

ما البدائل الممكنة في حالة عدم وصول االكتتاب الى النسبة المقررة قانونا ؟ و ما هي  // 4س 

 المعالجة المحاسبة المناسبة لكل بديل ؟

  
هل اجاز القانون اصدار اسهم بأعلى من قيمتها االسمية ، ما المقصود بعالوة االصدار ؟ و//  2س 

 و ما  المعالجة المحاسبية لهذه العالوة ؟

 

 كيف عالج قانون الشركات العراقي االسهم غير المكتتب بها ؟ // 6س  

  
ما االجراءات القانونية المحاسبية المتخذة بحق المساهمين الذين يتأخرون عن سداد  // 1س 

 االقساط المستحقة في موعدها المحدد ؟

 

 -ثانياً / التمارين :
 

(  21( مليون دينار مقسمة الى )  21تأسست شركة مساهمة مختلطة برأسمال قدره )  -: 1ت 

% من االسهم و 31مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم . وقد قام المؤسسون باالكتتاب بــ 

تم طرح بقية االسهم لالكتتاب العام وقد تغطت االسهم المطروحة لالكتتاب مرة ونصف . و تم رد 

 ة الصحابها بعد مرور اسبوعين على اغالق االكتتاب .الزياد

مين المطلوب : اجراء قيود اليومية الالزمة علما ان م . التأسيس بلغت مليون دينار و ان المساه

 دفعوا كامل القيمة االسمية .

( مليون دينار وقد أكتتب  21تأسست شركة بغداد المساهمة برأس مال قدره )   -: 2ت 

رأس المال األسمي واكتتب الجمهور بالباقي وقد دفع كل من المؤسسين  المؤسسون بنصف

 والجمهور ربع القيمة األسمية لألسهم علماً بان مصاريف التأسيس بلغت مليون دينار .

   ( أجراء قيود اليومية الالزمة  1)  -المطلوب :

 ( تصوير الميزانية االفتتاحية للشركة  2)                
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( مليون دينار اكتتب  111تأسست شركة المروج المساهمة برأس مال قدره )   -: 3ت 

% من األسهم 22المؤسسون بالحد االعلى المسموح به قانوناً فيما اكتتب الجمهور بما يساوي 

% من القيمة األسمية لألسهم التي اكتتبوا بها 21الكلية وقد دفع كل من الجمهور والمؤسسين 

 بلغت مليوني دينار . وان مصاريف التأسيس

  ( أجراء قيود اليومية الالزمة  1)   -المطلوب :

  ( تصوير الميزانية االفتتاحية للشركة  2)                
 

 

تأسست شركة السرور المساهمة برأس مال قدره أربعون مليون دينار وقد أكتتب  -: 4ت 

المؤسسون بالحد االدنى المسموح به قانونا ثم طرحت االسهم المتبقية لالكتتاب العام حيث اكتتب 

% من القيمة االسمية لالسهم  و 12% من رأس المال االسمي و قد دفع الجميع 21الجمهور بــــ 

 التاسيس بلغت مليون دينار.ان مصاريف 

 ( أجراء قيود اليومية الالزمة      1)  -المطلوب :

 ( تصوير الميزانية االفتتاحية للشركة  2)               
 

 

برأسمال قدره ستون مليون دينار  2118/  4/  1تأسست شركة الرافدين المساهمة في  -: 2ت 

%  من رأس المال للشركة وطرحت االسهم المتبقية لالكتتاب  21وقد أكتتب المؤسسون بما يعادل 

% من القيمة االسمية  22وقد اكتتب الجمهور بها جميعا و قد دفع كالً من الجمهور و المؤسسين 

طلب من الجميع المساهمين دفع المتبقي عليهم من قيمة االسهم  1/11/2118و بتاريخ لالسهم 

المكتتب بها و قد دفعوا جميعا من دون تأخير علما بان مصاريف التاسيس و االصدار بلغت مليوني 

 دينار . 

 (  أجراء قيود اليومية الالزمة     1)  -المطلوب :

 ية االفتتاحية للشركة( تصوير الميزان 2)                
 

 

تأسست شركة األوائل للصناعات الكهربائية المساهمة برأس مال أسمي  1/8/2111في   -: 6ت 

قدره ثمانون مليون دينار وقد اكتتب المؤسسون بالحد األعلى المسموح به قانوناً وطرح المتبقي 

من القيمة االسمية   % 21للجمهور فاكتتبوا به جميعاً وقد دفع كل من المؤسسين والجمهور 

 لألسهم وان مصاريف التأسيس واإلصدار بلغت ثالثة ماليين دينار 
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طلب من الجميع تسديد ما بذمتهم ، فتم الدفع لألقساط من قبلهم باستثناء  2111/ 1/12في 

مساهم واحد تأخر عن التسديد فقامت الشركة باإلجراءات القانونية ومن ثم بيعت أسهمه البالغة 

  121 111سهم في سوق العراق لألوراق المالية علماً بان مصاريف البيع والداللة بلغت مليوني 

 دينار وان األسهم قد بيعت بالقيمة االسمية لها.

 (  أجراء قيود اليومية الالزمة     1)  -المطلوب :

 ( تصوير الميزانية االفتتاحية للشركة  2)               
 

تأسست شركة الكرادة المساهمة برأس المال اسمي قدره   2118/  1/  2بتاريخ    -: 1ت 

عشرة ماليين دينار و قد اكتتب المؤسسون بنصف راس مال االسمي و طرحت االسهم المتبقية 

% من القيمة االسمية 21للجمهور فاكتتبوا بها جميعا و قد دفع المؤسسون و الجمهور ما يعادل 

 دينار . 411 111لتاسيس و االصدار بلغت لالسهم المكتتب بها علما ان مصاريف ا

قامت الشركة بمطالبة المساهمين بتسديد قيمة المتبقي من االسهم و تم التسديد  2/2/2118في 

 فعال جميعا من دون تاخير .

 ( اثبات المعالجات المحاسبية للمرحلتين    1)    -المطلوب:

                ( تصوير  الميزانية  لكل مرحلة   2)                
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 زيادة رأس المال في الشركات المساهمة / الفصل الثالث
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

 

اثبات العمليات المحاسبية الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة    

 االحتياطيات ورسملة الفائض المتراكم الى رأس المال .أو رسملة 
 

وتعديالته زيادة رأس المال للشركات بصورة  1991لسنة   21أجاز قانون الشركات رقم      

( كيفية 21، 26، 22، 24عامة وللشركات المساهمة بصورة خاصة أيضاً اذ تناولت المواد )

(  26و  22زيادة رأس المال واألسس الواجب إعتمادها وأسس الزيادة حيث حددت المادتان ) 

ة وطرقها في الشركات المساهمة كما خولت تلك المواد الهيئة العامة للشركة تحديد كيفية الزياد

حجم هذه الزيادة ومقدارها بشرط ان يكون رأس المال االسمي مدفوعاً بالكامل ، ان الطرق التي 

يمكن من خاللها زيادة رأس المال في الشركات المساهمة هي كما مبينة في أدناه وعلى وفق ما 

 وتعديالته . 1991لسنة  21لمواد المذكورة أعاله وفق قانون الشركات رقم ورد في ا

 زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة .  -1

 رسملة االحتياطات إلى رأس المال ، وتوزع أسهم الى المساهمين بدالً عنها .   -2

تهم في رأس رسملة الفائض المتراكم واصدار اسهم بقيمته توزع على المساهمين بنسبة مساهم -3

 المال  . 
 

 زيادة رأس المال عن طريق أصدار أسهم جديدة -أوال :

بعد ان توصي الهيئة العامة بتعديل عقد الشركة وإصدار أسهم جديدة وذلك لغرض مواجهة       

التوسعات والنشاطات الجديدة ولكون رأس المال الحالي للشركة ال يكفي لمواجهة النشاط المطلوب 

وبعد إستحصال موافقة مسجل الشركات على الزيادة في رأس المال للشركة المساهمة تقوم 

كة بطرح األسهم الجديدة خالل المدة القانونية وان القانون قد اعطى األفضلية في شراء الشر

األسهم الجديدة لحاملي األسهم القدماء )المؤسسون الجمهور( وبشرط أن ال تتجاوز النسب 

المذكورة في قانون الشركات فيما يخص المؤسسين والجمهور وبعد ان يكتتب المساهمون القدامى 

ويتم إصدار األسهم الجديدة بأحدى لجديدة يتم طرح األسهم المتبقية لالكتتاب العام باألسهم ا

 -الطريقتين األتيتين :
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وهي دينار واحد للسهم وال تختلف المعالجات  -السعر األساسي نفسه  للسهم )القيمة االسمية( : - أ

 يس الشركة.المحاسبية في هذه الحالة عن مثيالتها في حالة االكتتاب ألول مرة عند تأس

وذلك بإضافة مبلغ إلى كل سهم يسمى عالوة إصدار  -بسعر يزيد عن السعر األساسي للسهم : - ب

ويسجل الفرق بين سعر اإلصدار والسعر األسمي للسهم كعالوة إصدار وتغلق عالوة االصدار في 

ياطي حساب إحتياطي رأس المال بعد طرح جميع تكاليف اإلصدار منها وال يجوز توزيع هذا االحت

 كأرباح . 

 

  ) طرح اسهم جديدة لالكتتاب العام ( -: 1مثال 

( مليون سهم وقد طرحت  2أصدرت شركة الرماح التجارية المساهمة )  2114/ 2/2في       

سهم األسمية دفعة واحدة عند ألمن قبل الجمهور وتم تحصيل قيمة ااألسهم وتم االكتتاب بها 

دينار وان مصاريف   11 111 111المال االسمي والمصدر كان االكتتاب فإذا علمت بأن رأس 

 دينار دفعت بشيك .  121 111اإلصدار قد بلغت 

 المطلوب : أثبات المعالجة المحاسبية الالزمة 

  -الحل :

 رأس المال الجديد = رأس المال القديم + القيمة االسمية لألسهم الجديدة 

 دينار راس المال الجديد  12 111 111=     2 111 111+    11 111 111 

 من حــ / البنك   2 111 111                          

 أو الجمهور إلى حــ  / المكتتبون   2 111 111                                         

 لجمهور عن االكتتاب بأسهم جديدة إثبات مادفعه ا                                      

                                 

 أو الجمهور من حــ  / المكتتبون   2 111 111                          

 إلى حــ  / رأس المال   2 111 111                                           

                                   

 من حــ  / مصاريف اإلصدار   121 111                          

 إلى حــ  / البنك   121 111                                        

 إثبات مصاريف اإلصدار                                                    
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 ( -مؤسسين وجمهور  –لالكتتاب  ) طرح اسهم جديدة -: 2مثال 

 2111/ 31/12اآلتي الميزانية العمومية لشركة الرافدين المساهمة لصناعة األثاث كما في        

 المطلوبات                            الموجودات                     

 عقارات       231 111 111          

 مكائن ومعدات      111 111 111          

 أثاث         4 111 111           

 بضاعة       61 111 111           

 مدينون         2 111 111           

 البنك       22 111 111           

 رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع  421 111 111        

 دائنون                                                       4 111 111        

            

           111 111 424          111 111 424 
              

                                                   

 

دينار مقابل طرح أسهم جديدة   211 111 111وقد رغبت الشركة بزيادة رأسمالها ليصبح                         

وقد طرحت األسهم وتم االكتتاب بها من قبل الجمهور والمؤسسين معاً ) بالتساوي ( وبقيمتها 

 االسمية حيث تم دفعها بالكامل ، علماً إن مصاريف اإلصدار قد بلغت مليون دينار .

 ( أثبات المعالجات المحاسبية للزيادة التي طرأت على رأس المال . 1)  -المطلوب :

 ( تصوير الميزانية للشركة بعد الزيادة .  2)               

 رأس المال القديم = الزيادة )النقصان( في رأس المال –رأس المال الجديد   -الحل :

 دةسهم مقدار الزيا  81 111 111=   421 111 111 –   211 111 111

 قيمة األسهم المباعة للجمهور والمؤسسون بالتساويدينار  81 111 111=   1 × 81 111 111

 من حــ / البنك   81 111 111                    

 إلى مذكورين                                               

 حــ / المؤسسين  41 111 111                                     

 أو الجمهور حــ / المكتتبون   41 111 111                                     

 من مذكورين                                 

 حــ / المؤسسين   41 111 111                    

 أو الجمهور حــ / المكتتبين    41 111 111                    

 الى حــ / رأس المال   81 111 111                                          
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 من حــ / مصاريف اإلصدار  1 111 111 

 إلى حــ / البنك  1 111 111                       

                            

لعدم غلقها  وتطفىء الحقا حسب القواعد مالحظة / ترحل مصاريف االصدار للميزانية وذلك 

 المعروفة

 الميزانية العمومية لشركة الرافدين المساهمة بعد زيادة رأس المال                           

 المطلوبات                            الموجودات                     

 عقارات        231 111 111          

 مكائن ومعدات    111 111 111          

 أثاث              4 111 111           

 بضاعة           61 111 111           

 مدينون             2 111 111           

 البنك          114 111 111           

 مصاريف اصدار       1 111 111  

 سمي والمصدر والمدفوع رأس المال اال 211 111 111        

 دائنون                                                                   4 111 111        

         

           111 111 214                                     111 111 214   
 

 

 

االحتياطيات ( وطرح أسهم مقابل تحويل االحتياطات إلى رأس المال ) رسملة  -ثانياً :

  عنها

تقوم الشركات المساهمة باحتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير الشركة       

بدالً من توزيعه أرباحاً على المساهمين بعد إستثماره مثالً في الغرض المحتجز من اجله وإضافة 

بما يعادل هذا االحتياطي يوزع على المساهمين  هذا االحتياطي إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة

 بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال .

حيث ان االحتياطات هي أرباح محتجزة ومن حق المساهمين التمتع بها في أي وقت كان عن 

طريق إعادة توزيعها عليهم كأرباح إال إن هذه الطريقة قد تخلق التزامات إضافية على الشركة 

القادمة تتمثل باإلستمرار في توزيع مستويات األرباح السابقة نفسها لذلك تلجأ خالل السنوات 

الشركات المساهمة إلى تحويل االحتياطات إلى رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة توزع 

على المساهمين من دون مقابل  بعد إستحصال الموافقات األصولية لزيادة رأس المال للشركة 

ة رأس المال عن طريق إصدار األسهم ال يقابلها تدفق نقدي حيث يتم ترحيل وهنا سوف يتم زياد

االحتياطي بالكامل او جزء منه إلى رأس المال من دون حصول الشركة على أموال إضافية وهذا 

 ما يطلق عليه باألسهم المجانية للمساهمين ويتم إثبات عملية إصدار االسهم المجانية كما يأتي :
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  -الحتياطات بقيمة األسهم المصدرة وتوسيط حساب المساهمين ويكون القيد :) أ ( تخفيض ا

 من حــ / االحتياطيات××××                               

 إلى حــ / المساهمين )مكتتبون ومؤسسون( ××××                                        

 

 -إصدار األسهم بقيمة المبلغ المخفض وإقفال حــ / المساهمون ويكون القيد : ) ب (

 من حــ / المساهمون )مكتتبون ومؤسسون(××××                                

 إلى حــ / رأس المال ××××                                           
                        

 من حــ / االحتياطي االختياري ××××                              

 الى حــ / رأس المال  ××××                                          
                          

ويترتب على هذه المعالجة تخفيض االحتياطات وزيادة رأس المال دون ان تتأثر حسابات     

 ى بذلك . الميزانية األخر

 

 ) رسملة االحتياطيات (  -: 3مثال 

دينار فقامت باصدار  21 111 111قررت احدى الشركات المساهمة زيادة رأس المال بمقدار    

اسهم قيمتها االسمية دينار واحد وتوزيعها على المساهمين مجانا وأجراء المقاصة بمقدارها من 

 دينار .   111 111 111االحتياطي االختياري . فأذا علمت بأن رأس مال الشركة هو 

 -المطلوب :

 بات المعالجة المحاسبية الالزمة أث -1

 تحديد نسبة الزيادة في رأس المال   -2

  -الحل :

 من حــ / االحتياطي االختياري    21 111 111                          

 الى حــ / رأس المال     21 111 111                                           
                               

                           
                         111 111 21   

 %  21=   111× نسبة الزيادة  =                             
                         111 111 111   
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 ) رسملة االحتياطيات (   -: 4مثال 

 فيما يأتي ميزان المراجعة لشركة أنهار العراق المساهمة المحدودة لصناعة المشروبات           

  -الغازية :

 دائــــن  مديـــن                           

   أراض ومبان       21 111 111        

 مكائن ومعدات       12 111 111        

 بضاعة        41 111 111        

 بنك         12 111 111        

 رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع  81 111 111        

 االحتياطيات                                                             11 111 111        

           

        111 111 91          111 111 91          

 

 اثبات المعالجة المحاسبية الالزمة   (  1)  -المطلوب:

 ( إعداد ميزان المراجعة بعد تحويل االحتياطي إلى رأس المال .  2)              

    -الحل :

 من حــ / االحتياطي  11 111 111                        

 إلى حــ / رأس المال   11 111 111                                           

       

 

 

 ميزان المراجعة لشركة انهار العراق بعد تحويل االحتياطي

  الدائن                              المدين                            

 أراض ومبان     21 111 111          

 مكائن ومعدات   12 111 111           

 بضاعة         41 111 111           

 بنك           12 111 111           

 رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع  91 111 111        

                                                      

           111 111 91            111 111 91  
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 ) رسملة الفائض المتراكم (  -:  2مثال 

 فيما يأتي ميزان المراجعة لشركة دجلة الخير المساهمة ) المبالغ بماليين الدنانير ( 

  11/  البنك   11/ البضاعة    8/ المكائن    12// السيارات   االرصدة المدينة

    11/ الفائض المتراكم   31// رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع  االرصدة الدائنة
 

معالجات المحاسبية الالزمة لتحويل الفائض المتراكم الى رأس المال ، وتصوير المطلوب / اثبات ال

 ميزان المراجعة بعد تحويل الفائض المتراكم 

 من حـ / الفائض المتراكم     11 111 111             -الحل :

 الى حـ / رأس المال    11 111 111                                       

                

 ميــزان المراجعـــة بعــد تحويــل الفائــض المتراكــم                                

 

 االرصـــــــــدة المدينــــــــــــة                      االرصـــــــــدة الدائنــــــــــــــة           

 

 رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع   41 111 111السيارات                12 111 111   

 المكائن                                                              8 111 111   

 البضاعة     11 111 111   

 البنك      11 111 111   

   

   111 111 41                           111 111 41  

 

 اسئلة وتمارين الفصل الثالث

 

 -اوالً / االسئلة :

 
 ما اسباب زيادة رأس المال في الشركة المساهمة ؟   1س 

  

ما طرق زيادة رأس المال في الشركة المساهمة ؟  2س    
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 -ثانياً / التمارين :
 
قامت احدى الشركات المساهمة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح مليون سهم لالكتتاب العام  -: 1ت 

 بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وطلبت دفع قيمتها بالكامل . 
، أذا علمت أن مصاريف االصدار بلغت   اليومية الالزمة في سجالت الشركةتسجيل قيود   -المطلوب :

 ألف دينار  .  21

/ 12/ 31تي الميزانية العمومية لشركة النسيم للصناعات الكهربائية المساهمة كما في اآل -: 2ت 

2118 . 

 المطلوبات                  الموجودات               

 عقارات         41 111 111

 آالت ومعدات         12 111 111

 أثاث           1 111 111

 سيارات            2 111 111

 مواد أولية         14 111 111

 بضاعة نصف مصنعة        13 111 111

 بضاعة تامة الصنع        12 111 111

 مدينون          6 111 111

 بنك         19 111 111

                                   رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع                                                                       121 111 111

 دائنون        2 111 111

111 111 122  111 111 122  
            

مليون دينار مقابل طرح أسهم جديدة بما يعادل هذه  161وترغب الشركة بزيادة رأس مالها إلى 

بها من قبل الجمهور الزيادة في رأس المال وبالفعل ثم طرح األسهم لالكتتاب العام وتم االكتتاب 

% للجمهور وبقيمتها االسمية علما أن  مصاريف 61% للمؤسسين و41والمؤسسين وبواقع 

 اإلصدار بلغت مليون دينار دفعت بشيك .

 -المطلوب :

 ( تصوير حــ / رأس المال بعد الزيادة  2)   ،   المعالجة المحاسبية للزيادة   (  1)        

فيما ياتي ميزان المراجعة لشركة المنتجات الزراعية المساهمة والتي ترغب بزيادة   -:  3ت    

 % عن طريق تحويل االحتياطيات بالكامل . ) المبالغ بالدينار العراقي (22رأس مالها بنسبة 
         ،بضاعة 22 111 111 ،أثاث   2 111 111 ،عقارات  31 111 111) الجانب المدين ( 

 بنك . 19 111 111، مدينون  3 111 111
  4 111 111  ،حتياطياتإ 12 111 111 ،رأس المال  61 111 111) الجانب الدائن (  

 دائنون
تصوير ميزان المراجعة بعد عملية ( /  2)  ،  ثبات المعالجات القيدية الالزمة أ( /  1)  -المطلوب :

 الزيادة .
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 رأس المال في الشركات المساهمةتخفيض  / الفصل الرابع
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

 
    -اثبات العمليات المحاسبية الخاصة بتخفيض رأس المال عن طريق :

 ألغاء أسهم  - أ

 اطفاء خسائر متراكمة   - ب

        

 

( تخفيض رأس مال  62 – 28وتعديالت مواده )  1991لسنة  21أجاز قانون الشركات رقم                 

  -الشركات المساهمة لألسباب االتية :

 ( / أن لحقتها خسائر .  2( / أن زاد عن حاجتها .                   )  1)       

ا عندما تصل خسائر الشركة يتم اتخاذ قرار التخفيض من قبل الهيئة العامة ) ولكن يكون ملزم    

% من رأس المال ( ، ويكون هذا القرار معدال لعقد الشركة ، ولكن بشرط موافقة دائني  12

الشركة على التخفيض .. والسبب يعود الى أن رأس المال في الشركات المساهمة يمثل الضمان 

 العام لدائنيها وتخفيضه يعود بالضرر عليهم . 

 

  طرائق تخفيض رأس المال

توجد اكثر من طريقة في تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة ولكن قانون الشركات     

وتعديالته حدد تخفيض رأس المال بألغاء اسهم تساوي في قيمتها   1991لسنة  21العراقي رقم  

 التخفيض المطلوب ، ويكفي من أسهم كل شخص بحسب مساهمته الى اقرب سهم صحيح .  

  -طريقة ألغاء أسهم  : -أوالً :
 

 

قررت شركة الروابي المساهمة لصناعة اللدائن تخفيض رأس مالها من عشرة ماليين  -: 1مثال 

 دينار إلى سبعة ماليين دينار وذلك عن طريق سحب أسهم تعادل مبلغ التخفيض المطلوب .

 ةإجراء المعالجة القيدية لهذا التخفيض في سجالت الشرك -المطلوب :

 

  -الحل :

 دينار مبلغ التخفيض  3 111 111=    1 111 111  -  11 111 111     

 من حــ / رأس المال   3 111 111                   

                              الى حــ / البنك     3 111 111                                    
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/ 1/4أدناه ميزان المراجعة لشركة األنوار للصناعات الكهربائية المساهمة كما في    -: 2مثال 

  -: المبالغ بالدينار العراقي 2118

 

ونظراً للركود الذي عانته الشركة في نشاطها قررت الهيئة العامة تخفيض رأس مال الشركة      

 بمقدار عشرون مليون دينار وذلك عن طريق سحب أسهم توازي مبلغ التخفيض المطلوب .

 ( إجراء المعالجة المحاسبية الالزمة   1)  -المطلوب :

 رأس الما ل ( تصوير حسابي البنك و   2)               

 ( أعداد ميزان المراجعة بعد التخفيض  3)                 

  -الحل :
 من حــ / رأس المال  21 111 111                     

 إلى حــ / البنك    21 111 111                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسم الحساب   أرصدة دائنة أرصدة مدينة 
 النقد في البنك   31 111 111         

 أراض وعقارات  31 111 111         

 ومعداتمكائن   36 111 111         

 بضاعة  41 111 111          

 أثاث  1 111 111          

   

 رأس المال األسمي والمصدر والمدفوع         121 111 111          

 دائنون          31 111 111          

         111 111 121          111 111 121  

 حــ / البنك                                      

 الرصيد 31 111 111
                                       

 من حـ/ رأس المال  21 111 1111
 رصيــد     11 111 111

 

111 111 31 111 111 31 

 
 الرصيد        11 111 111
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 ميزان المراجعة لشركة األنوار بعد التخفيض                               
 

 أسم الحساب                 أرصدة دائنة            أرصدة مدينة            

 النقد في البنك             11 111 111            

 أراضي وعقارات             31 111 111            

 مكائن ومعدات                                                                                                36 111 111            

 بضاعة             41 111 111            

 أثاث  أثاث                                                                                       1 111 111            

 رأس المال االسمي والمصدر المدفوع             111 111 111           

 دائنون             31 111 111           

           111 111 131  111 111 131  

 

 ثانيا : اطفاء خسائر متراكمة 

بموجب هذه الطريقة يتم تسوية او أطفاء الخسائر التي لحقت بالشركة خالل المدد المالية      

السابقة بحساب رأس المال ونتيجة لهذه التسويات يتم تخفيض رأس مال الشركة وتختلف هذه 

الطريقة عن الذي سبقتها ، في هذه الطريقة يبقى المساهم محافظاً على عدد األسهم التي يحملها 

( 16ولكن تخفيض قيمة األسهم بما يوازي الخسائر التي تطفىء برأس المال ، وقد حددت المادة )

وتعديالته أسباب التخفيض اذ يجب ان تكون هناك  1991لسنة  21في قانون الشركات رقم 

% من رأس المال األسمى للشركة كحد أدنى للتخفيض وأعطي القانون الحق 12خسائر تساوي 

 خفيض رأس مالها او زيادته او تصفيتها . للشركة اما بت

 

 

 

 

 

 حــ / رأس المال                                   

 إلى حـ/ البنك  21 111 111
 الرصيد  111 111 111

 الرصيد  121 111 1111
 

111 111 121 111 111 121 

 
 

 الرصيد  111 111 111       
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  -: 3مثال 

خالل السنتين  ،نتيجة للخسائر المتراكمة لشركة الوهج المساهمة للصناعات الميكانيكية      

االخيرتين والتي بلغت الحدود غير المسموح بها قانونا مما يترتب عليها اما ان تصفي نفسها أو 

وفيما يأتي ميزان المراجعة  فاختارت البديل الثالثتزيد رأس المال او تخفيض رأس المال 

  :ـــللشركة

 

 أسم الحساب             أرصدة دائنة           أرصدة مدينة            

 البنك    البنك                                                                                                    11 111 111           

 أراضي وعقارات            41 111 111           

 مكائن ومعدات           21 111 111           

 مواد أولية             11 111 111           

 خسائر متراكمة             121 111 111          

 رأس المال االسمي المدفوع          211 111 111            

 دائنون            31 111 111            

          111 111 231            111 111 231  

 

   المتراكمةأثبات المعالجة المحاسبية ألطفاء الخسائر  (1)المطلوب: 

 تصوير حساب رأس المال( 2)            

 ( ميزان المراجعة بعد المعالجة 3)            

 -الحل :

 من حــ / رأس المال  121 111 111                   

 إلى حــ / الخسائر المتراكمة   121 111 111                                  

 أطفاء الخسائر المتراكمة في حساب رأس المال                      
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 ميزان المراجعة للشركة بعد التخفيض                                 

 

 أسم الحساب               أرصدة دائنة             أرصدة مدينة           

 البنكا       البنك               11 111 111          

 أراضي وعقارات              41 111 111          

 آالت ومعدات              21 111 111          

 مواد أولية               11 111 111           

 رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع          21 111 111            

 دائنون              31 111 111            

          111 111 81            111 111 81   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حــ / رأس المال                                                   

 رصيد           211 111 111           الى حـ /خسائر متراكمة  121 111 111         

 رصيد                        21 111 111         
 

          111 111 211            111 111 211  

 الرصيد      21 111 111           
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 اسئلة وتمارين الفصل الرابع                             

 -/ االسئلة :اوالً 

 ما الحاالت التي يجوز فيها للشركة المساهمة ان تخفض راس مالها ؟ // 1س 

ما طرق تخفيض رأس المال في الشركة المساهمة ؟//  2س     

الشركة المساهمة بأتباع طريقة  1991لسنة  21هل الزم قانون الشركات العراقي رقم //  3س 

اعية لذلك ؟  ما  لتخفيض رأس مالها ؟ وما االسباب الد    

 

 -ثانياً / التمارين :

ة االثاث المعدني إلى خالل السنتين االخيرتين تعرضت شركة الوفاء المساهمة لصناع -: 1ت 

( مليون دينار لذا قررت الهيئة العامة تخفيض رأسمالها بمقدار الخسارة .  42)  خسائر بلغت

 ( مليون دينار . 91علما أن رأسمالها  االسمي والمصدر والمدفوع للشركة هو ) 

 -المطلوب :

 . المتراكمةأثبات المعالجة المحاسبية الالزمة الطفاء الخسائر  .1

 تصوير حساب رأس المال .  .2

 .لرأس المالتحديد نسبة التخفيض  .3

 

نظراً للركود االقتصادي قررت الهيئة العامة لشركة األميرة للصناعات الكيمياوية تخفيض   -: 2ت 

رأس مال الشركة بمقدار الربع وذلك عن طريق سحب اسهم توازي التخفيض المطلوب فإذا علمت 

 ( مليون دينار . 111بان رأس المال االسمي والمصدر والمدفوع للشركة هو ) 

 -المطلوب :

 المعالجة المحاسبية الالزمة .أثبات  .1

 تصوير حساب رأس المال . .2
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 توزيع االرباح على المساهمين / الفصل الخامس
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :
 

 فهم وادراك ماهية الربح القابل للتوزيع  -1

 معرفة اسباب توزيع االرباح   -2

 المحاسبية الخاصة بتوزيع االرباحاثبات العمليات  -3

 توزيع االرباح    

 

وتعديالته مسألة توزيع الربح  1991لسنة  21من قانون الشركات رقم  13عالجت المادة           

الصافي للشركة حيث بينت بأنه يتم توزيع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع االستقطاعات 

د ذلك  يوزع الباقي من األرباح أو جزء منه على المساهمين بحسب القانونية مثل االحتياطيات ، بع

% في األقل كاحتياطي إلزامي 2( من القانون أعاله بأن تستقطع 13أسهمهم . حيث حددت المادة )

% من رأس المال المدفوع كما أجازت الهيئة العامة االستمرار باالستقطاع لحساب 21حتى يبلغ 

% من رأس المال المدفوع والمتبقي من الربح 111ال يتجاوز  االحتياطي اإللزامي على أن

الصافي يوزع كما أسلفنا على المساهمين وبحسب عدد األسهم التي يحملونها و كما تم اإليضاح 

ألغراض توسيع وتطوير  هتستخدم اسابقاً فأن هذه االحتياطيات التي تأخذ من صافي الربح فأنه

 أعمال الشركة .        

 -م تحديد الربح القابل للتوزيع كما يأتي :وعليه يت

 % من االرباح القابلة للتوزيع2االحتياطي االلزامي  .1

 للشركة تكوين احتياطيات اخرى مثل احتياطي التوسعات .2

يمكن احتجاز جزء من االرباح و تدويرها الى سنوات اخرى و استخدامها مثال في زيادة راس  .3

 المال

يوزع الباقي من االرباح القابلة للتوزيع او جزء منه على المساهمين و حسب مساهمة كل منهم  .4

 مال . و توزع االرباح اما نقدا او على شكل اسهم .الفي راس 

لمحافظة على يمكن ان يتم توزيع االرباح على شكل اسهم وهذا يعني بان الشركة ترغب با     

، ان توزيعات االرباح على شكل اسهم ال تؤثر على المبلغ المساهمينعلى ه النقد بدال من توزيع

، اال ان القيمة الدفترية للسهم الواحد سوف تنخفض بعد الموجوداتالكلي لحقوق الملكية او صافي 

 توزيع االسهم .
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 عدد االسهم ÷ القيمة الدفترية  = حقوق الملكية            

 -رغبتها باالحتفاظ بالنقد هي : عنداما اهم اسباب توزيع االرباح على شكل اسهم 

 نسبة االرباح المحتجزة كبيرة نسبيا الى اجمالي حقوق الملكية .  -1

ارتفاع القيمة السوقية للسهم عن الحد المقرر لها ، بالتالي توزيع االرباح على شكل اسهم يؤدي   -2

 الى تخفيض القيمة السوقية لها .

 رغبة الشركة بدخول مساهمين اخرين بحيث تقل ملكية المساهمين القدامى . -3

 ارضاء المساهمين الذين يطالبون باالرباح مع عدم توفر النقد بالشركة . -4

كان الربح الصافي لشركة الخيزران لصناعة األثاث المساهمة عن  2119/ 2/1في  -مثال :

ار بعد إستيفاء جميع االستقطاعات القانونية فإذا ( مليون دين 11هو )  2118مجمل أعمالها لسنة 

 ( مليون دينار مدفوع بالكامل . 21علمت بان رأس مال الشركة هو ) 

توزيع الربح األضافي على المساهمين بعد استقطاع االحتياطي العام من صافي الربح  -المطلوب :

 % 2والبالغ نسبته 

بها تب تمليون دينار فهذا يعني ان عدد األسهم المك(  21بما ان رأس مال الشركة هو )  -الحل :

 ( مليون سهم 21هو )

 دينار االحتياطي العام  211 111%= 2×  11 111 111ان االحتياطي العام = 

 االحتياطي العام  =  الربح الذي يوزع على المساهمين  -صافي الربح  

111 111 11  -  111 211   =111 211 9  

دينار حصة السهم الواحد من الربح الصافي حيث  1.191=    21 111 111÷   9 211 111

عدد األسهم التي يحملها الشخص = حصة المساهم من × حصة السهم الواحد  -توزع كاألتي :

 األرباح
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 اسئلة وتمارين الفصل الخامس

 -اوالً / االسئلة :

( وتعديالته  1991( لسنة )  21( من قانون الشركات رقم )  13كيف عالجت المادة )   // 1س 

 مسألة توزيع الربح الصافي للشركة ؟  

 ؟ باالحتفاظ بالنقد ة الشركة المساهمةرغب عنداالرباح على شكل اسهم  ما اهم اسباب توزيع // 2س 

 -ثانياً / التمارين :

كان الربح الصافي لشركة النهــــــى  لصناعة االثاث الخشبي المساهمه   2111/  1/  2في    // 1ت 

دينار (  بعد استيفاء جميع االستقطاعات القانونية ، أذا علمت بأن رأس  12 111 111هـــو  ) 

 دينار ( مدفوع بالكامل .  11 221 111مال الشركة هو ) 

في على المساهمين بعد استقطاع االحتياطي العام من صافي الربح توزيع الربح االضا( 1) -المطلوب :

 %  .  2والبالغ  

 ما حصة مساهم يحمل مليون سهم من االرباح ؟( 2)              

 حصة مساهم يحمل أربع ماليين سهم من االرباح ؟ ما( 3)              
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 وفسخهاتصفية الشركات المساهمة الفصل السادس / 
 
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :
 

 فهم معنى التصفية وادراك اسباب التصفية . - 1

 معرفة اجراءات التصفية . - 2

 معرفة واجبات المصفي . - 3

اثبات العمليات المحاسبية الخاصة بالتصفية سواء كانت بأستخدام حساب التصفية أو  - 4

 أرباح وخسائر التصفيةحساب 

 

تعني التصفية زوال وجود الشركة كشخصية معنوية مستقلة وحصول كل ذي حق فيها على       

 نصيبه من ممتلكاتها طبقاً لما يكفله له القانون .

م  1991لسنة  21( من قانون الشركات رقم   128وقد نصت الفقرة أوال من المادة )     

ن االسباب المنصوص عليها في الفقرات أوال ، ثانياً ، ثالثاً ، فأن وتعديالته .. أي تحقق سبب م

( من القانون أوصت الجمعية بتصفية الشركة يتوجب على الشركة ارسال القرار او  141المادة ) 

التوجه الى مسجل الشركات لذا "تتوقف الشركة التي تقرر تصيفتها عن ممارسة اعمالها من 

فية و ذلك الى المدى الذي تتطلبه اجراءات التصفية وتستمر الشخصية تاريخ البدء باجراءات التص

وهكذا ميز القانون المعنوية للشركة و يمثلها المصفي لحين فسخها بعد االنتهاء من تصفيتها " 

يعني انتهاء  فسخ الشركةهي المرحلة االولى للفسخ اي ان   -فالتصفية :.  بين الفسخ و التصفية

فهي انتهاء الوجود المادي للشركة بتحويل موجوداتها الى  اما التصفية لشركةالشخصية المعنوية ل

  اموال سائلة توزع على مستحقيها من دائنين ومساهمين .

اسباب   181و لغاية  128هذا و قد حدد قانون الشركات العراقي المذكور اعاله في المواد     

 تصفية الشركات و االجراءات وواجبات المصفي و كل ما يخص التصفية  . 

كنا قد تطرقنا في الفصل السادس من الباب االول عن اسباب التصفية وإجراءات التصفية     

قفل نتيجة التصفية في حسابات الشركاء ، وسنوضح هنا المعالجة  وواجبات المصفي، وكيفية

في الشركات المساهمة دون الدخول في امثلة لذلك واالكتفاء بما  المحاسبية إلجراءات التصفية

  ورد من امثلة محلولة في الفصل السادس من الباب االول  .
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يمكن تلخيص المعالجة المحاسبية إلجراءات المعالجة المحاسبية إلجراءات التصفية // 

  -تي :يأ اكمتصفية الشركات المساهمة 

 
 

  -يوسط حساب التصفية ، وتكون قيود اقفال حــ / التصفية كاالتي :  -1

 من حــ / التصفية ×××                                    

 الى حــ / المساهمون   ×××                                               

                                

 

 أذا كانت نتيجة التصفية ربحاً ، أما أذا كانت نتيجة التصفية خسارة فيعكس القيد السابق .  

 

 

  -يوسط حساب ارباح وخسائر التصفية ، وتكون قيود األقفال كاالتي :ــ   2

 

  ) أ (  أذا كانت نتيجة التصفية ربحاً       

 من حـ / ارباح وخسائر التصفية ×××                                  

 الى حــ / المساهمون  ×××                                             

                                  

  -) ب ( اما اّذا كانت نتيجة التصفية خسارة فيعالج االقفال كما يأتي  :        

 من حــ / المساهمون   ×××                               

 الى حــ / أرباح وخسائر التصفية  ×××                                          

                                   

 وحـ/ البنك عند توزيع النقدية المتاحة بعد سداد االلتزامات كافة يجعل حــ / المساهمين ) مدينا (  -3

 دائنا .    

 

 اسئلة الفصل السادس                                     

  ماهو تعريف تصفية الشركة. //1س
 ما الفرق بين فسخ الشركة وتصفيتها ؟  // 2س 

 في حالة الربح؟كيف تتم معالجة نتيجة التصفية في الشركات المساهمة //  3س 
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 -االهداف الخاصة لدراسة الباب الثالث :

 

 فهم العالقة بين المركز الرئيس وفروعه والعوامل المؤثرة على هذه العالقة . -1

على الطرق الرئيسية لتسعير البضاعة المرسلة من المركز الرئيس الى  التعرف -2

 الفروع .

معرفة مفهوم مسك السجالت المحاسبية في المركز الرئيس فقط ، أو في المركز  -3

 الرئيس والفرع معاً .

معرفة مفهوم توحيد القوائم المالية بين المركز الرئيس ، الفرع ، وكيفية اعدادها  -4

 ت المحاسبية الخاصة بها .واثبات المعالجا

 

 

 

 
 

 الباب الثالث

 

 المحاسبة في الشركات ذات الفروع

 

 

 



  اي               البا  الثالثالشركات              الثالث جتحماسبة 

   

- 050 - 

 

 

 مدخل الى المحاسبة في الشركات ذات الفروعالفصل االول / 

 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

 
فهم العالقة بين المركز الرئيس وفروعه والعوامل المؤثرة على هذه العالقة ، وكذلك طبيعة   -1

 الفروع واختالف حجمها وموقعها الجغرافي .

 معرفة الطرق الرئيسية لتسعير البضاعه المرسلة من المركز الرئيس الى الفروع . -2

معرفة التنظيم االداري من حيث االستقاللية والتبعية ، ومن أي العوامل ينتج هذا ، وكذلك   -3

 الطرق االساسية لمسك السجالت والمحاسبة عن العمليات في الفروع .

النجاح في انشطتها سواء كانت خدمية أم صناعية أم الوحدات االقتصادية التي تحقق تمهيد / 

االحيان الى توسيع المساحة أو الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها  تجارية فإنها تلجأ في أغلب

نشاطها ويتم ذلك من خالل فتح فروع جديدة لها في أماكن أو مدن أخرى ، االمر الذي يتطلب 

االقتصادية وبين تلك الفروع  التعرف على كيفية تنظيم العمل المالي بين المقر الرئيس للوحدة

  التابعة لها .

يمكن تحديد العالقة بين المركز الرئيس وفروعه إذا العالقة بين المركز الرئيس وفروعه / 

ماتم تحديد النظام المحاسبي الذي ستعمل به الفروع ذلك النظام الذي يختلف باختالف نظم 

واهداف ادارية معينة ، االمر الذي يؤدي الى تنوع الفروع اعتماداً على العالقة التي تربط بين 

  -مركز الرئيس وفروعه ، ولذا فأن تلك العالقة  تتاثر بعدة عوامل أهمها :ال

 ( / الشكل التنظيمي االداري     1)   

 ( / حجم الوحدة االقتصادية ككل وحجم الفروع وعددها وموقعها    2)   

 ( /  مدى توافر الكادر المحاسبي واالداري لدى الفروع   3)   
      

العوامل المؤثرة في تحديد العالقة بين االدارة العامة أو المركز الرئيس وبين  وبعد التعرف على   

الفروع  البد من معرفة او تحديد الجوانب الرئيسية الواجب االخذ بها او تحديدها عند تصميم اي 

  -نظام محاسبي للفروع ويمكن عرض تلك الجوانب في نقاط اربع تتمثل في االتي :

                         ( السياسة النقدية والتمويلية    3)                              ( طبيعة الفروع    1)     

   ( التنظيم االداري4)                                                           ( سياسة التسعير  2)     
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يختلف النظام المحاسبي واالداري للفرع باختالف حجمه وبعده الجغرافي عن  طبيعة الفروع /

المركز الرئيس فكلما كبر حجم الفرع وكلما بعد جغرافياً عن المركز الرئيس كلما ازدادت 

  استقالليته االدارية والمحاسبية .

     

ينحصر عملها أو تنحصر مهمتها في عملية البيع بالتجزئة أذ  من  الفروع الصغيرةوعليه فأن     

خاللها يتم تصريف البضائع التي ترد اليها من المركز الرئيس ، لذا فأن هذا النوع من الفروع 

ادًة يكون غير مستقل وانما يرتبط ارتباطاً شبه كامل مع المركز الرئيس ، وهذا النوع يكون ع

 داخل البلد نفسه الذي فيه المركز الرئيس .

 

الحجم نسبياً فيمتد ليشمل عمليات الشراء واالنتاج والبيع بصورة  الفروع الكبيرةاما نشاط     

مستقلة عن المركز الرئيس ، فضالً عن تسويق البضائع الواردة اليها من المركز الرئيس . وعليه 

عن المركز الرئيس . وهذا النوع قد يكون داخل البلد الذي فانها فروع مستقلة بشكل شبه كامل 

 .  يعمل فيه المركز الرئيس او خارج حدوده

 

       Pricing policyسياسة التسعير         

    -توجد ثالثة طرق لتسعير البضاعة المرسلة من المركز الرئيس الى الفروع تتمثل باالتي :    

     التكلفة .( طريقة التسعير بثمن  1) 

           ( طريقة التسعير بسعر افتراضي يزيد على ثمن التكلفة ) التكلفة زائد نسبة ربح ( . 2) 

 طريقة التسعير بسعر البيع . ( 3) 

 

اختيار المركز الرئيس الي طريقة من الطرق المذكورة انما يعتمد على ما ينبغي ان يحققه من 

فان  سريعة التلف والتي بحاجة الى سرعة في تحديد السعرات اهداف ، ففي حالة المواد والمنتج

المركز يعتمد الطريقة االولى ) طريقة التسعير بثمن التكلفة ( ، اي ان الفرع هذا يكون مستقالً 

 نسبياً عن المركز من الناحية االدارية والمحاسبية ومن ناحية تحديد السعر . 

 

رقابية من قبل المركز على فروعه فضال على منح الفرع الى اجراءات أما في حالة الحاجة      

فانه يلجا الى طريقة التسعير الثانية )طريقة  مرونة سعرية كافية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة

 السعر االفتراضي(، والفرع هنا يكون بين التبعية وبين االستقاللية . 

 

تكون اسعاراً محددة وثابتة لمدة غير  الباً ماوحتماً وفي حالة االسعار للبضائع والمنتجات غ     

 وعندما يرغب المركز في اخفاء ارباحه عن العاملين في الفروع من مدراء قصيرة نسبياً 
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، االمر الذي يعني ان الفرع ثة ) طريقة التسعير بسعر البيع (فانه يلجا الى الطريقه الثال وموظفين

 الً على تبعيته ادارياً ومحاسبياً فهو غير مستقل . تابع للمركز من حيث السياسة السعرية فض

اعتماداً على السياسة النقدية والتمويلية التي يتبعها المركز السياسة النقدية والتمويلية / 

  الرئيس مع الفرع يمكن تحديد العالقة بينهما مستقلة أم غير مستقلة .

اذا ما احتفظ بالمتحصالت النقدية  ومحاسبياً يكون الفرع مستقالً عن المركز نقدياً وتمويلياً      

لديه او ايداعها في حسابه الجاري الخاص به وقام بصرف النفقات المتوجبه عليه وكذلك تحويل 

 قيمة البضاعة المرسلة اليه من المركز الرئيس .

اذا ما  يكون الفرع تابعاً وغير مستقالً عن المركز الرئيس نقدياً وتمويلياً وفي حالة اخرى      

ارسل  المتحصالت النقدية لديه الى المركز الرئيس مباشرًة او قام بايداعها في الحساب الجاري 

الخاص بالمركز على ان يقوم االخير بدفع مصاريف الفرع اما بشكل مباشر او من خالل منح 

 سلفة مستديمة للفرع لمقابلة بعض النفقات الجارية .  

  
الداري من حيث االستقاللية والتبعية ينتج عن العوامل الثالث اعاله ، التنظيم ا/ التنظيم االداري

وكذلك البد من معرفة ان االستقالل االداري يتطلب استقالالً محاسبياً ونقدياً وتمويلياً كما ان 

  التبعية االدارية تتطلب تبعية محاسبية ونقدية وتمويلية .
      

اال ان التنظيم االداري لتحديد العالقة بين المركز والفروع من الناحية النظرية تتدرج من التبعية 

شبه الكاملة الى االستقاللية شبه الكاملة ومن الناحية العملية فأن التنظيم االداري يقع بين التبعية 

دت وتوسعت استقاللية واالستقاللية فكلما ازدادت صالحيات مدير الفرع المسؤول وصالحياته ازدا

 الفرع . 

وبناًء على ما تقدم يمكننا بشكل عام الفصل مابين نوعين من الفروع هما الفروع المستقلة     

والفروع التابعة او غير المستقلة محاسبياً باالعتماد على المجموعة الدفترية التي يملكها كل فرع 

ئم المالية وعليه يمكننا الفصل بين االنواع وكيفية استخراجه لنتيجة النشاط ومن ثم اعداد القوا

 -التالية :

  ( / محاسبة الفروع الداخلية المستقلة .  1)     

 محاسبة الفروع الداخلية التابعة ) غير المستقلة ( . ( /  2)     

 . 1( / محاسبة الفروع الخارجية المستقلة  3)     

                                                 
المحاسبة عن الفروع الخارجية المستقلة سوف تستبعد من هذا المنهج لما تمثله من مرحلة متقدمة بالنسبة  1

 لطالب الدراسة االعدادية / الفرع التجاري .
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 -والمحاسبة عن العمليات في الفروع هي : وبشكل عام هناك طريقتان لمسك السجالت 
 

 وهي التي تتناسب مع المحاسبة عن الفروع التابعة .  الطريقة المركزية -اوالً :

 وهي التي تتناسب مع المحاسبة عن الفروع المستقلة .  الطريقة الالمركزية -ثانياً :

واخيراً البد من التنويه الى ان النظام المحاسبي الذي ُتقرر اعتماده الوحدة االقتصادية      

 المتمثلة بالمركز الرئيس انما يعتمد على مجموعة من االهداف المرجوة منه . 

 

 -وعليه فان اهداف محاسبة الفروع هي :

 ( / تحديد نتيجة نشاط كل فرع على حدة .  1)  

 اداء المشرفين على الفروع . ( / تقييم 2)  

 ( / اعتماد نظام رقابة داخلية فعالة .  3)  

 ( / تزويد االدارة العامة بالبيانات والمعلومات .  4)  

 ( / توحيد الحسابات الختامية والمركز المالي   .   5)  

 

 

 اسئلة الفصل االول

 

  الرئيس الى الفروع ، اذكرها ؟هنالك ثالث طرق لتسعير البضاعة المرسلة من المركز  -: 1س 
 

 ماهي اهم العوامل التي تؤثر على العالقة التي تربط بين المركز الرئيس وفروعه ؟ -: 2س  
 

  ؟ ماهي طرق مسك السجالت والمحاسبة عن العمليات في الفروع -: 3س 
 

         ؟ سياسة التسعير باللغة االنكليزيةاكتب مصطلح  -: 4س  
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 الطريقة المركزيةالفصل الثاني / 
 
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

فهم المقصود بالطريقة المركزية وفهم كالً من طريقتي تسعير البضائع المرسلة للفروع بثمن   -1

 التكلفة أم بسعر البيع . 

تسعير البضائع المرسلة للفروع بثمن أثبات وتسجيل العمليات المحاسبية وفقا لطريقتي  -2

 التكلفة أم بسعر البيع .

      

ذكرنا سابقاً ان هذه الطريقة تتناسب مع الفروع التابعة او غير المستقلة تلك الفروع التي      

تتمركز السلطة االدارية والمحاسبية لدى المركز الرئيس الذي يقوم بعملية االشراف على الفرع 

( على وفق هذه الطريقة ) المركز الرئيس  -ن :اعماله ، وترتيباً على ما تقدم فاوادارة ومراقبة 

يقوم بمسك مجموعة دفترية خاصة بالفروع او يعمل على حسابات الفرع وحسابات المركز 

الرئيس في مجموعة دفترية واحدة وذلك يعتمد على عدد الفروع وحجم عملياتها فاذا كان عدد 

ها محدودة ، عندها يمكن دمج حسابات الفروع مع حسابات المركز الرئيس الفروع قليالً وعمليات

.... ( لكنها مزودة ضاعة واردة للفرع ، صندوق ، ...في حسابات واحدة) مشتريات ، مبيعات ، ب

 -بخانات تحليلية بحسب عدد الفروع فضال عن خانة المركز الرئيس ، وفي كال الحالتين :

صة بالفروع او حالة مجموعة دفترية مدمجة للفرع مع المركز )حالة مجموعة دفترية خا   

 الرئيس (

فان هيكل القيود المحاسبية سيكون واحداً . اال انه في حالة مسك مجموعة دفترية خاصة     

بالفرع فسيكون من الواجب على الفرع تزويد المركز الرئيس بكشوفات يومية تفصيلية او 

شهرياً ( عن العمليات التي حدثت بالمستندات التي  ،) اسبوعياً  اجمالية عن أوقات دورية منتظمة

 تثبت تحققها لتكون اساساً للقيد المحاسبي .

اما بالنسبة لحركة االموال النقدية بين الفرع والمركز الرئيس ونظراً الهميتها فهناك ضرورة      

واضحة لمتابعتها والرقابة عليها ادارياً ومحاسبياً ، فيما يخص المقبوضات والمدفوعات النقدية 

   -سيكون كما يأتي :
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بارسال جميع او الجزء االكبر من الفرع يقوم عادًة  / Cash receiptsالمقبوضات النقدية  

النقدية المستحصلة من المبيعات النقدية ومن التسديدات عن المبيعات اآلجلة يومياً الى المركز 

  الرئيس او يقوم بأيداعها في الحساب الجاري للمركز المفتوح لدى احد المصارف .

مد على طريقة السلفة المركز الرئيس عادًة يعت / Cash Disbursementالمدفوعات النقدية 

المستديمة لتغطية المصاريف النثرية والدورية للفرع ليتمكن االخير من دفع مصاريفه الخاصة 

من صندوقه الفرعي ، وفي حالة المصاريف الدورية الكبيرة كالرواتب واالجور فان المركز 

لمستندات والقوائم الرئيس يدفعها من خالل تحويل النقدية الالزمة لذلك الى الفرع بعد تدقيق ا

  التي تثبت صحتها .

ومن حيث طريقة تسعير البضائع المرسلة من المركز الرئيس الى الفرع فهناك ثالث طرق     

 -ذكرناها سابقاً والتي سنبحث هنا في اثنين منها فقط هما :

    ( طريقة تسعير البضائع بثمن الكلفة . 1)    

 البيع النقدي.طريقة تسعير البضائع بسعر (  2)    

 

 Full costing methodطريقة تسعير البضائع بثمن التكلفة        

بموجب هذه الطريقة يقوم المركز الرئيس بتصنيف عمليات الفرع بالصورة التي تسمح      

بأستخراج نتائج اعمال كل فرع على حده وذلك نهاية الدورة المحاسبية ، اذ ان ذلك االسلوب 

داء المدراء والمشرفين في كل فرع ، االمر الذي يتطلب فتح الحسابات األتية يساعد في تقييم ا

 -لكل فرع :

 

يمثل حساب بضاعة الفرع حساب المتاجرة في الوحدات التجارية اذ /  حساب بضاعة الفرع .أ 

يقوم بوظيفته وبالتالي فان رصيد حساب بضاعة الفرع يمثل مجمل ربح او خسارة الفرع ويرحل 

 -االرباح والخسائر للفرع ، وعليه :الى حساب 

 : بضاعة اول المدة مقومة بسعرالكلفة ، مردودات  -يظهر هذا الحساب مديناً عند اثبات

 .  المبيعات من الزبائن ، البضاعة المرسلة من المركز خالل الدورة المحاسبية مقومة بسعر الكلفة
 

 : مقومة بسعر الكلفة ، مردودات  بضاعة آخر المدة -يظهر هذا الحساب دائناً عند اثبات

 البضائع الى المركز مقومة بسعر الكلفة ، المبيعات النقدية واآلجلة للزبائن .
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ما تقدم كان في حالة ان المركز الرئيس هو الذي يقوم بعمليات شراء البضائع ، وفي حالة     

السماح للفرع بعمليات الشراء للبضائع عندها يظهر حساب بضاعة الفرع مديناً بثمن المشتريات 

، مصاريف الرسوم الكمركية على المشتريات ، مصاريف نقل المشتريات، عمولة وكالء الشراء 

 الخ ، من المصاريف التي يتحملها الفرع بحيث تصبح تلك البضائع جاهزة للبيع . .....
 

يمثل رصيد حساب البضاعة المرسلة للفروع صافي كلفة /  حساب البضاعة المرسلة للفروع .ب 

البضاعة المرسلة الى الفروع خالل الدورة المحاسبية ) بالتأكيد يظهر كلفة البضاعة المرسلة الى 

 ق رصيده في حساب متاجرة المركز الرئيس .كل فرع ( ويغل

ال يختلف حساب االرباح والخسائر للفرع عن اي حساب حساب االرباح والخسائر للفرع /  .ج 

ارباح وخسائر آخر اذ يظهر مديناً بالمصروفات والخسائر الخاصة بالفرع ويظهر دائناً بااليرادات 

ربح او خسارة الفرع في حساب ارباح  واالرباح الخاصة بالفرع ويغلق رصيده الذي يمثل صافي

  وخسائر المركز الرئيس .

         

يمثل حساب مصاريف الفرع حساب مستقل متخصص بمصاريف حساب مصاريف الفرع /  .د 

الفرع يظهر مديناً بكافة المصاريف الخاصة بالفرع كالرواتب واالجور وااليجار ومصاريف البيع 

 الدورة المحاسبية في حساب ارباح وخسائر الفرع .والتوزيع ويغلق رصيده في نهاية 

يمثل حساب مصاريف الفرع حساب مستقل متخصص بمصاريف الفرع يظهر مديناً بكافة      

المصاريف الخاصة بالفرع كالرواتب واالجور وااليجار ومصاريف البيع والتوزيع ويغلق رصيده 

 في نهاية الدورة المحاسبية في حساب ارباح وخسائر الفرع .
 

للفرع مقبوضات ومدفوعات نقدية فإن الحساب الذي  ذكرنا سابقاً انحساب صندوق الفرع /  -هـ 

تحمل عليه تلك المقبوضات والمدفوعات النقدية هو حساب صندوق الفرع اذ يظهر مديناً 

بالمقبوضات ودائناً بالمدفوعات . وقد يكون هناك حساب جاري خاص بالفرع مفتوح لدى احد 

 المصارف .
 

لبيع للفرع عمليات بيع آجله عندها يتم اخطار احياناً تكون عمليات احساب مديني الفرع /  - و

المركز الرئيس بتلك العمليات فيقوم المركز بأثباتها في الدفاتر بحيث يظهر حساب المدينين مديناً 

 بقيمة المبيعات اآلجله ويظهر حساب بضاعة الفرع دائناً بها  .
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يخصص هذا الحساب الثبات الموجودات الثابتة المحولة حساب الموجودات الثابتة للفرع /  - ز

من المركز الى الفرع حيث يظهر هذا الحساب مديناً بالموجودات الثابتة التي تخص الفرع 

  وبمصروف اندثاراتها التي تم احتسابها وفق الطرق المحاسبية المتعارف عليها .    

 ) التسعير بسعر التكلفة (    :- 1مثال  

جرت العمليات األتية  2002كة بغداد التجارية فرع في حي الرشيد وخالل سنة لدى شر   

 -الخاصة بالبضاعة :

 دينار للوحدة . 50وحدة بكلفة   2 500أرسلت الشركة ) المركز ( بضاعة الى الفرع بلغت  (1)

دينار للوحدة نقداً اودع في حساب  55وحدة بسعر بيع  1000باع الفرع بضاعة بلغت  (2)

 . صندوق الفرع

 دينار للوحدة . 55وحدة بسعر  500باع الفرع الى محالت المجد بضاعة على الحساب بلغت  (3)

 وحدة . 50ردت محالت المجد بضاعة تالفة الى الفرع بلغت  (4)

وحدة وقد سدد قيمتها  100استلم الفرع بضاعة مردة اليه من ضمن تلك المباعة نقداً بلغت  (5)

 نقداً من صندوق الفرع .

 وحدة . 50المركز البضاعة التالفة البالغة رد الفرع الى   (6)

اثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله ، علما أن الشركة تعتمد الطريقة المركزية المطلوب/  

 للمحاسبة عن عمليات الفرع وانها تعتمد طريقة أرسال البضاعة بسعر التكلفة .

 الحل/

 احتساب كلفة البضاعة المرسلة (1)

 دينار   125 000=  50×    2 500

 من  حـ/ بضاعة الفرع   125 000                     

 الى  حـ/ البضاعة المرسلة للفرع  125 000                                    

 دينار للوحدة الى الفرع في حي الرشيد 50وحدة بكلفة    2 500عن ارسال بضاعة         
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 احتساب المبيعات النقدية للفرع (2)

 دينار  55 000=  55×  1000

 من  حـ/ صندوق الفرع  55 000                       

 الى  حـ/ بضاعة الفرع   55 000                                      

 ة نقداً دينار للوحد 55وحدة بسعر  1000عن بيع                            

                                       

 احتساب المبيعات اآلجله (3)

 دينار  35 500=  55×  500

 من  حـ/ مدينو الفرع )محالت المجد(    35 500                     

 الى  حـ/ بضاعة الفرع   35 500                                    

 دينار للوحدة الى محالت المجد على الحساب                  55وحدة بسعر  500عن بيع بضاعة             

 احتساب قيمة البضاعة المردة من المبيعات اآلجله (4)

 دينار   5 250دينار ) بسعر البيع ( =  55× وحدة  50

 

 من  حـ/ بضاعة الفرع   5 250                        

 الى  حـ/ مدينو الفرع )محالت المجد(   5 250                                   

 عن استالم بضاعة مردة من محالت المجد سبق بيعها باالجل                       

                                    

 احتساب قيمة البضاعة المردة من المبيعات النقدية  (5)

 دينار 5 500البيع( = )بسعر  55×  100

 من  حـ/ بضاعة الفرع   5 500                             

 الى حـ/ صندوق الفرع   5 500                                        

 عن استالم بضاعة مردة من تلك المباعة نقداً ومن ثم تسديد قيمتها من صندوق المركز         
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 احتساب كلفة البضاعة التالفة المردة الى المركز (6)

 دينار   3 500=  50×  50

 ارسل المركز البضاعة للفرع بالكلفة فتعاد اليه بالكلفة ايضاً .  -مالحظة :

 من  حـ/ بضاعة مرسلة للفرع  3 500                           

 الى حـ/ بضاعة الفرع  3 500                                      

 عن رد بضاعة تالفة الى المركز بالكلفة                               

                             

 -بالرجوع الى نفس معلومات المثال االول  :   -: 2مثال 

(  تسجيل قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله ، علما ان الشركة تعتمد  1المطلوب /  )       

( عتمد طريقة ارسال البضاعة بسعر )ثمنالطريقة المركزية للمحاسبة عن عمليات الفرع ، وانها ت

 التكلفة .

مع اجراء قيود  ( احتساب كلفة البضاعة المتبقية في مخازن الفرع كبضاعة للفرع اخر مدة 2) 

 التسوية الالزمة . 

  –المطلوب االول  -الحل/   

  -( ثم يضاف الحل التالي الخاص بالمطلوب الثاني : 6لغاية  1نفس القيود السابقه من ) 

البضاعة المباعة  –البضاعة المباعة نقدا  –بضاعة الفرع اخر المدة  = البضاعة المرسلة للفرع 

 البضاعة المردة للمركز –االجلة والنقدية باالجل +  البضاعة المردة 

 متبقيةوحدة  1 100=  50 – 100+  50+  500 –1 000 –2 500 =بضاعة الفرع اخر المدة 

 كلفة الوحدة الواحدة  × كلفة بضاعة الفرع اخر المدة = عدد الوحدات المتبقية 

 دينار  55 000=  50×  1 100كلفة بضاعة الفرع اخر المدة = 
   

 قيد تسوية بضاعة اخر المدة 

 من حـ / بضاعة الفرع اخر المدة  55 000                           

 الى حـ / بضاعة الفرع   55 000                                        

 عن قيد تسوية بضاعة الفرع المتبقية نهاية السنة                                   
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 -بالرجوع الى نفس معلومات المثال االول  : -: 3مثال  

 المطلوب /       

تسجيل قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله ، علما ان الشركة تعتمد الطريقة المركزية  -(  1)    

  . للمحاسبة عن عمليات الفرع ، وانها تعتمد طريقة ارسال البضاعة بسعر ) ثمن ( التكلفة

جراء احتساب كلفة البضاعة المتبقية في مخازن الفرع كبضاعة للفرع اخر مدة مع ا -(  2)    

 . قيود التسوية الالزمة

  . اجراء قيود الغلق وتصوير الحسابات الالزمة  -(  3)    

 (  6لغاية  1نفس القيود السابقه من )  –المطلوب االول  -الحل/   

 المطلوب الثاني / نفس حل المثال الثاني ويضاف الحل التالي الخاص بالمطلوب الثالث 
 

 

  –حل المطلوب الثالث  -

 

 حــ / بضاعــة الفــرع                                                    

 

 من حـ / صندوق الفرع      51 000     الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع       521 000

 من حـ / مدينو الفرع ) المجد (        75 100    الى حـ / مدينو الفرع ) المجد (           1 210

 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع          7 100               الى حـ / صندوق الفرع          5 100

 من حـ / بضاعة الفرع اخر المدة        11 000    رصيد ) مجمل ربح الفرع (             77 210

 

000 555                                                  000 555  

                                         

 قيد غلق بضاعة الفرع في حـ / أ . خ الفرع 

 من حـ / بضاعة الفرع    33 250                   

 الى حـ / أ . خ الفرع       33 250                              
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 حــ /  أ . خ  الفــرع                                                   

 

 الى حـ / بضاعة الفرع                  77 210     رصيد ) أ . خ المركز (                 77 210  

 

  210 77                                                  210 77  

 

 قيد غلق حـ / أ . خ الفرع في حـ / أ . خ المركز    

 من حـ / أ . خ الفرع    33 250                  

 الى حـ / أ . خ المركز   33 250                                  

تمتلك شركة الخليج التجارية فرعا في مدينة بغداد بأسم فرع ) الدانة ( وكانت الشركة  -: 4مثال 

تستخدم الطريقة المركزية في المحاسبة عن عمليات هذا الفرع ومسك حساباته ، وفيما يأتي العمليات 

 -بشكل ملخص : 2002التي جرت في هذا الفرع خالل سنة 

 ( وحدة .450الفرع بلغت )عدد الوحدات المرسلة من البضاعة الى  (1)

 ( دينار . 20 000كلفة الوحدة الواحدة )   (2)

 ( دينار . 25 000سعر بيع الوحدة الواحدة )   (3)

 ( دينار . 100 000بلغت مصاريف نقل البضاعة والتأمين عليها والمدفوعة من قبل المركز )   (4)

 ر .( دينا 50 000ف التفريغ والخزن المدفوعة من قبل الفرع ) يبلغت مصار  (5)

 ( دينار . 120 000مصاريف الفرع االدارية بلغت خالل الفترة والمدفوعة من قبل المركز )   (6)

 ( وحدة . 380عدد الوحدات المباعة خالل الفترة نقداً بلغت )   (5)

 .2002 /31/12( دينار لم تدفع لغاية 200 000بلغت ) 2002 مصاريف ايجار بناية الفرع لسنة  (8)

 .%( سنوياً 10( دينار علما انه يندثر بنسبة )1 000 000في الفرع )  اث الموجودبلغت كلفة االث  (2)

 المطلوب / 

 ( اثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله . علما ان البضاعة المرسلة للفرع كانت بسعر التكلفة .1)  

مدة مع اجراء قيود التسوية ال(  احتساب كلفة البضاعة المتبقية في مخازن الفرع كبضاعة اخر  2) 

 الالزمة  . 
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 الحل / 

 دينار كلفة البضاعة المرسلة.   2 000 000=   20 000×  450      ( 1)    

 من  حـ/ بضاعة الفرع  2 000 000                

           الى حـ/ البضاعة المرسلة للفرع  2 000 000                             

 ( دينار للوحدة لفرع الدانة  20 000( وحدة بكلفة ) 450عن ارسال بضاعة )             

 

 من  حـ/ بضاعة الفرع  100 000        ( 2)  

 الى حـ/ صندوق المركز 100 000                           

 عن دفع المركز لمصاريف نقل البضاعة والتأمين عليها نقداً .         

 من  حـ/ بضاعة  الفرع    50 000      ( 3) 

 الى حـ/ صندوق الفرع 50 000                         

 عن مصاريف التفريغ والخزن والمدفوعة نقداً من قبل الفرع .        

  

 من  حـ/ مصاريف الفرع ) المصاريف االدارية (  120 000  ( 4) 

 الى حـ/ صندوق المركز   120 000                   

 عن تحميل حـ/ مصاريف الفرع بحصة الفرع من المصاريف االدارية المدفوعة نقدا من المركز .

 

 دينار  2 500 000=    25 000× وحدة  380المبيعات النقدية للفرع =   ( 5) 

من  حـ/ صندوق الفرع   2 500 000           

 الى حـ/ بضاعة الفرع  2 500 000                      

 صندوق الفرع . في نقداً واودعت الواحدة  ( دينار للوحدة 25 000( وحدة بسعر )  380عن بيع ) 

 

 من  حـ/ مصاريف الفرع )ايجار بناية الفرع(  200 000   ( 6)  

 الى حـ/ ايجار مستحق    200 000                      

 عن اثبات قيد تسوية مصروف ايجار بناية الفرع المستحق .                 
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( احتساب اندثار اثاث الفرع 5)   

دينار اندثار اثاث الفرع  100 000% = 10× دينار   1 000 000        

 من  حـ/ اندثار اثاث الفرع ) م . الفرع ( 100 000               

 الى حـ/ مخصص اندثار متراكم اثاث  100 000                         

 %(. 10عن اثبات قيد تسوية اندثار الفرع والذي يندثر سنويا بنسبة )                     

 

  -المطلوب الثاني :

  -(  احتساب كلفة بضاعة الفرع اخر المدة : 1) 

 متبقية وحدة  50وحدة  =   380  –وحدة   450عدد الوحدات المتبقية  =  

 دينار   1 400 000=    20 000×  وحدة   50كلفة بضاعة آخر المدة  =  

 

 -قيد تسوية بضاعة الفرع آخر المدة : 
 

 من  حـ/ بضاعة الفرع آخر المدة    1 400 000              

الى حـ/ بضاعة الفرع  1 400 000                         

 يد تسوية بضاعة الفرع آخر المدة ق                         

 

 طريقة تسعير البضائع بسعر البيع 

ت اسعار بضاعة المتاجر بها تعتمد هذه الطريقة عندما يكون بأمكان ادارة المركز الرئيس تثبي     

زمنية متوسطة الطول نسبيا واذا ما اعتمدت هذه الطريقة فان المركز سيتمكن من احكام لمدة 

على الفروع التابعة له ، أذ  بموجب هذه الطريقة سيظهر حساب بضاعة الفرع  الرقابة الداخلية

مديناً بالبضاعة المرسلة مقومة بسعر البيع المحدد وسيظهر دائناً بقيمة المبيعات وهي بالتأكيد 

وفق السعر المحدد للبيع لذلك فالبد من ان يتساوى رصيد حساب بضاعة الفرع ورصيد البضاعة 

 ية لحظة مقوماً بسعر البيع .المتبقية في أ

لتطبيق طريقة التسعير وفقاً لسعر البيع فأن هناك ثالثة اساليب يمكن اعتمادها لتسجيل العمليات 

 -وهي :

 ( / اسلوب الجرد المستمر       1)           

 ( /  اسلوب تقابل الحسابات 2)           

 ( اسلوب الرصيد 3)           
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وذلك لما يحققه من فائدة اكبر  االسلوب الثالث )اسلوب الرصيد(هنا سيتم التركيز والبحث في     

مقارنة مع االسلوبين اآلخرين حيث انه يتميز بأمكانية اظهار نتيجة اعمال كل فرع على حدة حيث 

ثمن  انه يستخدم )حساب التسوية( الذي يسجل فيه الفرق بين سعر البيع المحدد من االدارة وبين

التكلفة ، في حين اسلوب الجرد المستمر يهدف الى تحقيق الرقابة المستمرة على حركة المخزون 

نتيجة اعمال كل فرع من ربح او خسارة فال يتم تحديدها بصورة منفصلة إما  .السلعي لدى الفروع

ككل  بل تظهر نتيجة مشتركة للمركز وجميع الفروع معاً من خالل حساب متاجرة مشترك للشركة

وارباح وخسائر مشترك وهذا يعد عيباً من عيوب هذا االسلوب . اما أسلوب )تقابل الحسابات(  

 فهو تعديل ثانوي السلوب الجرد المستمر وال يقدم مزيداً من الفائدة .

عليه ، فأن طريقة تسعير البضائع بسعر البيع على وفق اسلوب الرصيد يتم تطبيقها من خالل    

الحسابات االساسية في المجموعة الدفترية لحسابات المركز الرئيس وتلك فتح مجموعة من 

 -الحسابات التي تتضمن كل العمليات الخاصة بالفرع وهي كما يأتي :

يختص هذا الحساب بأظهار حركة البضاعة الداخلة والخارجة من ) أ ( / حساب بضاعة الفرع / 

المركز الرئيس وهو عبارة عن الكلفة مضافاً والى الفرع مقومة بسعر البيع النقدي المحدد من 

اليها نسبة معينة من الربح الذي يرغب في تحقيقه المركز ومن خالل هذا الحساب يكون المركز قد 

حقق الرقابة المستمرة على المخزون السلعي لدى الفروع الن بيانات االثبات المحاسبي تسمح 

قي مقوماً بسعر البيع في أية لحظة ويمكن مقارنة بأستنتاج الرصيد الدفتري للمخزون السلعي البا

 -هذا الرصيد الدفتري بالجرد الفعلي مقوماً ايضاً بسعر البيع ، وعليه :

يظهر هذا الحساب مديناً عند اثبات : رصيد بضاعة اول المدة مقومة بسعر البيع النقدي ،  -

لبيع النقدي ، مردودات البضاعة المرسلة من المركز خالل الدورة المحاسبية مقومة بسعر ا

 المبيعات من الزبائن .

كما ويظهر هذا الحساب دائناً عند اثبات : بضاعة آخر المدة مقومة بسعر البيع النقدي ،  -

 مردودات البضائع الى المركز مقومة بسعر البيع النقدي ، المبيعات اآلجله والنقدية للزبائن .

فرع يتوازن نهاية المدة وان رصيد البضاعة آخر وبناءا على ما تقدم فأن حساب بضاعة ال      

المدة على وفق الجرد الفعلي في نهاية المدة المالية ينقل الى الدورة المحاسبية التالية لذلك يطلق 

 على هذا االسلوب بأسلوب الرصيد .   

يعكس هذا الحساب حركة البضاعة المرسلة بين ) ب ( / حساب البضاعة المرسلة للفروع / 

كز والفرع وتكون مقومة بثمن التكلفة وكما سبق ذكره ثمن التكلفة هو ثمن شراء البضاعة المر

واصلة الى مخازن مركز الشركة فيظهر هذا الحساب دائناً عند ارسال بضاعة للفرع ومديناً عند 
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استالم بضاعة مردة من الفرع وفي الحالتين تظهر بثمن التكلفة ويغلق هذا الحساب نهاية المدة 

 حساب متاجرة المركز . في

على وفق طريقــة تسعير البضائع بسعر البيع النقدي فان حساب ) ج ( / حساب تسوية الفرع / 

تسوية الفرع هو الذي يمثل حـ / المتاجرة للفرع حيث يهدف هذا الحساب الى تحديد مجمل الربح 

 ن التكلفة لتلك البضاعة .للفرع خالل المدة حيث يثبت فيه الفرق بين سعر البيع النقدي وبين ثم

نهاية المدة المحاسبية يقفل حساب تسوية الفرع في حساب ارباح وخسائر الفرع وصوالً الى     

 صافي ربح الفرع .  

هذا الحساب ال يختلف عن أي حساب لالرباح والخسائر للفرع او حساب ارباح وخسائر الفرع / 

كلفة ام بسعر البيع النقدي ففي هذا الحساب تتم للمركز وسواء كانت الطريقة المركزية بثمن الت

مقابلة مجمل الربح للفرع بمصاريف الفرع االخرى سواء كانت ادارية ، تسويقية ام مالية وذلك 

 وصوالً الى صافي ربح او خسارة الفرع .

 المحاسبة عن فروقات البضاعة بعد الجرد

عند القيام بعملية الجرد الفعلي للبضاعة الموجودة في مخازن الفرع وبعد مقارنة الرصيد      

الفعلي للبضاعة في المخازن مع رصيد السجالت تحت  حـ/ بضاعة الفرع قد نجد هناك فروقات 

 -بينهما بالزيادة او النقصان وتتم معالجة تلك الفروقات بالشكل التالي :

  الفروقات بالزيادة 

في هذه الحالة تكون نتيجة الجرد الفعلي اكبر من رصيد حـ/ بضاعة الفرع في السجالت        

وتحدث هذه الحالة عندما يكون هناك خطأ او سهو في االحتساب لعدد الوحدات او في الوزن او 

 -الي سبب آخر فتكون معالجة تلك الزيادة كاآلتي :

 عة الفرعمن  حـ/ بضا××                          

 الى حـ/ تسوية بضاعة الفرع                      ××                                      

 الفروقات بالنقصان 

في هذه الحالة يكون رصيد او نتيجة الجرد الفعلي اقل مما هو ظاهر في رصيد حـ/ بضاعة       

قد يكون طبيعياً او بسبب ما يتم  وهذا النقصان بضاعة مخازن الفرع،الفرع اي هناك نقصان في 

 -منحه من سماحات مبيعات الى الزبائن وفي هذه الحالة تكون المعالجة كما يأتي :

 من  حـ/ تسوية الفرع××                         

 الى حـ/ بضاعة الفرع ××                                       
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وقد يكون هذا النقصان ناتج عن تقصير واهمال من ادارة الفرع لذلك تكون معالجة النقص كما    

 يأتي :

 من  حـ/ مدير الفرع××                            

 الى حـ/ بضاعة الفرع ××                                     

                                

 ) التسعير بسعر البيع (  ///  -:  5مثال  

تستخدم شركة الضيافة الطريقة المركزية عند المحاسبة عن العمليات الخاصة بفرع الكرم     

التابع لها ، وقد حصلنا على المعلومات التالية والتي جرت ما بين المركز ) شركة الضيافة ( 

   -: 2008والفرع خالل سنــة 

 دينار للوحدة .  10 000قطعة بسعر البيع  200الى فرع الكرم بلغت  ارسل المركز بضاعة (1)

 قطعة على الحساب الى الزبون أمجد . 50قطعة نقداً و  20تمكن الفرع من بيع  (2)

 20واصفات ، كما استلم ) قطعة ( من الزبون أمجد كانت غير مطابقة للم 10استلم الفرع )  (3)

 اً وأعاد قيمتها نقداً للزبائن .من تلك البضاعة التي سبق بيعها نقدقطعة ( 

دينار نقداً ، كما دفع   50 000دفع الفرع مصاريف خاصة بصيانة بناية الفرع والبالغة   (4)

 دينار نقداً . 100 000المركز رواتب وأجور خاصة بالفرع والبالغة 

 دينار .  15 000كانت حصة الفرع من اندثارات الموجودات الثابتة  (5)

اثبات القيود الالزمة للعمليات اعاله في سجالت فرع الكرم المفتوحة لدى المركز، اذا  المطلوب/

دينار للقطعة الواحدة وأن الشركة تعتمد  6000علمت ان كلفة البضاعة المرسلة للفرع كانت 

 الطريقة المركزية للمحاسبة عن عمليات الفرع ، وانها تعتمد طريقة ارسال البضاعة بسعر البيع .

 

بما ان البضاعة مرسلة الى الفرع بسعر البيع اذن سيكون الحل بموجب الطريقة المركزية  /حلال

   -طريقة التسعير بسعر البيع النقدي :

      

 دينار سعر البيع النقدي للبضاعة المرسلة للفرع   2 000 000=   10 000× قطعة  200 (1)

 دينار كلفة البضاعة المرسلة للفرع    1 200 000=   6000× قطعة  200      

دينار الفرق بين الكلفة وسعر البيع والذي   800 000=   1 200 000 – 2 000 000     

 .سيظهر في حساب تسوية الفرع
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 اذن قيد البضاعة المرسلة للفرع سيكون :     

 من  حـ/ بضاعة الفرع   2 000 000                   

 الى مذكورين                                  

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   1 200 000                                 

 حـ/ تسوية الفرع      800 000                                 

 ارسال بضاعة للفرع بسعر البيع النقديعن                            

                                    

 دينار عن المبيعات النقدية   200 000=    10 000× قطعة  20 (2)

 دينار عن المبيعات اآلجله  500 000=   10 000× قطعة  50       

 دينار مجموع المبيعات  1 400 000=    500 000+   200 000       

 -اذن قيد بيع البضاعة النقدية واآلجله سيكون :        

 من مذكورين                                 

 حـ/ صندوق الفرع   200 000                       

 حـ/ مدينو الفرع )أمجد(   500 000                        

 الى حـ/ بضاعة الفرع  1 400 000                                  

 عن بيع بضاعة نقداً وعلى الحساب الى الزبون أمجد                          

                            

 دينار قيمة البضاعة المردة من أمجد  100 000=  10 000× قطعة  10 (3)
 

 المبيعات النقدية دينار قيمة البضاعة المردة من  200 000=  10 000× قطعة  20            
 

 

 مجموع قيمة البضاعة المردة من الزبائن للفرع  300 000                                        
 

 -اذن قيد البضاعة المردة للفرع سيكون :

 من  حـ/ بضاعة الفرع   300 000                     

 الى مذكورين                                            

 حـ/ مدينو الفرع )أمجد(  100 000                                   

 حـ/ صندوق الفرع  200 000                                   

 عن استالم بضاعة مرده من المبيعات النقدية واآلجلة .                       
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 دينار مصاريف الفرع  150 000=    100 000+   50 000  (4)

 -اذن قيد مصاريف الفرع سيكون :

 من  حـ/ مصاريف الفرع  150 000                         

 الى مذكورين                                              

 حـ/ صندوق الفرع  50 000                                   

 حـ/ صندوق المركز  100 000                                   

 دينار من صندوق المركز 100 000دينار و  50 000عن دفع مصاريف الفرع من صندوق الفرع   

   

         

 -قيد اندثار الموجودات الثابتة للفرع سيكون : (5)

 من  حـ/ اندثار موجودات ثابتة للفرع  15 000                        

 الى حـ/ مخصص اندثار متراكم    15 000                                     

 عن اثبات قيد تسوية الندثارات موجودات ثابتة للفرع                                                    

 

 يتم اثبات قيود الغلق لعدم طلبها في السؤال  لم  مالحظة /

                              

 (   5بالرجوع الى المعلومات الواردة في المثال رقم )  -:  6مثال 

تسجيل قيود اليومية الالزمة ) االثبات ، التسوية ، الغلق (  في سجالت فرع الكرم  -1المطلوب / 

دينار للقطعه  6000المفتوحة لدى المركز ، اذا علمت ان كلفة البضاعة المرسلة للفرع كانت  

مد طريقة الواحدة ، وان الشركة  تعتمد الطريقة المركزية للمحاسبة عن عمليات الفرع ، وانها تعت

 ارسال البضاعة بسعر البيع .                                                                               

  احتساب كلفة البضاعة المتبقية في مخازن الفرع اخر المدة واثبات القيد الالزم بها-2
 

   -الحل :

  ( 5( لغاية )  1) حل المثال الخامس نفسه من ) حل المطلوب االول ( /  

 ) حل المطلوب الثاني (

   2008/  12/  31احتساب واثبات بضاعة اخر المدة في   

بضاعة مباعة) نقدية واجلة ( + بضاعة مردة) نقدية  –بضاعة اخر المدة = بضاعة مرسلة 

 واجلة ( 

  300 000+  1 400 000 – 2 000 000بضاعة اخر المدة = 

 دينار  200  000بضاعة اخر المدة = 
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كلفة البضاعة المباعة ) نقدية واجلة ( +  –كلفة بضاعة اخر المدة  = كلفة البضاعة المرسلة 

 كلفة البضاعة المردة ) نقدية واجلة (

 ( 6000×  30( + )  6000×  140)  – 1 200 000كلفة بضاعة اخر المدة  = 

 دينار   540 000=   180 000+    840 000  –  1 200 000كلفة بضاعة اخر المدة  = 

   540 000 – 200 000 الفرق بين كلفة وسعر بيع البضاعة المتبقية في مخازن الفرع اخر المدة =

 دينار   360 000الفرق بين كلفة وسعر بيع البضاعة المتبقية في مخازن الفرع اخر المدة = 

 

 من  مذكورين                           

 حـ / بضاعة مرسلة للفرع   540 000                 

 حـ / تسوية الفرع    360 000                 

 الى حـ / بضاعة الفرع   200 000                            

 تسوية بضاعة اخر المدة المتبقية لدى الفرع                               

                 

 

 (     5بالرجوع الى المعلومات الواردة في المثال رقم )    -:  5مثال 

تسجيل قيود اليومية الالزمة ) االثبات ، التسوية ، الغلق (  في سجالت فرع الكرم  -1 /   المطلوب

دينار للقطعه  6000المفتوحة لدى المركز ، اذا علمت ان كلفة البضاعة المرسلة للفرع كانت  

الواحدة ، وان الشركة تعتمد الطريقة المركزية للمحاسبة عن عمليات الفرع ، وانها تعتمد طريقة 

.                                                                                رسال البضاعة بسعر البيعا  

 .احتساب كلفة البضاعة المتبقية في مخازن الفرع اخر المدة واثبات القيد الالزم بها -2

 تصوير حسابات االستاذ الالزمة ) حـ / بضاعة الفرع ، حـ / تسوية الفرع ، حـ / أ . خ الفرع ( -3

 (  6و  5) حل المطلوب االول والمطلوب الثاني هو نفس حل المثالين   -الحل :

 ) حل المطلوب الثالث (   

 

 حـ / بضاعـــة الفــــرع                                                     

           

 من مذكورين      5 000 000      الى مذكورين         2 000 000                               

 من مذكورين          000 000     الى مذكورين              700 000                 

               

                  000 700 2                                 000 700 2   
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 حـ / تسويــة الفــــرع                                                       

 

 من حـ / بضاعة الفرع     000 000    حـ / بضاعة الفرع  الى    760 000               

 رصيد ) مجمل الربح (   000 000               

                   

               000 000                                    000 000 

                          

 

 من حـ / تسوية الفرع     440 000                          

 الى حـ / أ . خ الفرع     440 000                                         

 غلق رصيد تسوية الفرع في حساب أ . خ الفرع                                 

 

           

                          

 حـ / أ . خ الفرع                                                                                             
         

 من حـ / تسوية الفرع       000 000     الى حـ / اندثار موجودات الفرع     51 000             

       الى حـ / مصاريف الفرع        510 000        

 رصيد ) صافي الربح (   251 000        

               

       000 000                                                000 000  

  

تستخدم شركة التآخي التجارية التي مركزها في بغداد ولها فرع في محافظة نينوى /   8مثال  

عمليات الفرع حيث تقوم بمسك حسابات الفرع لديها في الطريقة المركزية عند المحاسبة عن 

%( 10المركز وترسل البضاعة من المركز الى الفرع بسعر البيع الذي يزيد على الكلفة بنسبة )

/ 12/  31وفيما يلي المعلومات الواردة في كشف الحركة المرسل من الفرع الى المركز بتاريخ 

   -) المبالغ باالف الدنانير ( : 2008
 

 

 

 دينار . 880( للفرع كان  2008/  1/  1رصيد بضاعة اول المدة )   (1)

 دينار .  1 100بضاعة مرسلة من المركز الى الفرع كانت قيمتها   (2)
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 دينار نصفها نقداً والباقي على الحساب .  1 540كانت المبيعات   (3)

 دينار . 220مردودات بضاعة من الفرع الى المركز  (4)

 دينار . 330من الزبائن مردودات مبيعات الى الفرع  (5)

 دينار .    400المتحصالت النقدية من الزبائن ) مدينو الفرع (  (6)

دينار ،  والمصاريف االخرى للفرع   200بلغت رواتب الفرع والمدفوعة من المركز نقداً   (5)

 دينار . 50والمدفوعة من الفرع 

 الفرع اعاله اثبات قيود اليومية الالزمة في سجالت المركز عن عمليات / المطلوب

 

 1/  1اثبات قيد بضاعة اول المدة في  ( 1)   الحل /
 

%( لذلك يجب ان 10بما ان بضاعة اول المدة مرسلة بسعر البيع الذي يزيد عن الكلفة بنسبة )          

  -نستخرج كلفتها ومن ثم اثبات القيد الالزم وكما يأتي :

 

          880   ×
   

   
 دينار ثمن التكلفة  800=   

 

  %  110%  =  10% +   100الكلفة  

  -عليه فأن قيد اثبات بضاعة اول المدة سيكون :

من  حـ/ بضاعة الفرع    880                 

 الى مذكورين                             

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع  800                          

 حـ/ تسوية الفرع     80                          

 باعتبارها بضاعة مرسلة من المركز الى الفرع 1/1عن اثبات رصيد بضاعة اول المدة في         

 

( بما ان البضاعة المرسلة للفرع بسعر البيع اذن البد من استخراج كلفتها وبنفس الطريقة  2) 

 (  . 1المدة في النقطة )  التي استخرجت بها كلفة بضاعة اول
 

 

 

 

 من  حـ/ بضاعة الفرع   1 100                  

 الى  مذكورين                                   

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع  1 000                               

 حـ/ تسوية الفرع     100                               

 %  .10دينار بربح  1000عن ارسال بضاعة بسعر البيع الى الفرع كلفتها             
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 ( اثبات قيد بيع بضاعة الفرع نقداً وعلى الحساب  3)  

 من مذكورين                        

 حـ/ صندوق الفرع   550                  

 حـ/ مدينو الفرع              550                  

 الى حـ/ بضاعة الفرع   1 540                             

 دينار . 550دينار وعلى الحساب  550عن بيع بضاعة نقداً بقيمة                  
 

 ( قيد رد بضاعة من الفرع الى المركز  4)  

بما ان البضاعة المرسلة للفرع كانت بسعر البيع فعندما تعاد الى المركز يجب ان تثبت بالكلفة لذلك 

  -البد من استخراج كلفتها وحسب الطريقة السابق ذكرها  . والقيد سيكون :

 من  مذكورين                         

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   200                  

 حـ/ تسوية الفرع     20                  

 الى حـ/ بضاعة الفرع   220                           

 عن اثبات قيد استالم البضاعة المردة من الفرع .                   
 

 ( اثبات قيد البضاعة المردة من الزبائن الى الفرع  5) 

 من  حـ/ بضاعة الفرع    330               

 الى حـ/ مدينو الفرع   330                                

 دينار 330عن استالم بضاعة معادة من الزبائن قيمتها                          
 

 

 ( قيد اثبات المتحصالت النقدية من الزبائن 6) 

من  حـ/ صندوق الفرع    400                   

 الى حـ/ مدينو الفرع   400                            

 دينار من مدينو الفرع اودع في صندوق الفرع 400عن استالم مبلغ              
 

 

 

 

 

 



  اي               البا  الثالثالشركات              الثالث جتحماسبة 

   

- 011 - 

 

 

 ( قيد اثبات خاص بمصاريف الفرع 5)  

من  حـ/ مصاريف الفرع    250                      

الى   مذكورين                                    

 حـ/ صندوق المركز   200                                  

 حـ/ صندوق الفرع     50                                  

   إيضاً  دينار عن مصاريف الفرع دفعت نقداً  50عن دفع مصاريف رواتب الفرع نقدا من صندوق المركز ومبلغ 

 

  في البضاعة المتبقية في المخازنوجود نقص طبيعي /    2مثال  
 

والتي تستلم  2005جرت العمليات التالية في احد فروع شركة البركة وذلك خالل سنة     

         %25بضاعتها من المركز الرئيس للشركة بسعر البيع النقدي والذي يتضمن ربح مقداره 

  -) المبالغ باالف الدنانير ( :

 دينار .  2 400رصيد بضاعة أول المدة كان  (1)

 دينار .  8 400البضاعة المرسلة من المركز الى الفرع خالل الفترة  (2)

 دينار دفعت نقداً من المركز . 140مصاريف شحن وتحميل البضاعة بلغت  (3)

 دينار . 1 000دينار والمبيعات اآلجله   6 000بلغت المبيعات النقدية خالل الفترة  (4)

جرد الفعلي للبضاعة الذي تم نهاية السنة المالية رصيد البضاعة في مخازن الفرع بموجب ال (5)

 دينار .  1 680بلغ  

 المطلوب / 

 ايجاد قيمة البضاعة المتبقية في المخازن للفرع نهاية السنة . -(  1)            

 اثبات قيد التسوية لبضاعة آخر المدة . -(  2)              

 ي البضاعة المتبقية أن وجد على أنه نقص طبيعي .معالجة النقص الحاصل ف -(  3)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اي               البا  الثالثالشركات              الثالث جتحماسبة 

   

- 015 - 

 

 

 ( 1حل المطلوب رقم )  الحل /

 يعد رصيد بضاعة اول المدة كالبضاعة المرسلة من المركز  (1)

 من  حـ/ بضاعة الفرع    2 400        

 الى مذكورين                       

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   1 220              

 حـ/ تسوية بضاعة الفرع     480              

 

 %25بما ان سعرالبيع يزيدعلى الكلفة بنسبة 

                  240  ×100                 
 دينار 1 220إذن الكلفة = ــــــــــــــــــــــــــــــ  = 

                       125 
 
 قيد اثبات بضاعة اول المدة في سجالت الفرع لدى المركز 

 

          من  حـ/ بضاعة الفرع   8 400      (2)

 الى مذكورين                                  

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   6 520                           

 حـ/ تسوية بضاعة الفرع   1 680                           

 عن ارسال بضاعة للفرع بسعر البيع النقدي                            

 

 من  حـ/ تسوية بضاعة الفرع    140  (3)

 الى  حـ/ صندوق المركز  140                              

 اثبات مصاريف شحن وتحميل البضاعة المرسلة للفرع والتي تمثل                  

  دينار 140زيادة على كلفة البضاعة المرسلة بمبلغ                           
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 من مذكورين           (        4) 

 حـ/ صندوق الفرع   6 000                  

 حـ/ مدينو الفرع   1 000                  

 الى حـ/ بضاعة الفرع   5 000                        

 دينار .   1 000دينار وعلى الحساب بمبلغ    6 000بيع بضاعة نقداً بمبلغ  عن 

 

لغرض احتساب قيمة البضاعة المتبقية في المخازن للفرع في نهاية السنة المالية حسب    

 -السجالت نستخرج رصيد حـ/ بضاعة الفرع وكما هو واضح في سجل االستاذ ادناه  :

 حـ/ بضاعة الفرع

 التفاصيل المبلغ التفاصيل المبلغ

000 2 

000 0 

 مذكورين

 مذكورين

000 5 

000 7 

 مذكورين

 رصيد مرحل

 مجموع 50 000 مجموع 50 000

 2 520 رصيد منقول 7 000

600 5 

 تسوية الفرع

 مذكورين

 مجموع 7 000 مجموع 7 000

 

للمخزون حسب الجرد الفعلي نقارن رصيد  حـ/ بضاعة الفرع في الخطوة ) أ ( مع الرصيد الفعلي 

 -للبضاعة في المخازن :

 في دينار قيمة النقص في بضاعة المخازن حسب الجرد عن ماهي  2 120=  1 680 – 3 800

 السجالت
 

                                                                 

 طبيعي (( ))النقص  -اثبات قيد معالجة وفروقات النقصان في البضاعة :

 

 من  حـ/ تسوية بضاعة الفرع    2 120   (   5) 

 الى حـ/ بضاعة الفرع    2 120                     

        عن قيد تسوية فروقات نقص البضاعة في مخازن الفرع عما هو وارد في السجالت وقد اعتبر النقص طبيعياً 
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 اثبات قيد تسوية بضاعة آخر المدة

  من مذكورين                  (6) 

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   1 344            

 حـ/ تسوية بضاعة الفرع       336            

 الى حـ/ بضاعة الفرع     1 680                   

 قيد اثبات تسوية بضاعة آخر المدة في مخازن الفرع               
  

                                                                                       

                                          680 1   ×100   
 دينار  1 344=                                    كلفة بضاعة آخر المدة  =

                                          125 
 

ادناه المعلومات الخاصة بفرع االمل عن العمليات المالية الخاصة به  -مثال تطبيقي شامل :

  -والتي تم الحصول عليها من المركز الرئيس في بغداد : 2008لسنة 

دينار  200بيع وحدة بسعر   6 000بضاعة مرسلة من المركز الى الفرع خالل المدة   (1)

 دينار للوحدة الواحدة  . 140للوحدة الواحدة وبكلفة 

 دينار .  54 000دفع المركز نقداً مصاريف شحن البضاعة المرسلة للفرع وقد بلغت  (2)

 وحدة . 1 600وحدة والمبيعات اآلجله   2 000كانت مبيعات الفرع النقدية  (3)

 وحدة . 500المركز الرئيس والتي بلغت قام الفرع بأعادة البضاعة غير الصالحة للبيع الى  (4)

 وحدة . 30وحدة ومردودات مبيعات آجله  100كانت مردودات مبيعات نقدية  (5)

 دينار عن رواتب واجور العاملين في الفرع نقداً . 55 000دفع المركز مبلغ  (6)

 دينار .  2 500حصة الفرع من اندثار الموجودات الثابتة  (5)

ات اعاله في سجالت مركز الشركة الرئيس على وفق الطريقة تسجيل العملي -(  1)  -المطلوب :

المركزية وذلك على فرض ان البضاعة قد ارسلت بسعر البيع النقدي مرة وبثمن التكلفة مرة 

 اخرى .

 تصوير حــ / بضاعة الفرع  -(  2) 

، يحل ) بما ان افتراض ارسال البضاعة بسعر البيع مرة وبثمن التكلفة مرة اخرى ، اذن الحل / 

  ( -ريقة ثمن التكلفة وكما يأتي :السؤال بالطريقة المركزية على وفق طريقة سعر البيع النقدي وط
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 الحل وفق طريقة التسعير بسعر البيع النقدي

(1)  

 دينار قيمة البضاعة المرسلة بسعرالبيع   1 200 000=  200×   6 000        

 دينار ثمن التكلفة   840 000=  140×   6 000        

 دينار الفرق بين السعر والكلفة  360 000=    840 000  – 1 200 000       

 من حـ/ بضاعة الفرع    1 200 000                     

 الى مذكورين                                             

 حـ/ البضاعة المرسلة للفرع   840 000                              

 حـ/ تسوية بضاعة الفرع  360 000                                

 وحدة    6000دينار للوحدة وكان عدد الوحدات المرسلة  200عن ارسال بضاعة للفرع بسعر البيع البالغ   

         
(2 ) 

 من  حـ/ تسوية بضاعة الفرع   54 000               
 الى حـ/ صندوق المركز   54 000                        

 عن تخفيض حساب تسوية بضاعة الفرع بمصاريف شحن البضاعة المدفوعة نقداً من المركز   
 
 دينار المبيعات النقدية   400 000=  200×  2000   (3)

 دينار المبيعات اآلجلة  320 000=  200×  1600    
 ــــــــــــــــــــــــــــ                       

 دينا إجمالي المبيعات  520 000                             
 

 من مذكورين                
 حـ/ صندوق الفرع   400 000           
 حـ/ مدينو الفرع    320 000           

 الى حـ/ بضاعة الفرع   520 000                  
 دينار للوحدة 200دينار بسعر بيع   320 000دينار وعلى الحساب   400 000عن بيع بضاعة نقداً قيمتها  

 
 ( القيد يكون بكلفة البضاعة المعادة : ــ 4)

 دينار قيمة البضاعة المعادة للمركز بسعر البيع 100 000=  200×  500               

 دينار كلفة البضاعة المعادة للمركز  54 500( دينار =  * 2+  140× )  500      

دينار حصة الوحدة  2وحدة مرسلة للفرع =  6000÷ دينار مصاريف الشحن   54 000 *

 الواحدة من مصاريف الشحن

 دينار الفرق بين سعر البيع وكلفة البضاعة المعادة للمركز  25 500=   54 500  –  100 000
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 من  مذكورين                           

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   54 500                   

 حـ/ تسوية بضاعة الفرع    25 500                   

 الى حـ/ بضاعة الفرع   100 000                                  

 دينار 100 000وسعر بيعها  54 500وحدة للمركز غير صالحة للبيع كلفتها بلغت  500عن اعادة    

 
                                    

 دينار مردودات مبيعات نقدية   20 000دينار  =   200×  وحدة   100(    5)

 دينار مردودات مبيعات آجله   6000دينار   =   200×  وحدة   30        

 اجمالي مردودات المبيعات  26 000                                              

 

 من  حـ/ بضاعة الفرع    26 000                

 الى مذكورين                            

 حـ/ صندوق الفرع   20 000                        

 حـ/ مدينو الفرع     6000                        

دينار للوحدة  200وحدة كانت مباعة نقداً بسعر  100عن استالم بضاعة معادة من الزبائن بلغت 

 وسددت قيمتها نقداً من صندوق الفرع .
                                                   

(6)                                            

 من  حـ/ مصاريف الفرع )رواتب واجور(   55 000                

 الى حـ/ صندوق المركز   55 000                        

 عن دفع رواتب واجور عاملي الفرع من صندوق المركز                      

                           

 من  حـ/ اندثار موجودات ثابتة )الفرع(   2 500     (5)

 الى حـ/ مخصص اندثار متراكم موجودات ثابتة  2 500                  

 عن اندثار الموجودات الثابتة للفرع                         
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 قيد غلق اندثار موجودات ثابتة )الفرع(  في  حـ/ مصاريف الفرع  

 من  حـ/ مصاريف الفرع   2 500                      

 الى حـ/ اندثار موجودات ثابتة الفرع      2 500                              

   

(8)  

 وحده 130وحدة   +   500  -وحدة مباعة    3600  -وحدة   6000        

 

 مرسلة           نقداً وباالجل            معادة للمركز      معادة للفرع        

 وحدة متبقية 2030اذن عدد الوحدات المتبقية في مخازن الفرع = 

 عة المتبقية في المخازندينار اجمالي قيمة البضا   406 000=     200×   2 030

 (  دينار كلفة البضاعة المتبقية 302 450= )  142×   2 030

 دينار الفر  103 530                         

 

 من مذكورين                              

 حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   302 450                

 ة الفرعحـ/ تسوية بضاع    103 530                

 الى حـ/ بضاعة الفرع   406 000                                 

 عن تسوية بضاعة آخر المدة في مخازن الفرع                         

                          

 
 

 حـ / بضاعـــة الفــــرع                                                          

           

 من مذكورين            520  000   الى مذكورين        5 200 000                               

 من مذكورين             500  000  الى مذكورين               26 000                 

 من مذكورين              006 000                                                             

               

                  000 226 5                           000 226 5   
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 الحل وفق طريقة التسعير بثمن التكلفة 

 دينار ثمن التكلفة للبضاعة المرسلة  840 000=  140×  6000 (1) 

 من  حـ/ بضاعة الفرع   840 000                  

 الى حـ/ البضاعة المرسلة للفرع   840 000                                

           وحدة 6000دينار للوحدة وكان عدد الوحدات المرسلة  140عن ارسال بضاعة للفرع بثمن التكلفة      

                                

بما ان المركز دفع مصاريف شحن البضاعة المرسلة للفرع لذلك فأنها تضاف الى كلفة  (2)

 البضاعة المرسلة النها تمثل كلفة على البضاعة لحين وصولها لمخازن الفرع .

 من  حـ/ بضاعة الفرع    54 000                      

 المركزالى حـ/ صندوق    54 000                                

 دينار نقداً    54 000عن دفع مصاريف شحن البضاعة المرسلة للفرع والبالغة                 

                             

 دينار المبيعات النقدية     400 000=     200×    2 000        (  3) 

 دينار المبيعات االجلة    320 000=     200×    1 600               

 دينار اجمالي المبيعات      520 000                                           

 من  مذكورين                                  

 حـ/ صندوق الفرع    400 000                       

 حـ/ مدينو الفرع     320 000                      

 الى حـ/ بضاعة الفرع  520 000                                 

 دينار للوحدة  200دينار بسعر بيع  320 000دينار وعلى الحساب  400 000عن بيع بضاعة نقداً قيمتها 

                         

 -القيد يكون بكلفة البضاعة المعادة : (4)

 من  حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   54 500            

 الى حـ/ بضاعة الفرع    54 500                      

 دينار للوحدة 142وحدة بكلفة  500عن اعادة بضاعة غير صالحة للبيع بلغت              

 

 

 



  اي               البا  الثالثالشركات              الثالث جتحماسبة 

   

- 011 - 

 

 

 دينار مردودات مبيعات نقدية   20 000=   دينار 200× وحدة  100 ( 5)

 دينار مردودات مبيعات آجله    6 000=   دينار  200×  وحدة  30       

 دينار اجمالي مردودات المبيعات   26 000                                        

 من  حـ/ بضاعة الفرع    26 000               

 الى مذكورين                                

 حـ/ صندوق الفرع   20 000                        

 حـ/ مدينو الفرع       6000                        

دينار للوحدة وسددت قيمتها  200بسعر وحدة كانت مباعة نقداً  100عن استالم بضاعة معادة من الزبائن بلغت 

 نقداً من صندوق الفرع                    

                   

 من  حـ/ مصاريف الفرع )رواتب واجور(   55 000(      6) 

 الى حـ/ صندوق المركز    55 000                     

 عن دفع رواتب واجور عاملي الفرع من صندوق المركز                    

                                                    

 الفرع(من  حـ/ اندثار موجودات ثابتة )   2 500(     5) 

 الى حـ/ مخصص اندثار متراكم موجودات ثابتة   2 500                     

                    عن اندثار الموجودات الثابتة للفرع                      
 

 (  قيد غلق اندثار موجودات ثابتة )الفرع(  في  حـ/ مصاريف الفرع 8)  

 من  حـ/ مصاريف الفرع   2 500                          

 الى حـ/ اندثار موجودات ثابتة الفرع  2 500                                       

  

                            

 من  حـ/ بضاعة مرسلة للفرع   302 450  (    2) 

 بضاعة الفرع الى حـ/ تسوية  302 450                     

 عن تسوية بضاعة آخر المدة في مخازن الفرع                    

           ((   4المعادة قيد  54 500  -   1المرسلة قيد   840 000))  مالحظة  //                    
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 حـ / بضاعـــة الفــــرع                                                          

           

 من مذكورين            520 000الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع           000 000      

 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع        50 100المركز             الى حـ / صندوق         10 000   

 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع    702 050                    الى مذكورين              26 000    

 رصيد ) مجمل ربح (       556 050    
               

   050 006 5                                              050 006 5    

 

                        

 اسئلة وتمارين الفصل الثاني

 اوالً / االسئلة 

لتطبيق طريقة التسعير وفقاً لسعر البيع فأن هناك ثالثة اساليب يمكن اعتمادها لتسجيل   -: 1س 

 العمليات ، ما هذه االساليب ؟ اذكرها . 

 المدفوعات النقدية -2النقدية  المقبوضات  -1اكتب المصطلحات االتية باللغة االنكليزية : -:2س

 طريقة تسعير البضائع بثمن الكلفة -3                                                        

 

 ثانياً / التمارين 

تمتلك شركة الربيع التجارية فرعا في مدينة بغداد بأسم فرع ) السعدون ( و كانت  -: 1ت 

الشركة تستخدم الطريقة المركزية في المحاسبة عن عمليات هذا الفرع و مسك حساباته ، و فيما 

 -بشكل ملخص : 2002ياتي العمليات التي جرت في هذا الفرع خالل سنة 

 ( وحدة800عة الى الفرع بلغت )(عدد الوحدات المرسلة من البضا1)

 دينار 10 000(كلفة الوحدة الواحدة 2)

 دينار 15 000(سعر بيع الوحدة الواحدة 3)

 دينار 150 000(بلغت مصاريف نقل البضاعة و التامين عليها و المدفوعة من قبل المركز 4)

 دينار 100 000(بلغت مصاريف التفريغ و الخزن المدفوعة من قبل الفرع 5)

 وحدة 440(عدد الوحدات المباعة خالل المدة نقدا بلغت 6)
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اثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله علما ان البضاعة المرسلة للفرع كانت  -المطلوب :

، ثم ايجاد قيمة البضاعة المتبقية في المخازن للفرع في نهاية السنة ، ثم اثبات قيود بسعر البيع 

 دة.التسوية لبضاعة أخر الم

                                

تمتلك شركة الفرات لصناعة االثاث فرعا لها في بغداد لبيع االثاث و تعتمد الشركة عند   -: 2ت 

المحاسبة عن انشطة ذلك الفرع الطريقة المركزية اي يمسك المركز مجموعة دفترية واحدة له 

 -ولفرعه . وفيما يأتي العمليات المتعلقة بالبضاعة )االثاث( :

وحدة بكلفة  5 000ة ( الى فرعها في بغداد بضاعة بلغت ارسل المركز ) الشرك 1/1/2002في 

  -قام الفرع بما يأتي : 2002دينار للوحدة الواحدة . وخالل سنة  10

وحدة على حساب الزبون  1 000دينار للوحدة كان منها  20وحدة بسعر   5 000( بيع  1) 

 محمود .

 وحدة 200( كانت مردودات المبيعات االجلة للفرع  2) 

    تـــدينار و اندثاراتها بلغ 100 000( بلغت الموجودات الثابتة المرسلة الى الفرع  3)  

 دينار 10 000

 

تسجيل العمليات اعاله في سجالت المركز الرئيس ) شركة الفرات ( بموجب الطريقة  -المطلوب :

  المركزية على وفق طريقة ارسال البضاعه  بسعر البيع

 

 معلومات التمرين الثاني نفسها    -:3ت 

  

اثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله بموجب الطريقة المركزية على وفق  -المطلوب :

 طريقة ارسال البضاعة بثمن التكلفة

 

لدى شركة األدريسي التي مركز ادارتها في بغداد فرع في بابل وهي تستخدم الطريقة  -:  4ت 

بات هذا الفرع . وفيما ياتي خالصة العمليات التي حدثت خالل عام المركزية في مسك حسا

2006 :- 

 وحدة 150( عدد وحدات البضاعة المرسلة الى الفرع من المركز  1) 

 دينار  50 000( كلفة الوحدة الواحدة  2) 

 دينار 55 000( سعر بيع الوحدة الواحدة  3) 

 دينار  150 000من المركز ( مصاريف و اجور النقل و التامين المدفوع  4) 
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 دينار 55 000( مصاريف التفريغ و الخزن المدفوعة من الفرع  5) 

 وحدة نقدا 20( عدد الوحدات المباعة  6) 
 

 

تسجيل العمليات اعاله في سجالت المركز الرئيس ) شركة األدريسي ( علما ان  -المطلوب :

  طريقة ارسال البضاعه  بسعر البيع

 

 معلومات التمرين الرابع نفسها   -: 5ت 

اثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله علما ان البضاعة المرسلة للفرع كانت  -المطلوب : 

 بثمن التكلفة
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 الطريقة الالمركزيةالفصل الثالث / 
 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادرا على : -أهداف الفصل :

 
فهم المقصود بالطريقة الالمركزية ، ومعرفة العمليات التي تؤثر على كل من الفرع والمركز  -1

 الرئيس وكذلك العمليات الخاصة بالفرع .

 اثبات العمليات المحاسبية في كل من الفرع والمركز الرئيس . -2

ئم المالية وتوحيدها بين المركز الرئيس والفرع وكذلك كيفية اعدادها واثبات القيود فهم القوا -3

 المحاسبية الخاصة بها .

ينسجم تطبيق هذه الطريقة مع تلك الفروع الداخلية المستقلة أي تلك الفروع المستقلة في     

بع ممنوحة من المركز ممارسة نشاطها استقالالً تاماً عن المركز الرئيس وهذه االستقاللية بالط

الرئيس وعليه فأن العالقة بين المركز الرئيس والفرع هي كالعالقة بين وحدتين اقتصاديتين 

 مستقلتين تربط بينهما المعامالت المشتركة .

بموجب هذه الطريقة يمسك الفرع مجموعة دفترية متكاملة خاصة به وذلك لتسجيل جميع      

عمليات الفرع التي تحدث بينه وبين المركز الرئيس او تلك العمليات التي تحدث بينه وبين 

الفروع االخرى او مع األخرين ، وفي نهاية المدة المالية كأي وحدة اقتصادية يستخرج نتيجة 

ن خالل اعداد القوائم المالية الخاصة به متمثلة بقائمة الدخل للفرع وقائمة المركز نشاطه م

المالي للفرع ، ومن ثم يتم توحيد تلك القوائم المالية الخاصة بالمركز وصوالً الى نتيجة نشاط 

 الشركة ككل فروعاً ومركزاً .

 المحاسبة عن العمليات التي تحدث داخل الفرع

 -نوعين من العمليات التي تتم داخل الفرع هما : إجماالً يمكن تمييز

 

 عمليات تؤثر على كل من الفرع والمركز الرئيس . أ

هذا النوع من العمليات يسجل في كل من سجالت الفرع وسجالت المركز وذلك الن كل منهما     

من يتأثر بنتائج تلك العمليات والتي من بينها ارسال البضاعة والنقدية واية موجودات اخرى 

المركز الى الفرع ، ولهذا الغرض يتم فتح حسابات خاصة يثبت فيها جميع العمليات المتبادلة تلك 

بين المركز الرئيس وبين الفرع ، والحسابات الخاصة هذه هي حسابات متقابلة فاذا ظهر احد هذه 
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لفرع الحسابات مديناً في سجالت المركز فان الحساب المقابل له سيكون دائناً في سجالت ا

 والعكس بالعكس .

 

 حساب جاري المركز  .1

يمثل هذا الحساب حق الملكية للمركز لدى الفرع اذ انه يفتح في سجالت الفرع ويعكس      

صافي استثمارات المركز لدى الفرع لذلك يكون رصيده دائناً لدى الفرع نهاية المدة . خالل المدة 

الفرع بضاعة او نقدية ويظهر مديناً في حالة  يظهر هذا الحساب دائناً عندما يرسل المركز الى

 اعادة البضاعة والنقدية للمركز .

اذ ان الفرع مسؤول عن اثبات كافة العمليات الخاصة به والتي تتمثل بتلك التي ينتج عنها     

االيرادات والمصروفات اما تلك العمليات الخاصة بالموجودات الثابتة واندثاراتها فانها تكون 

 مسؤولية المركز الرئيس .

 حساب جاري الفرع .2

يمثل هذا الحساب حق المركز لدى الفرع ويفتح في سجالت المركز ويكون رصيده مديناً نهاية     

المدة . خالل المدة يظهر الحساب مديناً عندما يستلم الفرع بضاعة او نقدية من المركز ويظهر 

ابتة دائناً عند اعادة البضاعة والنقدية الى المركز وكذلك يظهر دائناً بقيمة الموجودات الث

 المشتراة والتي تخص الفرع . 

والمالحظة المشتركة التي تخص الحسابين المتقابلين اعاله هو ان عدم تطابقهما نهاية المدة     

او في اي لحظة فانه مؤشر لوجود خطاً عند اثبات العمليات لدى احد الطرفين او هناك عمليات 

العمليات يكون احد الطرفين )المركز او معلقة بالطريق كارسال بضاعة او نقدية ، في مثل هذه 

الفرع( قام باثباتها في سجالته في حين الطرف الثاني لم يثبتها بعد ، لذلك تستوجب هذه الحالة 

 تعديل أرصدة الحسابين وصوالً بهما الى الرصيد الصحيح .   

 عمليات خاصة بالفرع . ب

ادارياً ومحاسبياً عن المركز فان  اثناء ممارسة الفرع لنشاطه كأي وحده اقتصادية مستقلة     

هناك مجموعة من العمليات التي تتم تكون بين الفرع واألخرين ) اي وحده اقتصادية اخرى ( اي 

ال يكون المركز الرئيس طرفاً فيها لذلك تثبت هذه العمليات في سجالت الفرع فقط ، وما نصيب 

لك النتائج المتمثلة بالربح والخسارة المركز منها سوى نتائج تلك العمليات في نهاية المدة ت

المتحققة اذ يقفل هذا الحساب في حساب المركز نهاية المدة كما في الوحدات االقتصادية 

المستقلة عندما يقفل   حـ/ أ . خ في رأس المال . ومن االمثلة على هذا النوع من العمليات بين 

ه ، تحصيل الذمم المدينة ، دفع الرواتب الفرع واالخرين : العمليات النقدية ، المبيعات اآلجل
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واالجور للعاملين في الفرع ، شراء البضاعة من السوق مباشرة ، دفع المصاريف الخاصة 

 بالفرع ، ....الخ . 

 الطريقة الالمركزية وسياسة التسعير

 كما ذكرنا سابقاً هناك ثالث طرق لتسعير البضاعة المرسلة من المركز الرئيس الى الفرع     

وُتعتمد تلك الطرق ذاتها سواء كانت الطريقة المتبعة عند اثبات العمليات هي الطريقة المركزية 

 او الطريقة الالمركزية .

في حالة الطريقة الالمركزية وحيث ان الفرع يمسك مجموعة دفترية متكاملة الثبات عملياته      

مع المركز او عملياته الخاصة مع األخرين فإنه يثبت العمليات الخاصة بالبضاعة المرسلة اليه 

م بسعر من المركز الرئيس بطريقة واحدة سواء مرسلة اليه بثمن التكلفة ام بسعر البيع النقدي ا

البيع االفتراضي النه ال يعلم بما يمثله سعر البضاعة المرسل اليه من االسعار الثالثة المذكورة 

آنفا ، لذلك على وفق الطريقة الالمركزية سيتم اجراء التسوية في سجالت المركز فقط وبالتاكيد 

صة مفتوحة لدى فانها سوف ال تختلف عما ذكرنا سابقاً عند اثبات عمليات الفرع في سجالت خا

 المركز وذلك على وفق الطريقة المركزية . 

جرت العمليات األتية بين شركة النهضة واحد فروعها المستقلة وذلك خالل سنة   -: 1مثال 

 )المبالغ باالف الدنانير( -: 2002

 دينار نقداً الى الفرع .  2 000قام المركز بارسال مبلغ  .1

 دينار .  1 200من المركز كانت كلفة البضاعة المرسلة للفرع  .2

دينار وكانت قيمة المبيعات  550دينار كلفتها  800مبيعات الفرع االجمالية بلغت قيمتها  .3

 دينار . 650النقدية منها 

 دينار نقداً تتم المحاسبة عنه في سجالت المركز . 300قام الفرع بشراء اثاث بمبلغ  .4

 اً .دينار نقد 20بلغت المتحصالت النقدية من الزبائن  .5

 دينار نقداً عن مصاريف خاصة بالفرع . 20دفع الفرع مبلغ   .6

 دينار نقداً الى المركز . 450حًول الفرع مبلغ   .5

 دينار عن حصص الفرع من المصاريف االخرى .  40حمل المركز مبلغ  .8

اذا علمت ان الطريقة المتبعة هي الطريقة الالمركزية بثمن التكلفة وان المحاسبة  /المطلوب 

المخزون السلعي لدى المركز والفرع تكون وفق الجرد المستمر فالمطلوب هو اثبات عن 

 العمليات اعاله في سجالت كل من الفرع والمركز الرئيس مع تصوير الحسابات الالزمة .
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 سجالت المركز الرئيس  -الحل :

 

 من حـ /  جاري الفرع   2 000 .1

 الصندوق  الى حـ /  2 000                  

 دينار نقداً الى الفرع      2 000عن ارسال مبلغ                  

   

 من حـ / جاري الفرع   1 200       .2   

 الى حـ / البضاعة   1 200                    

 دينار    1 200عن ارسال بضاعة الفرع كلفتها                  

                         

 ال يسجل قيد النها من العمليات الخاصة بالفرع مع األخرين  .2

          

 من حـ / االثاث   300        .4   

 الى حـ/ جاري الفرع  300                    

 دينار والمشتراة نقداً من قبل الفرع الغراض الفرع  300عن اثبات قيمة االثاث البالغة       

                         

 ال يسجل قيد النها من العمليات الخاصة بالفرع مع األخرين   .3

                          

ال يسجل قيد النها من العمليات الخاصة بمصاريف وايرادات الفرع والتي يتم المحاسبة عنها في  .4

 سجالت الفرع فقط 

        

 من حـ/ الصندوق   450      .5  

 الى حـ/ جاري الفرع   450                  

 دينار نقداً من الفرع  450عن استالم مبلغ                   
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 من حـ/ جاري الفرع    40 .5

 الى  حـ/ المصاريف االخرى 40            

 عن حصة الفرع من المصاريف االخرى التي سبق ان دفعها المركز نقداً          

 

 حــ / جاري الفـــــرع                                            

   

 

 

 

 

 

 

 . رصيد هذا الحساب يمثل حق المركز لدى الفرع

 سجالت الفرع                

 من حـ/ الصندوق   2 000(        1) 

 الى حـ/ جاري المركز  2 000                          

 دينار نقداً من المركز اودعت في الصندوق    2 000عن استالم مبلغ                 

                        

 من حـ/ البضاعة   1 200(     2) 

 الى حـ/ جاري المركز  1 200                     

 دينار   1 200عن استالم بضاعة من المركز قيمتها                     

                

 

 المبلـــــغ                 التفاصيل                                المبلغ                         التفاصيل  

 

 االثاث                                    700الصندوق                                            2 000

 الصندوق                                010البضاعة                                             5 200

 رصيد مرحل                            2 000المصاريف االخرى                                     00

 

200 7                                                       200 7     
 

 رصيد منقول ) حق              2 000

 المركز لدى الفرع (                         
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(  بما ان الطريقة المعتمدة في المحاسبة عن المخزون السلعي هي طريقة الجرد المستمر  3) 

 -لذلك عند البيع يثبت قيدان هما :

       -قيد اثبات ايراد المبيعات : - أ

 من مذكورين                   

 حـ/ الصندوق    650                     

 حـ/ المدينون   150                     

 الى حـ/ المبيعات   800                             

 دينار  150بلغ دينار وعلى الحساب بم 650عن بيع بضاعة نقداً بمبلغ           

                 

  -قيد احتساب كلفة البضاعة المباعة : -ب 

 من حـ/ كلفة البضاعة المباعة  550                          

 الى حـ/ البضاعة  550                                       

 دينار .  550عن كلفة اثبات قيد البضاعة المباعة وقد بلغت                    

                     

 من حـ/ جاري المركز    300(                4) 

 الى حـ/ الصندوق   300                              

المحاسبة عن هذا  دينار نقداً والمركز هو المسؤول عن 300عن شراء اثاث الفرع بمبلغ 

 االثاث .

                

موجوادت الفرع واندثاراتها فأنها تحمل  علىمالحظة: بما ان المركز مسؤول عن المحاسبة 

 دائماً على   حـساب جاري المركز .

 

 من حـ/ الصندوق    20(       5)  

 الى حـ/ المدينون  20                      

 دينار نقداً تسديداً عن ما في ذمة الزبائن .  20عن استالم مبلغ           

                          

 



  اي               البا  الثالثالشركات              الثالث جتحماسبة 

   

- 011 - 

 

 

 من حـ/ المصاريف    20(   6) 

 الى حـ/ الصندوق   20              

 دينار نقداً عن مصاريف خاصة بالفرع . 20عن دفع مبلغ           

                          

 من حـ/ جاري المركز   450(    5) 

 الى حـ/ الصندوق   450                

 دينار نقداً الى المركز .  450عن ارسال مبلغ               

                             

 من  حـ/ المصاريف االخرى   40(   8) 

 الى حـ/ جاري المركز    40               

  دينار . 40رع من المصاريف االخرى المدفوعة من المركز وقد بلغت عن اثبات حصة الف      

 حـــ /  جاري المركــــز                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 رصيد هذا الحساب يمثل حقوق ملكية المركز لدى الفرع .
 

نالحظ ان رصيد كل من جاري الحساب الفرع وحساب جاري المركز متطابقان وهذا 

يجب ان يتحقق دائماً في أي لحظة لنتأكد من صحة اثبات العمليات ما بين المركز 

 والفرع .

 

 المبلـــــغ                           التفاصيل                المبلـــــغ                      التفاصيل  

 

 من حـ /  الصندوق              2 000الى حـ / الصندوق                                 700

 من حـ /  البضاعة           5 200الى حـ / الصندوق                                 010

 يف االخرى من حـ / المصار              00رصيد مرحل                                       2 000

 

200 7                                                       200 7     

 

 رصيد منقول                        2 000                                                             
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 رصيد جاري المركز مع رصيد جاري الفرعكشف مطابقة 
سبق وان ذكرنا بوجوب تطابق كل من رصيد حساب جاري المركز مع رصيد حساب جاري     

الفرع نهاية المدة المالية او في اي لحظة وذلك الن عدم تطابقهما يشير الى وجود خطأ عند إثبات 

عود السبب الى تأخر أحد الطرفين العمليات في سجالت المركز الرئيس او سجالت الفرع او قد ي

 )المركز او الفرع( في اثبات عملية ما او عمليات في سجالتهما وذلك لكونها في الطريق .

عليه ، عدم التطابق هذا بين رصيد الحسابين يستوجب إجراء تسوية وتعديل لالرصدة من خالل    

إثبات قيود التسوية الالزمة للعمليات في الطريق او تلك التي تم اثباتها خطأ والمثال التالي يوضح 

 ذلك .

عند إعداد و  2008/  12/  31لدى شركة الرافدين فرع في محافظة نينوى وفي   /(  2مثال ) 

الحسابات الختامية في المركز الرئيس وتوحيد القوائم المالية بين المركز والفرع تم إجراء مقابلة 

 -أولية بين الحسابات الجارية بين المركز وفرع نينوى وكانت نتيجة المقابلة :
 

 

 ( دينار .1 500) دائنرصيد حساب جاري المركز في دفاتر فرع نينوى 

 ( دينار .6 200) مدينرصيد حساب جاري الفرع في دفاتر المركز الرئيس 
 

 -وعند التدقيق والبحث في اسباب ذلك التباين بين الرصيدين وجد ما يأتي :   

/ 3/1(دينار لم تستلم اال في  2 500 أرسل الفرع الى المركز مبلغ وقدرة ) 2008/  12/  20   .1

2002 . 

(دينار لكن المحاسب 4 100بضاعة مرسلة اليه من المركز بمبلغ)أستلم الفرع  2008/ 12/ 21 .2

( دينار في حين كانت مثبتة بالشكل الصحيح في 1 400أخطأ في دفاتر الفرع وسجلها بمبلغ )

 دفاتر المركز .

كان الفرع قــد ( دينار  800أرسل المركز بضاعــة الى الفــــرع قيمتها )  2008/ 12/ 25 .3

 .  2002/ 1/ 5استلمها في 

( دينار الى المركز الذي استلمها  3 000أرسل الفرع اوراق قبض بمبلغ )  2008/  12/  28 .4

 . 2002/  1/  4في 

( دينار اال انها ثبتت في  1 500أرسل الفرع حوالة الى المركز بمبلغ )  2008/  12/  30 .5

 (  دينار . 5 100سجالت المركز بمبلغ ) 
 

 د   بين رصيد حساب جاري الفرع وحساب جاري المركز واثبات قيواعداد كشف بالمطابقة  /المطلوب

 التسوية الالزمة في سجالت كل من المركز والفرع .             
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 الحل / 

 سجالت الفرع           ز                              سجالت المرك    

 يثبت قيد  (  ال 1         من حــ / نقد في الطريق           2 500  (  1

 الى حـ / جاري الفرع   2 500              

 عن اثبات المبالغ المرسلة للمركز من     

 الفرع وغير المستلمة بعد      

                                            

 لبضاعة من حــ / ا    2 500(      2                                ال يثبت  قيد  (  2

 الى حــ / جاري المركز    2 500                                                                       

  بالنقصان أثبات الفرق في قيمة البضاعة المثبتة خطأ                                                        

                                                               (100 4  -  400 1    =500 2   ) 

                          

 من حـ / بضاعة في الطريق    800(     3يثبت قيد                                     ال (  3

 الى حـ / جاري المركز    800                                                                        

 عن أثبات قيمة البضاعة المرسلة من المركز                                                              

 والتي لم تستلم بعد                                                                               

                          

 يثبت قيد  (    ال 4من حـ / اوراق قبض في الطريق               3 000(    4

 الى حـ / جاري الفرع      3 000                 

 عن اثبات قيمة اوراق القبض المرسلة  

 من الفرع والتي لم تستلم بعد     

        

 (    ال يثبت قيد  5الفرع                        من حــ / جاري   3 600(     5

 الى حـ / الصندوق   3 600                  

 عن تعديل حساب الصندوق بالفرق بين المبلغ     

 دينار والمبلغ  1500الصحيح للحوالة      

 (  3600= 1500 – 5100)  5100المثبت خطأ     
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 كشف مطابقة بين رصيد حساب جاري الفرع

 ورصيد حساب جاري المركز

 

 دفاتـــــــــــــــــر الفـــــــــــــــرع                   دفاتـــــــــــــــــر المركـــــــــــــــز        

 

 مدين / رصيد جاري الفرع              6 000دائن / رصيد جاري المركز                5 100 
    

 يضــــــــــاف                                         يضــــــــــاف                                                               

 (  1القيد )                    7 600(          2القيد )                          2 500 

  ( 7القيد )                             000 

 يطـــــــرح                                                                                                 

 (   5(                     القيد )  2 100)                                                            

 (   0(                     القيد )  7 000)                                                            
 
 الرصيد الصحيح                 5 000الرصيد الصحيح                           5 000  

 

 

 توحيد القوائم المالية 

يسعى المركز الرئيس أحياناً الى توحيد نتائج أعمال الفرع او الفروع مع أعمال المركز لما       

يحقق ذلك من فائدة الدارة الشركة من ناحية ولالطراف الخارجية المستفيدة من ناحية أخرى ، 

ابعة له لذلك يتم اعداد كشف دخل او حسابات ختامية موحدة لكل من المركز والفرع او الفروع الت

 ومن ثم اعداد قائمة المركز المالي الموحدة .

عملية توحيد القوائم المالية تتطلب بداية اعداد ورقة عمل لتسهيل عملية التوحيد تحتوي       

اضافة الى أرصدة الحسابات لكل من المركز والفرع او الفروع تحتوي على حقل لالستبعاد والذي 

ركز والفرع والتي يجب استبعادها عند التوحيد تجنباً للتكرار يتضمن العمليات المشتركة بين الم

كالحسابات الجارية للمركز والفرع اذ انها حسابات متقابلة تنتج عن عمليات داخلية كذلك يجب 

وبغية عدم استبعاد اوراق القبض لدى الفرع والتي يقابلها أوراق دفع لدى المركز وهكذا . 

لدراسية أرتئينا عدم الدخول في هكذا امثلة وتركها ارباك الطالب في هذه المرحلة ا

 لدراسة الطالب المستقبلية واالكتفاء فقط بمفهوم توحيد قوائم المالية . 
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 اسئلة وتمارين الفصل الثالث

 اوالً / االسئلة 

 ما المقصود بعملية توحيد القوائم المالية بين المركز الرئيس والفروع ؟  -: 1س 

 تميز العمليات التي تتم داخل الفرع الى نوعين ، أذكرهما ؟    -: 2س 

 

 ثانياً / التمارين 

 2002جرت العمليات األتية بين شركة االهرام وأحد فروعها المستقلة وذلك خالل سنة  -: 1ت 

 )المبالغ باالف الدنانير( -:

 دينار نقداً الى الفرع . 4 000قام المركز بارسال مبلغ  .1

 دينار .  2 400البضاعة المرسلة للفرع من المركز كانت كلفة  .2

دينار وكانت قيمة المبيعات   1 100دينار كلفتها   1 600مبيعات الفرع االجمالية بلغت قيمتها  .3

 دينار .  1 300النقدية منها 

 دينار . 180بلغت المتحصالت النقدية من الزبائن  .4

 لفرع .دينار نقداً عن مصاريف خاصة با 40دفع الفرع مبلغ  .5

 دينار نقداً الى المركز . 200حًول الفرع مبلغ  .6

 دينار عن حصص الفرع من المصاريف االخرى .  80حمل المركز مبلغ  .5
 

 

اذا علمت ان الطريقة المتبعة هي الطريقة الالمركزية بثمن التكلفة وان المحاسبة عن  / المطلوب

مر فالمطلوب هو اثبات العمليات المخزون السلعي لدى المركز والفرع تكون وفق الجرد المست

  اعاله في سجالت كل من الفرع والمركز الرئيس مع تصوير الحسابات الالزمة .

 

وعند إعداد الحسابات   2013/  12/  31لدى شركة البصرة فرع في القرنة وفي   -: 2ت 

الختامية في المركز الرئيس وتوحيد القوائم المالية بين المركز والفرع تم إجراء مقابلة أولية بين 

 -الحسابات الجارية بين المركز وفرع القرنة وكانت نتيجة المقابلة :
 

 

 

 ( دينار . 35 500)  دائندفاتر فرع القرنة رصيد حساب جاري المركز في 

 ( دينار . 152 500)  مدينرصيد حساب جاري الفرع في دفاتر المركز الرئيس 
 

 -وعند التدقيق والبحث في اسباب ذلك التباين بين الرصيدين وجد ما يأتي :          
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  (دينار لم تستلم اال في 62 500أرسل الفرع الى المركز مبلغ وقدرة )  2013/  12/  22   .1

3  /1  /2014 . 

(دينار لكن  102 500أستلم الفرع بضاعة مرسلة اليه من المركز بمبلغ) 2013/  12/  24 .2

ل ( دينار في حين كانت مثبتة بالشك35 000المحاسب أخطأ في دفاتر الفرع وسجلها بمبلغ )

 الصحيح في دفاتر المركز .

( دينار كان الفرع قــد  20 000أرسل المركز بضاعــة الى الفــــرع قيمتها )  2013/  12/  26 .3

 .  2014/  1/  3استلمها في 

( دينار الى المركز الذي استلمها  55 000أرسل الفرع اوراق قبض بمبلغ )  2013/  12/  25 .4

 . 2014/  1/  5في 

( دينار اال انها ثبتت في  35 500أرسل الفرع حوالة الى المركز بمبلغ )  2013/  12/  22 .5

 (  دينار . 125 500سجالت المركز بمبلغ ) 
 

اعداد كشف بالمطابقة بين رصيد حساب جاري الفرع وحساب جاري المركز واثبات قيود  /المطلوب

 التسوية الالزمة في سجالت كل من المركز والفرع .
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