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االنظمة الجبائية للشركات التجارية
ختضع االرباح االمجالية للشركات حسب النصوص اجلبائية املعمول هبا إىل نظامني اساسيني ومها:

 .Aنظام الضريبة على الدخل االجمالي )(IRG

" ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني تسمى ضريبة على الدخل ،تفرض
على الدخل الصايف اإلمجايل للمكلف بالضريبة" .
فالربح اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل ) (IRGيف فئة األرباح الصناعية والتجارية
) (BICميثل الربح الذي حتققه املؤسسات اليت ليست هلا شخصية معنوية ،كاملؤسسات الفردية،
شركات األشخاص يف القطاعات االقتصادية ،التجارية واحلرفية.
ويف هذا النظام )(IRG/BICتعد فيه الضريبة على الدخل االمجايل ضريبة مباشرة
و تصاعدية حسب املادة ( )05من قانون الضرائب لسنة .2008
وختضع فيه حصص أرباح الشركاء هلذه الضريبة وفقا لسلم ترتب فيه املداخل حسب عدد من
املستويات خيضع كل مستوى فيها ملعدل حم ّدد .ويف شروط خاصة ختضع هذه األرباح ملع ّدل
وحيد .
الجدول ( )02السلم الضريبي على الدخل اإلجمالي ابتداء من سنة 2008
الدخل الخاضع للضريبة (بالدينار )
Fraction de revenu

الفارق

معدل الضريبة

اإلضافة

Différence

Taux

إيل 120.000

.....

%0

0

من  120.001إىل 360.000

.....

%20

48000

من  360.001إىل 1.440.000

......

%30

324.000

من  1.440.001فأكثر

......

%35

…..

imposable en D.A

00.00

فاالربح االمجااايل اققا مان قباال الشااركة خيضاع لضاريبة تتعلا بالشاركاء وليساات بالشااركة كشااخص
معنوي حيت وان مل يتم توزيع الربح على الشركاء.
 .Bنظام الضريبة على ارباح الشركات

 .1مفهوم الضريبة  :تنص املادة  135من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة على
" تأسيس ضريبة سنوية على جممل األرباح أو املداخيل اليت حتققها الشركات و غريها من
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األشخاص املعنويني و تسمى بالضريبة على أرباح الشركات)  "(IBSو تطب على
كل املداخيل اقققة يف إطار األشغال مبا يف ذلك األرباح اإلستثنائية.
وفيه خيضع الربح اإلمجايل اقق (حا )12/خالل السنة للضريبة قبل إجراء التوزيعات على
الشركاء مع األخذ بعني اإلعتبار الشكل القانوين للشركة.
ومتثل النتيجة اقققة من طر الشركة يف دورة معينة عائدا خيضع للضريبة من الناحية اجلبائية.
وهذا مايفسر بأن النتيجة اقاسبية ختتلف يف كثري من احلاالت عن النتبجة اجلبائية اليت تعد
اساس حلساب مبلغ الضريبة على أرباح الشركات)، (IBSوذلك راجع إىل اإلختالفات املوجودة
بني القواعد اجلبائية والقواعد اقاسبية املعمول هبا .هلذا جيب من القائمني على اقاسبة يف هناية
الدورة إجراء مقاربة بني النتيجة اجلبائية مع النتيجة اقاسبية من خالل إخضاع هذه األخرية إىل
النصوص والقواعد اجلبائية اليت حتكم الشركة موضوع حساب النتيجة.
فالربح اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات هو الربح الذي حتققه الشركات اليت هلا شخصية
معنوية ،كشركات األموال ) .(SPA, SARL, …..وكذا شركات األشخاص – يف حالة
قبوهلا وبإرادهتا بإتباع هذا النظام – من خالل تقدمي طلب اثناء تقدمي امليزانية اجلبائية-يوضح فيه
رغبة الشركاء للخضوع لنظام الضريبة على أرباح الشركات) (IBSاختياريا وليس اجباريا بدال من
نظام الضريبة على الدخل االمجايل ) (IRGإيل مفتشية الضرائب التابعة للمقر اإلجتماعي
للشركة أو املؤسسة الرئيسية ،و يكون هذا اإلختيار عري قابل للمراجعة خالل مدة حياة الشركة ”
املادة  1/136من قانون الضرائب املباشرة ”.
مع اإلشارة إىل أن ربح الشركات يقصد به األرباح اليت تعد كوعاء حلساب مبلغ الضاريبة علاى
أرباح الشركات ) (Assiette de calcul de l’IBSيضا إليها تلك األرباح املعفاة من الضريبة
على أرباح الشركات (.)IBS
تتميّااز الض اريبة عل ااى أرب اااح الش ااركات حس ااب ن ااص امل ااادة 135م اان ق ااانون الض ارائب املباش اارة
و الرسوم املماثلة مبجموعة من اخلصائص

 .2خصائص الضريبة على أرباح الشركات

 -ضريبة سنوية  :أي أن الوعاء يتضمن ربح سنة واحدة

 -ضريبة وحيدة  :أي ان األشخاص املعنويني ملزمون بدفع ضريبة واحدة على جممع أرباحهم.
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 ضريبة عامة  :أي اهنا شاملة ملختلف األربااح دون التميياز لطبيعتهاا مبعا تفارض علاى مجياعاألرباح مهما كانت طبيعتها واملداخيل مهما كان مصدرها.

 ضريبة نسبية  :أي أهنا تعتمد على معدل(، %23،%19و %26حسب نشااط الشاركةوالتغريات الواردة يف قانون املالية ) يفرض على الربح اجلبائي و ليس إىل جدول تصاعدي.

 ضررريبة تصررريحية  :أي أن املكلفااون هبااا ملزمااون بتقاادمي تصاريح ساانوي جملماال أرباااحهم لاادىمفتشية الضرائب التابعة للمقر اإلجتماعي للمؤسسة /او الشركة قبل أول ماي من السنة اليت
تلي سنة االستغالل -أي قبل أو بتاريخ  -(N+1)/04/30جممل االرباح متمثلة يف:
 األرباح اقققة يف شكل شركات و العائدات من املمارسة العادية لنشاط ذو طابع صناعي
او جتاري أو فالحي
 أرباح املؤسسات و ان كانت ال متلك إقامة (أو ممثلني) معينيني إال أهنا متارس نشاط من
العمليات التجارية.
 .3مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات:
تبعا ملبدأ إقليمية الضريبة على أرباح الشركات على األرباح اقققة للشركات اجلزائرية والشركات
األجنبية املقيمة باجلزائر فإن جمال تطبي الضريبة تكون على أساس اخلضوع اإلجباري أواالختياري
حيث يف هناية السنة املالية خيضع االشخاص املعنيون إىل نظام فرض الضريبة حسب الربح
احلقيقي مهما كان مبلغ رقم اعمال ) ( CAاقق و حيدد الربح احلقيقي على أساس حماسبة
متسك طبقا لقوانني و أنظمة معمول هبا.
وحسب املادة  140من قانون الضرائب فإن الربح اخلاضع للضريبة هو عبارة عن ذلاك الاربح
الصايف اقدد حسب نتيجة خمتلف العمليات مهما كانت ،و خيضع للضريبة على أرباح الشركات
كل من :
 .1.3الشركات الخاضعة اجباريا للضريبة على أرباح الشركات:

حيث ختضع اجباريا للضريبة على أرباح الشركات شركات األموال املتمثلة يف:
 شركات األسهم. شركات ذات املسؤولية اقدودة. شركات التوصية باألسهم. املؤسسات و اهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.-5-
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الشركات املدنية املتكونة حتت شكل شركة أسهم.
الشركات اليت ترغب يف إخضاعها هلذا النوع بدال من( ) IRG
املؤسسات و املنشآت و اإلدارات ذات الطابع الصناعي و التجاري و الفالحي و البنكي
والتأمينات.
الشركات التعاونية و االحتادات التابعة هلا املعتمدة قانونا ( النشاط الفالحي)

 .2.3الشركات الخاضعة إختياريا للضريبة على أرباح الشركات:

شركات االشخاص ختضع لنظام الضاريبة علاى الادخل االمجااىل ( ، )IRGلكان املشارع ساح هلاذا
الن ااوع م اان الش ااركات ،وبرغب اة م اان مؤسس اايها االنض اامام إىل نظ ااام الض اريبة عل ااى أرب اااح الش ااركات
( )IBSاختياريا وليس اجباريا ،من خالل تقدمي طلب اإلختيار مرف بالتصريح املنصوص عليه يف
املادة ( )151من قانون الضرائب املباشرة و الرساوم املماثلاة لادى مفتشاية الضارائب التابعاة للمقار
اإلجتماااعي للمؤسسااة /او الشااركة ،و هااذا اإلختيااار يكااون هنااائي طيلااة وجااود الشااركة،ومن هااذه
الشركات:
 شركات التضامن شركات التوصية البسيطة مجعيات املسامهة شركات املسامهة مبفهوم القانون التجاري -الشركات املدنية اليت مل تتكون على شكل شركة أسهم

 .4تحديد الوعاء( أو األساس )الخاضع للضريبة ) ( IBS

حيدد األساس اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات من خاالل الاربح الصاايف الاذي م حتقيقاه
خالل السنة املالية بعد خصم كل األعباء املقبولة من الناحية اجلبائية تبعا للصيغة التالية :
الربح الضريبي (أو الجبائي) = Σأرقام األعمال – Σاألعباء المقبولة جبائيا

لذلك فإن الربح اخلاضع للضريبة هو الربح الصايف اقدد من نتائج العمليات اليت تقوم هبا
الشركة أو أحد فروعها مهما كانت طبيعتها مبا يف ذلك التنازل عن أي عنصر من عناصر
األصول أثناء اإلستغالل أو هنايته.
كما حيدد الربح الصايف من الفرق يف قيم األصول الصافية لبداية وهناية الفرتة اليت جيب استخدام
النتائج اقققة فيها قاعدة للضريبة ،وحتسم الضريبة من الزيادات املالية  ،وتضا عند اإلقتطاعات
اليت يقوم هبا صاحب اإلستغالل أو الشركاء خالل هذه الفرتة.
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ما ااع اإلشا ااارة إيل ان الض ا اريبة علا ااى أربا اااح الشا ااركات يا ااتم حتديا اادها علا ااى أسا اااس ال ا اربح الض ا اريي
(او اجلباائي )،و لاايس علااى أساااس ال اربح اقاسااي اقاادد بااالفرق بااني اإلي ارادات والتكاااليف خااالل
السنة املالية .وحيدد الربح اقاسي بالصيغة التالية:
الربح الضريبي ( او الجبائي ) = الربح المحاسبي  +اإلستردادات – التخفيضات.

مع العلم أن:

الربح الضريي هو الربح اقاسي مع إجراء بعض التعديالت عليه .

اإلستردادات  :متثل التكاليف املدرجة يف حساب الربح اقاسي شريطة أن تكون مصاريف
إستغالل و أن ال تتجاوز احلد األقصى اقدد يف التشريع اجلبائي،وقد ترفض بصفة مؤقتة إىل أن
يتم تسديدها.

التخفيضات  :متثل التكاليف املدرجة يف حساب الربح اقاسي ،واليت يتم طرحها من اإليرادات

اقققة ،ومن امثلتها خسائر السنوات املرتاكمة إىل غاية السنة اخلامسة.

 .5حساب مبلغ الضريبة) ( IBS

بعد معرفة النشاط املمارس من قبل الشركة حيدد املعدل الواجب تطبيقه ،ومن مث يتم حساب
قيمة تلك الضريبة بتطبي العالقة التالية:

مبلغ الضريبة على أرباح الشركات = مبلغ الربح الجبائي xمعدل الضريبة.

 .6نظام تسديد الضريبة على أرباح الشركات(أو تسديد الضرائب على شكل تسبيقات):
يتم دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طري نظام يسمى نظام التسبيقات ،و الذي يعر
بالتسديد التلقائي و يتم وف ثالثة أقساط( أو تسبيقات ) خالل سنة االستغالل،باإلضافة إىل
رصيد تصفية يف السنة اليت تلي سنة االستغالل كما يوضحه اجلدول التايل :

الجدول رقم ( )03رصيد التصفية
القسط(أوالتسبيق)

تاريخ الدفع ( أوالتسديد)

مبلغ القسط

 )N)/ 2/20إىل )N (/3/20
الربح اجلبائ للسنة ( × )N-2املعدل ×()%30
االول
الاربح اجلبااائ للساانة × ) N-1املعاادل ×( )N) / 5/20 -)%30إىل )N (/6/20
الثاني
 )N) / 10/20إىل)N (/11/15
مبلغ القسط االول
قبل (N+1)/05/20
الربح اجلبائ للسنة ( × )N-1املعدل ×()%30
الثالث
قسر ر ر ر ررط التسر ر ر ر رروية الفاارق بااني نتيجااة الساانة ( )Nوجممااوع التساابيقات
(أورصيد التصفية ) الثالثة
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 .7التسجيل المحاسبي للتسبيقات الثالثة للضريبة على أرباح الشركات خالل السنة ()N

 .1.7التسجيل المحاسبي للتسبيق االول للضريبة على أرباح الشركات

يتم حتديد مبلغ القسط األول على أساس نتيجة السنة ( )N-2للسنة ()N
( إلعتبار ان النتيجة اجلبائية للسنة (  )N-1تكون غري معروفة بتاريخ )N(/03/20
من خالل الصيغة التالية:
مبلغ القسط األول= ربح السنة ( × )N-2المعدل ×()%30
قبل)N+1 (/03/20
حا /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات -القسط األول-
4441
إىل
حا /النقدية
531/512
الشرح  :اثبات قيمة مبلغ القسط األول للضريبة على أرباح الشركات

x
x

 .2.7التسجيل المحاسبي للتسبيق الثاني للضريبة على أرباح الشركات
قبل)N(/06/20
حا /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات -القسط الثاين-
4442
إىل
حا /النقدية
531/512
الشرح  :اثبات قيمة مبلغ القسط الثاين للضريبة على أرباح
الشركات .

y
y

 .3.7التسجيل المحاسبي للتسبيق الثالث للضريبة على أرباح الشركات
قبل)N(/11/20
حا /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات -القسط الثالث-
4443
إىل
حا /النقدية
531/512
الشرح  :اثبات قيمة مبلغ القسط االثالث للضريبة على أرباح
الشركات .
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 .8قسط التسوية
بعد القيام بعملية دفع األقساط الثالث تقوم الشركة حبساب قسط التساوية ( رصايد التصافية)
الااذي يعاال عاان الرصاايد الباااقي ماان الض اريبة علااى أرباااح الشااركات الواجبااة الاادفع ،و يااتم حسااابه
بالصيغة التالية :
مبلغ قسط التسوية =  IBSالسنة( Σ-)Nاالقساط ( او التسبيقات المدفوعة )

بعد حساب قسط التسوية منيز  3حاالت اساسية لتسوية رصيد التصفية و هي :
 .1.8إذا كان ( جمموع التسبيقات أكل من الضريبة املستحقة أي مبلغ قسط التسوية < ) 0
سالب جيب على إدارة الضرائب اجراء عملية تسوية حبيث يسرتجع مبلغ الرصيد أو يعتل تسبي
للسنة ( .) N+1
 .2.8إذا كان ( جمموع التسبيقات أصغر من الضريبة املستحقة أي مبلغ قسط التسوية >) 0
موجب فيجب على الشركة تسديد ما تبقى إىل قباضة الضرائب قبل .)N+1( 04/20
 .3.8إذا كان ( مبلغ قسط التسوية =  )0مبع أن جمموع التسبيقات = الضريبة املستحقة هذا
يدل على أن الشركة قامت بتسديد مبلغ الضريبة على أرباح الشركات وهي حالة نادرة الوقوع.
التسبيقات الثالثة تعد عوامل تدخل يف ختفيض الضغط على خزينة الشركة/أو املؤسسة.
مع االشارة إىل أن :
-التسبيقات الثالثة تدفع تبعا للتواريخ املذكورة يف اجلدول اعاله يف وثيقة .G °50

مع ّدالت الضريبة على األرباح الذي ختضع له الشركات حسب قانون املالية  2015هي: %19بالنسبة ألنشطة انتا ج السلع.
 %23بالنسبة ألنشطة البناء واالشغال العمومية والري  ،والسياحة واحلمامات باستثناء وكاالت
السفر.
 %26بالنسبة للألنشطة األخرى ،جتارة ،خدمات .....اخل .
 .9التسجيل المحاسبي للضريبة على أرباح الشركات في نهاية الدورة المالية
يف هناية الدورة املالية ،وبعد حتديد مبلغ النتيجة اجلبائية ،ومعرفة املعدل املطب يتم حتديد مبلغ
الضريبة السنوية ،والقيام بعملية التسجيل اقاسي ملبلغ الضريبة على أرباح الشركات يف دفاتر
يومية الشركة تبعا ملا يلي .
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 -قيد الضريبة على أرباح الشركات

N./12./31
695
444

حا /الضريبة على أرباح الشركات
إىل
حا /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات
الشرح:اثبات قيمة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات
السنوية

املبلااغ الساانوي
للضريبة

املبل ااغ الس اانوي
للضريبة

تذكير :
 فيما خيص املؤسسات حديثة االنشاء ،وعناد غيااب دورة مالياة أخارية يف هاذه الوضاعية
يعتمد يف حساب أقساط التسابيقات علاى رأس املاال املكتتاب املطلاوب ( أو رأس املاال
االجتماعي املسخر للشركة) بنسبة  %5أي:
مبلغ القسط =  × %5 × %30رأسال الشركة .
 خالل الفرتة  ( N+1)/02/20إىل  (N+1)/04/20تكون النتيجة اجلبائية للسنة
) (Nغري حمددة ،لذلك يتم االعتماد على النيجة اجلبائية للسنة ) (N-1حلساب
التسبي األول ( أو القسط األول ) اخلاص بالسنة ) (N+1للشركة .
تطبي ر ررق :01

النتيج ا ااة اجلبائي ا ااة للش ا ااركة ) (SNCلس ا اانيت ، 2015و  2016تق ا اادر ب ا ا ا

 1.200.000دج  ،و  1.300.000دج علااى الرتتيااب ،مااع العلاام أن الشااركة متااارس نشاااط
انتاااجي يتمثاال يف صااناعة املسااتلزمات الفالحيااة ،كمااا قاادم الشااركاء طلااب اإلختيااار مرفا بتص اريح
حسب املادة ( )151من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة لدى مفتشية الضرائب التابعة
للمقر اإلجتماعي للشركة
بإتباعها لنظام الضريبة على أرباح الشركات). (IBS
المطلوب :
حتديد قيمة التسبيقات الثالثة للضرييبة على أرباح الشركات ( ) IBSلسنىة .2017

الحل:

التسبيق االول لسنة (2017للفترة الممتدة من  2017/02/20إلى )2017/03/20
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إىل غاية  2017/03/31النتيجاة اجلبائياة لسانة  2016تكاون غاري معلوماة ،لاذلك يعتماد علاى
النتيجة اجلبائية لسنة ، 2015ويتم حتديد مبلغ القسط ( او التسبي ) األول بالصيغة التالية:
مبلغ القسط (اوالتسبي ) األول لسنة ( )2017للفرتة  201702//20إىل 2017/03/20
= النتيجة اجلبائية لسنة (%30× %19 × )2015
= 0.3×0.19× 1.200.000
=  68400دج
قبل2017/03/20
حر /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات -القسط الثاني-

4441
531/512

إلى

68400
68400

حر /النقدية

الشرح:اثبات قيمة مبلغ القسط االول للضريبة على أرباح
الشركات .

التسبيق الثاني لسنة (2017للفترة الممتدة من  2017/05/20إلى )2017/06/20
يف  2017/06/20تكااون النتيجااة اجلبائيااة اققا لساانة  2016معلومااة ،وعليااه تؤخااذ كأساااس
حلساب التسبي الثاين وتسوية التسبي األول لسنة 2017؛ بالصيغة التالية:
مبلغ التسبيق الثاني لسنة2017

=( النتيجة اجلبائية لسنة ( -2×) %30× %19 × )2016مبلغ التسبي االول

=(68400- 2×) 0.3×0.19×1.300.000
= 79800دج
قبل2017/06/20

حر /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات -القسط الثاني-

4442
531/512

إلى

79800
79800

حر /النقدية

الشرح:اثبات قيمة مبلغ القسط الثاني للضريبة على أرباح
الشركات .

التسبيق الثالث لسنة ( 2017للفترة الممتدة من  2017/10/20إلى )2017/11/20
مبلغ التسبي الثالث لسنة (= 2017النتيجة اجلبائية لسنة () %30× %19 × )2016
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=0.3×0.19× 1.300.000
= 74100دج
قبل2017/11/20

حر /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات -القسط الثاني-

4443
531/512

إلى

74100
74100

حر /النقدية

الشرح:اثبات قيمة مبلغ القسط االثالث للضريبة على أرباح
الشركات .

التسويات في نهاية سنة 2017
بعد هذه التسبيقات واليت جمموعها يقدر با 222300:دج ،وقيمة الضريبة على أرباح الشاركات
الواجب دفعها بإفرتاض أهنا نقدر با ، 280.000:يسجل قيد الضريبة كالتايل :
2016/12./31
حا /الضريبة على أرباح الشركات

695
444

إلى

280.000

280.000

حر /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات
الشرح:اثبات قيمة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات
السنوية-2017-

بعد القيام بعملية دفع األقساط الثالث يتم حساب قسط التسوية بالصيغة التالية :

مبلغ قسط التسوية =  IBSالسنة( Σ-)Nاالقساط ( او التسبيقات المدفوعة )

= 222300- 280.000
=  57700دج
مبا أن جمموع التسبيقات أصغر من الضريبة املستحقة ما يدل على أن ( مبلغ قسط التسوية >)0
أي موجب  ،لذا جيب على الشركة تسديد ما تبقى يف رصيد التسوية إىل قباضة الضرائب قبل
.2018/ 04/20
 -التسجيل المحاسبي إلظهار قيد التسوية

2017/12/31

444

حر /الدولة :الضريبة على أرباح الشركات

إلى

 4441حر /التسبيق األول -الضريبة على أرباح الشركات
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 4442حر /التسبيق الثاني -الضريبة على أرباح الشركات
 4443حر /التسبيق الثالث -الضريبة على أرباح الشركات
 4440حر /رصيد التسوية – المبلغ الباقي الواجب تسديده للضريبة علرى

79800
74100
57700

أرباح الشركات.

الشرح:اثبات عملية التسوية للضريبة على أرباح الشركات لسنة
-2017وتحديد رصيد التسوية أو المبلغ الباقي الواجب تسديده
قبل 2018/04/20

اسئلة للمراجعة
-

ماهو اهلد من تدريس مقياس حماسبة الشركات ؟
ماهو نص املادة  545من القانون التجاري اجلزائري ؟
اعط تفسريا لنص اخلاصية ' الشركة تع العقد و تع كذلك الشخص املعنوي الذي يتولد
عن العقد'
ميت تتم استشارة الشركاء لتقرير مصري الشركة ؟.
ماهي انواع الشركات التجارية اليت ال حيمل فيها النظام الضريي للنتائج الشركة بالضريبة ؟
ميت خيضع نصيبه كل شريك من الربح العائد اليه للضريبة على الدخل االمجايل()IRG؟.
اذكر اربع خصائص لشركات التضامن ؟
ماهي أوجه اإلختال بني شركة التضامن و التوصية البسيطة من حيث :
 نوع الشركاء
 مسؤولية الشركاء

-

 إدارة الشركاء
ماهي مكونات عقد الشركة " تضامن ؟ و ملاذا يعتل عمر الشريك هو أحد العناصر
الضرورية و اليت جيب أن يتضمنها عقد شركة التضامن؟
هل تنتهي مسؤولية الشريك املتضامن جتاه ديون و التزامات الشركة مبجرد وفاته ؟وضح.
أين يتم تسجيل عقد الشركة؟
ما أشكال تقدمي رأس املال يف شركة التضامن ؟
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أي حالة يظهر حساب شهرة اقل او حساب احتياطي رأس املال عند تكوين شركة
التضامن؟
عند انتقال ملكية األصول الثابتة للشركة -كحصة يف رأس املال – يتم نقلها باعتماد قيم
معينة  ،ماهي ؟
ما احلاالت اليت تشتمل عليها عملية انتقال األصول املتداولة إىل شركة التضامن ؟
ما القيمة العادلة لألصل؟ وملاذا تعتل هذه القيمة أفضل أساس لنقل ملكية األصول للشركة؟
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محاسد ة

 .Aالتذكير بعمليات التسجيل المحاسبي في دفاتر يومية شركة االشخاص والتوصية
البسيطة

تأسيس شركة التضامن مير مبرحلتني (كما م ذكره سابقا) :

 .1مرحلة الوعد بالمساهمة  :يرتتب عنها التزام أويل لكل شريك أ و مساهم من خالل اعاداد
عقااد تأساايس للشااركة،ويف هااذه املرحلااة يكااون الش اريك ماادين -بالقيمااة الاايت يتعهااد بتقاادميها
للشركة :

 .2مرحلة الوفاء( او التحصيل ) :يف هذه املرحلة ينفذ الشركاء أو املساامهني ماا تواعادوا باه جتااه
الشركة بتقدمي مسامهات مادية كاملة بتاريخ التأسيس ،أومسامهات مالية سواء كانت جزئية
أو كليااة ،ويف هااذه املرحلااة تكااون أحااد احلسااابات أو بعضااها أو مجيعهااا ( ح اا ، 2/ح اا، 3/
ح ا ا ا ا اا ،4/ح ا ا ا ا اا 5/وح ا ا ا ا اا 4671/م ا ا ا اادين ( أو مدين ا ا ا ااة)  ،م ا ا ا ااع جع ا ا ا اال (ح ا ا ا ا اا 45611 /أو
حا،45615/أوحسابات الغري) دائنة بالقيمة اليت م تقدميها أثناء مرحلة الوعد باملسامهة.

 .3مراحل تقديم المساهمات

 .1.3تقديم حصص أو مساهمات نقدية فقط (تحرير كلي)،
 -مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses d’apport

ففي هذه املرحلة يكون (حا ) 45615/مدين ،مع جعل حا 1012/دائن
N /..../...

45615

1012

حا /حصة نقدية للشريك ...
Apport en numéraire
إىل
حا/رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع
Capital souscrit appelé non versé
الشرح  :تقدمي املسامهات النقدية (حترير كلي)
Suivant acte notarié
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محاسد ة

 مرحلة الوفاء ( او التحصيل ) La Realisation de la Parts4671
45615

513/512
4671

1012
1013

N /..../...
حا /املوث )(Notaire
إىل
حا/حصة نقدية للشرييك ………
الشرح:تقدمي مسامهات الشريك......
N /..../...
حا /البنك أو الصندوق
إىل
حا /املوث ………
الشرح:شيك رقم ....أو وصل رقم.....
N /..... /......
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
Capital souscrit appelé versé
الشرح :حترير املسامهات

......
......

......
......

......
......

 .1.3تقديم حصص أو مساهمات نقدية فقط ( تحرير جزئي)
 -مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses D’apport

يف هااذه املرحلااة تكااون احلسااابات (ح اا 45611/أو ح اا ،45615/وح اا ) 45625/مدين اة ،مااع
جعل (حا،1012/وحا ) 1013/دائنني.
45615
109

1011
1012

N /..../...
حا /حصة نقدية للشرييك ………
حا /الشركاء :رأس مال مطلوب غير مدفوع
Associés ; Capital appelé non versé
إىل
حاا /رأس مال مطلوب غري مدفوع
حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع
الشرح :الوعد باملسامهات
Suivant acte notarié
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 مرحلة الوفاء بتقديم(او تحصيل ) المساهمات Réalisation des Apports4671
45615

 /املوث ......
إىل
حا //حصة نقدية للشرييك ………
Apport en numéraire
الشرح:
التحرير اجلزئى للمسامهات
N /..../...

513/512
4671

حا /البنك أو الصندوق
إىل
حا /املوث ………
الشرح:شيك رقم ....أو حوالة رقمVir.....

نفس التاريخ السابق

1012
1013

......
......

(*)

حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير املسامهات

......
......

 .1.1تقديم حصص أو مساهمات (عينية/أو مادية) فقط
 -مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses d’apport

يف هذه املرحلة يكون ( حا ) 45611/مدين ،مع جعل ( حا ) ،1012/دائن
45611

1012

N /..... /......
......
حا /احلصة العيينة –الشريك .....
Apports en nature
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
الشرح :حسب عقد التوثي
Suivant acte notarié
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 مرحلة الوفاء بتقديم( او تحصيل ) المساهمات Réalisation des ApportsN /..... /......

2
3

45611

حا......./
حا....../
إىل
حا /احلصة العينية –الشريك .....
الشرح :حتقي املسامهات

......
..….
…...
......
......

نفس التاريخ السابق

1012
1013

حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير املسامهات

......
......

 .1.2تقديم حصص أو مساهمات عينيةر ونقدية ( تحرير كلي)
 -مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses d’apport

يف هذه املرحلة يكون ( حا، 45611/و حا ) 45615/مدينني،مع جعل ( حا )1012/دائن
45611
45615
1012

N/...../....
حا /حصة عينية –الشريك ….
حا /حصة نقدية  -الشرييك ….
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
الشرح :حسب عقد التوثي
Suivant acte notarié
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أ.د سعودي بلقاسم –جامعة محمد بويدفا -المسدفلة -مقفدا
الشركات –السنة االولى ماستر-تخصص ادارة مالفة

محاسد ة

 مرحلة الوفاء بتقديم( او تحصيل) المساهمات Réalisation des ApportsN/...../....

2
3
4
4671
45611
45615

513/512
4671

حا……./
حا…. /
حا...../
حا...../
إىل
حا /حصة عينية –الشريك ….
حا /حصة نقدية  -الشرييك ….
الشرح :حتقي املسامهات
نفس التاريخ السابق
حا /البنك أو الصندوق
إىل
حا /املوث ………
الشرح:شيك رقم ....أو وصل رقم.....

......
......
......
......

......
......

......
......

نفس التاريخ السابق

1012
1013

حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير املسامهات

......
......

 .1.3تقديم حصص أو مساهمات عينيةر ونقدية ( تحرير جزئى)
 -مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses D’apport

يف ه ا ا ا ا ا ا ا ااذه املرحل ا ا ا ا ا ا ا ااة يك ا ا ا ا ا ا ا ااون (حا ا ا ا ا ا ا ا اا، 45611/وحا ا ا ا ا ا ا ا اا ) 45615/م ا ا ا ا ا ا ا اادينني،مع جع ا ا ا ا ا ا ا اال
(حا1012/حا /ا )1013دائنني
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45611
45615
45625
1012
1013

أ.د سعودي بلقاسم –جامعة محمد بويدفا -المسدفلة -مقفدا
الشركات –السنة االولى ماستر-تخصص ادارة مالفة

N/...../....
M1
حا /حصة عينية –الشريك ….
M2
حا /حصة نقدية -الشرييك …….
M3
حا /الشركاء :رأس مال مطلوب غير مدفوع
إلى
حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع.
حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح :حسب عقد التوثي
Suivant acte notarié

محاسد ة

M3
M1+M2

 مرحلة الوفاء بتقديم( او تحصيل ) المساهمات Réalisation des apportsN/...../....

2
3
4
4671
45611
45615

حا……./
حا…. /
حا...../
حا...../
إىل
حا /حصة عينية –الشريك ….
حا /حصة نقدية  -الشرييك ….
الشرح :حتقي املسامهات

......
......
......
......
M1
M2

/

513/512
4671

حا /البنك أو الصندوق
إىل
حا /املوث ………
الشرح:
شيك رقم ....أو حوالة رقمVire.....
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1012
1013

أ.د سعودي بلقاسم –جامعة محمد بويدفا -المسدفلة -مقفدا
الشركات –السنة االولى ماستر-تخصص ادارة مالفة

/
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير املسامهات ا

محاسد ة

M1+M2
M1+M2

(*)

تاريخ آخر

4671
45625

حا /املوث ......
إىل
حا /الشركاء :رأس مال مطلوب غير مدفوع
الشرح:حترير باقي املسامهات

/

513/512
4671

1012
1013

حا /البنك أو الصندوق
إىل
حا /املوث ………
الشرح:شيك رقم أو حوالة رقمVir ….

/
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير باقي املسامهات
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تطبيق : 01

أ.د سعودي بلقاسم –جامعة محمد بويدفا -المسدفلة -مقفدا
الشركات –السنة االولى ماستر-تخصص ادارة مالفة

محاسد ة

يف  2017/03/04اتف الشريكان (، )x1و( )x2على تكوين شركة تضامن ) (SNCللبناء
واالشغال العمومية الكلى والري برأس مال قدره  6.000.000دج ويقتسمان رأس املال
و األرباح و اخلسائر بنسبة  1:2على التوايل  ،حيث قدما:
الشريك (500.000 :)x1دج نقدا ،شيك  1.500.000دج حمرر بإسم الشركة ،

 1.500.000دج معدات نقل  ،مواد اولية ولوازم بقيمة  500.000دج.

الشريك ( :)x2أراضي بقيمة 1.000.000دج ،عمالء  700.000دج ،والباقي سدده
نقدا.
معلومات اضافية :
-

-

قيمة العمالء تتضمن ديون معدومة مببلغ  37.000دج ،وديون مشكوك يف حتصيلها مببلغ
 250.000دج يتحملها الشريك اثناء التأسيس.
حتصيل املسامهات النقدية ،و قيمة العمالء يف ، 03/10كما تبني اثناء عملية حتصيل
املسامهات من قبل العمالء أن املبلغ  200.000دج من الديون املشكوك فيها لن يتم
حتصيلها ويتحملها الشريك.
بعد اجراء عملية التقييم للمواد األولية واللوازم يف  03/20تبني أن قيمتها اخنفضت مببلغ
 100.000دج.
م حتصيل كل من قيمة معدات النقل ،املواد االولية واللوازم ،واالراضي يف . 03/25
ترتب عن عملية التأسيس مصاريف أداءات التسجيل با  2000دج،اتعاب املوث
 4000دج خارج الرسم (  ) tva19%سددت نقدا يف . 04/02

المطلوب :

 .1اثبات القيود الالزمة لتنفيذ اإلتفاق بني الشريكني (، )x1و ( )x2يف دفاتر الشركة
 .2فتح احلسابات وحتديد االرصدة

 .3اعداد ميزانية الشركة ) ( CNSبتاريخ . /04/02
الحل:

 .1اثبات القيود الالزمة لتنفيذ اإلتفاق بين الشريكين (، )x1و ( )x2في دفاتر الشركة
 .1.1مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses d’Apport
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أ.د سعودي بلقاسم –جامعة محمد بويدفا -المسدفلة -مقفدا
الشركات –السنة االولى ماستر-تخصص ادارة مالفة

محاسد ة

6
القيمة االسمية الجديدة = مبلغ العمالء المقدم كحصة من الشريك-مبلغ الديون المعدومة
= 663000= 37000-700.000دج
2017/03/04

4561101
4561102
4561501
4561502
45615

1012

491

حا /حصة عينية الشريك )(x1
Apport en numéraire
حا/حصة عينية –الشريك )(x2
Apports en nature
حا /حصة نقدية الشريك )(x1
حا/حصة نقدية الشريك )(x2
حاا /حصااة نقدياة الشاريك ) -(x2مقابال الااديون
املشكوك فيها
إىل
حا/رأس مال مكتنب مطلوب غري مدفوع
Capital souscrit appelé non
appelé
حا/مؤونة تدين قيمة العمالء
الشرح :الوعد بتقدمي املسامهات
Suivant acte notarié

2.000.000
1.000.000
2.000.000
963000
250.000

5.963.000

250.000

 .2.1مرحلة الوفاء بتقديم(او تحصيل) المساهمات Réalisation des Apports
2017/03/10

4671
411
491
455
4561501
4561502
45615

حا /املوث
حا /العمالء
حا /مؤونة تدين قيمة العمالء
حا /حساب جاري الشريك )(x2
إىل
حا /احلصص النقدية للشريك )(x1
حا /احلصص النقدية للشريك )(x2
حاا /حصااة نقديااة الشاريك ) -(x2مقاباال الااديون
املشكوك فيها.
الشرح  :حتقي ( أو تنفيذ) املسامهات
/
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512
531
411
4671
455

1012
1013

211
2182
31
455
4561101
4561102

أ.د سعودي بلقاسم –جامعة محمد بويدفا -المسدفلة -مقفدا
الشركات –السنة االولى ماستر-تخصص ادارة مالفة

حا /البنك
حا /الصندوق
إىل
حا /العمالء
حا /املوث
حا /حساب جاري الشريك )(x2
الشرح  :حتقي ( أو تنفيذ) املسامهات النقدية
/
حا/رأس مال مكتنب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح  :حتقي املسامهات النقدية
/03/25
حا /حا/أراضي
ح ا اا /مع ا اادات نق ا اال
حا /مواد اولية ولوازم
حا /جاري الشريك
إيل
حا /حصة عينية للشريك )(x1
حا /حصة عينية للشريك )(x2
الشرح :حتقي املسامهات العينية
/

531
455

حا /الصندوق
إىل
حا /جاري الشريك )(x2
الشرح :حتقي املسامهات
/

2011
4456
4011

حا /مصاريف التاسيس
حا/الرسم على القيمة املضافة )tva (19%
إىل
حا/موردو اخلدمات
الشرح :فاتورة رقم....
/
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1.500.000
1.463.000
463.000
2.300.000
200.000

2.963.000
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1.500.000
400.000
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1.000.000

100.000
100.000

6.000
760
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أ.د سعودي بلقاسم –جامعة محمد بويدفا -المسدفلة -مقفدا
الشركات –السنة االولى ماستر-تخصص ادارة مالفة

6

حا/رأس مال مكتنب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح  :حترير املسامهات املادبة
04/ 02
/موردو اخلدمات
إىل
حا /الصندوق
الشرح  :وصل رقم.......

1012
1013

4011
531

محاسد ة

3.000.000
3.000.000

6760
6760

 .2فتح الحسابات وتحديد االرصدة.
حر4561101/

م

د

م

د

حر4561102/

م

د

حر4561501/

2000000

2000000

1000000

1000000

2000000

2000000

2000000

.2000000

1000000

1000000

2000000

.2000000

م

م حر45615 /

حر 4561502/د

م

د

د

حر1012/

963000

963000

250000

250000

5963000

5963000

963000

963000

250000

250000

5963000

5963000

حر 491/د

م

حر4671/

م

م

د

د

حر411/

250000

250000

2300000

2300000

463000

463000

250000

250000

2300000

2300000

463000

463000

حر 455./د

م

200000

200000

100000

100000
300000
م

300000
حر 1013/د
2963000

5963000

5963000

حر 512./د

م
1500000

م

م

1463000
1500000

1500000

حر 531/د

1500000

حر211/

د

1000000

100000

1563000
م

1563000
د

1500000

3000000
5963000

1556240

حر2182./

1500000

1000000

1000000

6760

1000000
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أ.د سعودي بلقاسم –جامعة محمد بويدفا -المسدفلة -مقفدا
الشركات –السنة االولى ماستر-تخصص ادارة مالفة

6

م

حر 31/د

400000

حر2011/

م
6.000

400000

حر 4456/د

760

40000
0

400000

د

م

محاسد ة

760

6.000

6000

6000

م

حر 4011/د

6760

6760

6760

6760
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760

760

 .3اعداد ميزانية الشركة ) (SNCبتاريخ 2017/04/02
ر.ح
2

2011
211

2182

اسم الحساب
االصول غير الجارية
مصاريف التأسيس
اراضي
معدات نقل
مجموغ االصول غير الجارية

5/4/3
3

31
4456

5

512
531
/

المبلغ االجمالي
6.000
1.000.000
1.500.000
2.506.000

المبلغ الصافي

00
00

6.000
1.000.000
1.500.000

00

2.506.000

10
1013

المخزونات
مواد أولية

الرسم علي القيمة املضافة

رؤوس االموال الخاصة

رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع

المجموع ()1

االصول الجارية

حسابات الغير

4

إوم

ر.ح

اسم الحساب

المبلغ الصافي
5.963.000

5.963.000

الخصوم غير الجارية
500.000

100.000

760

400.000

مجموع الخصوم غير الجارية ()2
الخصوم الجارية

760

الحسابات المالية
البنك
الصندوق

1.500.000
1556240

مجموغ االصول الجارية

3.557.000

100.000

مجموع أصول الشركة

6.063.000

100.000

-

1.500.000
1556240
3.457.000
5.963.000
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/

مجموع خصوم الشركة

00.00
00.00

00.00
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6

في  2017/ 12/31يسجل القيديين التاليين :الت ر رأسيس
681
2811

2017/12/31
حا /خمصص إطفاء مصاريف التأسيس
إىل
حا /اهالك مصاريف التأسيس
الشرح:
/

2811
2011

حا /اهالك مصاريف التأسيس
إىل
حا /اهالك مصاريف التأسيس
الشرح :ترصيد حا2011/

6.000
6.000

6.000
6.000

حتمل
طبقا للنظام اقاسي املايل) (SCFال تعاجل مصاريف التأسيس كأصول بل كتكاليف ّ
على الدورة اليت وقعت فيها ،لذلك يرصد (حا ) 2011 /قبل اعداد امليزانية اخلتامية.

تطبيق - 02للمحاولة

يف  2017/ 02/5إتفقا الشريكني ) (x1و ) (x2على تأسيس شركة تضامن)( CNSبرأسال
قدره5.300.000 :دج .ويف  03/15قدما:
الشريك ) : (x1شيك مببلغ 300.000دج م وضعه عند حمرر العقد التأسيسي()Notaire

الشريك ) :(x2عقار مببلغ 2.500.000دج ،أراضي مببلغ 1.500.000دج ،وخمزونات
بضائع مببلغ 1000.000دج ،
 بعد اجراء عملية التقييم يف  03/10ملسامهات الشريك )، (x2لوحظ أن قيمة العقارارتفعت مببلغ  350.000دج.
 حتصيل الشيك املودع للموث باحلساب البنكي للشركة يف .03/ 25 عملية التأسيس تطلبت مصاريف خمتلفة با 9000دج خارج الرسم) ،( TVA %19متسويتها بشيك بنكي يف ./03/30
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أ.د سععديدب قاس ع –جامدععم مد ععض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

المطلوب :

الت ر رأسيس

 .1تسجيل القيود اقاسبية بدفرت يومية الشركة) .( CNS
 .2فتح احلسابات وحتديد االرصدة.

 .3اعداد امليزانية االفتتاحية للشركة ) ( CNSبتاريخ 2017/03/30

تطبيق ( : 03حالة تقدمي شريك أصول و خصوم ميزانيته كحصة يف رأس مال الشركة ) يف

 2017/04/04إتفقا الشريكني( )x1و( ، )x2على تأسيس شركة(  )SNCبرأسال قدره
4300.000دج ،حيث قدم الشريكيني مايلي:

الشريك ( :)x1قدم أصول و خصوم ميزانية مؤسسته متضمنة العناصر التالية:
 .1جانب األصول

ر.ح

اسم الحساب

 .2جانب الخصوم

المبلغ

2

أصول غير جارية

211

أراضي

/4/3

أصول جارية
بضائع

500.000

30

مواد أولية و لوازم

300.000
100.000

5

31
4

411
419
5

512
531

تثبيتات مادية

ر.ح
1

500.000

101

عمالء
ضمانات

الحسابات المالية
البنك
الصندوق

مجموع.أ.جارية ()02

المجموع األصول

أموال خاصة
راس املال
مجموع ()01

مجموع أ.غ جارية ()01

حسابات الغير

اسم الحساب

200.000
50.000

401
403

المبلغ
1.300.00
0
1.300.000

خصوم غير جارية

00.00

مجموع خ.غ جارية()02

00.00

خصوم جارية

400.000

ما ا ا ا ا ا ااوردو املخزونا ا ا ا ا ا ااات و
اخلدمات
أوراق دفع

50.000

مجموع خصوم جارية ()03

450.000

1250.000
1.750.000

المجموع الخصوم

1.750.000

الشريك ( :)x2قدم سندات توظيف مببلغ 600.000دج ،وشيك بنكي مببلغ2000.000دج
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أ.د سععديدب قاس ع –جامدععم مد ععض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

كما 6
قدرت قيمة اقل التجاري للشريك( (x1با 400.000دج (تاريخ الوفاء بتقدمي
أسيس متثلت يف حقوق التسجيل مببلغ
التأسيس
املسامهات يوم ، )04/20مع العلم أن مصاريفالت ر ر
 15000دج خارج الرسم (، )TVA%19أتعاب املوث  12000دج بكل الرسوم
( ، )TVA%19سددت مجيع املصاريف بشيك بنكي بتاريخ.04/25
المطلوب :

 .1تسجيل القيود اقاسبية بدفرت يومية الشركة).( SNC
 .2تسجيل مصاريف التأسيس

 .3اعداد امليزانية االفتتاحية للشركة ) ( SNCبتاريخ 2016/04/25
الحل :

شكل  :تقسيم رأس المال بين الشريكين( ) x1و( )x2
راس المال

4.300.000

الشريك () x1

مبلغ صافي المركز
المالي للشريك

الشريك ()x2

سندات توظيف
600.000

بنك

2000.000

مبلغ صافي المركز المحلي للشريك (= )x1

مجموع األصول – مجموع الديون  +قيمة المحل التجاري

= 400.000 + )50.000 + 400.000 ( – 1.750.000
= 1700.000 = 400.000 + 450.000 – 1750.000دج
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6 .1
تسجيل قيود التأسيس للشركة()SNC

promesse
أسيس
.1.1مرحلة الوعد بالمساهمة  d’Apportالت ر ر
2017/04/04

4561101
4561502
1012

حا /حصة عينية -الشريك ()x1
حا /حصة نقدية -الشريك () x2
إىل
حا /رأسال مكتتب مطلوب غري مدفوع
الشرح :وعد بتقدمي املسامهات

1700.000
2600.000
4300.000

.2.1مرحلة الوفاء بالمساهمة Réalisation des Apports
04/20

207
211
30
31
411
419
512
531
4561101
401
403

حا/شهرة
حا/اراضى
حا/بضائع
حا/مواد أولية ولوازم
حا/الزبائن
حا/ضمانات
حا/البنك
حا /الصندوق
إىل
حا /حصة عينية  -الشريك ()x1
حا/مورد املخزونات
حا/اوراق دفع
الشرح  :حتقي املسامهات
حسب عقد التنازل suivant acte de cession
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100.000
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503
512

6

/
حا /سندات توظيف
حا /البنك
إىل
حا /حصة نقدية -الشريك ()x2
الشرح  :حتقي املسامهات حسب عقد التنازل
suivant acte de cession

الت ر رأسيس

4561502

600.000
2000.000
2.600.000

 .2تسجيل مصاريف التأسيس

 .1.2تسجيل المصاريف حسب طبيعتها
04/20

6354

حا /حقوق التسجيل

6226

حا /اتعاب

4456

حا /الرسم على القيمة املضافة
TVA sur antre biens et services
حا/مورد اخلدمات
fournisseurs de services
الشرح:
……Droit d’enregistrement honoraire fac n

4011

Droit d’ enregistrement
Honoraires du notaire

15000
10084.04
4765.96
29850

تحمل على الدورة التي وقعت فيها
 .2.2االعتراف بها كتكاليف ّ
التسجيل المحاسبي
2011

Cmptabilisation en Frais D’tablissement

حا /مصاريف التأسيس

4456
4011

./04/20

constitution frais de
حا/الرسم على القيمة املضافة
إىل
حا /مورد اخلدمات
الشرح:فاتورة رقم...

-71-

25084.04
4765.96
29850

محاضرTD+6
4011

6

أ.د سععديدب قاس ع –جامدععم مد ععض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

2017/04/25

حا/مورد اخلدمات
إىل
حا /البنك
الشرح :شيك رقم.......
Chéque n…….Agence ….

الت ر رأسيس

512

29850
29850

 يؤخذ باإلختيار  2.2عند تسجيل المصاريف في دفاتر يومية الشركة2017/04/25

1012
1013

حا /رأسال مكتتب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا /رأسال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح  :حترير املسامهات
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4.300.000
4300.000

 .3الميزانية االفتتاحية للشركة ) (SNCبتاريخ 2016/04/25
ر.ح
2
2011
207
211
5/4/3
3
30
31
4
411
419
4456
5
503
512
531
/

اسم الحساب
االصول غير الجارية
مصاربف التاسيس
شهرة اقل
اراضي
مجموغ االصول غير الجارية
االصول الجارية
المخزونات
خمزون بضائع
مواد اولية ولوازم
حسابات الغير
الزبائن
ضمانات
الرسم علي القيمة املضافة
الحسابات المالية
سندات توظيف
البنك
الصندوقمجموغ االصول الجارية
مجموع أصول الشركة

المبلغ االجمالي

المبلغ الصافي

25084.04
400.000
500.000

25084.04
400.000
500.000

925084.04

925084.04

300.000
100.000

300.000
100.000

500.000
100.000
4765.96

500.000
100.000
4765.96

600.000
2170150
50.000
3824915.96
4750000

600.000
2170150
50.000
3824915.96
4.750.000
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ر.ح
10
1013

401
403

/

اسم الحساب
رؤوس االموال الخاصة
رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع

المجموع ()1
الخصوم غير الجارية
مجموع الخصوم غير الجارية ()2
الخصوم الجارية
مورد املخزونات
اوراق دفع

مجموع الخصوم الجارية ()3
مجموع خصوم الشركة

المبلغ الصافي
4.300.000

4.300.000
00.00
400.000
50.000

450.000
4.750.000
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في  2017/ 12/31يسجل القيديين التاليين:
2017/12/31
681
2811

2811
2011

حا /خمصص إطفاء مصاريف التأسيس
إىل
حا /اهالك مصاريف التأسيس
الشرح:
/
حا /اهالك مصاريف التأسيس
إىل
حا /اهالك مصاريف التأسيس
الشرح :ترصيد حا2011/

25084.04
25084.04

25084.04
25084.04

للتذكير :طبقا للنظام اقاسي املايل) (SCFال تعاجل مصاريف التأسيس كأصول بل كتكاليف
حتمل على الدورة اليت وقعت فيها  ،لذلك يرصد (حا ) 2011 /قبل اعداد امليزانية اخلتامية.
ّ
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أسيس
الحاالت الخاصة في الت ر ر
التجارية
الشركات

 .Iالحسابات الجارية للشركاء (حر)455/

Les Comptes Courants Des Associérs

 .Aالمفهوم  :يعتل احلساب اجلاري للشريك حساب مستقل عن احلسابات اخلاصة بالشركة ،
ويتعرض للتغيري بإستمرار نتيجة العمليات اليومية اليت تقوم هبا الشركة،و ميثل حصة الشريك
يف رأس مال الشركة (حساب األموال اجلماعية) ،وتقيد فيه مجيع حقوق الشركاء ،والتزاماهتم
بدفاتر الشركة.

 .Bالحاالت التي يكون فيها الحساب الجاري للشريك دائنا أو مدين

 .1الحرراالت الترري يكررون فيهررا حسرراب جرراري الشرريك دائنررا (حا لصااا الشااركاء) ،يكااون
دائنا مبجموع ما يستحقه الشركاء على الشركة.

.1.1نصيب الشريك من االرباح المحققة

(N+1) /01/01

120
110

حا /نتيجة الدورة الصافية
إىل
حا /املرحل من جديد
الشرح  :ترصيد حا120/

x
X

تاريخ انعقاد الجمعية العامة(الفترة من ) N+1(/03/31إلى غاية (N+1)/06/30
…(N+1) /..../

110
106..
455
457
1013

حا /مرحل من جديد
إىل
حا /احتياطات
حا /حساب جاري الشريك
حا /حصص االرباح للتوزيع
حا /رأس مال مكتت مطلوب مدفوع
الشرح  :توزيع نتيجة الدورة
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الشركة
أسيس
.2.1المبالغ المدفوعة من طرف الشريك باسم الت ر ر
(N) /...../...

6..
4011

x

حا......... /
إىل
حا /موردو اخلدمات
الشرح  :فاتورة.....أو وصل رقم...

x

(N) /...../...

4011
455

x

حا /موردو اخلدمات
إىل
حا /حساب جاري الشريك.....
الشرح  :ترصيد حا،4011/

x

.3.1بجميع الحقوق األخرى
(N) /...../...

2
3
4
5
455

حا /التثبيت املع
حا /خمزونات
حا /حسابات الغري املدينة
حا /حسابات مالية
إىل
حا /حساب جاري الشريك...
الشرح  :حقوق الشريك
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أسيس ( ديرن لصرالح الشرركة)  ،يكرون
يك مدينا
 .2الحاالت التي يكون فيها حساب جاري الشرالت ر ر
مدين بما تستحقه الشركة .

 .1.2نصيب الشريك في الخسارة
(N) /...../...

455
129

حا /حساب جاري الشريك.....
إىل
حا /نتيجة الدورة (خسارة)
الشرح  :نصيب الشريك يف حالة اخلسارة

x
x

 .2.2األموال المدفوعة من طرف الشركة باسم الشريك
(N) /...../...

455
531/512

حا /حساب جاري الشريك.....
إىل
حا /البنك أو الصندوق
الشرح  :شيك رقم.....أو وصل رقم.....

x
x

 .3.2بجميع اإللتزامات األخرى
(N) /...../...

455
401

حا /حساب جاري الشريك.....
إىل
حا /مورد املخزونات واخلدمات
الشرح :التزامات الشريك اجتاه الشركة

x
x

تطبيق : 01
يف  2017/ 10/10قرر الشريك ( )Aدفع مبلغ 500.000دج يف صندوق الشركة.
يف  10/12سحب الشريك ( )Bمبلغ  400.000دج من حساب بنك الشركة.
يف  10/14سدد الشريك ( )Bمصاريف خمتلفة على الشركة مببلغ 20.000دج.
يف  10/27دفعت الشركة مبلغ 15000دج من الصندوق للشريك (  )Aملكافئته عن أعماله
اإلدارية.
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يف  2016/12/31حققت الشركة ربح قدر با الت ر ر
أسيس،مع العلم أن الشريكني قد سامها
300.000
يف رأسال الشركة بنسبة  %60 ،%40على الرتتيب.
المطلوب :

 -تسجيل مختلف العمليات بدفتر يومية الشركة ()X

الحل :

 تسجيل القيود بدفتر يومية الشركة2017/10/10

531
4551

حا /الصندوق
إىل
حا /حساب جاري الشريك()A
الشرح  :وصل رقم...
2017/10/12

4552
512

حا /حساب جاري الشريك)(B
إىل
حا /البنك
الشرح  :شيك رقم....
2017/10/14

6
4551

حا....... /
إىل
حا /حساب جاري الشريك)(A
الشرح ........ :
2017/10/27

4551
531

حا /حساب جاري الشريك( ) A
إىل
حا /الصندوق
الشرح . :وصل رقم...
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(N+1)/ 01/01الت ر رأسيس

120

حا /نتيجة الدورة الصافية
إىل
حا /مرحل من جديد
الشرح  :ترصيد حا120/

110

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

110

حا /نتيجة الدورة الصافية
إىل
حا /حساب جاري الشريك()A
حا /حساب جاري الشريك()B
الشرح  :نصيب كل شريك من نتيجة الدورة الصافية

4551
4552

300000
300000

300000

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

4551
4552
4443

حا /حساب جاري الشريك()A
حا /حساب جاري الشريك()B
إىل
حا /الضريبة على رؤوس األموال املنقولة )(IRCM
الشرح  :افتطاع مبلغ الضريبة على رؤوس األموال املنقولة ( بتسبة
 ،) %10تسجل يف الوثيقة ، G1وتسدد بقباضة الضرائب مبقر
سكن الشريك املكلف بالضريبة

120000
180000

12000
18000
30.000

تطبيق -02للمحاولة
قي  2017 /01/05قام حماسب الشركة )، (SNCبتحرير شيك بإسم الشريك ) (Aلتسديد
فاتورة الكهرباء والغاز اخلاصة به بأمر من مسري الشركة  -نظرا لغيابه -مببلغ 16500دج .
يف  01/15وضغ الشريك ( )Bشيك بنكي مببلغ 200.000دج حتت تصر الشركة .
يف  01/25قاام كال مان الشاريكني ) (Aو) (Bبساحب ماقيمتاه 25000دج و  55000دج
من البضائع الستعماهلما الشخصي على الرتتيب.

-79-

محتاضرةTD+9

أ.د س عديدب قاس ع –جامدععم مد ععض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

المطلوب :

تسجيل خمتلف العمليات بدفرت يومية الشركة (.)Xالت ر رأسيس

 .IIحساب التسبيقات للشركاء

املبالغ املسحوبة من قبل الشركاء خالل السنة تعد كنسبيقات على االرباح املتوقع حتقيقها يف
هناية السنة املالية وتقيد يف حساب (حا )4091/كتسبيقات للشركاء يف اجلانب املدين  ،وهذا
مايسمح مبعرفة شكل املسحوبات

 .1مسحوبات نقدية ( :البنك،الصندوق)...

N / ..../.....

4091
531/512

حا /تسبي للشربك.....
إىل
حا /البنك أو الصندوق
الشرح ........ :

x
x

 .2مسحوبات بضائع( بسعر الشراء أو البيع )
N / ..../.....

4091
700

حا /تسبي للشربك.....
إىل
حا /مبيعات بضائع

x
x

الشرح  :مسحوبات بضائع
N / ..../.....

455
4091

حا /حساب جاري الشريك
إىل
حا /تسبي للشربك......
الشرح  :ترصيد حا4091/

x
x

 .3مس ر ررحوبات أخ ر رررى غي ر ررر نقدي ر ررة  :يف الغال ا ااب تكا ااون عب ا ااارة ع ا اان أص ا ااول ثابت ا ااة وتس ا ااجل
كمسحوبات بقيمتها اقاسبية اوالدفرتياة أو القيماة املتفا عليهاا فكأهناا متثال عملياة بياع (أو
تنازل) لألصل ،وقد ينتج عنها مايلي:
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 .1.3حالة تحقيق ارباح (فائض قيمة)
N / ..../.....

4551
28
21
752

الت ر رأسيس

حا /حساب جاري الشريك
حا /خمصصات االهتالك
إىل
حا /األصل املع ......

x1
x2
y1
y2

ح اا /ف رروائض الق رريم الناتج ررة م ررن التن ررازل ع ررن

أصول تجهيز غير مالية

الشرح :ترصيد حا21/

.2.3حالة تحقيق خسارة ( نقص قيمة)
N / ..../.....

455
28
652

حا /حساب جاري الشريك
حا /خمصصات االهتالك

ح اا/نررواقص القرريم الناتجررة مررن التنررازل عررن أصررول

x1
x2
x3

تجهيز غير مالية
21

إىل

حا /األصل املع ......
الشرح  :ترصيد حا21/

x1+x2+x3

تطبييق:
( )Aو )(Bشريكان يف شركة تضامن )  ( SNCقاما خالل شهر فيفري  2017مبا يلي:
يف  02/03س ااحب الش ا اريك ) (Aم اان احلس اااب البنك ااي للش ااركة مبل ااغ  500.000دج
إلقتناء جتهيزات منزلية خاصة به.
يف 02/15س ااحب الش ا اريك) (Bبض ااائع مبل ااغ 400.000دج م اان الش ااركة ،م ااع العل اام ان
تكلفة البضائع قدرت با 370.000دج.
يف  02/25م التنااازل عاان شاااحنة لصااا الشاريك) (Aمببلااغ 1200.000دج ،مااع العلاام
انه م اقتناؤها يف  2014/07/12مببلغ  1170.000دج بكل الرسوم ). (TVA%17
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الحل:

الت ر رأسيس

 .1مسحوبات نقدية (:البنك)

2017/ 02/03

4091
512

500.000

حا /تسبي للشربك)(A
إىل
حا /البنك
الشرح  :شيك رقم.....

500.000

 .2مسحوبات بضائع ( بسعر الشراء أو البيع)
2017/ 02/15

4091
700

400.000

حا /تسبي للشربك( ) B
إىل
حا /مبيعات بضائع
الشرح :مسحوب بضائع للشربك ( )Bبسعر البيع

400.000

اتفق على سعر البيع
/

600
30

370.000

حا /بضائع مستهلكة
إىل
حا /لضائع
الشرح  :مذكرة اخراج رقم ..........

370.000

ت ررذكير :املس ااحوبات متث اال التا ازام عل ااى الشا اريك الس اااحب اجت اااه الش ااركة إىل ح ااني حتقا ا االرب اااح
،واستالمه حلصته منها،فهذه املساحوبات ساتظهر يف احلسااب اجلااري لاذلك الشاريك،وحيمل هاذا
احلساب بقيمة املسحوبات الشخصية.
N / ..../.....

4551
4552
4091

حا /حساب جاري الشريك)(A
حا /حساب جاري الشريك)(B
إىل
حا /تسبي للشربك......
الشرح  :ترصيد حا4091/

900.000

 يرصد حا، 4551/و جا 4452/مع حا 457 /بعد توزيع االرباح
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 .3مسر ررحوبات أخر رررى غير ررر نقدير ررة  :تتمثر ررل فر رري التن ااازل ع اان ش اااحنة لص ااا الش ا اريك)(A

أسيس
مببلااغ 1200.000دج تسااجل كمسااحوبات الت ر ر
اقاس اابية اوالدفرتي ااة أو القيم ااة املتف ا
بقيمته ااا
عليها فكأهنا متثل عملية بيع (أو تنازل) لألصل ،وقد ينتج عنها مايلي:

 -حالة تحقيق ارباح (فائض قيمة)

/02/25

4551
28
21
752

حا /حساب جاري الشريك
حا /خمصصات االهتالك
إىل
حا /معدات نقل
ح ا اا ./ف ا اوائض الق اايم الناجت ااة م اان التن ااازل ع اان
معدات نقل
الشرح :

1200000
333333.4
1000000
533333.4

 يعاد مبلغ الرسم على القيمة املضافة واملقدر با 113333.6:دج لقباضة الضرائب.

 .IIIفوائد الحسابات الجارية Les Avances des Comptes Courant

اهلد من حساب الفوائد على احلسابات اجلارية للشركاء هو ضمان العدالة بني الشركاء فيما
يتعل مبسحوباهتم أو مدفوعاهتم.
ومن اجل ذلك يستخدم احلسابني التاليني:
 حا 661 /أعباء الفوائد حا 761 /إيرادات العوائدتطبيق:

يف  2016/12/31تبني من امليزانياة اخلتامياة للشاركة ) (xأن رصايد احلسااب اجلااري للشاريك
) (Aم ا ا اادين مببل ا ا ااغ 15000دج  ،وحس ا ا اااب ج ا ا اااري الش ا ا ا اريك) (Bدائ ا ا اان ب ا ا ا ا 12.000دج.

مع العلم أهنا حتسب فوائد على احلسابات اجلارية مبعدل  %14سنويا،وأن متوسط حساب هذه
الفوائد هو  7أشهر للشريك )، (Aو  8شهر للشريك )(Bخالل سنة .2016
الشريك ( )Aدفع مبلغه حلساب بنك الشركة ،و الشريك ( )Bسحب مبلغه كاملة منه
600دج نقدا ،والباقي بشيك بنكي.
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المطلوب:

 .1تسجيل قيود الفوائد يف دفاتر يومية الشركة .الت ر رأسيس
 .2تسجيل مسامهة اإلجراء من األرباح.
الحل:

 .1تسجيل قيود الفوائد يف دفاتر يومية الشركة

الفائدة السنوية للشريك ( 1225 = 0.14 × 12/7 ×15000 : )Aدج
الفائدة السنوية للشريك ( 1120 = 0.14 × 12/8 ×12000 : )Bدج

 875=15000 × 12/5 × 0.14دج
 560= 12000×12/4×0.14دج
 -ترصيد حساب الشريك )(A

( 2100 = ) 875 + 1225
2016/ 12/31

512
4551

حا /البنك
إىل
حا /حساب جاري الشريك)(A
الشرح virment bancaire n….. :

 -ترصيد حساب الشريك )(B

حا /حساب جاري الشريك)(B
512
531

21000

( 1680 = )560 + 1120
2016 / 12/31

4552

21000

1680

إىل

1080

حا /البنك
حا/الصندوق

600

الشرح  :شيك رقم،.....وصل رقم......

 .2تسجيل مساهمة اإلجراء ( العمال في استثمار المؤسسة ) من األرباح
2016 / 12/31

512
761

حا /البنك
إىل
حا /ايرادات فوائد الشريك)(A
الشرح  :ايرادات الفوائد
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2016 / 12/31

661

حا /أعباء فوائد الشريك )(B
إىل
حا /حسب جاري الشريك)( B
حا./الصندوق
الشرح  :شيك رقم،.....وصل رقم......

الت ر رأسيس

455
531

2016 / 12/31

455
761

حا /حساب جاري الشريك)( A
إىل
حا /ايرادات فوائد الشريك)(A
الشرح :
2016 / 12/31

661
455

حا /أعباء فوائد الشريك )(B
إىل
حا /حسب جاري الشريك)( B
الشرح  :شيك رقم،.....وصل رقم......
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 .IVقروض الشركاء و فوائدها في شركات االشخاص

الت ر رأسيس

 .Aقرض الشريك

عملية التمويل يف خمتلف الشركات التجارية تعتمد على مصدرين أساسيني(:)1

 .1مصادر متويل داخلية كرأس املال االجتماعي أوحقوق امللكية .

 .2مصادري متويال خارجياة – تتمثال يف خصاوم الشاركة كالادائنون  ،وخمتلاف القاروض املصارفية
أو قروض من عند الغري.
وتلجأ الشركات إىل هذا النوع من املصادر يف عدة حاالت منها:
 عدم كفاية املصادر الداخلية لتمويل أوجه االستثمار عدم مقدرة الشركاء على رفع رأس مال الشركة عدم رغبة الشركاء احلاليني يف انضمام شريك جديد من خاالل ضاخ أماوال جديادة يف الشاركة ،فوجود هذه احلاالت وغريها جيعل الشركة يف وضعية ال تسامح هلاا مبزاولاة نشااطها ،ويكاون
املنفا ااذ الوحيا ااد أمامها ااا ها ااو اللجا ااوء لعمليا ااة االق ا ارتاض س ا اواء ما اان املؤسسا ااات املصا اارفية ذات
االختصاص يف عملية تقدمي القروض أو من قبل أحد الشركاء،
 .Bفوائد القروض

فمهما كانت عملية التمويل سواء من مؤسسات مصرفية أو من قبل أحد الشركاء،ففي كلتا
احلالتني يكون مقابل القروض اليت يتم تقدميها فوائد سنوية متف عليها  ،وتكون واجبة السداد
بغض النظر عن نتيجة أعمال الشركة ربح أم خسارة  ،وهلذا النوع من القروض أيضا األولوية على
حقوق الشركاء خاصة يف حالة ما إذا تعرضت الشركة للتصفية.
كما يسجل هذا النوع من القرض يف جانب خصوم الشركة ،و تعتل الفوائد املرتتبة عن عملية
القارض عاابء علاى اإلرباااح أي أهناا حتماال علاى نتيجااة الادورة وصااوال إىل صاايف ربااح ( أوخسااارة)
الشركة.
وحي للشركة يف حالة توافر هلا أموال داخلية أن تقوم بعملية االقرتاض لغريها مبا فيهم الشركاء
لتغطية بعض احتياجاته خارج نشاط الشركة باتفاق مجيع الشركاء ،وخيضع القرض املمنوح لفائدة

()1

وائل العكشة  ،وليد صيام ،ميشيل سويدان ،حسام الدين اخلداش  ،حماسبة الشركات (أشخاص و أموال)  ،الطبعة الثانية ،دار

املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة  ،عمان  ،االردن ،ص.2002 ،51
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ساانوية ،حيااث تعتاال إي ارادا للشااركة ،ويسااجل القاارض املمنااوح ضاامن أصااول الشااركة كااالتزام علااى
الت ر رأسيس
الشريك املقرتض أو غريه.
 الصاايغة الرياضااية حلساااب مبلااغ الفائاادة املرتتااب عاان القاارض املمنااوح (س اواء كعاابء أو إي اراد )
حتدد بالعالقة التالية:

مبلغ الفائدة = قيمة القرض ×معدل الفائدة × المدة

املدة ( أو مدة القرض ) هي  :املدة املمنوحة من تاريخ استالم القرض إىل غاية تاريخ السداد أو
هناية الفرتة املالية (لكل فرتة مالية استمر فيها ) أيهما أسب .

تطبيررق :شااركة ) (SNCيف حاجااة لتموياال داخلااي ماان قباال احااد شاريكيها )، (Aو) (Bاللااذين
يقتسامان االرباااح و اخلسااائر بالتسااوي ،وبعااد االتفاااق ومقاادرة الشاريك) (Aبتموياال الشااركة قااام
ه ا ا ا ا ااذا األخ ا ا ا ا ااري بتق ا ا ا ا اادمي ق ا ا ا ا اارض مببل ا ا ا ا ااغ قيمت ا ا ا ا ااه  3.000.000دج أودع يف بن ا ا ا ا ااك الش ا ا ا ا ااركة
بتاريخ 2016/03/02مقابل فائدة سنوية  ،%15ويستح بعد ( )4سنوات .
المطلوب :

 -تسجيل القيود يف دفاتر يومية الشركة )(SNC

الحل :

 .1اثبات تقديم القرض للشركة من قبل الشريك)(A
2016 /03/.02

512
16801

حا /البنك
إىل
حا /قرض الشريك )(A
الشرح  :تقدمي قرض

3.000.000
3.000.000

 .2احتساب مبلغ الفائدة ( لمدة  10اشهر ) :
مبلغ الفائدة = × %15 × 3.000000
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 .3اثبات فائدة (  10اشهر) لسنة  2016و تحميلها للحساب الجاري للشريك )(A

2016 /12/31الت ر رأسيس

45701
455

حا /فائدة قرض الشريك )(A
إىل
حا /جاري الشريك )(A
الشرح  :تسجيل مبلغ فائدة ( 10اشهر)

375.000
375.000

 .4ترصرريد حسرراب فائرردة قرررض الش رريك ) (Aفرري حسرراب نتيجررة الرردورة فرري نهايررة الفترررة
المالية :

2016 /12/31

120
45701

حا /نتيجة الدورة
إىل
حا /فائدة قرض الشريك )(A
الشرح  :ترصيد (حا /فائدة قرض الشريك )) (A

375.000
375.000

 .Cرواتب و مكافآت الشركاء ( الشريك المسير )
حي أن يتقاضي الشريك الذي يشرتك يف إدارة تسيري الشركة -مكافأة أو أجر عن عمله
وذلك مبوافقة كل الشركاء يف عقد الشركة أو أي اتفاق آخر موقع عليه من قبل الشركاء.
ويعتل الراتب أو املكافأة اليت يتقاضاها الشريك أو الشركاء توزيعا لألرباح و ليس بعبء
على الشركة.
لااذلك تظهاار يف حساااب النتيجااة ،حاايف يف حالااة عاادم وجااود ارباااح كافيااة لتغطيااة رواتااب أو
مكافآت الشركاء واليت عادة ما تكون على شكل نسبة معينة من األرباح أو مبلغ ثابت.

 .1توقيت دفع المكافأة او الراتب للشريك أو الشركاء

قد تدفع املكافآت أو الرواتب للشريك أو الشركاء مقابال أعمااهلم اإلدارياة خاالل الفارتة املالياة
أو يف هناية الفرتة املالية يف  N/ 12/31حسب االتفاق..
بعد ، N/ 12/31ويف حالة عدم قبض الشريك جلزء أو كال املباالغ املساتحقة كراتاب أو مكافاأة
 ،فيعاااجل املبلااغ غااري املسااتلم كح ا مكتسااب يف احلساااب اجلاااري للش اريك علااه دائنااا مااع جعاال
حا /أجور املستخدمني/أو مكافأة الشركاء مدينا .
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يف هناية الفرتة املالية يتضمن حساب النتيجة قيمة الراتب او األجار املساتح للشاريك املعا ساواء
م قبض املبلغ ام ال ( تطبيقا ملبدأ اإلستحقاق)  .الت ر رأسيس

 .2أنواع مكافأة الشريك المسير

يوجد نوعني من املكافآت :
 مكافآة خالل السنة. -مكافآة من األرباح  :قبل اإلحتياطات أو بعدها.

املكافآت إذا كانت باألقلية تعتل اجرا،أماإذا كانت باألغلبية تعتل مكافآة(حا)6312 /

 .3القيود المحاسبية لمعالجة راتب أو مكافأة الشريك المسير

ملعاجل ااة مكاف ااآة الش ااركاء جي ااب الفص اال يف معاجل ااة األج ااور ال اايت يتقاض اااها الش اركاء كمكاف ااآة ع اان
أعمااهلم اإلدارياة ففاي حالاة مااإذا اختااارت شاركة االشاخاص النظاام الضاريي اخلااص هبااا )(IRG
ففااي هااذه احلالااة ال حتتسااب هااذه األجااور كعاابء علااى الشااركة  ،باال تعتاال توزيااع مسااب لل اربح،
و الذي جيب حجزه من النتيجة الصافية ،و توزيع الباقي على الشركاء.

امااا إذا اختااارت الشااركة النظااام الضاريي ( ) IBSجيااب أن يكااون هااذا اإلختبااار مكتوبااا ،ويف هااذه
احلالة تعتل مكافآة الشركاء عن أعماهلم اإلدارية كعبء على إيراد الشركاء وتقيد يف(حا)6312 /
مكافآت الشركاء -وطبقا ملضمون املادة  67من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة –قانون املالية – 2015
تعتبر اجور لتأسيس الضريبةكال من:

 املداخيل املدفوعة إىل الشركاء واملسيريين. اتعاب جملس ادارة الشركة والنسب املئوية من الاربح املمنوحاة ملادراء الشاركات كمكافاآت عانوظائفهم بالشركة.

 .1.3إذا كانت المكافآة شهرية :

جيعل حا 631/أجاور املساتخدمني مادينا ماع جعال ( حاا 421/املساتخدمني -االجاور املساتحقة)
دائنا ،وعند التسديد يرصد ( حا ( 421 /مع النقديات .

ويسجل في دفاتر الشركة القيديين التاليين :
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 تسجيل مبلغ الراتب الشهري بدفتر يومية الشركة :…./ ../

631
421

الت ر رأسيس

حا /أجور املستخدمني
إىل
حا /املستخدمني -االجور املستحقة
الشرح  :مكافأة الشريك املسري-الشهرية-

x
x

 عند استالم مبلغ الراتب الشهري:……. / …/

421
512/531

حا /املستخدمني -االجور املستحقة
إىل
حا /النقديات
الشرح  :شيك رقم،.....وصل رقم......

x
x

 .2.3إذا كانت المكافأة دورية :
فإهن ا ااا ختض ا ااع إلقتط ا اااع بنس ا اابة ) (10%م ا اان مبل ا ااغ املكاف ا ااآة الدوري ا ااة  ،يس ا ااجل مبل ا اغ االقتط ا اااع
يف (حا:442 /الدولة -الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من الغري ) عله مدين ،وكذلك جعل
(ح ا ا ا ا اا : 6312 /مكافا ا ا ا ااأة الشا ا ا ا ااركاء ) ما ا ا ا اادين أيض ا ا ا ااا مببلا ا ا ا ااغ املكافا ا ا ا ااأة الدوريا ا ا ا ااة وبقابلهما ا ا ا ااا
( حا : 421/املستخدمني -االجور املستحقة) عله دائن عند التخصيص،ويرصد عند التسديد
مع ( حا /النقديات ) دائن.

ويسجل في دفاتر الشركة القيديين التاليين :

 تسجيل استالم مبلغ المكافأة الدورية (جزء أوكل المبلغ) بدفتر يومية الشركة…./ ../

6312
422
421

حا /مكافأة الشركاء
حا /الدولة -الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من الغري
إىل
حا /املستخدمني -االجور املستحقة
الشرح  :مكافأة الشريك املسري-الدورية-
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 -عند استالم مبلغ المكافأة الدورية:

……. / …/
الت ر رأسيس

421
512/531

حا /املستخدمني -االجور املستحقة
إىل
حا /النقديات
الشرح  :شيك رقم،....وصل رقم......

x

x

 اثبات الجزء غير المستلم من الراتب اوالمكافأة في نهاية الفترة المالية () N /12/31……. / …/

6312/631
455

حا /أجور املستخدمني/أو مكافأة الشركاء
إىل
حا /جاري الشريك
الشرح  :شيك رقم،...وصل رقم..

x

x

 ويف حالة ما إذا سحب الشريك من مكافآته مبلغ أكل من املبلغ املستح له كمكافأة فيعاجلمبلااغ الزيااادة و الاايت تتمثاال يف رصاايد ماادين حلساااب مكافااأة الش اريك جيعلااه دائاان مااع جهاال
احلساب اجلاري للشرك مدينا بالقيد التايل :
……. / …/

455
6312

حا /جاري الشريك
إىل
حا /مكافأة الشريك
الشرح ...........................:

x
x

تذكير :املكافأة الدورية ختفض من الربح اقاسي لتحديد الربح اجلبائي،أماا املكافاأة املمنوحاة
ماان االرباااح للماادراء أو املسااريين تعاااجل يف فئااة ريااوع رؤوس االم اوال املنقولااة -تعتاال مااداخيل
موزعة -للمزيد اكثر أنظر املادة  46من قانون الضرائب.
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 .Dفائدة رأس مال الشركاء

خاللأسيس
يتف الشركاء على توزيع جزء من األرباح اقققة الت ر ر
السنة على شكل فائدة على حسابات
رؤوس االموال اخلاصة بالشركاء ،وذلك ملا لراس املال من أمهية يف خل االرباح .
كذلك فإن كل أو بعض الشركاء حيصلون أحيانا على عائد مقابل حصة العمل (كمكافأة /
أوكراتب) يضا إىل توزيع األرباح أو اخلسائر بني الشركاء وفقا للنسب املتف عليها خاصة إذا
كانت تلك النسب خمتلفة عن نسب رؤوس األموال.

مع االشارة إلى أنه يف حالة تطاب نسب توزيع االرباح و اخلسائر مع نسب توزيع رأس املال

االجتماعي بني الشركاء فإن توزيع جزء من االرباح على شكل فائدة على رأس املال أو عدم
القيام بعملية التوزيع لن يؤثر ذلك على حصة الشريك النهائية من االرباح.

 .1الحاالت التي سيتم فيها احتساب الفائدة على رأس المال (حسب عقد الشركة ) مان
بني هذه احلاالت ما يلي :
 حالة حتقي أرباح تقل عن الفائدة اقتسبة على رأس املال. حالة حتقي خسائر. فقد يتم االتفاق على احتساب تلك الفائدة خاصة يف احلالتني تلك اخلسارة على الشركاءوفقا لنسب التوزيع املتف عليها.

 .2عملية احتساب الفائدة

تكون بنسبة معينة يتم االتفاق عليها  ،تؤخذ :
 رصيد حسابات رؤوس األموال للشركاء يف بداية الفرتة املالية من رصيد حسابات رؤوس األموال للشركاء يف هناية الفرتة املالية على أساس املتوسط املرجحلرصيد حسابات رؤوس األموال للشركاء يف بداية و هناية الفرتة املالية ،مع األخذ بعني
االعتبار املدة و املتغريات اليت قد تطرأ على حسابات رؤوس األموال من إضافات أو
ختفيضات نتيجة لسحب جزء من رأس املال هبد ختفيض رأس املال أو نتيجة لرتصيد
حساب املسحوبات الشخصية للشركاء يف حساب رأس املال.

مع اإلشارة إلى أن :االتفاق أحيانا يكون بني الشركاء على احتساب فائدة على رؤوس األموال

شريطة أن ال تتجاوز األرباح قبل التوزيع (احتساب الفائدة).
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 .3المعالجة المحاسبية للفائدة

أسيس
بعد حتديد قيمة الفائدة كجزء من حقوق الشرالت ر
الشركة حسب إتفاق الشركاء ،تسجل
يك ر يف
يف حسابه اجلاري (حا ، )455 /حيث جيعل دائنا بقيمة الفائدة.مع جعل حا /الفائدة مدين.
……. / …/

457
455

حا /الفائدة
إىل
حا /جاري الشريك
الشرح  :حتديد قيمة الفائدة

x
x

 .4تأثير الفائدة على األرباح
يظهر تأثري الفائدة على األرباح بالتخفيض ،حيث يكون حساب توزيع األرباح واخلسائر( أو
نتيجة الدورة ) مدينا ،و حساب فائدة رأس املال دائنا .
……. / …/

120
457

حا /نتيجة الدورة
إىل
حا /حساب فائدة رأس املال
الشرح  :ختصيص االرباح

x
x

مع اإلشارة إلى أن فائدة رأس المال تعد توزيعا للربح و ال تمثل عبئا على الشريك.

تطبير ررق :ش ا اريكان )، x1و ) (x2يف شا ااركة تضا ااامن ) (SNCب ا اراس ما ااال 4.000.000دج
،ويقتسمان رأس املال واألرباح ،واخلسائر بالتساوي ،حبث م االتفااق علاى احتسااب فائادة علاى
رأس املال مبعدل  %7سنويا ،تتعل بسنة .2016
المطلوب :

 .1حتديد الفائدة على راس املال للشريكني بافرتاض ثبات حساب راس املال خالل الفارتة املالياة
من  20116/01/01إىل .2016/12/31
 .2حتديد حصة كل شريك من األرباح  ،إذا علمت أن صايف ربح الشاركة لسانة  2016يقادر
با  700.000دج .
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 .3حتديااد حصااة كاال ش اريك ماان األرباااح  ،بااافرتاض أن الش اريكني يقتساامان األرباااح و اخلسااائر
الت ر رأسيس
بنسبة  3 :2على االرتتيب
الحل :

 .1تحديد مبلغ الفائدة على راس المال لكل شريك
 .1.1تحديد راس مال كل شريك

الشريك ) : (x1مبلغ رأس املال =  2.000.000 = ½ ×4.000.000دج
الشريك ) : (x2مبلغ رأس املال =  2.000.000 = ½ ×4.000.000دج
 .2.1الصيغة الرياضية لحساب مبلغ فائدة رأس المال

مبلغ فائدة رأس املال = مبلغ رأس املال × معدل الفائدة × املدة
مبلغ فائدة رأس املال للشريك )140.000= 12/12× %7×2.000.000= (x1دج
مبلغ فائدة رأس املال للشريك )140.000 = 12/12× %7×2.000.000= (x2دج
280.000دج

الرصاايد الباااقي ماان االرباااح يااوزع علااى الشاريكني حسااب نسااب توزيااع االرباااح و اخلسااائر و الاايت
تتف مع نسب رأس املال.
مبلااغ الرصاايد الباااقي ماان االرباح=أرباااح ساانة(– )2016جممااوع األرباااح املوزعااة علااى شااكل فائاادة
راس املال420.000 = 280.000 – 700.000 = .دج
(يوزع بني الشريكني )، (x1و) (x2بالتساوي)

 .2حصة كل شريك من األرباح

 حصة الشريك ) (x1من األرباح =  210.000دج -حصة الشريك ) (x2من األرباح = 210.000دج

جدول رقم ( )05تحديد نصيب كل شريك من الفائدة على رأس المال وحصته من األرباح
( الوحدة  1دج)

الشريك

()x1

()x2

حصة الشريك من االرباح

140.000
210.000

140.000
210.000

المجموع

350.000

350.000

البيان
فائدة رأس المال
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تذكير:

 حالة تساوي نسبة توزيع األرباح و الخسائرالت ر ر
أسيس توزيع رأس المال
مع نسب
 -إذا مل يتم توزيع فائدة على رأس املال فيكون:

مبلغ حصة الشريك ) 350.000 = % 50 × 700.000 = (x1دج
مبلغ حصة الشريك ) 350.000 = % 50 × 700.000 = (x2دج
 700.000دج

الشا اريكني يف ه ااذه احلال ااة حيص ااالن عل ااى نف ااس القيم ااة م اان األرب اااح سا اواءا باحتس اااب ل ااو ع اادم
احتساب فائدة على رأس املال.
 حال ررة اخ ررتالف نس رربة توزي ررع األرب رراح و الخس ررائر ( )2:3ع ررن نس رربة توزي ررع رأس الم ررال
فتكون:

 -يف حالة احتساب فا ئدة على رأس املال :

جرردول رقررم ( )06تحديررد نصرريب كررل ش رريك مررن الفائرردة علررى رأس المررال ،وحصررته مررن
( الوحدة  1دج)

األرباح

الشريك

البيان

()x2

()x1

فائدة رأس املال

140.000

140.000

حصة الشريك من االرباح

5/2×420.000
=168.000

5/3×420.000
=252.000

المجموع

308.000

392.000

 في حالة عدم احتساب فائدة على رأس المال فيكون :
مبلغ حصة الشريك ) (x1من األرباح =  280.000 = 5/2× 700.000دج
مبلغ حصة الشريك ) (x1من األرباح =  420.000 = 5/3× 700.000دج
 700.000دج

-95-

أ.د س عديدب قاس ع –جامدععم مد ععض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

محتاضرةTD+9

عملية توزيع االرباح و الخسائر على الشركاء

وجهرأسيس
تقسم األرباح واخلسائر يف شركات األشخاص على الت ر
اخلصوص وفقا للطريقة اليت يتف عليها
الشركاء ،مع تناسب نصيب كل شريك يف الربح أو اخلسارة مع حصته يف رأس املال أو ما يقدمه
من جهد شخصي أو كال مها معا.
ويف حالة عدم وجود اتفاق فتقسم األرباح واخلسائر بالتساوي بغض النظر عن ماقدمه كل مانهم
من جهد أو حصة يف رأس املال.
وللقيام بعملية توزيع االرباح و اخلسائر على الشركاء جيب معرفة مايلي:

 .Aتوزيع أالرباح
النتيجة اقاسبية ت عد اللبنة االويل لتوزيع النتيجاة اقققاة خاالل السانة ،وختتلاف عان النتبجاة
اجلبائياة يف كثااري ماان احلااالت نتيجااة اخااتال القواعاد اقاساابية عاان القواعاد اجلبائيااة ،وهااي أساااس
أيضا حلساب الضريبة على أرباح الشركات.
ففااي هنايااة الاادورة املاليااة  -يقااوم حماسااب الشااركة بااإجراء عمليااة مقاربااة بااني النتيجااة اجلبائيااة و
النتيجة اقاسبية لغرض إخضاع النتيجة اقاسبية إىل التشريعات اجلبائيىة املعمول هبا  ،ولذلك
فإن عملية توزيع األرباح ت تطلب حتديد نتيجة الدورة  ،مع األخذ بعني اإلعتبار اجلوانب القانونية،
التنظيمية ،اجلبائية ،واقاسبية .
فأرباااح الاادورة املاليااة اقققااة تعتال عائاادات خاضااعة للضاريبة .تساامح بتحديااد النتيجااة اجلبائيااة
اخلاضعة واقسوبة من النتيجة اقاسبية .

 .1النتيجة المحاسبية:

الطريقة ( : )1مقارنة اإليرادات مع التكاليف بالعالقة التالية :
النتيجة اقاسبية = اإليرادات – التكاليف = حا-7/حا6/
مع مراعاة مايلي:

اإليرادات – التكاليف >  0حتقي ( ربح )
اإليرادات – التكاليف<  0حتقي (خسارة )

الطريقة ( : )2حتديد النتيجة اقاسبية من امليزانية بالعالقة التالية:

النتيجة اقاسبية = جمموع صايف األصول  -جمموع اخلصوم >  0حتق ( ربح )
النتيجة اقاسبية = جمموع صايف األصول  -جمموع اخلصوم<  0حتقي (خسارة )
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الطريقة ( : )3حتديد النتيجة اقاسبية من جمموع صايف األصول يف بداية وهناية الدورة املالية:

الت ر رأسيس

بالعالقة التالية:

النتيجة المحاسبية =

جمموع صايف األصول يف  - N/1/1جمموع صايف األصول ىف( 0 <)N/12/31حتقي (ربح)
النتيجة المحاسبية =

جمموع صايف األصول يف - N/1/1جمموع صايف األصول يف 0> N/31/12حتقي (خسارة(

الطريقة ( )4مساتمدة مان اإلطاار املفااهيمي للمعاايري اقاسابية الدولياة،و تع ّال عان التغاري يف قيماة

رأس املال بني بداية وهناية الدورة املالية .
مع مراعاة مايلي:
 ختفيض املسامهات اإلضافية ( أوالزيادات) لرأس املال خالل نفس الفرتة، إض ااافة املس ااحوبات احلاص االة (أوالتخفيض ااات ) لا ارأس امل ااال خ ااالل نف ااس الف اارتة م اان ط اارالشركاء.

 .2النتيجة الجبائية:

حمل إخضاع لكل من:
النتيجة اجلبائية تكون ّ
الضريبة على الدخل اإلمجايل ) (IRGفيما خيص األشخاص الطبيعيني،وشركات األشخاص.
الضريبة على أرباح الشركات )(IBSفيما خيص األشخاص املعنويني مبع ّدل:
 %19بالنسبة ألنشطة انتا ج السلع.
 %23بالنسبة ألنشطة البناء واالشغال العمومية والري  ،والسياحة واحلمامات
باستثناء وكاالت السفر.
 %26بالنسبة للألنشطة األخرى ،جتارة ،خدمات .....اخل .
تذكير  :أن هذه المعدالت يحتمل تعديلها طبقا لقانون المالية .

مبلغ الضريبة = النتيجة اجلبائية × معدل الضريبة
النتيجة الصافية للدورة (حا = )120/النتيجة اجلبائية  -مبلغ الضريبة

النتيجة القابلة للتوزيع هي النتيجة المحاسبية وليست الجبائية
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 .Bصيغ وعناصر توزيع األرباح و الخسائر

الت ر رأسيس

 .1صيغ توزيع األرباح و الخسائر

 حسب مسامهة كل شريك يف رأس املال. توزيع بالتساوي بني الشركاء. منح الشركاء فائدة على رأس املال و توزيع الرصيد الباقي بنسب حمددة. منح الشركاء مرتبات أو مكافآت مقابل أعماهلم االدارية للشركة ،بعد حتديد النتيجة القابلة للتوزيع للشركاء توزع األرباح على الشركاء حسب الشروط الواردة يف
العقد التأسيسى للشركة ،و يف حالة عدم وجود مادة يف العقد تشري إىل كيفية توزيع األرباح
فتكون نسبة توزيع األرباح أو اخلسائر حسب مسامهة كل شريك يف رأس املال.

 اجلمعيااة العامااة هااي الاايت تقاارر توقياات تاااريخ توزيااع األرباااح و املبااالغ الاايت جيااب حتويلهااا إىل
اإلحتياطات وخيصم هذا املبلغ-مبلغ االحتياطات  -قبل توزيع األرباح على الشركاء.
 مع اإلشارة إىل أن النصاوص التشاريعية التلازم الشاركاء يف شاركة التضاامن بتخصايص نساب
لإلحتي اطات تقتطع من أرباح السنة نظرا للمسؤولية التضامنية بني مجيع الشركاء.

 .2عناصر توزيع األرباح

نتيجة السنة المالية– ربح-

االقتطاعات :

املرحل من جديد(نتائج -خسارة -سنوات سابقة رصيد حا 119/مدين ).
مكافئة الشريك املسري من الربح.
فائدة على راس املال.
اإلحتياطي القانوين( حسب اتفاق الشركاء).
اإلحتياطيات التعاقدية.
اإلحتياطيات التأسيسية.
املرحل من جديد (نتائج -أرباح -سنوات سابقة رصيد حا 110/دائن ).
الربح القابل للتوزيع

حصة الشريك بالعمل
املقرر توزيعها
اإلحتياطيات ّ
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حصص األرباح بكل أصنافها
الت ر رأسيس
االحتياطي االختياري
'املرحال مان
املرحل من جديد للسنة) (Nوهو فائض األرباح غري املوزع يسجل يف حااّ 110 /
جديد ' برصيد دائن لسنوات مقبلة.
 تشكل أرباح غري موزعة فائض ( باقي من حصص الشركاء)مع اإلشارة إلى أن مختلف ترتيب هذه العناصر يخضع إلتفاق الشركاء

 .Cالتسجيل المحاسبي للنتيجة حسب النظام المحاسبي المالي ):(SCF
ماان الناحيااة اقاساابية ويف( ، )N/12/31تظهاار نتيجااة الساانة جممعااة يف (ح اا )12/كحساااب
رئيسي باجلانب الدائن للخصوم ( بدون اشارة اذا كانت ربح وبإشارة سالبة اذا كانت خسارة).
يتم ترصيد هذه النتيجة بدفرت يومية العمليات املختلفة )) Journal :Opérations Divers
و ّ
تبعا للتسلسل الزم التايل :

 .1في  (N+1) /01/01إذا كانت :
 -نتيجة الدورة الصافية ( ربح )

يرصد (حا )12/نتيجة السنة املالية عله مدينّ  ،مع (حا )120/نتيجة السنة املالية
يف حالة حتقي ( ربح) دائنا.
(N+1/01/01
12
120

حا /نتيجة السنة املالية
إىل
حا /نتيجة االسنة املالية –(ربح)-
الشرح:ترصيد حا12/
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نتيجة الدورة الصافية ( خسارة )

أسيس(حا ا اا )129/نتيج ا ااة الس ا اانة املالي ا ااة
يرص ا ااد (حا ا اا )12/نتيج ا ااة الس ا اانة املالي ا ااة عل ا ااه دائ ا االتان ر ر ،م ا ااع
يف حالة حتقي ( خسارة ) مدينا.
(N+1)/01/01

129
12

 /نتيجة السنة املالية –(خسارة)-
إىل
حا /نتيجة السنة املالية
الشرح  :ترصيد حا12/

x
x

 .2تراريخ انعقرراد الجمعيررة العامررة  :ويف أجاال أقصااه  ( N+1) / 06/ 30كااآخر موعااد إليااداع
احلسابات االجتماعية لدى املركز الوط للسجل التجاري أو احد فروعه بالواليات .

.1.2كيفيات توزيع الربح المحقق في تاريخ انعقاد الجمعية العامة

يقصااد بعمليااة توزيااع النتيجااة حتديااد اجلهااات الاايت ختصااص هلااا حصااة ماان النتيجااة وتااتم عمليااة
املسري يف شركة التضامن.
التوزيع عند انعقاد مجعية املسامهني يف آجاهلا القانونية ،وباقرتاح من ّ
عند توزيع نتيجة السنة اجلارية ( )Nجيب األخذ بعني االعتبار مايلي:
 .1.1.2تخصيص النتيجة /أو عرض الحسابات

نتيجة السنة املالية–ربح-
املرحل من جديد (نتائج -خسارة -سنوات سابقة رصيد حا 119/مدين )
اإلحتياطي القانوين( حسب اتفاق الشركاء)
اإلحتياطيات التعاقدية
اإلحتياطيات التأسيسية
املرحل من جديد (نتائج -أرباح -سنوات سابقة رصيد حا 110/دائن )

+
+

املقرر توزيعها
اإلحتياطيات ّ
(*)
حصص األرباح بكل أصنافها
اإلحتياطيات اإلختيارية
املرحل من جديد للسنة)( (Nرصيد دائن يظهر يف حا)110/

+
-

الربح القابل للتوزيع=

(*) حصص األرباح  :وهي اجلزء الذي يوزع على محلة األسهم ،وتقسم إىل:
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 حصااة الفوائااد التأسيسااية حتسااب علااى أساااس مع ا ّدل الفائاادة املنصااوص عليااه يف العقااداقرر مسبقا.الت ر رأسيس
التأسيسي على اجلزء م ٍن رأس املال ّ
 احلصااة املمتااازة (  ) Le superdividendeوهااي اجلاازء األخاار ماان األرباااح الااذي يااتمحتديااد وعائااه ماان طاار اجلمعيااة العامااة ويااوزع حسااب حصااة كاال ش اريك يف رأس مااال
الشركة.

 .2.1.2جدول رقم ( )07ترتيب عناصر توزيع الربح الصافي( او جدول توزيع االرباح)
مدين

عناصر التوزيع
نتيجة السنة المالية–ربح-

دائن
+

االقتطاعات:
املرحل من جديد(نتائج-خسارة-سنوات سابقة رصيد حا 119/مدين)(*)
مكافئة الشريك املسري من الربح
فائدة على راس املال
اإلحتياطي القانوين( حسب اتفاق الشركاء) (**

)

اإلحتياطيات التعاقدية
اإلحتياطيات التأسيسية
املرحل من جديد (نتائج -أرباح -سنوات سابقة رصيد حا 110/دائن )
الربح القابل للتوزيع

+
...+

(***)

حصة الشريك بالعمل
االحتياطي االختياري
ارباح الشركاء

-

ختصيصات اخري

-

المرحل من جديد

-

)*( عند توزيع األرباح جيب خصم خسائر السنوات السابقة األكل من مدة  4سنوات

(**) عند ختصيص اإلحتياطيات القانونية للسنة )، ( Nجيب التأكد باأن:

مبلغ اإلحتياطيات القانونية للسنة ) + ( Nمبلغ اإلحتياطيات القانونية للسنة )( N-1
اصغر من  %10من رأسال الشركة.

(***)  :قرار توزيع النتيجة يستند فيه لنص املادة  722ق ت على أن :
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مبلغ الربح القابل للتوزيع =

الت ر رأسيس

نتيج ااة الس اانة املالي ااة(ربح ) (أو الا اربح الص ااايف للس اانة )  +أرب اااح س اانوات س ااابقة غ ااري موزع ااة

املرحل من جديد برصيد دائن) ( -اإلحتياطيات ( حسب اتفاق الشركاء )+حصة
( حاّ 110 /

أرباح العمال  +املرحل من جديد (نتائج -خسارة -سنوات سابقة رصيد حا 119/مدين ) .

حصاايلة هااذه التسااويات ماان إضااافات ،وختفيضااات علااى النتيجااة الصااافية اقاساابية تشااكل قاعاادة
التوزيع اليت تعتل من صالحيات اجلمعية العامة للشركاء وهي:
 حصة الشريك بالعمل االحتياطي االختياري حصص ارباح الشركاء ختصيصات اخري -املرحل من جديد

 .3.1.2جدول رقم ( )08نصيب كل شريك
الشريك

البيان
مكافأة الشريك املسري
فائدة على رأس املال
الربح القابل للتوزيع

...........

...........

...........
...........
...........

..........
..........
..........

المجموع

.............

...........

 .2.2تسجيل القيود المحاسبية لتوزيع األرباح في دفاتر الشركة
.1.2.2نتيجة الدورة الصافية ( ربح )
120

بقيمة خسائر السنوات السابقة إن كان رصيد كافيا
تاريخ اجلمعية
119

حا /نتيجة السنة املالية–ربح-
إىل
حا /الرتحيل من جديد(-خسارة)-
الشرح .... :
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القانونية والتأسيسية (برغبرة مرن
القيم
أسيس
بقيمة الحساباتها الفرعية لإلحتياطيات وفقالت ر ر

-

الشركاء بالنسبة لإلحتياطات القانونية )

تاريخ الجمعية

120
1061
1063
1064
1068

حا /نتيجة السنة املالية–ربح-
إىل
حا /إحتياطيات قانونية
حا /إحتياطيات تأسيسية أو تعاقدية
حا /إحتياطيات مقننة
حا /إحتياطيات إختيارية
الشرح .... :

......
......
......
......
......

 اقتطاع حصة العمال من األرباح بعد موافقة الجمعية العامة يوزع الباقي على الشركاءتاريخ الجمعية

120
421
455
457

حا /نتيجة السنة املالية–ربح-
إىل
حا /حصة العمال من األرباح
حا /حصة الشركاء من األرباح
حا /حصة املسامهني من األرباح
الشرح .... :

.....
......
......
......

 بقيمة األرباح التي تقرر الجمعية العامة للشركاء عدم توزيعها(أو االحتفاظ بها)تاريخ الجمعية

120
110

حا /نتيجة السنة املالية–ربح-
إىل
حا /الرتحيل من جديد(-بح)-
الشرح .... :
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.2.2.2نتيجة الدورة الصافية ( خسارة )

الت ر رأسيس

تحوير ررل الخسر ررارة لكر ررل مر ررن ح ر رر ، 119/ح ر رر ( 106/بمر ررا فيهر ررا االحتياطير ررات القانونير ررة )

أو حر /رأس المال (في حالة الضرورة) لعد ة اعتبارات من بينها:

 تحويررل الخسررارة تسامح بتحقيا إقتصاااد جبااائي علااى الشاركة بتحميلهااا علااى أرباااح ساانواتقادمة  ،أو سنوات سابقة,
حتمل على حسابات اإلحتياطيات  ،إلعتبار أنه من بني أهدا ختصيص اإلحتياطيات هو
ّ
تغطية اخلسائر.

تذكير :ميكن تغطية مبلغ احلسارة من:

 االحتياط ااات مل اادة ن ااس س اانوات قادم ااة هب ااد ختفيض ااها (م اان الناحي ااة اجلبائيا اة) م اان أرب اااحالسنوات القادمة.
 حسابات عالوات اإلصدار (أو عالوات املسامهة)  ،وتسمح بإمكانية حتويل هذه اخلساارة يفسنوات الحقة قصد ختفيضها جبائيا من أرباح السنوات الالحقة.
 حسااابات رأس املااال مبع ا ختفض اه مبقاادار هااذه اخلسااارة  ،وهااذا اإلج اراء يتطلااب تعااديل يفالعقد التأسيسى للشركة.
 -تحويل الخسارة إلى حر /المرحل من جديد(رصيد مدين)

( ترصد (حا )129/مع حساب 'الرتحيل من جديد'( حا(119/
تاريخ الجمعية

119
129

حا /الرتحيل من جديد(-خسارة)-
إىل
حا /نتيجة السنة املالية –خسارة
الشرح  :ترصيد حا129/

x
x

 تحميل نتيجة السنة المالية (خسارة ) على حر /اإلحتياطيات (إمتصاصهاباإلحتياطيات) ( ترصد (حا )129/مع حا 106 /اإلحتياطيات )
تاريخ الجمعية

106
129

حا /االحتياطات
إىل
حا /نتيجة السنة املالية –خسارة
الشرح  :ترصيد حا129/
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اإلحتياطيات
أسيس
تحميل خسارة سنوات سابقة على حر /الت ر ر

( ترصد (حا )119/مع حا 106 /اإلحتياطيات )
تاريخ اجلمعية

106
119

حا /اإلحتياطيات
إىل
حا /املرحل من جديد (خسارة) سنوات سابقة
الشرح  :ترصيد حا119/

x
x

تطبيق: 01
شركة ) (SNCبرأس مال مقسم إيل  5000حصاة بقيماة اسياة  1000دج للحصاة الواحادة مّ
حتريره ااا كلي ااة عن ااد التأس اايس.وقد أظه اارت ميزاني ااة الش ااركة يف  2015/12/31عناص اار اخلص ااوم
التالية :
5.000.000دج
حا1013/
45.000دج
حا 106/احتياطات
150.000دج
حا 110/مرحل من جديد (سنوات سايقة)
450.000دج
حا120 /نتيجة سنة 2015
وبناء على االقرتاح املقادم مان مساري الشاركة للجمعياة العاماة ،واملتعلا بتوزياع أربااح السانة  ،وبعاد
مصادقة الشركاء على ماجاء يف التقرير املتضمن لإلقرتاحات التالية :
 ختصيص ( )%5لإلحتياطيات القانونية (مبوافقة الشركاء). ختصيص إحتياطيات اختيارية مببلغ  100.000دج. فوائد تأسيسية مبعدل ( )%5من رأس مال الشركة. حصة ممتازة. Le superdividende الرصيد الباقي خبصص للمرحل من جديدالمطلوب :

 .1اعداد جدول توزيع األرباح

 .2تسجيل القيود اقاسبية لتوزيع األرباح يف الدفاتر اليومية للشركة
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الحل:

.1اعداد الجدول رقم ( )09لتوزيع األرباح

الت ر رأسيس

عناصر التوزيع

( الوحدة 1:دج)
مدين

دائن
450000

نتيجة السنة المالية–ربح-

22500

(*)

اإلحتياطي القانوين() 450000 * %5
املرحل من جديد (نتائج -أرباح -سنوات سابقة )

150000
577500

الربح القابل للتوزيع

حصص األرباح األوىل( الفوائد التأسيسية )
(250000= )5000000 * %5
االحتياطي االختياري

250000
100000

الرصيد الباقي
حصص األرباح املمتازة 45.5=5000/227500(:
225000=5000*45
املرحل من جديد (رصيد ربح سنة)2015

227500

225000
2500

(*)) 5000000× %10 <67500 = 45000+22500( :
ميكن تشكيل احتياطات قانونية إلعتبار أن جمموعها ال يتجاوز عشر رأس املال ( باالرغم مان أن
النصوص التشريعية التلزم شركات األشخاص بتخصيص احتياطات قانونية.
.2تسجيل القيود المحاسبية لتوزيع األرباح بدفتر الشركة

.1.2قرار الجمعية العامة

تاريخ الجمعية

110
120
1061
1068
4571
4572
110

حا /املرحل من جديد (نتائج -أرباح -سنوات سابقة)
حا /نتيجة السنة املالية–ربح-
إىل
حا /إحتياطيات قانونية
حا/إحتياطيات إختيارية
حا /حصص األرباح األوىل (فائدة تأسيسية)
حا /حصص األرباح املمتازة
حا /املرحل من جديد (رصيد ربح سنة )2015
الشرح :حمضر اجلمعية العامة
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.2.2تسديد مبلغ األرباح للشركاء
تاريخ الجمعية

4571
4572
512

الت ر رأسيس

حا /حصص األرباح األوىل (فائدة تأسيسية)
حا /حصص األرباح املمتازة
اىل
حا /البنك
الشرح :شيك رقم.....

250000
225000

475000

تطبيق -02للمحاولة -
شركة)  (SNCمن نصيب كل من الشركاء )، (C), B), (Aوبرأساهلا يقدر با 100.000دج
مقسم إىل  100حصة ذات قيمة اسية  1.000دج للحصة الواحدة و املوزعة على النحو
التايل :
( 40 )Aحصة
) 40 (Bحصة
) 20 (Cحصة
وينص القانون األساسي على توزيع األرباح كما يلي :
بعد خصم  %2من النتيجة الصافية و اقصلة لإلحتياطات العامة يوزع الباقي علاى الشاركاء كماا
يلي :
 تدفع فائدة على رأس املال بنسبة  %5سنويا من الرصيد تدفع  %10للشريك ) (Aعن أعماله اإلدارية توزع الباقي على الشركاء كفائدة ثابتةفإذا علمت أن النتيجة الصافية قدرت با 20.000دج
و يف  (N+1) / 04/30تقرر توزيع األرباح على الشركاء
المطلوب:

 .1إعداد جدول توزيع األرباح.

 .2جدول حتديد نصيب كل شريك .

 .3تسجيل القيود الضرورية يف دفاتر يومية الشركة الثبات توزيع األرباح.
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بتعديل عقد الشركة
المتعلقة
أسيس
القضايا أو المشاكل المحاسبية الت ر ر

رأس املال يف الشركة ميثل قيمة املسامهات اليت يستثمرها شخص او اشخاص يف مشروع معني
،حبث يوضع يف دفاتر الشركة حساب خاص هلذه املسامهات و تصبح الشركة ملتزمة برد هذه
املسامهات عند هناية حياة الشركة أو عند انسحاب الشريك  ،أو يف حاالت أخري  -أي ما
تلتزم به الشركة حنو أصحاهبا  -و يسجل حساب رأس املال ضمن خصوم الشركة ،و تعتل هذه
اخلصوم خصوم ومهية  ،ألهنا غري مستحقة األداء إال يف ظرو معينة  ،أما اخلصوم األخرى فتعتل
خصوم حقيقية.
كم ااا حيا ا للش ااركاء إدخ ااال تغيا اريات يف عق ااد الش ااركة حتت اااج إيل قي ااود حماس اابية ك ااالتغريات يف
حصص الشركاء بالزيادة أو النقصان مثل :
 الزيادة يف رأس املال أو التخفيضات يف رأس املال.ويف بع ااض االحي ااان ق ااد يلج ااأ الش ااركاء إيل إح ااداث تغ اريات يف عق ااد الش ااركة ال تتطل ااب قي ااود
حماسبية مثل ( تغري موضوع الشركة  ،تغري اسم الشركة ،تغري نسبة الفائادة علاى رأس املاال ،وقيماة
املسحوبات).
ففي فرتة النمو حتتاج الشركة إىل زيادة أمواهلا  ،واليت تأيت من عدة مصادر منها:
 مصادر داخلية ( التمويل الذايت ) مثل األرباح غري املوزعة  ،اإلهتالكات ....... ،إخل مصااادر خارجيااة ( زيااادة راس املااال ) كتقاادمي حصااص جدياادة غالبااا مااا تكااون نقديااة ماانالشركاء .
 .Iأنماط تعديل عقد شركة

من بينها:
 انضمام شريك جديد انسحاب شريك اصلي يف الشركة توسيع نشاط الشركة زيادة رأس املال دون اللجوء إىل اإلقرتاض أو شروطه ختفيض راس املال. زيادة قدرة الشركاء على اإللتزامات بالتزاماهتم بسبب تغريات يف احلد األدىن لرأس املال ( كتكوين الشركة مثال ) .-108-
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كاء.
بني ر رالشر
أسيس
 تعديل أسس أو نسب توزيع االرباح و اخلسائر الت عند توايل اخلسائر ،وقبل أن يبلغ جمموعها ثالثة ارباع(¾ ) رأس املال يف هذه احلالةجيب إعادة تكوين رأس مال الشركة األصلي .
مشكلة زيادة رأ س املال شبيه متاما بعملية تأسيس الشاركة  ،إال أناه توجاد مشااكل أخارى عناد
زيادة رأس املال أو ختفيضه،ختتلف عن املشاكل املوجودة اثناء التأسيس ،و من أمهها :

 .Aتعديل أسس توزيع األرباح والخسائر :

يتم تعديل أسس توزيع األرباح و اخلسائر بناء على اتفاق الشركاء،واعداد مذكرة تسوية تتضمن
التوزيع القدمي واجلديد ،و الفروق املوجبة والسالبة  -اخلاصة بوضعية الشركاء -كما هوموضح يف
اجلدول ادناه ،وهذا لغرض اجراء التسويات ومعاجلتها حماسبيا بدفاتر يومية الشركة.

جدول رقم (  ) 16نموذج مذكرة تسوية
التوزيع القديم
......

(الوحدة  1 :دج )

الفروق

التوزيع الجديد
......

الموجبة

السالبة

......

......

تطبيق  :يف  2016/ 01/05اتف الشركاء )، (x2)، (x1و ) (x3يف شركة تضامن
) (SNCمتضامنون يقتسمون األرباح و اخلسائر بنسبة  2،4،4على الرتتيب  ،ومن بني مااتف
عليه الشركاء مايلي:
 .1تعديل أسس توزيع األرباح واخلسائر.

 .2منح للشريك) (x1مرتبا شهريا مببلغ  25000دج خالل سنة .2015
 .3اقتسام الرصيد الباقي بالتساوي بني الشركاء.

 .4تعديل معدل الفائدة على راس املال من  %6إىل .%6.5
يطب االتفاق اعتبارا من سنة 2014
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معلومات إضافية:

الت ر رأسيس

مسامهات الشركاء يف صندوق الشركة )(SNC

الشريك) 2.400.000 : (x1دج
الشريك ) 2.400.000: (x2دج

الشريك)  1.200.000: (x3دج
النتيجة الصافية للدورة :

)خسارة ( لسنة 2014مببلغ  850.000دج ،
) ربح ( لسنة  2015مببلغ  1100.000دج

المطلوب:

.1اعداد مذكرة التسوية .

.2تسجيل القيود يف دفاتر يومية الشركة .

الحل :

.1مذكرة التسوية للتوزيع القديم و الجديد

 .1.1سنة  2014النتيجة الصافية للدورة )خسارة (مببلغ  850.000دج
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( الوحدة  1 :دج )

جدول رقم ( )17مذكرة تسوية سنة 2014
التوزيع القديم
نسبة الفائدة %6

التوزيع الجديد

نسبة توزيع االرباح و اخلسائر  2-4-4على االرتتيب

الشريك )(x1
=  340.000 = 10/4 × 850.000دج

نصيب كل شريك من الخسارة:

الشريك )(x3

الشريك )(x1

=  283333.34 =3/1 × 850.000دج

الشريك ( (x2
=  283333.34 = 3/1 × 850.000دج

=  170.000= 10/2 × 850.000دج
أي احلسابات اجلارية مدينة مببالغ ،340.000 ،340.000

الشريك )(x3
=  283333.34= 3/1 × 850.000دج

 170.000على االرتتيب

أي احلسابات اجلارية لكل شريك مدينة بقيمة  283333.34دج

-111-

ة

الشريك ( (x2
=  340.000 = 10/4 × 850.000دج

لموجبة

السالبة

نسبة الفائدة %6.5

نسبة توزيع االرباح و اخلسائر 1-1-1
املرتب السنوي للشريك ) 300.000 =12×25000 (x1دج

نصيب كل شريك من الخسارة :

الفروق

 .2.1سنة  2015النتيجة الصافية للدورة )ربح ( بمبلغ  1100.000دج
جدول رقم (  )18مذكرة تسوية سنة 2015
التوزيع القديم

( الوحدة  1 :دج)
التوزيع الجديد

 .1نسبة الفائدة %6

 .1نسبة الفائدة %6.5

 .2الفائدة على رأس المال لكل شريك

 .2الفائدة على رأس المال لكل شريك

فائدة الشريك )(x1

فائدة الشريك )156000=%6.5 ×2.400.000= (x1دج

= 144.000=%6 ×2.400.000دج

فائدة الشريك )(x3
= 72.000=%6 × 1.200.000دج
الربح=  – 1100.000جمموع فوائد الشركاء
= 360.000 – 1100.000
= 740.000دج
 .3نصيب كل شريك من الربح

الموجبة

السالبة

فائدة الشريك ) 156.000=%6.5 ×2.400.000= (x2دج
فائدة الشريك ) 78.000=%6.5 ×1.200.000= (x3دج
 .3مكافأة للشريك ) (x1بقيمة ( 300.000=12×25.000دج)
الربح = ( -1100.000جمموع الفوائد+مبلغ مكافأة للشريك )(x1

=)300.000+78.000+156.000+156.000( -1100.000
=410.000= 690.000-1100.000دج

نصيب كل شريك من الربح
الشريك ) 136666.67 = 3/1 ×410000 = (x1دج
الشريك )136666.67 = 3/1 × 410.000 = (x2دج
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ة

فائدة الشريك )(x2
= 144.000=%6 ×2.400.000دج

الفروق

الشريك )(x1
=  96.000 = 10/4 × 740.000دج
الشريك )(x2
= 296.000 = 10/4 × 740.000دج
الشريك )(x3
=  148.000 = 10/2 × 740.000دج
 .4الحسابات الجارية للشركاء
 احلساب اجلاري للشريك)(x1

 .4الحسابات الجارية للشركاء
 الحساب الجاري للشريك)(x1
حا 45501/دائن مببلغ(300.000+136666.67+156.000
=592666.67دج)
 الحساب الجاري للشريك)(x2
حا 45502/دائن مببلغ ( 292666.67=136666.67+156.000دج)
 الحساب الجاري للشريك)(x3
حا 45503/دائن مببلغ ( 214666.67= 136666.67+78.000دج)

(  440.000=.296.000+144000دج)
 احلساب اجلاري للشريك)(x2
حا 45502/دائن مببلغ
(  440.000=.296.000+144000دج)
 احلساب اجلاري للشريك)(x3
حا 45503/دائن مببلغ
(  220.000=.148.000+72.000دج)
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ة

حا 45501/دائن مببلغ

الشريك ) 136666.67 = 3/1 × 410.000 = (x3دج

( الوحدة  1:دج)

جدول رقم ( )19وضعية الحسابات الجارية للشركاء لسنة  2014و 2015
سنة 2014

البيان

سنة 2015

التوزيع القديم

التوزيع الجديد

)(x1

340.000

56666.67 283333.34

-

)(x2

340.000

56666.67 283333.34

)(x3

170.000

283333.34

فرق موجب

-

فرق موجب

فرق سالب

التوزيع القديم

التوزيع الجديد

440.000

152666.67 592666.67

فرق سالب
-

-

440.000

292666.67

-

147333.34

113333.34

220.000

214666.67

5333.34

-

من خالل اجلدول رقم (  )19أعاله نالحظ مايلي :
ة

سنة 2014

الشريك ) (x1تحمل :
خسارة مببلغ 340.000دج –حسب التوزيع القدمي-
خسارة مببلغ 283333.34دج -حسب التوزيع اجلديد-

عند اجراء عملية التسوية

56666.67 = 283333.34 – 340.000دج
يدفع للشريك)  (x1مبلغ  56666.67دج.
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الشريك ) (x2تحمل :

سنة 2015

نصيب الشريك ) (x1من الفائدة و الربح440.000.دج–-حسب التوزيع القدمي-
نصا اايب الش ا اريك ) (x1ما اان الفائا اادة و ال ا اربح  ،و املكافا ااآة  592666.67دج –-حس ا ااب
التوزيع اجلديد-
عند اجراء عملية التسوية

 152666.67 = 440.000 -592666.67دج
تكون بإضافة مبلغ  152666.67دج للشريك )(x1
وعليه فإن املبلغ الذي جيب أن يضا إىل رصيد الشريك
) (x1هو = 209333.34 =152666.67 + 56666.67دج
حسب ماهو موضح يف احلسابات اجلارية التالية:
حرر : 45501/الشريك )(x1

حر :45502 /الشريك )(x2

56666.67
152666.67

ر.د

56666.67
147333.34
90666.67

209333.34

209333.34

209333.34

147333.34

رم
147333.34

حرر : 45503/الشريك )(x3
113333.34
5333.34
118666.67

118666.67

رم
118666.67

من خالل األرصدة نالحظ أن الشريك ) (x1دائن للشريكني  -أي يدفع له -مببلغ إضايف
 209333.34دج ،بينما الشريكني)،(x2و ) (x3مدينني للشريك )– (x1أي مطالبني -
بدفع مبلغ يقدربا 209333.34=118666.67+90666.67 :دج .
.1قيود التسوية في دفاتر يومية الشركة

تاريخ اجراء عملية التسوية

44502
45503
45501

حا/حساب جاري السريك )( x2
حا/حساب جاري السريك )( x3
إىل
حا/حساب جاري السريك )( x1
الشرح :إجراء عملية التسوية بني الشركاء
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 .Bتعديل راس مال الشركة :
يتضمن مصطلح تعديل راس مال الشركة من الناحية العملية العديد من األمناط منها:

 .1رفع رأس المال نقدا أو عينا :

يف الشركات التجارية إجراءات رفع راس املال نقدا أو عينا شبيهة متاما بإ جراءات التأسيس،
وخيضع رفع رأس املال للسياسة التمويلية املتبعة من قبل الشركاء من خالل البحث عن موارد مالية
دائمة نتيجة لعدة أسباب منها:
 زيادة حجم نشاطها من خالل اقتناء وسائل انتاج جديدة وتنمية نشاطها.
 تطهري وضعيتها املالية.
 زيادة رأس املال بدال من التوسع يف االقرتاض بآجال خمتلفة من خالل:
 حتويل حساب الشريك الدائن لرأس مال الشركة قيام الشركاء بتقدمي حصص جديدةقرار الشركاء بد مج االحتياطات يف رأس مال الشركة-حث دائنيها على حتويل ديوهنم كحصص يف راس مال الشركة برغبة منهم .

مع االشارة أنره يف حالاة وجاود حساابات جارياة مديناة ألحاد او كال الشاركاء فإناه جياب القياام
بسدادها قبل سداد حصتهم يف الزيادة يف رأس مال الشركة.
ويكون قيد سداد احلساب اجلاري املدين للشريك يف دفاتر يومية الشركة بالكيفية التالية :
/

531/512
455

حا /البنك أو الصندوق
إىل
حا /حساب جاري الشريك....
الشرح :تسوية احلساب اجلاري املدين للشريك

-

ومن الحاالت العملية لرفع رأس المال مايلي:

 .1.1تقديم مساهمات جديدة من قبل الشركاء االصليين
هذه احلالة شبيهة متاما حبالة التأسيس،وختضع املعاجلة اقاسبية-رفع رأس مال الشركة– فيها إىل:
 مرحلة الوعد بتقدمي املسامهات مرحلة الوفاء بتقدمي املسامهات-116-
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تسجيل قيد رفع رأس املال يف دفاتر يومية الشركة
 -مرحلة الوعد بتقديم المساهمات

/

456..
1012

حا /الشركاء ،عمليات رفع رأس املال اخلاص مبسامهاهتم
إىل
حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع
الشرح :املسامهات املوعودة هبا تبعا لقرار اجلمعية العامة
االستثنائية لرفع رأس املال –هذه الوضعية تتطلب تعديل للعقد
التاسيسي-

......
......

 مرحلة الوفاء بتقديم المساهمات/

2
3
5
456..

حا /ثبيتات مادية
حا /خمزونات
حا /املوجودات
إىل
حا /الشركاء ،عمليات رفع رأس املال اخلاص مبسامهاهتم
الشرح :حتقي املسامهات

......
......
......
......

 تحرير المساهمات/

1012
1013

حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح :حترير املسامهات لرفع رأس املال

......
......

.2.1تحويل الحساب الجاري الدائن للشريك :
حي للشريك حتويل حسابه اجلاري الدائن تسديدا جلزء أو كل مسامهاته يف رفع رأس املال ،حبيث
يسجل حتويل احلساب اجلاري الدائن للشريك لرفع رأس املال يف دفاتر يومية الشركة كالتايل:
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......

حا /مسامهة الشريك أو الشركاء يف رفع راس املال
إىل
حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح  :اثبات االتفاق على رفع راس املال حتويل احلساب
اجلاري لرفع رأس املال

......

/

......

حا/حساب جاري الشريك
إىل
45615
حا /مسامهة الشريك أو الشركاء يف رفع راس املال
الشرح :حتويل احلساب اجلاري لرفع رأس املال

......

 مسامهة الشريك يف رفع رأس املال تكون حسب نسبة حصته يف رأس املال االصلي عند تسديد مسامهة الشريك يف رفع رأس املال جيب على الشريك تسديد ماهو مسجليف حسابه اجلاري املدين أوال ،باإلضافة إىل مبلغ الزيادة يف رأس املال وف القيدين التالني:
/

45615
1013
455

حا /مسامهة الشريك أو الشركاء يف رفع رأس املال
إىل
حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
حا /حساب جاري الشريك
الشرح :مسامهة الشريك يف رفع رأس املالا،و تسديد ماهو
مسجل يف حسابه اجلاري املدين( ترصيده)
/

531/512
حا /البنك أو الصندوق
إىل
45615
حا /مسامهة الشريك أو السركاء يف رفع رأس املال
الشرح :حتقب مسامهة الشريك أو الشركاء يف رفع رأس
املالا.،
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تطبيق :
بااافرتاض أن الشاريك ( )Aلديااه حساااب جاااري ماادين مببلااغ 70.000دج ،وأن مسااامهته يف رفااع
رأس املال تقدر با 120.000دج  ،مع العلم أن الشريك سدد مسامهته يف بنك الشركة .

المطلوب :

-تسجبل مبلغ املسامهة يف دفاتر يومية الشركة.

الحل:

/

45615
455
1013

حا /مسامهة الشريك أو الشركاء يف رفع رأس املال
إىل
حا /جاري الشريك
حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح :رفع رأس املال ،وترصيد حا 455/املدين
/

512
45615

حا /البنك
إىل
حا /مسامهة الشريك أو السركاء يف رفع رأس املال
الشرح :حتقب مسامهة الشريك أو الشركاء يف رفع
رأس املالا.،

190.000

70.000
120.000

190.000
190.000

 .3.1تحويل قرض الشريك لرفع رأس المال
حي للشريك حتويل مبلغ قرضه الادائن للشاركة علاة مادين ،ماع جعال حاا 1013 /دائان ،ويكاون
التسجيل يف دفاتر يومية الشركة كالتايل:
/

1681
1013

حا /قرض الشريك
إىل
حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح :حتويل قرض الشريك لرفع رأس املال
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 .4.1دمج اإلحتياطات واألرباح
حيا للشاريك القياام باادمج االربااح غااري املوزعااة أو االحتياطاات اخلاصااة باه لرفااع رأس املاال ،
ويكون التسجيل يف دفاتر يومية الشركة كالتايل:
/

110
106..
1013

حا /قرض الشريك
حا /االحتياطات
إىل
حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح  :دمج األرباح غري املوزعة و االحتياطات
لرفع رأس املال

......
......
......

للتذكير:
حا 106.. /اإلحتياطات هي األربااح غاري املوزعاة ومبوافقاة مجياع الشاركاء بنااء علاى اقارتاح اهليئاات
املسرية  ،كما ميكن استخدام مبلغ اإلحتياطات لتسديد حصة الشركاء يف رفع راس املال.
دمج اإلحتياطات إىل رأس املال يسامح بزياادة مبلاغ راس املاال الكلاي ،ومان املمكان أن ياتم توزياع
هذه الزيا دة على عدد األسهم املوجودة و زيادة قيمتها اإلسية أو توزيع أسهم جمانية بنفس القيماة
اإلسية لألسهم القدمية.
ويكااون نصاايب الش اريك يف هااذه اإلحتياطااات حسااب نساابة توزيااع األرباااح و اخلسااارة املتف ا
عليها بالعقد التاسيسي للشركة.
 .5.1إعادة تقييم أصول الشركة لرفع رأس المال
يف حالة وجود مبالغ اكلمن املبالغ الدفرتية ألصول الشركة بعد اجاراء عملياة إعاادة تقييمهاا،فيح
للشريك او الشركاء استخدامها يف السداد اجلزئي أو الكلي حلصتهم يف رفع رأس املال.
عاال حساااب التثبياات املعا أوحساااب املخزونااات ماادينني ،وجعاال حساااب فاارق إعااادة التقياايم
دائ اان بنص اايب الش اريك أو الش ااركاء يف رف ااع رأس امل ااال،ويكون التس ااجيل يف دف اااتر يومي ااة الش ااركة
كالتايل:
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/

2..
3..
1013

حا /التثبيت املع
حا  /املخزونات املعنية
إىل
حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح  :استخدام فرق إعادة التقييم للسداد اجلزئي
أو الكلي حلصتهم يف رفع رأس املال.

......
......
......

تطبيق :01
تباني يف  2016/12/31ان أصااول وخصاوم الشااركة )، (SNCوالايت يقتساام ارباحهاا و خسااائر
بالتساوي لكل من الشركاء )، (x2)، (x1و) (x3واملتضمنة للعتاصر التالية :
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األصول

ر.ح
2

األصول غير الجارية

2130

مباين صناعية
معدات نقل

2182

اإلجمالي

ق.م.ص

ر.ح
1

رؤوس األموال الخاصة

101301

مسامهة الشريك )(x1
مسامهة الشريك)(x2
مسامهة الشريك )(x3

2.350.000 2.350.000
4.200.000 4.200.000

101302

6.550.000 6.550.000

16802

101303

مجموع أصول غير جارية ()01

مجموع أصول جارية ()2

المجموع

500.000
600.000
450.000
100.000

500.000
600.000
450.000
100.000

1.650.000
8.200.000
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خصوم غير جارية
قرض الشريك )(x2
مجموع )خصوم غير جارية( )(2

خصوم جارية
401

455001
455002

8.200.000

مجم ر ر ر ر ر ر ر ر رروع ()01

املوردون
حساب جاري الشريك )(x1
حساب جاري الشريك )(x2

مجموع )خصوم جارية( )(3
المجموع

2.000.000
1.500.000
3.500.000
7.000.000
200.000
200.000
400.000
250.000
350.000
1.000.000
8.200.000

ال

 5/4/3األصول الجارية
خمزون بضائع
30
الزبائن
411
البنك
512
الصندوق
531

الخصوم

ق.م.ص
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معلومات إضافية
يف  2017/01/05اتفا ا ا الش ا ااركاء عل ا ااى رف ا ااع رأس امل ا ااال إىل  10.800.000موزع ا ااة بي ا اانهم
بالتساوي، ،ومن بني قرارات االتفاق مايلي:

 .1حتوياال احلساااب اجلاااري الاادائن للشاريكني)، (x1و) (x2يف السااداد اجلزئااي حلصااتهما يف رفااع
رأس املال.
 .2حتويل قرض الشريك ) (x2يف السداد اجلزئي حلصته ايضا يف رفع رأس املال
 .3سداد حصص الشركاء يف رفع رأس املال ببنك الشركة
المطلوب :

 .1تسجيل قيد االتفاق لرفع رأس املال يف دفاتر يومية الشركة
 .2تسجيل قيد التحويل يف دفاتر يومية الشركة لكل من :

 .1.2احلساب اجلاري الدائن للشريك ) (x1للسداد اجلزئي حلصته يف رفع رأس املال.

.2.2احلساب اجلاري الدائن،وقرض الشريك ) (x2للسداد اجلزئي حلصته يف رفع رأس املال.

 .3حتديد ارصدة حسابات املسامهة ( احلصص النقدية) للشركاء.

 .4سداد الرصيد املستح من حصص الشركاء يف رفع رأس املال ببنك الشركة.
 .5اعداد ميزانية الشركة ) (SNCيف .2017/01/05
الحل :

 -حصة كل شريك قبل رفع رأس المال

الشريك ) 2.000.000:(x1دج

الشريك ) 1.500.000 :(x2دج

الشريك ) 3.500.000: (x3دج

يرفررع رأس المررال مررن  7.000.000دج إلررى  10.800.000دج بالتساااوي بااني الشااركاء
حبث تصبح حصة كل شريك3.600.000 = 3/10800.000 :دج
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 مساهمة كل شريك في رفع رأس المال=  -3.600.000مسامهته قبل رفع رأس املال

الشريك ) 1.600.000 = 2.000.000 - 3.600.000 : (x1دج
الشريك ) 2.100.000 = 1.500.000 - 3.600.000 : (x2دج

الشريك ) 100.000 = 3.500.000 - 3.600.000 : (x3دج

 .1تسجيل قيد االتفاق على رفع رأس المال في دفاتر يومية الشركة

4561501
4561502
4561503

/
حا /مسامهة الشريك )(x1
حا  /مسامهة الشريك)(x2
حا /مسامهة الشريك)(x3
إىل
101301
حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
101302
حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
101303
حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح  :اثبات اتفاق الشركاء على رفع رأس املال.

1.600.000
2.100.000
100.000
1.600.000
2.100.000
100.000

 .2تسجيل قيد التحويل في دفاتر يومية الشركة

 .1.2احلساب اجلاري الدائن للشريك ) (x1للسداد اجلزئي حلصته يف رفع رأس املال
/

455001
4561501

حا /حساب جاري الشريك )(x1
إىل
حا /مسامهة الشريك)(x1
الش ا اارح  :اس ا ااتخدام احلس ا اااب اجل ا اااري لس ا ااداد حص ا ااة
الشا اريك )، (x1و احلس اااب اجل اااري والق اارض لس ااداد
حصة الشريك ) (x2يف رفع رأس املال.
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فصل الخامس

.2.2الحسرراب الجرراري الرردائن  ،وقرررض الش رريك ) (x2للسااداد اجلزئااي حلصااته يف رفااع رأس
املال.
/

4561502
حا /مسامهة الشريك )(x2
16802
حا /قرض الشريك)(x2
إىل
4561503
حا /مسامهة الشريك)(x3
الشرح  :استخدام احلساب اجلاري والقرض لسداد
حصة الشريك ) (x2يف رفع رأس املال.

350.000
200.000
550.000

 .3تحديد ارصدة حسابات المساهمة ( الحصص النقدية) للشركاء
حرر4561501/
1.600.000

250.000

ح رر4561502/
2.100.000

ر .م

1.600.000

350.000

100.000

200.00

ر.م

ر.م

1.350.000

1.600.000

حرر45661503/

100.000

1.550.000

2.100.000

2.100.000

100.000

100.000

 .4سداد الرصيد المستحق من حصص الشركاء في رفع رأس المال ببنك الشركة
512

/
حا /البنك
إىل
 4561501حا /مسامهة الشريك)(x1
 4561502حا /مسامهة الشريك)(x2
 4561503حا /مسامهة الشريك)(x3
الشرح  :سداد الشركاء حلصتهم يف رفع رأس املال.
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3.000.000
1.350.000
1.550.000
100.000

 .5اعداد ميزانية الشركة ) (SNCفي 2017/01/05
األصول

اإلجمالي

األصول غير الجارية
2
 2130مباين صناعية
 2182معدات نقل

2.350.000

2.350.000

4.200.000

4.200.000

6.550.000

6.550.000

500.000
600.000
3.450.000
100.000

500.000
600.000
3.450.000
100.000

4.650.000

4.650.000

ر.ح

رؤوس األموال الخاصة
1
 101301مسامهة الشريك )(x1
 101302مسامهة الشريك )(x2
 101303مسامهة الشريك )(x3
مجمر ر ر ر ر ر ر رروع ()01

خصوم غير جارية
مجموع أصول غير جارية ()01

 5/4/3األصول الجارية
خمزون بضائع
30
 411الزبائن
 512البنك
 531الصندوق
مجموع أصول جارية ()2
المجموع

11.200.000

11.200.000
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مجموع )الخصوم غير الجارية( )(2
401

الخصوم جارية
املوردون

مجموع )الخصوم جارية( )(3
المجموع

3.600.000
3.600.000
3.600.000
10.800.000
00.00

00.00
400.000
400.000
11.200.000

الفصل الخامس  :القضايا أو المشاكل المحاسبية المتعلقة بتعديل عقد الشركة

ر.ح

المبلغ الصافي

الخصوم

المبلغ الصافي
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 .Cتخفيض رأس المال :

خيفض رأس مال الشاركة برغباة مان الشاركاء مان خاالل اجاراءات تقررهاا اجلمعياة العاماة
و لعدة اسباب منها :

 .1توالي الخسائر لسنوات سابقة تتطلب ختفيض رأس مال الشركة (مبع ضرورة إهتالك هاذه
اخلسائر من رأس املال الكلي إلظهار ميزانية الشركة على وضعها احلقيقي).
يف هااذه احلالااة يلجااأ أوال لتخفاايض مبلااغ هااذه اخلسااائر ماان مبلااغ اإلحتياطااات (إن وجاادت )
،ومبلغ حساب الرتحيل من جديد و إذا بقي مبلغ من اخلسائر يلجأ إىل التخفيض من رأس املاال
كمرحلة أخرية ،ويرتتب عن هذا التخفيض تعديل العقد التاسيسي للشركة.
 تسجيل قيد التخقيض في دفاتر يومية الشركة/

129
106
110
1013

حا/خسائر سنوات سابقة
إىل
حا/احتياطات
حا/الرتحيل من جديد
حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح :ختفيض مبلغ اخلسائر من مبلغ اإلحتياطات ،
حساب الرتحيل من جديد  ،رأس مال الشركة .

......
......
......
......

 .2رد جزء من رأس مال الشركة إلى الشركاء
يف حالااة وجااود فااائض ماان األم اوال السااائلة عاان احتياجااات الشااركة،أو يف حالااة وجااود حسااابات
مدينة للشركاء لفرتات طويلة – لتسوية هذه الوضعية يسجل القيد
/

1013
455

حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
إىل
حا /حساب جاري الشريك

الشرح :اسرتجاع جزء من رأس مال الشركة إىل
الشركاء
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 .3ترصيد الحسابات الجارية المدينة للشريك أو الشركاء:
نتيجااة لت اوايل خسااائر الشااركة و بلوغهااا حاادا تكااون فيااه الشااركة عاااجزة عاان السااداد تظهاار
احلسابات اجلارية للشركاء مدينة نتيجة للمسحوبات ،باإلضافة إىل عدم وجود أرباح ،لذلك تبقي
احلسابات اجلارية للشركاء مدينة ،ويرتتب عن ذلك عدم مقدرة الشركاء عن سداد ماعليهم
فيلجؤون إىل ختفيض هاذه األرصادة املديناة مان رأس ماال الشاركة عال حاا /جااري الشاريك دائان
،وجعاال حساااب رأس املااال ماادين باألرصاادة املدينااة ،ويسااجل قيااد ختفاايض رأس املااال يف دفاااتر
الشركة على النحو التايل:
/

1013
455

حا /رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
إىل
حا /حساب جاري الشريك
الشرح :ختفيض رأس املالا،وترصيد حساب جاري الشريك
املدين)

......
......

تطبير ر ررق  : 01شا ا ااركة ) ( SNCرأس ماهلا ا ااا يقا ا اادر با ا ا ا 1.200.000دج ما ا ااوزع با ا ااني الشا ا ااركاء
) (x3)،(x2)،(x1بالتس اااوي ،وبس اابب وج ااود رص اايد م اادين للحس اااب اجل اااري للشا اريك ()x1
بقيمة 100.000دج  ،ورصيد مدين با  50.000دج للشريك ). (x3
قرر الشركاء ختفيض راس املال وترصيد احلسابني اجلاريني للشريكني .
المطلوب :
-تسجيل قيد ختفيض رأس املال يف دفاتر يومية الشركة) ( SNC

الحل:

 توزيع رأس المال بالتساوي بين الشركاء1.200.000
400.000

4000.000
0

400.000

املبلغ اإلمجايل الواجب ختفيضه من رأس املال150.000 = 50.000 +100.000دج
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تسجيل قيد تخفيض رأس المال في دفاتر الشركة) ( SNC
/

1013
45501
45503

حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
إىل
حا /حساب جاري للشريك )(x1
حا /حساب جاري للشريك)(x3
الشرح  :ختفيض رأس املال باحلسابني املدينني
للشريك )(x1اا ،و )(x3

150.000
100.000
50.000

تطبيق -للمحاولة -
ب ااإفرتاض أن رأس ااال الش ااركة ( ) SCNواملقا اادر ب ا ا  2.350.000 :دج م ااوزع ب ااني الش ا اريكني
)،(x1و ) (x2بنسبة  %40 ،%60على الرتتيب ،و أن احلسابني اجلاريني للشريكني مدينني
باملبلغني 70.000دج 8000 ،دج لكل منهما.
المطلوب :

 .1ماهي قيمة ختفيض رأس املال لرتصيد احلسابني اجلاريني املدينني للشريكني .
 .2ماهي احلصة اجلديدة يف رأس املال لكل شريك.
 .3تسجيل قيد ختفيض رأس املال يف دفاتر يومية الشركة) ( SNC
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تطبيق ( شركة المحاصة ) SP
يف  2016/03/02اتفقا الشاريكان ) (X2)، (X1علاى تكاوين شاركة حماصاة للقياام باألعماال
التجارية (شراء وبيع بضاائع خمتلفاة ،تساديد ،قابض  ،) ...ويقتسامان األربااح واخلساائر بالتسااوي
ويتوىل إدارة الشركة الشريك ) (X1مقابل مكافأة بنسبة  %12من صايف األرباح.
وخالل االشهر املوالية قام الشريك املسري مبايلي:
يف  04/21اس ااتثمر كا اال ما اان الشا ااريكني مبلا ااغ  10000دج م ايا ااداعهما يف احلسا اااب البنكا ااي
للشركة .
يف  04/25م شراء بضاعة مببلغ  7000دج خارج الرسم (  ) TVA17%بشيك بنكي.
يف  05/10قدم الشريك ) (X1بضاعة مببلغ  2500دج للشركة ،وقام ببيع بضاعة بشيك
حلساب الشركة با 5000دج،كما دفع مصاريف خمتلفة عن الشركة ب ا ا 400دج بشيك بنكي.
يف  8/09قام الشريك ) (X2بشراء بضاعة مببلغ  5000دج ،بشيك وبيع بضاعة على
احلساب با 7500دج .
يف  10/14قااام الشاريك ) (X2باادفع مصاااريف خمتلفااة ب ا 200دج بشاايك .وحتصاال علااى مبلااغ
 4000دج من مدي شركة اقاصة.
يف  11/30بااع الشاريك ) (X2بضااعة مببلااغ  8000دج بشاايك  ،ودفاع الشاريك ) (X1مبلااغ
 2000دج ،كما قبض الشريك ) (X2مبلغ  4.000دج .
يف  12/15م بيع ما تبقى مان بضاائع مببلاغ 9400دج  ،وحصال بااقي مادي الشاركة فيماا عادا
 100دج اعتلت ديون معدومة.
يف  12/31م تسوية حسابات اقاصة وحصل كل شريك على مستحقاته .
المطلوب :

 .1تسجيل خمتلف العمليات يف دفاتر شركة اقاصة.

 .2تسجيل خمتلف العمليات يف دفاتر الشريك ).(x1
 .3تسجيل خمتلف العمليات يف دفاتر الشريك )(x2

-130 -

محتاضرةTD+9

أ.د سععديدب قاس ع –جامدععم مد عض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

الحل

 .1تسجيل مختلف العمليات في دفاتر شركة المحاصة
الحساب
مدين

دائن

البيان
2016/04/21

512
455001
455002

من حا/البنك
إىل
حا/جاري الشريك)(x1
حا/جاري الشريك)(x2
الشرح :إيداع مبلغ نقدي
04/25

380
4456
401

حا/مشرتيات بضائع
حا/الرسم على القيمة املضافة
إىل
حا/مورد املخزونات واخلدمات
الشرح:فاتورة شراء رقم...
/

401
512

حا /مورد املخزونات واخلدمات
إىل
حا /البنك
الشرح :شيك رقم.....
05/10

380
455001

من حا/مشرتيات
إىل
حا /الشريك)(x1
الشرح:فاتورة رقم...
/

512
700

من حا/البنك
إىل
حا/مبيعات بضائع
الشرح:فاتورة رقم....
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المبالغ
مدين

دائن

20.000
10.000
10.000

7000
1190
8190

8190
8190

2500
2500

5000
5000
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/

6...
512

من حا/مصاريف خمتلفة
إىل
حا/البنك
الشرح :شيك رقم...
08/09

380
512

من حا/مشرتيات
إىل
حا/البنك
الشرح:فاتورة شراء رقم...
/

411
700

من حا/الزبائن
إىل
حا/مبيعات بضائع
الشرح:فاتورة رقم....
10/14

6...
512

من حا/مصاريف خمتلفة
إىل
حا/البنك
الشرح :شيك رقم...
/

512
411

من حا/البنك
إىل
حا/الزبائن

400
400

5000
5000

7500
7500

200
200

4000
4000

الشرح:شيك رقم....

-132 -

محتاضرةTD+9

أ.د سععديدب قاس ع –جامدععم مد عض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

11/30

411

8000

من حا/الزبائن
700

512
411

إىل
حا/مبيعات بضائع

8000
الشرح:فاتورة رقم....

ااااااااااااااا اااااا اااااا اااااا ااااااا
حا /البنك
إىل
حا /الزبائن

/

512

من حا /الشريك)(x1
إىل
حا/البنك
الشرح :شيك رقم.....
/

512
455002

حا /البنك
إىل
حا /الشريك )(x2
الشرح :شيك رقم..
12/15

512
700

8000

الشرح :
/

455001

ااااااااااا ااااااااا اااااا اااااا اا ا

8000

من حا/البنك
إىل
حا/مبيعات بضائع
الشرح:فاتورة رقم....

-133 -

2000
2000

4000
4000

9400
9400

محتاضرةTD+9

أ.د سععديدب قاس ع –جامدععم مد عض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

/

512
694

من حا/البنك

411

إىل

حا/ديون معدومة
حا/الزبائن

3500
الشرح :شيك رقم.....
12/31

1270
455001
455002

من حا/أرباح شركة اقاصة
إىل
حا/الشريك )(x1
حا/الشريك )(x2
الشرح :حصة الشريك ) (x1من املكافاة وصايف الربح
حصة الشريك ) (x2من صايف الربح/

455001
455002
512

3400
100

من حا/الشريك )(x1
من حا/الشريك )(x2
إىل
حا/البنك

14700
8232
6468

18732
20468
39200

الشرح...:

 توزيع ارباح شركة المحاصة بين الشركاء.حا /ارباح أو خسائر شركة اقاصة = املبيعات-تكلفة املبيعات ( املشرتيات)-خمتلف املصاريف
= 14700=700-14500- 29900دج.
مبلغ مكافأة الشريك ) (x1من صايف األرباح =  1764= %12×14700دج
الباقي من صايف األرباح بعد اقتطاع مبلغ املكافأة = 12936=1764-14700دج
يوزع بني الشريكني.
حصة الشريك ) 6468 = %50 × 12936= (x1دج

حصة الشريك ) 6468 = %50 ×12936= (x2دج.
وعليه يكون :مبلغ حصة الشريك ) 8232= 6468+1764 =(x1دج.
وميكن التأكد من صايف حقوق الشريكني من خالل حساب اقاصة للشريك ) (x1و)(x2
كما ميكن استبيان حقوق الشريكني من رصيد حا /البنك يف دفاتر شركة اقاصة.
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 .2تسجيل العمليات(*) في دفتر الشريك ()x1
الحساب
مدين

البيان

دائن

2016/04/21

127
512

من حا /اقاصة
إىل
حا /البنك

30

من حا /اقاصة
إىل
حا/البضاعة

127

من حا/البنك
إىل
حا/اقاصة

1270
457

من حا /اقاصة
إىل
حا/أرباح اقاصة
حا/املكافأة

127

2500

2000

8232
6468
1764

12/31

512

10.000

2000
12/31

127

مدين

دائن

2500
11/30

512

المبالغ

10.000
2016/05/10

127

(الوحد ة  1:دج )

من حا/البنك
إىل
حا/اقاصة

18732
18732

(*) ...............................
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 .3تسجيل العمليات(*) في دفتر الشريك ()x2
الحساب
مدين

البيان

دائن

2016/04/21

127
512

من حا /اقاصة
إىل
حا /البنك

512
127

127
12

127

10.000

4000
4000

الشرح:
6468
6468
الشرح:
/

512

مدين

دائن

الشرح:

12/31
من حا /اقاصة
إىل
حا/أرباح اقاصة

المبالغ

10.000
11/30

من حا/البنك
إىل
حا/اقاصة

(الوحدة  1:دج )

من حا/البنك
إىل
حا/اقاصة

12468
12468

(*) اليسجل يف دفاتر الشركاء إال العمليات اليت متثل معامالهتم مع شركة اقاصة.
الحالة الثانية  :عدم وجود مجموعة دفترية مستقلة لعمليات الشركة
يف هذه احلالة يقوم كل شريك بفتح حساب واحد بدفاتره يسمى (حا /اقاصة مع الشريك )
،حبيث يسجل فيه مجيع العمليات اليت يتأثر هبا هذا الشريك .
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يكون (حا /اقاصة مع الشريك ) مدينا مبا يتم دفعه أو انفاقه من الشريك ،و دائنا مبا يقبضه من
ايرادات الشركة.
ويتم إعداد مذكرة تسمي مبذكرة اقاصة يف هناية كل دورة مالية .
وعند حل الشركة فإن هذه املذكرة تعكس نتائج أعمال الشركة من ربح أو خسارة توزع على
الشركاء وفقا لنسب التوزيع املتف عليها يف العقد التاسيسي.
وتعتل هذه احلالة االكثر استخداما و أقلها تكلفة .
تطبيق (للمحاولة) :

يف  2015/07/05اتف الشريكان )(X2)، (X1على تكوين شركة حماصة لتجارة احلديد
مبختلف أنواعه ،وكان االتفاق على توزيع األرباح واخلسائر بني الشركاء بنسبة  1:2وبدأت
الشركة مبمارسة أعماهلا بتاريخ 07/10وفيما يلي العمليات اليت متت خالل االشهر املوالية :
يف  08/20اشرتى الشريك) (X1كمية من احلديد بقيمة 15000دج سددها بشيك.
يف  09/07دفع الشريك ) (X2مبلغ 2500دج نقدا مقابل مصاريف ادارية خمتلفة.
يف  11/15باع الشريك) (X1كامل كمية احلديد نقدا بقيمة 25000دج.
المطلوب :

 .1تسجيل العمليات يف احلسابات الالزمة هلا ويف دفرتي كل من الشريكني) (x1و ).(x2
 .2إعداد مذكرة اقاصة أو ماتسمي با ( حا /نظامي شركة اقاصة ).

 .3إجراء عملية املخالصة بني الشريكني بافرتاض عدم وجود جمموعة دفرتية مستقلة
للشركة.
 .4ماهو املبلغ الذي يسدده الشريك ) (x2إيل الشريك ) (x1؟.
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تأسيس شركات األموال

 .Aمفهوم شركة االموال :شركات التقوم على االعتبار الشخصي املوجود بني الشركاء ،بل
تعطي األمهية للشركة كشخص معنوي مستقل دون الرتكيز يف األمهية على طبيعة الشركاء
فيها ،وتزداد أمهية هذا النوع من الشركات كلّما زاد رأساهلا االجتماعي .والشريك فيها
تنحصر مسئوليته عن ديون الشركة فقط ومبقدار حصته يف رأس املال ،وال يكتسب صفة
التاجر ،وال تتأثر الشركة يف اعماهلا يف حالة وفات ،أو إفالس أو احلجز على احد الشركاء.

 .Bانواع شركة االموال

 .2شركة المساهمة )(SPA

 .3شركة التوصية باإلسهم)(SCA

 .4الشركات الهجينة  :سيت هبذا االسم الهناا متازج باني شاركات االشاخاص وشاركات االماوال
ومنها:
 .4.1الشركة ذات المسؤولية المحدود(ش.ذ.م.م) ):(SARL

 .4.2المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ((EURL

 .I.الشركة ذات المسؤولية المحدودة Société A Responsabilité limite
)(SARL

 .Aالمفهوم ،واإلجراءات القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة

.1مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتألف من شريكني إىل نسون شريكا ،وتكون مسؤولية الشريك فيها تبعا ملقدار حصته يف راس
ماهلا من ديون وإلتزامات ،وتعد الشركة ذات املسؤولية اقدودة من الشركات اهلجينة أو املختلطة
واألكثر انتشارا نظرا ملا هلا من خصائص مشرتكة بني شركات األموال ،وشركات األشخاص ،
و تعتل شركة أموال خاصة .
.2اإلجراءات القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعتل الشكل الوحيد للشركات اهلجينة وختضع ألحكام القانون التجاري من املادة  564إىل املادة
، 591ومن بني هذه اإلجراءات مايلي:
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.1.2خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
من أمها:

 رأس مال الشركة حمدد با  100.000دج مقسم إىل حصص ذات قيمة اسية التقل
عن  1.000دج املادة  566من القانون التجاري قبل التعديل،اما بعد التعديل
فيحدد رأس مال الشركةباالتفاق بني الشركاء طبقا للقانون  20-15املؤرخ يف 30
ديسمل  2015املع ّدل للمادة  566من القانون التجاري ،الصيغة " حيدد رأسال
الشركة ذات املسؤولية اقدودة حبرية من طر الشركاء يف القانون األساسي للشركة
ويقسم إىل حصص ذات قيمة اسية متساوية .وجيب أن يُشار إىل الرأسال يف مجيع
وثائ الشركة"
 تقوم على االعتبار املايل من حيث حمدودية مسؤولية الشركاء فيها عن ديون الشركة ،
أي مسؤولية حمدودة بقدر حصتهم يف رأس مال الشركة .املادة  564من القانون
التجاري "تؤسس الشركة ذات املسؤولية من شخص واحد أو عدة أشخاص ال
يتحملون اخلسائر إالّ يف حدود ما ق ّدموا من حصص للشركة".
 تقوم على االعتبار الشخصي من خالل توفر عنصر الثقة بني الشركاء ،و أنه الميكن
تداول احلصص أو التنازل عنها إال بني األصول والفروع ،أو عن طري االرث طبقا
للمادة  570من القانون التجاري "للحصص قابلية االنتقال عن طري اإلرث كما أنه
ميكن إحالتها بكل حرية بني األزواج واألصول والفروع ، " ...كما الميكن تداول
حصص الشركاء مع الغري إالّ مبوافقة أغلبية الشركاء أي ما يعادل ثالثة أرباع رأس املال
على األقل ،املادة  571من القانون التجاري "ال جيوز إحالة حصص الشركاء إىل
األشخاص األجانب عن الشركة إال مبوافقة أغلبية الشركاء اليت متثل ثالثة أرباع رأسال
الشركة"
 يقدم كل شريك حصة من املال نقدية أو عينية لضمان املسؤولية عن ديون الشركة

،وحسب املادة  567من القانون التجاري مكرر" ميكن أن تكون املسامهة يف الشركة
ذات املسؤولية اقدودة تقدمي عمل ،حت ّدد كيفيات تقدير قيمته وما خيوله من أرباح
ضمن القانون األساسي للشركة وال يدخل يف تأسيس رأسال الشركة".
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 ال تنحل الشركة بإفالس أو وفاة أو انسحاب أحد الشركاء؛
 عدد الشركاء فيها ال يقل عن إثنني وال يزيد عن نسون شريكا ،املادة  590من
القانون التجاري " ال ميكن أن يتجاوز عدد الشركاء يف الشركة ذات املسؤولية اقدودة
نسني ( )50شريكا" ،وال يكون كل منهم مسئوال إال بقدر حصته يف رأس املال ،وال
يكتسب صفة التاجر.
 يشرتط القانون أن يكون للشركة اسم -ميكن أن يضا إليه اسم شريك أو عدة أساء
 متبوعا أو مسبوقا بكلمات "ذات مسؤولية حمدودة" وبيان رأساهلا ،وإالّ اعتلتشركة تضامن يف حالة النزاع مع الغري؛ املادة 564من القانون التجاري.
 للشركة مسري ونائب( أو نواب) يديرو الشركة سواء من الشركاء أو خارجني عن
الشركة .املادة  576من القانون التجاري " يدير الشركة ذات املسؤولية اقدودة
شخص أو عدة أشخاص طبيعيني .وجيوز اختيارهم خارجا عن الشركاء" .
 تتخذ القرارات يف اجلمعية العامة بأغلبية األصوات .طبقا لنص املادتني :
 580من القانون التجاري " تصدر قرارات الشركاء يف اجلمعيات العامة " .
 582من القانون التجاري " تُتخذ القرارات يف اجلمعيات أو خالل االستشارات الكتابية
من واحد أو أكثر من الشركاء ميثلون أكثر من نصف رأسال الشركة ،وإذا مل حتصل هذه
األغلبية يف املداولة األوىل وجب دعوة الشركاء أو استشارهتم مرة ثانية حسب األحوال
وتصدر القرارات بأغلبية األصوات مهما كان مقدار جزء رأس املال .
 احلصص املقدمة من قبل الشركاء تكون اسية و ال ميكن أن تكون ممثلة يف سندات
قابلة للتداول .

 .2.2تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

.1.2.2القانون األساسي للشركة :

القانون األساسي للشركة (أوالعقد التاسيسي) دليل مادي حيرير من قبل "موث "Notaire
يتضمن مواد حتدد فيها مجيع املعلومات املتعلقة باسم الشركة ،غايتها  ،مقرها ،نشاطها ،أساء
الشركاء،جنسية كل منهم ،وعناوينهم ،رأس مال الشركة ،نوع ومبلغ حصة كل شريك ،حتديد
نسبة االحتياطات القانونية أو األخرى ،كيفية توريع األرباح واخلسائر بني الشركاء،التغري الذي
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حيصل على راس مال الشركة( زيادة أو ختفيض )،شروط التنازل عن احلصص واإلجراءات املتبعة
،صيغة التنازل  ،رهن العقارات اليت متتلكها الشركة وتقدمي الكفاالت باسها ،قواعد واجراءات
التصفية.وكل مايرونه قد يكون حمل اختال يف املستقبل.
مع التذكري انه يف مرحلة التاسيس إذا تعل االمر بتقدمي حصص عينة فيجب تقييم قيمتها من
طر حمافظ بيع (أومأمور اسهامي) قبل تدوينها باسم الشركة يف العقد التاسبسي .
اما احلصص النقدية اليت يتم تقدمها من قبل الشركاء "للموث "فيجب ايداعها من طر املوث
يف حسابه اخلاص املفتوح لدي اخلزينة يف انتظار حتويلها حلساب الشركة سواء على مستوي اخلزينة
او البنوك التجارية.

.2.2.2ادارة الشركة:

.1.2.2.2يتوىل إدارة الشركة مدير ( مسري ) ونائب اوعدة نواب حسب حجم نشاط الشركة
،متنح له صالحيات إلدارة الشركة،وتعتل االعمال والتصرفات اليت بقومون هبا باسم الشركة ملزمة
هلا ملواجهة املتعاملني مع الشركة.
.2.2.2.2إعداد الكشو املالية اخلتامية طبقا للنظام اقاسي املعمول به واملب على قواعد
ومعايري اقاسبة املتعار عليه واملعمول به.
 .3.2.2.2املصادقة على احلسابات السنوية من قبل حمافظ حسابات
.4.2.2.2.نقرير سنوي عن اعمال الشركة مرف بتوصيات يقدم قبل .(N+1)/03/31
.3.2.2أنواع الجمعفات العامة وتواريخ انعقادها

.1.3.2.2مجعبة تأسيسية للشركاء االصلني يفضل أن تكون قبل مرحلة الوفاء بتقدمي احلصص
هبد تقارب وجهات النظر.
.2.3.2.2مجعية عادية للمصادقة على احلسابات االجتماعية خالل الفرتة املمتدة من
 (N+1) /04/01إىل ، (N+1) /06/30ومن ح اجلمعية العامة مناقشة جدول اعمال
متضمنا للنقاط التالية:
 مناقشة تقرير اعمال الشركة السنوي والتوصيات الواردة به للسنة ). (N-1مناقشة ميزانية الشركة وحتديد األرباح واحلسائر املصادق عليها من قبل حمافظ احلسابات جتديد مدير الشركة أو االحتفاظ به حسب مقتضي احلال. -تعيني او جتديد( مدة ) حمافظ حسابات الشركة.
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اجلمعية العامة تتخذ قراراهتا مما م ذكره سابقا بامجاع احلصص أو بأكثريتها من راس املال املمثلةيف االجتماع ويقابل كل حصة صوت واحد.
.3.3.2.2مجعية استثنائية لدراسة قضايا تتعل مبصري الشركة يف أي تاريخ يرونه مناسبا عند
الضرورة ،ومن هذه القضايا مايلي:
 تعديل عقد الشركة (زيادة أو ختفيض) توقيف مدير الشركة او معاونيه. بيع الشركة لشركة أخرىدمج الشركة يف شركة أخرىحل الشركة وتصفيتها.4.2.2حق الشريك في الشركة

من حقه االطالع على مايلي:
.1.4.2.2القانون (او العقد ) التاسيسي يف صورته النهائية .
.2.4.2.2االطالع على الكشو املالية للشركة
.3.4.2.2االطالع على الدفاتر االلكرتونية لليوميات املساعدة
.4.4.2.2االطالع على السجالت ( سجل اجلرد،سجل اجلريدة العامة ،سجل األجور)
،باإلضافة إىل سجالت مفتشية العمل.
 .5.4.2.2االطالع على حماضر انعقاد اجلمعيات مهما كان نوعها.
 .6.4.2.2االطالع على نقربر حمافظ اوحمافظي الشركة.
.Bاإلجراءات المحاس فة للشركة ذات المسؤولفة المح ودة

من بني اإلجراءات اقاسبية مايلي:

.1تحديد نوع الحصص :

الشركاء يف هذا النوع من الشركات يقوموا بتقدمي مااتف عليه من حصص لتشكيل راس مال
الشركة سواء كانت حصص نقدية أو حصص يف شكل أصول عينية بصفة انفرادية ،وقد تكون

هذه احلصص على شكل أصول وخصوم أي يف شكل مشروع فردي .

.2متطلبات تقديم الحصص
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.1.2املسامهات يف شكل أصول عينية تدفع كاملة عند تاريخ التاسيس،و يشرتط القانون
التجاري يف ذلك مايلي :
.1.1.2تقيم األصول العينية بقيمتها احلالية،
 .2.1.2أن يكون الشركاء مسؤولون مسؤولية تضامنية ملدة نس سنوات جتاه الغري عن
القيمة املقدرة للحصص العينية .

 .3.1.2تسجل قيم احلصص العينية بالقيمة اقددة يف تقرير خبري احلصص أو املأمور
االسهامي .
وهذا طبقا للمادة  568من القانون التجاري ،واليت تنص على أنه "جيب أن يتضمن القانون
األساسي ذكر قيمة احلصص العينية املقدمة من طر الشركاء ،ويتم ذلك بعد االطالع على
تقرير ملح بالقانون األساسي حيرره على مسؤوليته املندوب املختص باحلصص"...

.2.2املسامهات يف شكل مبالغ نقدية تدفع كاملة أو اخلمس منها كحد ادين ،طبقا للمادة
 567من القانون التجاري اجلزائري  ،واليت تنص على انه " جيب توزع احلصص بني الشركاء
يف القانون األساسي للشركة ...وأن تدفع قيمتها كاملة فيما خيص احلصص العينية.كما جيب أن

تدفع احلصص النقدية بقيمة ال تقل عن نس ( )5/1مبلغ الرأسال التأسيسي ،ويدفع املبلغ
املتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسري الشركة وذلك يف مدة أقصاها نس ()5
سنوات ."...

.3المعالجة المحاسبية للشركة ذات المسؤولية المحدودة

عمليات تأسيس الشركة ذات املسؤولية اقدود تتطلب مرحلتني ومها:
.1.3مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses D’apport
يف ه ا ا ا ا ا ا ا ااذه املرحل ا ا ا ا ا ا ا ااة يك ا ا ا ا ا ا ا ااون (حا ا ا ا ا ا ا ا اا، 45611/وحا ا ا ا ا ا ا ا اا ) 45615/م ا ا ا ا ا ا ا اادينني،مع جع ا ا ا ا ا ا ا اال
(حا،1012/وحا )1013/دائنني
N/...../....
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حا /حصة عينية –الشريك ….
حا /حصة نقدية -الشرييك …….
حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب
إلى
حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب
حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع.
الشرح :حسب عقد التوثي
Suivant acte notarié

M1
M2
M3
M3
M1+M2

.2.3مرحلة الوفاء بتقديم( او تحصيل ) المساهمات Réalisation des apports
N/...../....

2
3
4
4671
45611
45615

حا……./
حا…. /
حا...../
حا...../
إىل
حا /حصة عينية –الشريك ….
حا /حصة نقدية  -الشرييك ….
الشرح :حتقي املسامهات

......
......
......
......
M1
M2

نفس التاريخ السابق

513/512
4671

X

حا /البنك أو الصندوق
إىل
حا /املوث ………
الشرح:
شيك رقم ....أو وصل رقم.....

X

(*)

1012
1013

نفس التاريخ السابق
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير باقي مسامهات الشريك
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تطبيق :01يف  2018/01/10قررم الشركاء )(x1اا،(x2)،و) (x3تكوين شركة ذات مسؤولية
حمدودة متخصصة يف اجناز مواد البناء برأس مال مقسم إىل  15000حصة وبقيمة اسية

1000دج للحصة الواحدة على أن تكون حصصهم يف رأس املال مقسمة بينهم بالنسب2:2:1
على الرتتيب،

في  01/15قدم كل شريك املسامهات التالية:
الشريك ) %40 : (x1اراضي  % 25 ،معدات صناعية،و  %35سيولة نقدية

(يدفع اخلمس منها فقط اثناء التاسيس).
الشريك ) %55 :(x2بضائع ،و  %45متثل مسامهة قدمت علىشاكلشايك ،أودعاه
لدي حمرر العقد التاسيسي م حتصيله حبساب بنك الشركة يف .01/20

الشريك ) :(x3قدم اصول وخصوم سدادا حلصته يف رأس املال بتاريخ تكوين الشركة

مباين  2000.000دج ،مواد أولية  1500000دج ،عمالء  1.500.000دج،
الصندوق  250.000دج
أموال شخصية  4.250.000دج ،ضرائب ورسوم  100.000دج،مورد التثبيتات
 900000دج.
بعد إعادة تقييم احلصص العينية من قبل Commissaire Aux Apports
تبني أن قيمة املباين و املواد االولية ارتفعت بنسبة  % 40، % 20على الرتتيب
،وشهرة اقل با  750.000دج
مع العلم ان الشركاء اتف على قبول بقية املسامهات على حاهلا ،وان مصاريف
التاسيس قدرت با  35.000دج خارج الرسم ( ، ) tva 19%سدد بشيك بنكي
يف ./01/30

المطلوبر :

 .1حتديد مسامهة كل شريك يف راس مال الشركة.
.2تسجيل قيىود التاسيس يف دفاتر يومية الشركة ). (SARL
.3اعداد امليزانية اإلفتتاحية للشركة يف . 01/20

الحل:
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تحديد مساهمة كل شريك في راس مال الشركة

الشريك ) 3.000.000 = 5/1 × 15.000.000 :(x1دج
أراضي مببلغ  1.200.000 = 0.40× 3.000.000دج
معدات صناعية مببلغ  750.000= 0.25× 3.000.000دج
سيولة نقدبة مودعة لدي املوث  1.050.000= 0.35× 3.000.000دج
الشريك) 6.000.000= 5/2× 15.000.000: (x2دج

بضائع مببلغ 3.300.000= 0.55×6.000.000دج
شيك مببلغ  2.700.000= 0.45× 6.000.000دج
الشريك ) 6.000.000= 5/2× 15.000.000 : (x3دج
أو من خالل حساب املركز املايل للشريك ) (x3حبيث:
 مبلغ املركز املايل للشريك ( =)3جمموع األصول-الديون +شهرة اقل
=()250.000+1.500.000+2.100.000+2.400.000
750.000+1.000.000
= 6.000.000دج

-

.2تسجيل قيىود التاسيس في دفاتر يومية الشركة ). (SARL

.1.2مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses D’apport
2018/01/10
حا /حصة عينية –الشريك )(x1
حا /حصة نقدية -الشريك )(x1
حا /حصة عينية – الشريك )(x2
حا /حصة نقدية -الشريك )(x2
حا /حصة عينية –الشريك ))(x3
حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب

4561101
4561501
4561102
4561502
4561103
109001

1.950.000
210.000
3.300.000
2.700.000
6.000.000
840.000

إلى
101101
1012

حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب
حا ا ا اا /رأس م ا ا ااال مكتت ا ا ااب مطل ا ا ااوب غ ا ا ااري
مدفوع.
الشرح :حسب عقد التوثي
Suivant acte notarié
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.2.2مرحلة الوفاء بتقديم( او تحصيل ) المساهمات Réalisation des apports
2018/01/15

211
215
4671
4561101
4561501

حا/اراضي.
حا /معدات صناعية
حا /املوث
إىل
حا /حصة عينية –الشريك )(x1
حا /حصة نقدية -الشريك )(x1
الشرح :حتقي املسامهات

1.200.000
750.000
210.000

1.950.000
210.000

/

531
4671

210.000

حا /الصندوق
إىل
حا /املوث
الشرح :وصل رقم.....

210.000

2018/01/15

30
4671
4561102
4561502

حا/ابضلئع.
حا /املوث
إىل
حا /حصة عينية –الشريك )(x2
حا /حصة نقدية -الشريك )(x2
الشرح :حتقي املسامهات

3.300.000
2.700.000
3.300.000
2.700.000

2018/01/15

207

750.000

حا/شهرة اقل
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213
31
411
4671
4561103
404
442
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حا/مباين
حا /مواد اولية
حا /عمالء
حا /املوث
إىل
حا /حصة عينية –الشريك )(x3
خا /مورد التثبيتات
حا /ضرائب ورسوم

2.400.000
2.100.000
1.500.000
250.000
6.000.000
900.000
100.000

الشرح :حتقي املسامهات

/

531
4671

250.000

حا /الصندوق
إىل
حا /املوث
الشرح :وصل رقم.....

250.000

/

2011
4456
4011

حا /مصاريف التأسيس
حا /الرسم على القيمة املضافة ()% 19
إىل
حا /مورد اخلدمات
الشرح :فاتورة رقم....
01/20
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512
4671

1012
1013
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2.700.000

حا /الصندوق
إىل
حا /املوث
الشرح :شيك رقم....

2.700.000

/
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير مسامهات الشركاء

.3اعداد الميزانية اإلفتتاحية للشركة في 01/20
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األصول

صول غير الجارية
مصاريف التاسيس
شهرة المحل
اراضي
مباين
معدات صناعية

موع أصول غير جارية ()01
صول الجارية
خزونات
ائع
د اولية
سابات الغير
الء
سم على القيمة املضافة
سابات المالية

ك
ندوق
موع أصول جارية ()2
المجموع

المبلغ
35.000
750.000
1.200.000
2.400.000
750.000

الخصوم

ر.ح
1

رؤوس األموال الخاصة

101301

مسامهة الشريك )(x1

3.000.000

101302
101303
109001

مسامهة الشريك)(x2
مسامهة الشريك )(x3

6.000.000
6.000.000
() 840.000

رأس مال مكتتب غري مطلوب

مجمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روع ()01
خصوم غير جارية

5.135.000

3.300.000
2.100.000

مجمر رروع )خصر رروم غير ررر جارير ررة(
)(2

1.500.000
6650

خصوم جارية

2.700.000
460.000
10.066.650
15.201.650

المبلغ

401100
404000
442000

مورد اخلدمات
موردو التثبيتات
ضرائب ورسوم

مجموع )خصوم جارية( )(3
المجموع
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تطبيق  ( 02تابع للتطبيق - ) 01للمحاولة -

يف  11/21قامت الشركة بإقتناء معدات نقل مببلغ  1.785.000دج بكل الرسوم
) (tva19%سددت بشيك بنكي عمرها االفرتاضي  05سنوات .
يف  11/23قدم الشريك ) (x1ماتبقي له من مسامهاته النقدية بشيك بنكي قرر العقد
وم حتصيله يف 11/ 25ببنك الشركة( هل يرتتب
التأسيسي ) .(statut
عن هذه العملية تعديل العقد التأسيسي ؟ ( وملاذا؟) ).
سجل يف دفاتر يومية الشركة مايلي:
.قيد تسديد مورد اخلدمات يف .01/30
.قيد القسط األول ( او التسبي األول لسنة (  ) 2018خالل الفرتة  2018/02/20إىل
2018/04/20

.قيد القسط الثاين لسنة (  ) 2018خالل الفرتة  2018/05/20إىل 2018/06/20
.قيد القسط الثالث لسنة (  ) 2018خالل الفرتة  2018/10/20إىل 2018/11/20

( ماذا تالحظ ؟ ).
.قيد إقتناء معدات النقل يف . 11/21
.قيد ماتبقي من مسامهات الشريك ) (x1يف ، 11/23وترصيد (حا109001/
،وحا.) 101101/
حتمل على الدورة اليت وقعت فيها يف
.قيد إطفاء مصاريف التاسيس واالعرتا هبا كتكاليف ّ

12/31

.قيد قسط االهتالك الشهري ملعدات النقل يف /12/31
 .اعداد امليزانية اخلتامية للشركة يف .12/31

-151 -

حماضرة TD+10

أ.د سععديدب قاس ع –جامدععم مد ععض ي ع ا -ال س ع م -مق ععام مداس ع م
الشركات –السنم االولى ماستر-تخصص ادارة مال م

.Cتوزيع األرباح (أو تخصيص النتائج ) على الشركاء
بعد حتديد النتيجة الصافية للدورة واليت تكون حمال توزياع علاى الشاركاء حساب الشاروط الاواردة يف
العقااد التأسيسااى للشااركة واملتعلقااة بتكااوبن االحتياااطي القااانوين بنساابة  %5تقتطااع ماان النتيجااة
الصافية للدورة قبل توزيع األرباح على الشاركاء ،وتكاون الشاركة غاري ملزماة بتكاوين االحتيااطي القاانوين
عندما يكون جمموع االحتياطيات القانونية الرتاكمياة لعادة سانوات يتجااوز عشار راس ماال الشاركة
املادة  721من القانون التجاري-كما خيصص جزر من باقي االرباح لبقياة أناواع االحتياطااتاألخارى برغباة مان الشااركاء يف اجلمعياة العامة،باإلضاافة إيل مانح الشااركاء فائادة علاى رأس املااال أو
مرتبات أو مكافآت مقابل أعماهلم االدارية للشركة و توزيع الرصايد البااقي بنساب حماددة حساب
مسامهة كل شريك يف رأس املال أو بالتساوي بني الشركاء.
تطبيق:3

 ما الفرق بني االحتياطات النظامية واالختيارية ؟.

يف  2017/10/10قاارر الشااركاء ) (B) ، (Aو ) (Cتكااوين شااركة ذات مسااؤولية حماادودة
متخصصة يف انتااج الازرا بارأس ماال  12.000.000دج مقسام إىل  12000حصاة بقيماة
اسبة 1000دج للحصة الواحدة ،ونصيب كل شريك يف رأس املال حدد وفقا للنساب 1:2:3
على الرتتيب .
يف  10/15قدم كل شريك ما توعد به من مسامهات .
الشريك ) % 40 : (Aأراضي ،و % 60بضائع
الشريك ) % 30:(Bسيولة نقدياة سالم منهاا (اخلماس ) قارر العقاد التاسيساي أودعهاا حبساابه
املفنوح باخلزينة العمومية يف إنتظار حتويلها للحساب البنكي للشركة %70،بضائغ.
الشريك ) :(Cمعدات نقل .
يف  10/20من حتويل املبلغ النقدي من حساب حمرر العقاد التاسيساي باخلزيناة العمومياة باأمر مناه
إىل احلساب البنكي للشركة.
يف  10/21تسا ااديد مصا اااريف تكا ااوين الشا ااركة واملقا اادرة با ا ا  72000دج نفا اادا خا ااارج الرسا اام
( ) tva%19من قبل الشريك ).(A
يف  10/28س ا ااددت مص ا اااريف الكهرب ا اااء مببل ا ااغ  35.000دج خ ا ااارج الرس ا اام بش ا اايك بنك ا ااي
(.) tva%19
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يف  11/15م بيع  % 20من البضائع مببلغ  1.600.000دج بشيك بنكي.
يف 11/20م تسااديد مبلااغ القسااط الثالااث للض اريبة علااى أرباااح الشااركات )،(IBSومبلااغ االرساام
على النشاط امله بشيك بنكي خلزينة الدولةا.
يف  /12/31حققات الشاركة نتيجاة صاافية (  mدج ) ،مااع العلام أن القاانون االساساي للشااركة
ينص على توزيع األرباح يف  2018/05/15موعد انعقاد اجلمعية العامة بالكيفية التالية :
 %5احتياط قانوين
 %2احتياط اختياري
من الرصيد تدفع نسبة  % 10كمكافآة للشريك املسري) (Aعن أعماله اإلدارية.
تدفع فائدة على رأس املال بنسبة  %0.05سنويا.
الباقي خيصص للمرحل من جديد .
المطلوبر :

.1تسجيل قيود التأسيس بدفرت يومية الشركة SARL
.2اعداد امليزانية االفتتاحية بتاريخ .10/21
.3تسجيل خمتلف القيود الضرورية بدفرت يومية الشركة ابتداء من .10/28
.4اعداد امليزانية اخلتامية للشركة يف 2017/12/31
.5إعداد جدول توزيع األرباح
 .6حتديد حصة كل شريك
 .7تسجيل قيود توزيع األرباح يف دفاتر يومية الشركة .
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الحل:
.1تسجيل قيود التأسيس بدفرت يومية الشركة SARL

.1.1مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses D’apport
2017/10/10
حا /حصة عينية –الشريك )(x1
حا /حصة عينية – الشريك )(x2
حا /حصة نقدية -الشريك )(x2
حا /حصة عينية –الشريك ))(x3
حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب

4561101
4561102
4561502
4561103
109001

101102
1012

6.000.000
2.800.000
240.000
2.000.000
960.000

إلى
حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب
حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع.
الشرح :حسب عقد التوثي
Suivant acte notarié

960.000
11.040.000

.2.1مرحلة الوفاء بتقديم( او تحصيل ) المساهمات Réalisation des apports
2017/10/15

211
30
4561101

حا/اراضي.
حا /بضائع
إىل
حا /حصة عينية –الشريك )(x1
الشرح :حتقي املسامهات

2.400.000
3.600.000
6.000.000

/

30
4671
4561102
4561502

حا/ابضلئع.
حا /املوث
إىل
حا /حصة عينية –الشريك )(x2
حا /حصة نقدية -الشريك )(x2
الشرح :حتقي املسامهات
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/

2182
4561103

2.000.000

حا/معدات نقل
إىل
حا /حصة عينية –الشريك )(x3
الشرح :حتقي املسامهات

2.000.000

10/20

512
4671

240.000

حا /الشيك
إىل
حا /املوث
الشرح:

240.000

vireme n

10/21

2011
4456
4011

حا /مصاريف التأسيس
حا /الرسم على القيمة املضافة ()% 19
إىل
حا /مورد اخلدمات
الشرح :فاتورة رقم....

72.000
13.680

85.680

10/21

4011
45501

85.680

حا /مصاريف التأسيس
إىل
حا /مورد اخلدمات
الشرح :وصل رقم.....

85.680
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1012
1013
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/
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير مسامهات الشركاء

.2اعداد الميزانية اإلفتتاحية للشركة في 10/21
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األصول

صول غير الجارية
مصاريف التاسيس
اراضي
معدات نقل

موع أصول جارية ()2
المجموع

72.000
2.400.000
2.000.000

ر.ح
1

رؤوس األموال الخاصة

101301

مسامهة الشريك )(x1

6.000.000

101302
101303
109002

مسامهة الشريك)(x2
مسامهة الشريك )(x3

4.000.000
2.000.000
() 960.000
11.040.000

4.472.000

6.400.000
13.680
240.000
.6.653.680
11.125.680

45501

رأس مال مكتتب غري مطلوب

مجمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روع ()01
خصوم غير جارية

مجمر رروع )خصر رروم غير ررر جارير ررة(
)(2
خصوم جارية
حساب جاري الشريك)(x1

مجموع )خصوم جارية( )(3
المجموع
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00.00

ا

موع أصول غير جارية ()01
صول الجارية
خزونات
ائع
سابات الغير
سم على القيمة املضافة
سابات المالية
ك

المبلغ

الخصوم

المبلغ

85.680

85.680
11.125.680
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.3تسجيل مختلف القيود الضرورية بدفتر يومية الشركة ابتداء من .10/28
10/28
607
4456

حا /مصاريف الكهرباء والغاز
حا /الرسم على القيمة املضافة ()%19
إىل
حا/مورد اخلدمات
4011
الشرح :فاتورة رقم......

35.000
6.650
41.650

/

4011

41.650

حا/مورد اخلدمات
512

إىل

41.650

حا /البنك
الشرح :شيك رقم .....

ا

11/15
411
700

600
30

1.600.000

حا /العمالء
إىل
حا /بضائع
الشرح:فاتورة رقم....

1.600.000

1.280.000

حا /بضائع مستهلكة
إىل
حا /مورد اخلدمات
الشرح:فاتورة رقم....

1.280.000
/
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512

حا /البنك
411

1.600.000

إىل
حا /العمالء
الشرح :ترصيدحا411/

1.600.000
11/20

حر رر /الدول ررة :الضر رريبة عل ررى أرب رراح

444

34.200

الشركات

512

إىل
حا /الشيك

34.200

الشرح :شيك رقم .....
مبلااغ القسااط الثالااث = رأس املااال×
=%30×%5×%19
×0.19×12.000.000
34.200= 0.3× 0.05دج
(نظرا لعدم وجود نتيجة
للساانة)(N-1
بداية تشاطها ).

حا/الرسم على النشاط
امله )(TAP
اىل
512

681
2011

695
444

32.000

/

حا /البنك

الشرح :شيك رقم......
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  2017./12/31ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
حا /اطغاء مصاريف التاسيس
إىل
حا /مصاريف التاسيس
الشاارح :ترصاايد حاا 2011/وحتمياال مصاااريف التاساايس كتكاااليف علااى نفااس
الدورة .
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
/
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
حا /الضريبة على أرباح الشركات )(IBS
إىل

ا

645

أو أن الشااركةيف

32000

72.000
72.000
34390
34390

حا /الدولة-ضرائب على النتائج
( 34390 =0.19 × 181000دج )

.4اعداد الميزانية الختامية للشركة في 2017/12/31
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األصول

صول غير الجارية
اراضي
معدات نقل

موع أصول غير جارية ()01
صول الجارية
خزونات
ائع
سابات الغير
سم على القيمة املضافة
سابات المالية
ك

موع أصول جارية ()2
المجموع

المبلغ
2.400.000
2.000.000

ر.ح
1

رؤوس األموال الخاصة

101301

مسامهة الشريك )(x1

6.000.000

101302
101303
109002
12000

مسامهة الشريك)(x2
مسامهة الشريك )(x3

4.000.000
2.000.000
() 960.000
146.610
11.186.610

4.400.000

5.120.000
20.330
1732150

6.872.480
11.272.480

الخصوم

المبلغ

45501
444

رأس مال مكتتب غري مطلوب
نتيجة الدورة الصافية

مجمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روع ()01
خصوم غير جارية

مجمر رروع )خصر رروم غير ررر جارير ررة(
)(2
خصوم جارية
حساب جاري الشريك)(x1
ضا ا ا ارائب عل ا ا ااى النت ا ا ااائج)رص ا ا اايد
التصفية )
مجموع )خصوم جارية( )(3
المجموع
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.5إعداد جدول توزيع األرباح
نتيجة الدورة الصافية القابلة للتوزيع

7330.50

احتياط قانوني بنسبة( ) %5

احتياط احتياري بنسبة( ) %2

2932.20

الباقي للتوزيع

136347.30

146610
-10262.70
136347.30

فائدة على رأس المال بنسبة  %0.05سنويا

للشريك)(A

3 000 = %0.05 ×6 000 000

3.000

2 000 = %0.05 × 4 000 000

2 000

1 000 = %0.05 ×2000.000

1.000

للشريك)(B

للشريك)(C

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
الرصيد المتبقي 130 347. 30

مكافئة الشريك (A),

130 347 .30 × %10

13 034 73

الباقي يحول لحساب ترحيل من جديد

117 312 57

الباقي

00.00
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.6جدول تحديد نصيب كل شريك
الشريك

)(B

)(A

اجملموع

)(C

البيان
مكافأت الشركاء)(A
فائدة على رأس املال

ارباح موزعة
مرحل من جديد

13 034 73

2 000

1000

16 034 .73

2 000

1000

3.000

13 034 73
6 000

19 034 .73
117 312 .57

 .7تسجيل قيود توزيع األرباح يف دفاتر يومية الشركة
(2018)/05/15

120
110

حا /النتيجة الصافية
إىل
حا/املرحل من جديد
الشرح :ترصيد حا120/

146610
146610
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رررررررررررررررررررررررررررررر

110
1061
1062
45701
45702
45703
110

/

ررررررررررررررررر

حا /املرحل من جديد
إىل
حا /احتياط قانوين
حا /احتياط احتياري
حا /حصص االرباح املوزعة الشريك )(A
حا /حصص االرباح املوزعة الشريك )(B
حا /حصص االرباح املوزعة الشريك )(C
حا /مرحل من جديد

الشرح  :ختصيص أرباح سنة 2017
وفقا لقرار اجلمعية العامة للشركاء يف
. 2018/05/15

146610

7330.50
2 932 .20
16 034 .73
2 000
1000

117 312 .57

تطبيق ( :4للمحاولة)
يف  2016/02/02إتفقا الشريكان ( )Aو ( )Bعلى تأسيس شركة) ( SARLبرأسال
قدره 2000.000دج مقسم إىل  2000حصة بقيمة إسية 1000دج للحصة نقدا ،حيث
قدم الشريك ( )Aنسبة  %75من رأسال الشركة .
يف  02/15وضعا الشريكان ما عليهما يف احلساب البنكي املفتوح لدى البنك)  (AGBلصا
الشركة  ،مع العلم أن مصاريف التأسيس تقدربا 17000دج مث تسويتها بشيك بنكي بتاريخ
.02/17
بإفرتاض أن الشركة خالل االشهر املوالية من نفس السنة قامت بالعمليات التالية:
يف  03/18م شراء بضائع مببلغ  1500.000دج خارج الرسام ( ، )TVA17%ساددت
بشيك بنكي،ادخلت البضائع يف نفس اليوم ملخازن املؤسسة.
يف  03/20من تسديد القسط األول من الضاريبة علاى اربااح الشاركات ) (IBSبشايك
بنكي رقم .345011
يف  04/15م بيااع ثالثااة اناااس ماان البضااائع مببلااغ  432900دج بشاايك بنكااي الحااد الزبااائن
،فاتورة ، 216/001حيث م اخراج البضائع يف نفس اليوم.
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يف  04/20م تسديد مبلغ الرسم على النشاط امله ) (TAPبشيك بنكي رقم .345012
لدى قباضة الضرائب.
يف 05/02م توظيااف عاماال مببلااغ  18000دج شااهريا،مع اضااافة مبلااغ  1000دج كعااالوة
غري خاضعة لإلقتطاع.
يف  05/25م بيع بقيت البضائع مببلغ  1.480.000دج خارج الرسم على احلساب.
يف  05/30م تسديد املبلغ الصايف لعاملها بشيك بنكي رقم345013
يف  06/19قاماات الشااركة بتسااديد ماعليهااا ماان ضارائب ورسااوم بشاايك بنكااي رقاام 345014
لدى قباضة الضرائب .
يف  06/20من تسديد القسط الثاين من الضريبة على اربااح الشاركات ) (IBSبشايك بنكاي رقام
.345015
يف  06/30م تسديد املبلغ الصايف لعاملها بشيك بنكي رقم. 345016
يف  07/05م اقتن ا اااء ش ا اااحنة مببل ا ااغ  5.250.000دج بش ا اايك بنك ا ااي رق ا اام  345017غ ا ااري
خاضعة للرسم على القيمة املضافة ،عمرها االفرتاضي 5سنوات.
يف  07/08م سحب مبلغ  120.000دج بشيك بنكي ،وايداعة يف صندوق الشركة.
يف  07/10م شراء بضائع مببلغ  84.000دج خارج الرسم نقدا ( )TVA7%
ابتااداء ماان شااهر ج اوان متاانح عااالوة اضااافية للموظااف تشااجيعا لااه تقاادر مببلااغ  3000دج منهااا 1500دج خاص ااة للس ااكن،و 500دج لتع ااويض املنطق ااة ،والب اااقي ألم اار مبهم ااة تتعلا ا بنش اااط
الشركة.
يف  11/20من تسااديد القسااط الثالااث ماان الضاريبة علااى ارباااح الشااركات ) (IBSبشاايك بنكااي
رقم 345023
يف  2016/12/31حققاات الشااركة نتيجااة صااافية تقاادر ب ا ( mدج ) ،لااذلك قاارر الشااركاء
يف  2017/05/20توزيع االرباح كما يلي :
.احتياط قانوين بنسبة % 5
.احتياط نظامي بنسبة % 2
 .احتياط اختياري بنسبة % 3
.منح مكافآة للشريك املسري بنسبة . % 10
 .فائدة بنسبة  %5على راس املال
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 .الباقي خيصص للمرحل من جديد .

المطلوب :

.1تسجيل قيود التأسيس بدفرت يومية الشركة SARL
.2فتح دفرت االستاذ الشكل حر )،(Tوحتديد ارصدة احلسابات
.3اعداد امليزانية االفتتاحية بتاريخ .02/15
.4تسجيل خمتلف القيود الضرورية بدفرت يومية الشركة.
.5اعداد امليزانية اخلتامية للشركة يف 2016/12/31
.6إعداد جدول توزيع األرباح
 .7حتديد حصة كل شريك
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.IIشركة المساهمة )Société Par Action (SPA
تأسست أول شركة م سامهة يف فرنسا مببادرة من احلكام امللكاي بغارض التجاارة ماع املساتعمرات يف عاام  ، 1807أثنااء حتريار
القانون التجاري ،وكانت تعد مبثابة خطر على الدولة،لذلك اشرتط يف تأسيساها موافقاة مسابقة مان السالطات  ،وهاذا ماا م
تطبيقه فعال يف كال مان التشاريع األجنليازي و التشاريع األملااين وهاو األخاذ مببادأ الرقاباة الساابقة علاى شاركات املساامهة  ،و مل
يسمح بتأسيسها حبرية تامة إال أثناء الثورة الصناعية من خالل توسع نشاطها يف التجارة الدولية .
ونظرا خلطورة هذه الشركات على اقتصاديات الدول فقد انصبت عليها حركة التأميم الشامل أو اجلزئي و ترتب عن ذلك
ظهور شركات القطاع العام اليت متتلكها الدولة مبفردها أو تساهم فيها مع غريها و هي شركات تتخذ مجيعا شكل شركة
مسامهة هذا ،و قد أدخل املرسوم التشريعي  08-93املؤرخ يف  1993تعديالت جوهرية على شركة املسامهة يف اجلزائر.
-Aمفهوم شركة المساهمة

شااركة املسااامهة تعااد النمااوذج األمثاال لشااركات األم اوال و أكثرهااا أمهيااة يف احلياااة اإلقتصااادية طبقااا مل اواد القااانون
التجاااري ماان املااادة  592إىل املااادة  715مكاارر  ، 132كمااا تتميااز علااى غريهااا ماان الشااركات التجاريااة بقاادرهتا
على مجع رؤوس أموال ضخمة للقيام مبشروعات معينة ،حبيث يكون الضامن الوحيد فيها بني الشاركاء هاو جتمياع
األم اوال -بغ ااض النظ اار ع اان االعتبااار الشخص ااي للمس ااامهني‘ ومبج اارد ط اارح أسااهم ه ااذه الش ااركة لالكتت اااب الع ااام
يس ا ا ا ا ا ا ا ا ااتطيع أي ف ا ا ا ا ا ا ا ا اارد أن يك ا ا ا ا ا ا ا ا ااون شا ا ا ا ا ا ا ا ا اريكا فيه ا ا ا ا ا ا ا ا ااا مبج ا ا ا ا ا ا ا ا اارد دف ا ا ا ا ا ا ا ا ااع قيم ا ا ا ا ا ا ا ا ااة االس ا ا ا ا ا ا ا ا ااهم املكتتب ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
و شركة املسامهة تؤساس وفا إجاراءات معيناة نصات عليهاا املاادة  592مان القاانون التجااري " بأهناا الشاركة الايت
ينقسم رأساهلا إىل حصص و تتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتهم".

 .Bانواع شركات المسا همة
شركات مسامهة عامة-شركات مسامهة خاصة

.Cرأسررمال الشررركة  :شااركة يقساام رأساهلااا إىل أسااهم قابلااة للتااداول و هااي كيااان قااانوين مسااتقل عاان محل اة أسااهمها أي هلااا
شخصية إعتبارية مستقلة عن حقوق أصحاب امللكية
و يقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها لالكتتااب العاام ,و قابلاة للتاداول باالطرق التجارياة و يطلا علاى
الشركة املسامهة اسم معني حتت عنوان الشركة ،و جيب أن يكون مسبوقاً أو متبوعاً بذكر شكل الشاركة و مبلاغ رأس ماهلاا ،و
يسمح بإدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء يف تسمية الشركة.حيث تنص املاادة  594مان ق.ت علاى اناه " جياب
أن يكون رأسال الشركة املسامهة مبقدار(  5.000.000دج )نساة مالياني ديناار جزائاري علاى األقال إذا ماا جلاأت الشاركة
علنية لإلدخار و( 1.000.000دج ) مليون دينار جزائري يف احلالة املخالفة .
و جي ااب أن يك ااون ختف اايض رأس امل ااال إىل مبل ااغ أق اال متبوع ااا يف أج اال س اانة واح اادة ،بزي ااادة تس اااوى املبل ااغ امل ااذكور يف املقط ااع
الساب  ،إال إذا حتولت يف ظر نفس األجل إىل شركة ذات شكل آخر.
و يف غياب ذلك ،حي لكل مع باألمر املطالبة قضائيا حبل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية.
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.Dانواع المساهمات

 -1مساهمات عينية  :حترر فوريا عند تكوين الشركة

-2مسراهمات نقديررة  :حياارر منهاا عنااد اإلكتتاااب نساابة (  ) %25علااى األقال تادفع يااوم التأساايس ،و الباااقي
بنسبة )  ( %75تدفع يف مدة ال تتجاوز  05سنوات من تاريخ التحريار مارة واحادة أو عادة مارات حساب قارار
جملس اإلدارة او جملس املديرية حسب كل حالة.

.Eإجرءات تأسيس شركة المساهمة

يف البداية جيب إعداد قانون أساسي للشركة ا حيرره موث يتضمن ما يلي :
 معرفة املؤسسني
 تعيني أعضاء جملس االدارة و حمفظي احلسابات.










شكل الشركة
موضوع الشركة
اسم الشركة
مقر الشركة
عمر الشركة
مبلغ رأس املال و عدد االسهم ،و قيمتها االسية  ،و كذلك حصص املسامهني
تعيني هيآت االدارة و التسيري و صالحيتها.
االمور اليت تتعارض مع عضوية جملس االدارة
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة (مكافآت احلضور)

 القواعد اليت تضبط اجلمعيات العامة و مداولتها سواءا كانت مجعيات عادية أو طارئة.
 تعيني حمافظ واحد للحسابات  ،أو أكثر  ،و حتديد مهمته ،و مدة تكليفه.
 الدورة اقاسبية.
 ختصيص االرباح و شروط تكوينها.
اما بالنسبة إلجراءات تأسيس شركة املسامهة فتختلف تبعا للحالتني التاليتني:

الحالرة االولرري  :براللجوء العلنرري لإلدخررار :مبعا طاارح أساهم الشااركة لإلكتتااب العااام عان طريا اللجاوء إىل اجلمهااور
قصد احلصول على أموال .
يقصد مبصطلح كلمة" اإلكتتاب يف رأس املال " اإلعالن اإلداري للشخص يف اإلشرتاك يف مشروع الشركة بتقدمي حصة يف
رأس املال تتمثل يف عدد معني من األسهم قابلة للتداول  ،و قد يقتصر اإلكتتاب على املؤسسون
لذا متر إجراءات التأسيس مبرحلتني :
المرحلة  :01خالل فرتة التأسيس يلتزم املؤسسون بالسعي يف تأسيس الشركة و القيام ميع اإلجراءات الالزمة لذلك.
و يتعاقد املؤسسون خالل هذه الفرتة بوصفهم ممثلني لشركة املسامهة يف هذه املرحلة  ،ماهو يف الواقع إال عقد باني املؤسساني
يسب فرتة التاسيس و متيز الشركة يف هذه الفرتة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر الالزم لتأسيسها ،و يشارتط املشارع أن يكاون
هااذا التأساايس تأسيسااا صااحيحا ،و يف هااذا الشااأن تاانص املااادة  595ماان ق.ت علااى مااا يلااي " حياارر املوثا مشااروع القااانون
األساسااي لش ااركة املس ااامهة بطل ااب م اان مؤسااس أوأكث اار  ،و ت ااودع نس ااخة م اان هااذا العق ااد ب اااملركز ال ااوط للس ااجل التج اااري.
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ينش اار املؤسس ااون حت اات مس ااؤولياهتم إعالن ااا لإلكتت اااب حس ااب الش ااروط اق ااددة مبرس ااوم.ال يقب اال أي اكتت اااب إذا مل حتا اارتم
اإلجراءات املقررة ..

المرحلة  : 02بإكمال هذه اإلجراءات يقوم املؤسسون بعد التصريح باإلكتتاب و الادفعات  ،باساتدعاء املكتتباني إىل مجعياة

عامة تأسيسية حسب األشكال و اآلجال املنصوص عليها عن طري التنظيم.
تثبت هذه اجلمعية أن رأس املال مكتتب به متاما ،و أن مبلغ األسهم مستح الدفع و تبدى رأيها يف املصاادقة علاى القاانون
األساسااي الااذي ال يقباال التعااديل إال بإتباااع أراء مجيااع املكتتبااني ،و تعااني القااائمني باااإلدارة األوليااني أو إعطاااء جملااس املراقبااة
و تعيني واحد أو أكثر من مندو احلسابات و وظائفهم ( املادة  600من ق.ت)
و عناد إمتاام هاذه اإلجاراءات تنشاأ الشااركة قانونياا و تتكامال شخصايتها املعنوياة ،فيجااب شاهرها  ،وتثبات الشاركة بعقاد رسااي
و إال كانت باطلة.
و تاانص املااادة  592الفقاارة  2جتاااري  ،علااى أنااه ال ميكاان تأساايس شااركة املسااامهة إذا كااان عقااد الشااركاء أقاال عاان ساابعة ،و
السبب يف ذلك أن املؤسسني مسؤولون عن األخطاء اليت تقع منهم يف تأسيس الشركة و كلما زاد عدد املسؤولني زاد ضامان
املكتتبني  ،كما جيب أن يكون الشركاء املؤسسني ممن اكتتبوا يف رأس مال الشركة حبصة نقدية أو عينية و ذلك ضامانا جلدياة
اهتمامهم مبشروع الشركة.
و يف حالة ما إذا فشل املؤسسون يف حتقي مشروع الشركة ،تزول الشخصية املعنوية هلا تأثري رجعي .
و حسااب املااادة  604الفقاارة  2جتاااري  ،إذا مل تؤسااس الشااركة يف اجاال سااتة أشااهر ابتااداء ماان تاااريخ إيااداع مشااروع
القااانون األساسااي باااملركز الااوط للسااجل التجاااري  ،حي ا لكاال مكتتااب أن يطالااب أمااام القضاااء بتعيااني وكياال يكلااف
بسحب األموال إلعادهتا للمكتتبني بعد خصم مصاريف التوزيع.
الحالة الثانية  :التأسيس دون اللجوء لإلدخار العلني

يااتم تأساايس شااركة املسااامهة الاايت ال تلجااأ عالنيااة لإلدخااار العل ا و تعفااي ماان بعااض اإلج اراءات الاايت تطل ا علااى التأساايس
باللجوء العل لإلدخار.
وهذا راجع بالطبع لعدم احلاجة إىل محاية اجلمهور و اإلدخار العام يف هذا النوع من الشركات إذ يقتصر اإلكتتاب فيها على
املؤسساون فيهاا وحادهم ،و خباال التأساايس بااللجوء العلا لإلدخاار تثبات الاادفعات عنادما ال ياتم اللجاوء عالنياة لإلدخااار
مبقتضى تصريح من مساهم أو أكثر يف عقد توثي بناء على تقدمي قائمة املسامهني اقتوية اليت يدفعها كل مساهم و يشاتمل
القااانون األساسااي علااى تقاادير احلصااص العينيااة و يااتم هااذا التقاادير بناااء علااى تقرياار ملح ا بالقااانون األساس اي يعااده مناادوب
احلصص حتت مسؤوليته .
(املااادة  607جتاااري) يوقااع املسااامهون القااانون األساسااي إمااا بأنفسااهم أو بواسااطة وكياال ماازود بتفااويض خاااص ،يعااد تص اريح
املوث بالدفعات ،و يعني القائمون بااإلدارة األولاون و أعضااء جملاس املراقباة األولاون و منادوبوا احلساابات األولاون يف القاوانني
األساسية  ،هذا و ال حي للشركة أن تباشر أعماهلا إال ابتداء من تاريخ قيدها يف السجل التجاري و شهرها.
.Fهياكل التسيير في شركة المساهمة:

يتوىل إدارة شركة املسامهة جملس إدارة مالكا لعدد من االسهم متثل (  ) % 20على األقل من رأس مال الشركة.

.1تشكيلته  :ثالثة أعضاء على األقل أو اثنا عشر عضو على األكثر
.2صالحياته :



إعداد احلسابات و التقرير السنوي
التوقيع على االتفاقيات امللمة بني خمتلف املتعاملني
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استدعاء اجلمعيات العامة.



إجراءات تعديل رأس املال

.3انتخاب المجلس :
ينتخااب يف مجعيااة عامااة تأسيسااية أو عاديااة القااائمني باااإلدارة مااع حتديااد ماادة عضااويتهم يف القااانون األساسااي دون أن

تتجاوز  6سنوات ( املادة  611من ق.ت.ج)  ،من خالل:

.1.3جمعية المساهمين  :حسب املادة  674من ق.ت.ج ختتص اجلمعياة غاري العادياة وحادها بصاالحيات تعاديل مجياع

أحكام القانون األساسي.
املاادة  676ق.ت.ج جتتماع اجلمعياة العاماة مارة واحادة علاى األقال يف السانة خاالل  6أشاهر الايت تلاي اقفاال السانة املالياة (
باستثناء حاالت التحديد من قبل جملس اإلدارة)
يقدم جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة بعد قراءة امليزانية اخلتامية و حسابات النتيجاة و كاذا مجياع الوثاائ التلخيصاية  ،و بعاد
ذلك يشري حمافظ احلسابات يف تقريره إىل امتام املهمة اليت اسندت إليهم املادة  715من ق.ت.
.2.3الجمعيررة العامررة العاديررة  :ياانص القااانون علااى أن تعقااد اجلمعيااة العامااة ماارة علااى األقاال يف الساانة أي بعااد 06
أشهر من اقفال الدورة املالية (  )N/12/31و من مهامها :
جتديد مسري الشركةجتديد جملس اإلدارةجتديد حمافظ احلساباتاملصادقة على امليزانية و حسابات الناتج-توزيع األرباح

.3.3الجمعية العامة غير العادية :تعقد يف حاالت خاصة قبل اختاذ قرارات تتعل برفع أو ختفيض رأسال.

.Gخصائص شركة المساهمة :حسب املادة ( :593ق ت ج) ،تتميز شركة املسامهة بعدة خصائص هي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أهنا شركة من شركات األموال ال أمهية فيها لالعتبار الشخصي؛
أن الشريك فيها مسئول بقدر نصيبه من السهم؛
يطل عليها اسم معني حتت عنوان الشركة؛ ويكون مسبوقاً أو متبوعاً بشكل الشركة ومبلغ رأس ماهلا؛
عدم اكتساب الشريك املساهم صفة التاجر؛
تتميز كذلك بوجود عدة هيئات لإلدارة واإلشرا فهناك جملس إدارة الشركة؛ واجلمعية العامة العادية؛ وهيئة
مراقي احلسابات باإلضافة إىل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.
امكانية أن يقدم كل شريك حصة من املال (نقدي أو عي ) ,و ال جيوز أن تكون احلصص عمال.
تقوم على االعتبار املايل ،لذا فإن مسؤولية الشركاء فيها تكون عن ديون الشركة بقدر احلصة املقدمة يف رأس
املال ،وبالتايل ال يُقبل العمل كحصة يف الشركة؛
تقوم على االعتبار املايل ،لذلك فإن إفالس املساهم أو احلجر عليه أو وفاته ال يؤدي إىل حل الشركة ،بل
تستمر مع باقي املسامهني؛
مسؤولية الشركاء حمدودة ،فيجب أن يكون هناك حد أدىن لرأس املال يكون ضمانا للدائنني .وقد ح ّدد املشرع
اجلزائري حدين لرأسال شركة املسامهة مليون دينار جزائري إذا كان تأسيس الشركة عن طري املؤسسني فقط
،ونسة مليون دينار جزائري إذا جلأ املؤسسون إىل االكتتاب العام من اجلمهور؛
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•

ينقسم رأسال الشركة إىل أسهم ،ومبا أهنا تقوم على االعتبار املايل فإنه جيوز تداول تلك األسهم؛

•
•
•
•

يشرتط حد أدىن للشركاء *سبعة ( )7شركاء *وأربعة ( )4شركاء إذا كانت ذات رؤوس أموال عمومية؛
ميكن أن يشرتك أشخاص اعتباريون وطبيعيني يف تكوين الشركة؛
يدير الشركة جملس إدارة أو جملس مديرين وجملس مراقبة ،باإلضافة إىل وجود مجعية املسامهني.
تؤخذ القرارات على مستوى اجلمعية العامة العادية أو غري العادية حسب نوع القرار ،وباألغلبية املشروطة يف
كل نوع مجعية.
النظام الضريي للنتائج احلقيقية ختضع إىل الضريبة على ارباح الشركات.
انفصال اإلدارة عن امللكية فيقوم بإدارة الشركة جملس إدارة ينتخبه املسامهني يف اجلمعية العمومية للمسامهني.

•
•

.Hالمعالجة المحاسبية لشركة المساهمة ،عمليات تأسيس شركة املسامهة تتطلب مرحلتني ومها:
.1مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses D’apport

يف هذه املرحلة يكون (حا، 45611/وحا ) 45615/مدينني،مع جعل (حا،1011/وحا )1012/دائنني
N/...../....
45611
M1
حا /حصة عينية –الشريك ….
45615
M2
حا /حصة نقدية -الشرييك …….
10900
M3
حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب
إلى
1011
حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب
1012
حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع.
الشرح :حسب عقد التوثي
Suivant acte notarié
.2مرحلة الوفاء بتقديم( او تحصيل ) المساهمات Réalisation des apports
N/...../....

2
3
4
4671
45611
45615

حا……./
حا…. /
حا...../
حا...../
إىل
حا /حصة عينية –الشريك ….
حا /حصة نقدية  -الشرييك ….
الشرح :حتقي املسامهات
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تاريخ آخر

513/512
4671

2011
4456
4011

حا /البنك أو الصندوق
إىل
حا /املوث ………
الشرح:
شيك رقم ....أو وصل رقم.....
...../..../....
حا /مصاريف التأسيس
حا /الضريبة على القيمة املضافة
إىل
حا/مورد اخلدمات
الشرح:فاتورة رقم ......

X
X

...
..

......

)

1012
1013

..../../...
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير باقي مسامهات الشريك

M1+M2

M1+M2

تطبيق :01
يف  2018/01/10ق اارر جمموع ااة م اان االش ااخاص تك ااوين ش ااركة مس ااامهة ) (SPAبا ارأس م ااال إجتم اااعي
مقسم إىل  5000سهم
نقدي يدفع منها الربع اثناء التأسيس .والباقي يف 02/25
قاادرت مصاااريف التأساايس مببلااغ  120.000دج خااارج الرساام (  )tva%19سااددت نقااد ا يف . 02/19مااع
العلم أن عملية حتويل املبلغ النقدي املقبوض اثناء التأسيس متت يف  01/20ببنك الشاركة ،واملبلاغ النقادي البااقي
م حتويله يف  03/05لبنك الشركة .
المطلوبر:
.1تسجيل القيود الضرورية يف دفاتر يومية شركة املسامهة ).(SPA
.2اعداد امليزانية االفتتاحية يف .02/28
 .3تسجيل قيود حترير باقي املسامهات يف دفاتر يومية شركة املسامهة ).(SPA
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الحل:
.1تسجيل القيود الضرورية في دفاتر يومية شركة المساهمة )(SPA
.1.1مرحلة الوعد بالمساهمة Promesses D’apport
2018/01/10

حا /شركاء،حصص مالية
حا /شركاء ،مسامهات غري مطلوبة

45615
10900
1011
1012

إلى
حا /رأس مال مكتتب غري مطلوب
حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع.
الشرح :حسب عقد التوثي
Suivant acte notarié

1.250.000
3.750.000
3.750.000
1.250.000

.2.1مرحلة الوفاء بتقديم( او تحصيل ) المساهمات Réalisation des apports
/

4671
45615

حا/املوث
إىل
حا /حصة نقدية  -الشرييك ….
الشرح :حتقي املسامهات

1.250.000
1.250.000

.3.1تسجيل مصاريف التأسيس
/

2011
4456
4011

حا /مصاريف التأسيس
حا /الضريبة على القيمة املضافة
إىل
حا/مورد اخلدمات
الشرح:فاتورة رقم ......
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02/19
حا /مصاريف التأسيس
إىل
حا/جاري الشريك
الشرح:وصل أو شيك رقم.....

142.800
142.800

01/20

512
4671

حا /البنك
إىل
حا /املوث
الشرح :حوالة رقم Vir n......

1.250.000
1.250.000

)

1012
1013

..../../...
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتسب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير احلد االدين من املسامهات

.2اعداد الميزانية اإلفتتاحية للشركة في 02/28
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المبلغ
120.000

ر.ح
1
1013

موع أصول غير جارية ()01
صول الجارية

سابات الغير
سم على القيمة املضافة
سابات المالية
ك

موع أصول جارية ()2
المجموع

120.000

22.800

1.250.000
1.272.800
1.392.800

4011

الخصوم

المبلغ

رؤوس األموال الخاصة
رأس مال مكتتب مطلوب مد فوع

1.250.000

مجمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روع ()01
خصوم غير جارية

1.250.000
00.00

مجموع )خصوم غير جارية( )(2
خصوم جارية
موردو اخلدمات

00.00

مجموع )خصوم جارية( )(3
المجموع
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الحل :

 .تسجيل قيود تحرير باقي المساهمات في دفاتر يومية شركة المساهمة )(SPA
45621
10900

/03/05
حا /شركاء ،مسامهات مطلوبة
إىل
حا /شركاء مسامهات غري مطلوبة
الشرح :حتقي باقي املسامهات
/

4671
45621

حا/املوث
إىل
حا /شركاء ،مسامهات مطلوبة

3.750.000
3.750.000

3.750.000
3.750.000

الشاارح :أيااداع باااقي املسااامهات لاادي املوث ا -لتعااديل
العقد التأسيسي

/

512
4671

1011
1012

3.750.000

حا /البنك
إىل
حا /املوث
الشرح :حوالة رقم .....

3.750.000

Vir n.

.../../...
حا /رأس مال مكتسب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتتب مطلوب عل مدفوع
الشرح :ترصيد حا1011/
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..../../...
حا /رأس مال مكتتب مطلوب غري مدفوع
إىل
حا/رأس مال مكتتب مطلوب مدفوع
الشرح:حترير باقي املسامهات

3.750.000
3.750.000

تطبيق  - 02للمحاولة
يف  2018/02/10اتف ا عاادد ماان املؤسسااني علااى تكااوين شااركة مسااامهة ) (SPAب ارأس
مال إجتماعي مقسم إىل  5000سهم منها
 3000س ا ا ااهم نق ا ا اادي مدفوع ا ا ااة باحل ا ا ااد األدىن  ،و 2000س ا ا ااهم عيا ا ا ا مقاب ا ا اال شا ا ا اراء ش ا ا ااركة
تضامن)،(SNCتتمثل اليت قدر اخللاء قيمتها على الوجه التايل :
شا ا ا ا ااهرة اق ا ا ا ا اال 360000دج  ،أراض ا ا ا ا ااي 200000دج ،جتهي ا ا ا ا ازات 300000دج ،بض ا ا ا ا اااعة
1000000دج ،عما ا ا ا ا ا ا ا ااالء 375000دج ،أوراق الق ا ا ا ا ا ا ا ا اابض 300000دجا ا ا ا ا ا ا ا اان م ا ا ا ا ا ا ا ا ااوردون
300000دج ،أوراق الدفع 200000دج ،خمصص الديون 35000دج.
وقااد وافقاات اجلمعيااة العامااة للمكتتبااني علااى مااا جاااء بتقرياار اللجنااة و صاادر ق ارار التأساايس يااوم
 01/30من السنة ن و هو ياوم افتتااح عملياة االكتتااب الايت دامات أسابوع  ،أماا القساط االخاري
سيدفع يف اخر اسبوع من هذه السنة.
المطلوب  :تسجيل قيود اليومية الالزمة الثبات اصدار االسهم العينية و النقدية
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 المساهم المتأخر (المتخلف) :
قض يتأخر احض ال ساه ن أو أكثر في سضاد أقساط االسه  ،و فعي مثعه هعاال االحعياو يمعي معن
حق الشركم ع أسه ه التي ل يقضمها و ذلك في مزاد ع ني .
و دض خص النفقات و فيائض التأخ ر من سدر ال ع ،نسترجع الشركم معن ال ت قعي القسعل العاب
تستدقه ع ى الشريك ال تخ ف ع ى أ ي قى مطال ا الفرق ا ل يمف ال ع ال ت قعي ،أو معن
الفرق الفائض ،و لالك تفتح الشركم حسا ا اس الشريك ال تخ ف.

تط فق :
اكتتب ال ساه ع ر ــ 500سه ا ق م 1000دج ل سعه قعضمها نسع م  %75وقعض تخ عف ععن
تقضي الر عع ال ت قعي العاب ط عه ما عا االدارة ،و ع عه قعرر ما عا االدارة عع االسعه وقعض
دععب ـععـ550000دج ،و سععضدت ال صععاريف ش ع ك الععاب ععب 600دج ،ع ععا ععأ فيائععض
التععأخ ر ال ط ي ععم ععب 3125دج ع ععى أسععام  %5ل ععضة  6أشععهر ،ح ع ت ع تقععضي الر ع ض
ل ساه ع ر عن طريق ش ك نمي.
ال ط يب :
تسا ه الد م و تصيير حـــ 4566/الشركاء ال تخ في عن االيفاء يعضه
الده
دعععض تصعععن ف ع عععر فعععي قائ عععم خال سعععاه ن ال تخ فععع نخ يصععع ح مطال عععا عععالر ع ا خ عععر و
ال صاريف و فيائض التأخ ر.
-------------------التاريخ
------------------128725
من حــ 4566/ال ساه ن ال تخ ف ن
125000
إلى حـــ 45621/مساه ات نقضيم
600
حـــ 627/الخضمات ال صرف م و ماشا هها
3125
حـــ 763/ايرادات مال م
ال ط يب من ال ساه ال تخ ف
-------------------التاريخ
------------------550000
من حــ 512/ال نك
550000
إلى حـــ 4566/ال ساه ن ال تخ ف ن
ع اسه ع ر
--------------------

التاريخ
------------------من حــ 4566/ال ساه ن ال تخ ف ن
إلى حـــ 512/ال نك
تقضي الر ض ل ساه ع ر ش ك رق ..........

421275
421275

مالحظم :
قض يؤدب سدر التنازو إلى حضوث خسارة يتد هعا ال سعاه ال تخ عف و عنضئعا يظهعر الدسعاب
 4566ال سععاه ي ال تخ فععي ر ع ضا مععضينا لصععالح الشععركم ولهععا ا تسععترجده مععه الطععرق
القانين م.
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