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 احملاس بة يف الرشاكت املسامهة
 :الرئيس ية عاملواضي

 مفهوم الشركات ادلسامهة .1

  خصائص الشركات ادلسامهة .2

 تكوين الشركات ادلسامهة .3

 

 انمــفهــوم: 

متساوية، قابلة للتداول، و ال يسأل الشركاء فيها إال أسهم ماذلا إىل  رأستعرف على أهنا شركة ينقسم 
 بادلبالغ اليت ميلكوهنا يف الشركة.

 
 خصائصها:

 "محرساية مسبقلة"تعباررةة الشخصية ال(. 1

 ن الشركة مستقلة عن محلة أسهمها.أ -أ 
 إىل أهنا مسئولة عن ديوهنا.الشركة نفسها تبيع  و تشرتي وتلتزم باإلضافة  -ب 

 .األسهمال تتأثر الشركة بنقل ملكية أسهمها من شخص آلخر أو موت أو إفالس أحد محلة  -ج 
 (. إدارة الشركة2
 إن إدارة الشركة منفصلة عن مالكها )محلة أسهمها(. -أ 
 أن إدارة الشركة تكون عن طريق : -ب 

اإلدارة ادلنتدب) ادلدير عضو  رللس ةرللس اإلدار  اجلمعيات العمومية للمسامهني 
 ادلوظفني.العام(

 األسهم(. سهولة تاردل 3
 تداول أسهم الشركة دون احلاجة إىل أخذ موافقة الشركاء . األسهمجيوز حلملة 

 (. العمل في ظل نظرم الشركرت4
 خيص الشركات ادلسامهة. مادة لتنظيم كل ما233خصص ما يقارب 
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 تكوين انشركات انمساهمة

ال بد من دراسة كم من: 

 مراحم تأسيس شركات انمساهمة -1

 أنواع األسهم انتي تصدرها انشركة  -2

 

 

مراحم تأسيس شركات انمساهمة  (1

 اتفاق ٍجَ٘عح ٍِ زجاه األعَاه ) اىَؤظعٍِ( عيى تأظٍط اىشسمح.   -1

تقدٌٌ طية إىى ٗشازج اىتجازج إىى تأظٍط اىشسمح اىَعإَح ) ٗ ٌشَو اىطية  -2

فٍٖا اىَؤظعُ٘ ٗعدد ٍعيٍ٘اخ عِ أظَاء اىَؤظعٍِ ٗعدد األظٌٖ اىتً امتتة 

 أظٌٖ مو ٍؤظط ... أىخ 

 اىحص٘ه عيى اىَ٘افقح ٍِ ٗشٌس اىتجازج  -3

 أُ ٌتٌ االمتتاب فً مو زاض اىَاه ٗ ذىل: -4

   اىعاٍح . اىٍٍٍ٘حفً ّشسٓ تاىجسائد 

  ٌٍِ٘ا تقساز  91أٌاً  ٗال تصٌد عِ  11ٌنُ٘ االمتتاب ٍفت٘حا ىَدج ال تقو ع

 ٍِ ٗشٌس اىتجازج

حصٍيح االمتتاب فً أحد اىثْ٘ك ) اىثْل اىري ٌحددٕا ٗشٌس اىتجازج( ٗ إٌداع  -5

% ٍِ اىقٍَح 25اظتالً اىقعط اىَطي٘ب ظدادٓ ٗ اىري ال ٌج٘ش أُ ٌقو عِ 

 االظٍَح ىألظٌٖ اىَنتتة فٍٖا

ٗعْدٍا ٌتٌ االمتتاب فً زاض اىَاه ٗ االّتٖاء ٍِ فتسج االمتتاب ٌتٌ اجتَاع  -6

 اىجَعٍح اىتأظٍعٍح.    

تٍ٘ا ٍِ االجتَاع تئعالُ تأظٍط  15ٌتقدً اىَؤظعٍِ إىى ٗشازج اىتجازج خاله  -7

 اىشسمح.

ثٌ ٌصدز قساز ٗشٌس اىتجازج تتأظٍط اىشسمح فأّ ٌثدأ اىتعجٍو فً ظجالخ  -8

 اىشسمح.
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 البي تصدرىر الشركة  األسهمأنواع 

 
 
 

 
 
  

 "جمٌعها قد تكون لحامله اواسمٌة"انواع االسهم فً شركات المساهمة 

 االسهم العادٌة االسهم الممتاز حصص التاسٌس

 تعطى لمن قدم بعد التاسٌس

هذه الحصص قابلة لتداول •
غٌر قابلة للتجزئة واضا 

 :تتمٌز بانها

ال تدخل في تكوين رأس مال (. 1•

الشركة و ال يشترك أصحابها في 

 .  إدارة الشركة

وهي تصدر لمن  يقدم إلى  (. 2•

 ..…الشركة  براءة اختراع 

ال يوجد لها قيود إثبات في (. 3•

 تاريخ التأسيس

تعطً حقوق اضافٌة لحاملها عن 
 االسهم العادٌة

هً األسهم التً تعطى لحاملها •
الحق فً التمتع بمٌزة إضافٌة من 
تلك الحقوق التً ٌتمتع بها حملة 

 .  األسهم العادٌة

يحصل حامل السهم الممتاز (. 1•

أن  قبلعلى نسبة من األرباح 

 .يحصل حملة األسهم العادية

عندما ال ) أنها مجمعة لألرباح (. 2•

تتحقق أرباح تكفي لدفع هذه 

النسبة ينقل إلى العام أو األعوام 

القادمة و يدفع لحملة األسهم 

الممتازة نصيبهم من األرباح عن 

األعوام السابقة قبل أن يدفع 

 (  لحملة األسهم العادية

األولوية في استرداد القيمة (. 3•

االسمية ألسهمهم في حالة 

 .إفالس الشركة و تصفيتها 

 :ويعاب عليها ان•

ليس لها حق التصويت في  •

الجمعيات العمومية للمساهمين 

يتمتع حملة األسهم العادية ,

بفائض األرباح بعد دفع حصة 

األسهم الممتازة التي يحددها 

 .الصك

 االكثر اصدارا بالمملكة

السهم العادي ٌمثل جزءا من •
رأس مال الشركة ٌتمتع حامله 

 :بحقوق منها

حق التصويت في (. 1•

الجمعيات العمومية 

 .للمساهمين

حق الحصول على أرباح (. 2•

عند تقرير الشركة توزيع 

األرباح على حملة األسهم 

 .العادية

حق الحصول على جزء (. 3•

من نتيجة تصفية الشركة 

المساهمة في حالة تصفيتها و 

حصول فائض من المال بعد 

 تسديد التزامات الدائنين

ويلتزم المساهم بتسديد (.4•

 قيمة السهم للشركة
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 :مال انشركات انمساهمة رأستكوين 

نغفل  مالها لالكتتاب العام يجب ان ال رأسالشركة المساهمة ليس كل 

 :إلى ينقسم االكتتابعن حصة مؤسسين وبالتالي 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة قال الادء برلمعرلجة المحرساية لبكوةن را مرل الشركة المسرىمة:
 ةجب البفرقة بين:

 
  

عدد االسهم ( 1)•
 الذي تم شرائها

× 

سعر السهم ( 2)•
 عند الشراء باللاير

= 

قٌمة االسهم ( 3)•
 باللاير

 2ف1ًحاصل ضرب 

فترة االكتتاب لٌس  :مالحظة
للشركة شخصٌة اعتبارٌة انما 
توجد سجالت مؤقته للشركة 

 تحت التاسٌس

 :هنا نمٌز حالتٌن

اما انحصار االسهم للمؤسسٌن او 
طرح جزءمن االسهم لالكتتاب 

 العام

 :المكتتبون نوعان 

 اسهم المؤسسٌن-1

 اسهم االكتتاب العام-2

 االكتتاب

 ٌكتتب المؤسسون

 وٌطرح جزء محدد لإلكتتاب العام 

هنا تتكون الشركة من 

 مؤسسون و مساهمون

 ٌكتتب المؤسسون 

 وال ٌطرح شئ لإلكتتاب العام

تنحصر الشركة 

 على المؤسسون
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هنا تقابلنا حاالت مشابه للتي توجد في شركات المتضامنة من حيث 

 اعيانااو  نقدافإما يكون  :المال رأستكوين 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :بشكل نقديالمرل في الشركرت المسرىمة  رأسسداد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدٌم راس المال فً شركات المساهمة

 تحوٌل منشاة قائمة

 تكرار للتضامن

 تنازل عن اصل

 تكرار للتضامن

 نقدا

االكثر شٌوعا لذا نتوسع 
 بالشرح

 نقدا  

 السداد على اقساط-ب

عدم التزام المساهمٌن 
  هناكبدفع االقساط اي 
 تأخٌر

تباع االسهم 
من  باقل

القٌمة 
 االسمٌة

تباع االسهم 
بقٌمة 
 مساوٌة
للقٌمة 
 االسمٌة

تباع االسهم 
من بأكثر 

القٌمة 
 االسمٌة

التزام المساهمٌن 
بدفع االقساط 

 تأخٌر بدون

 السداد بدفعة واحدة-أ

 اكثراالكتتاب ٌغطً 
من راس المال 

 المستهدف

االكتتاب ٌغطً ما 
راس المال  ٌساوي

 المطلوب

عند تأخر احد المساهمٌن من دفع احد 

 3وتظهر هنا االقساط ٌتم بٌع اسهمه 

 حاالت:
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 مرل الشركرت المسرىمة: رأسالقيد المحرساي لدفع 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 : مثال 

و قيمة السهم لاير  5505550555مرل ةالغ  رأستمت الموافقة تعلى إنشرء شركة مسرىمة ب
و طرح الارقي لالكببرب العرم ، و  األسهم% من 25، اكببب المؤسسون في  لاير 155االسمية 

 % من القيمة االسمية للسهم.155طلب تسدةد 
 رأسالشركة و تحصيل  أسهمالمطلوب :قيود اليومية لالكتتاب في 

 .دفعة واحدة المال

 

 

 نقدا  

 السداد على اقساط-ب

 عدم التزام المساهمٌن
 هناكبدفع االقساط اي 
 تأخٌر

تباع 
االسهم 

من  باقل
القٌمة 
 االسمٌة

المبلغ ال ٌكفً 
وترجع الشركة 
للمساهم الخذ 

 الباقً

تباع 
االسهم 
 مساوٌة
للقٌمة 
 االسمٌة

تباع 
االسهم 
من بأقل 

القٌمة 
 االسمٌة

تاخذ الشركة 
القسط المستحق 

لها وترجع 
الباقً للمٌاهم 

 المتاخر

 التزام المساهمٌن
  بدونبدفع االقساط 
 تأخٌر

 السداد بدفعة واحدة-أ

 ًاالكتتاب ٌغط
من راس المال  اكثر

 المستهدف

 :ٌكون القٌد كالتالً

 البنك / من ح×

 إلى مذكورٌن

 رأس المال/ ح×  

فائض / ح×   
 اكتتاب

 

 ًاالكتتاب ٌغط
راس  ٌساويما 

 المال المطلوب

 :ٌكون القٌد كالتالً

 البنك / من ح×

 رأس المال/ إلى ح×     
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 :لكل الحاالت  المعطيات
 

   لاير 5505550555المرل = رأس
% والارقي لالكببرب 25اكببب المؤسسون ب  5505550555مرل قدرة  رأساةضر ىنرك 

 العرم.......كرلبرلي:
 
 
 
 
 

  - أ

 

 

 :برلمثرل السداد دفعة واحدة تحرال-أ
  نفرض أن المكبباين دفعوا كرمل القيمة

االسمية لألسهم البي اكبباوا فيهر و أن األموال 
 حصلت و أودتعت في الانك

 من القيمة 155االكببرب العرم غطى %
 المطلوبة من المكبباين

 الحرلو االولى
 

 إجمرلي المالغ المدفوع نقدا
=1205550555+3705550555 
 لاير 5505550555=
 

 كرلبرلي:  المالغقيد اليومية إلثارت 

 الحرلة الثرنية
% وتساوي75االكتتاب حصتو   

 = %75× 50,000,000 =
لاير37,500,000  

%150وفعليا االكتتاب غطى فعليا   

 %150 × 37,500,000=
لاير 56,250,000=  

 سهم 500,000= عدد االسهم 

 لاير50,000,000= قٌمة راس المال 

 االكتتاب العام

=  50,000,000× % 75= عدد اسهم العامه
 لاير 37,500,000

 المؤسسون

=   50,000,000×% 25= عدد اسهم المؤسسٌن 
 لاير 12,500,0000
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 من ح/ الانك  5505550555
 االسهم المرل رأسإلى ح/  5505550555             

باالضافة ايل حصة ادلؤسسني = 
 لاير12,500,000

 
إمجايل ادلبلغ ادلدفوع نقدا 

 لاير 1205550555+56,250,000=
 لاير 6807550555=
 

 المالغ كرلبرلي:قيد اليومية إلثارت 
 من ح/ البنك  68,750,000

 إىل مذكورين    
 ادلال رأسح/  50,0000,000          

 العامح/ فائض االكتتاب  18,750,000
 
 

 : مثال 

و قيمة السهم لاير  5505550555مرل ةالغ  رأستمت الموافقة تعلى إنشرء شركة مسرىمة ب
 .وةينمبسرالمرل تعلى قسطين  رأس، و طلب تسدةد  لاير 155االسمية 

 رأسالشركة و تحصيل  أسهمالمطلوب :قيود اليومية لالكتتاب في 

 :على أقساط المال

 

 المعطيات لكل الحاالت :
 
 
 

   

 لاير 50,000,000راس المال 

 =القسط الثانً

 لاير25000,000=2÷50,000,000

= القسط االول 
 لاير 25000,000=2÷50,000,000
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 :برلمثرل بدون تأخير سرطأق أوحرالت السداد تعلى دفعرت -ب
 أن الشركة طلات

المرل تعلى  رأسببسدةد 
أن ذلك تم دون دفعبين و 

في الدفعة  تأخيراو زةردة 
 .الثرنية

 بعض المسرىمين تعن السداد: ةبأخرتعندمر تطلب الشركة سداد القسط الثرني و 
لاير  155قيمة السهم االسمية  سهم 1555نفرض أن أحد المسرىمين اكببب في 

% من قيمبهر وقت االكببرب. وتعندمر طلب تسدةد القسط الثرني اتعبذر 55سدد 
 فارتعت الشركة أسهمو

 المطلوب : اجراء القيود المحرساية لكل حرلة تعندمر ةبم الايع:
 

بقيمة مسروةة للقيمة االسمية 
 لاير1550555

للقيمة االسمية  اكاربقيمة 
 لاير1650555

لقيمة االسمية ا بأقل منبقيمة 
 لاير45555

 للقسط االول ةقيد اليومي
 من ح/ البنك 25,000,000

 رأسإىل ح/  25،000،000    
 ادلال

 
 

موتعد القسط الثرني دفع دون 
 وال زةردة تأخير

 قيد اليومية للقسط الثاين
 من ح/ البنك 25,000,000

 رأسإىل ح/  25000,000     
 ادلال

 سهم1000= ادلتأخرة األسهمعدد 
 لاير 100سعر البيع = 

قيمتها = 
 لاير1550555=100×1000

  لاير 50,000= ادلتأخرالدفعة الثانية 
 لاير 100,000مت بيعها= 

 يوجد فائض ال
 الثاين:سط قالقيد اخلاص بال

 من ح/ البنك 100,000
 ادلال رأسإىل ح/  50،000      
 األسهمإىل ح/ مالك  50،000    

 ادلباعة 
 

 سهم1000= ادلتأخرة األسهمعدد 
 لاير 160سعر البيع = 

قيمتها = 
 لاير1650555=160×1000

  لاير 50,000= ادلتأخرالدفعة الثانية 
 لاير  160,000مت بيعها = 
 لاير 60,000الفائض= 

 الثاين:سط قالقيد اخلاص بال
 من ح/ البنك 160,000

 ادلال رأسإىل ح/  50،000      
 األسهمإىل ح/ مالك  110،000    

 ادلباعة 
 

 ادلتأخرة األسهمعدد 
 سهم1000=

 لاير 45=   البيع سعر 
قيمتها = 

 لاير450555=45×1000
 50,000= ادلتأخرالدفعة الثانية 

  لاير
 لاير  45,000مت بيعها = 

 لاير 5,000= النقص
 الثاين:سط قالقيد اخلاص بال

 من ح/ البنك 45,000
 األسهمإىل ح/ مالك  5000
 ادلباعة

إىل ح/  50،000            
 ادلال رأس
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 المبأخرةحبرج الرجوع للمسرىم  االسمية و لكن التعندمر ةبم الايع بأقل من القيمة  حرلة خرصة:
 خذ الفرق:أل
 مببلغ يزيد عن القسط ادلطلوب األسهمان تباع  
  

 لاير/سهم(75) لاير750555و لنفرض أنهر بيعت 
  50،000 المبأخرالقسط     لاير75,000القيمة الايعة لألسهم=

 
 القيد كرلبرلي:

 من ح/ البنك 75,000
 ادلال رأسإىل ح/  50،000            
 ادلباعة  األسهمإىل ح/ مالك  25,000            

 
 ـمثرل البسدةد في شكل أصول غير نقدةة 

للنقل دخل صرحاهر مع مجموتعة من رجرل األتعمرل مؤسسين لشركة مسرىمة  ةأن مؤسسة در 
  رةرال 5555،555للنقل تعلى ان ةنقل للشركة أسطول سيررتو البي قيمهر المؤسسين بمالغ 

 قيد اليومية
 من ح/ سيارات النقل 5000،000

 ادلال رأسإىل ح/  5000,000                  
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 بأقل أو بأكثر من القيمة االسمية األسهمإصدار 

 
 غري مسموح بإصدارفي المملكة: 

 الغري زلددة القيمة االمسية  األسهم

 لألسهم  ةاصدار اسهم باقل من القيمة االمسي

 

 تعلى من القيمة االسمية:أباصدار اسهم 
 .احتياطي نظامي وضع ادلبلغ الزائد نتيجة عالوة االصدار يف حساب يسمى 

 
 مثرل اإلصدار بأكثر من القيمة االسمية:

و قيمة السهم لاير  5505550555مرل ةالغ  رأسلقد تمت الموافقة تعلى إنشرء شركة مسرىمة ب
 لاير ، إال انو 155االسمية 

لاير و تم االكببرب في جميع اسهم  115لاير ب  155بيعت أسهم الشركة ذات القيمة االسمية 
 .األسهمالشركة وتم تسدةد كرمل قيمة 

 الحل:
 لاير 5505550555=  155×  5550555
 لاير 55550555= 15×  5550555

 لاير 555550555اجمرلي المالغ المدفوع = 
 

االسهم سواء كانت عادٌة او ممتازة 
ٌجب ان تكون محددة القٌمه 

 :واالصدار له نوعان

باكثرمن القٌمة االسمٌة باقل من القٌمة االسمٌة 
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 القيد كرلبرلي
 البنكمن ح/  55,000,000

 إىل مذكورين               
 ادلال رأسح/  50,000,000          
 ح/ االحتياطي النظامي 5,000,000          

 
  المال رأسحاالت أخرى ل

 المرل الممنوح رأس(. 1
 مثرل

شركة أنشئت كبوسع لمشروع حكومي بلغ صرفي اسبثمررات الحكومة فيو حبى وقت تأسيس 
رةرال قررت الحكومة منحهر إتعرنة للشركة الجدةدة. ولنفرض أن ىذه  15،555،555الشركة 

 :االسبثمررات تبمثل في األصول اآلتية حسب صرفي قيمبهر الدفبرةة
آالت و معدات ) صرفي بعد   85550555

 االسبهالك(

مارني و أراضي ) صرفي بعد  25550555
 االسبهالك(

 االسبهالك(سيررات ) صرفي بعد  15550555

 قيد اليومية
 من مذكورين

 ح/ اآلالت و ادلعدات  7000,000
 ح/ مباين   2000,000
 ح/ السيارات  1000,000

 ادلال ادلمنوح رأسإىل ح/   10,000,000                       
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أساس أما من حيث تقييم األصول ادلمنوحة فانو ميكن أن تتم على أساس القيمة الدفرتية ذلا أو على 
 إعادة تقييمها لتظهر بالقيمة السوقية وقت تسجيلها بسجالت الشركة

 
 (. مصررةف البأسيس2

ىي ادلصاريف اليت تصرف يف سبيل تأسيس الشركة عندما يصدر قرار وزاري بإعالن تأسيس الشركة فان 
على تأسيسها ينقل إىل ح/ مصاريف التأسيس بسجالت الشركة و يعوض ادلؤسسون عما  فما صر 
 صرفوه 

 من ح/ مصاريف التأسيس×××× 
 إىل ح/ البنك××××               

 سنة 40تتجاوز  تعترب أصل غري ملموس يستنفذ خالل مدة ال
 إال أن العرف جرى على استنفاذ مصاريف التأسيس خالل مخس سنوات من تأسيس الشركة

 
 (. حصص البأسيس3

 ادلال رأسال تدخل يف تكوين 
 حصص التأسيس إلثباتوجد أي قيد يال 

 

 الممبرزة: األسهم(. 4
 (1مثرل )

 لاير للسهم 155سهمر ممبرزا بقيمة اسمية قدرىر  150555تعندمر تصدر الشركة 
 من ح/ البنك 1000،000

 ادلال ) أسهم ممتازة( رأسإىل ح/  1000،000            
 

 
 


