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  برنامج محاسبة البنوك والبورصات

  شركات المساھمةالمحاسبة في 

 ١٣٥ : كود المقرر
  
  
  

  دكتور                                االستاذ الدكتور                     
  حمد كاملصالح م                             السعید محمد شعیب          

  جامعة بنھا–كلیة التجارة                   استاذ المحاسبة ووكیل الكلیة    
  )سابقا(لشئون الدراسات العلیا والبحوث

٢٠١٣-٢٠١٢   
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مقدمة    
 

 تحدید نتائج           تلعب المحاسبة المالیة دورا بارزا فى

ل وذلك من خال’ االنشطة االقتصادیة للوحدات المالیة المتنوعة 

توفیر المعلومات المحاسبیة المالئمة عن االحداث والعملیات 

المالیة التى تقوم بھا ھذه الوحدات على اختالف انواعھا  الن 

اختالف الكیان القانونى للمنشاة یؤدى الى اختالف الوحدة 

المحاسبیة التى تھتم بھا المحاسبة مما ادى الى وجود العدید من 

سواء فى المنشات المالیة أو الجمعیات تطبیقات المحاسبة المالیة 

التعاونیة أو شركات االشخاص بانواعھا المختلفة أو المنشات 

الفردیة أو شركات االموال التابعة للقطاع العام او القطاع الخاص 

وھى ما تعرف بشركات المساھمة قطاع خاص ومن ھنا فان ھذا 

ولى الكتاب سوف یخصص للشركات المساھمة بالقطاع الخاص یت

الشركة وسداد   كامل إعداده ویتعلق بتكوین محمدصالح/الدكتور 
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/ أما الجزء الثانى فیتولى اعداده االستاذ الدكتور  راس مالھا

  بالشركاتباصدار قرض السندات تعلقیوالسعید محمد شعیب 

 بھذه حوبالحسابات الختامیة وتوزیعات االرباالمساھمة 

      .الشركات
      

 العلى القدیر أن یجعل فى ھذا الكتاب افادة لكل من    ونسأل اهللا

  .یطلع علیھ ویقرأه

                       . فانھ نعم المولى نعم النصیر                      

                 

                                                   ٢٠١٢القاھرة فى ینایر 

                                                                                 

المؤلفان                                                            
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 الجزء األول

  

  شركات المساھمة المحاسبة في
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  الفصل االول

  :شركات المساھمة نظرة عامة  

  :تعریف الشركة المساھمة

وال یسأل , س مالھا إلي أسھم متساویة قابلة للتداول  ھى شركة ینقسم رأ

  .الشركاء فیھا إال بالمبالغ التي یملكونھا في الشركة

 

  شركات المساھمة خصائص   

  :الشخصیة االعتباریة - ١

تعتبر الشركة المساھمة شخصیة قانونیة مستقلة عن حملة أسھمھا و ھذا 

 كامال عن شؤون یتضمن انفصال شؤون الشركة المساھمة انفصاال

وال تتأثر بانتقال ملكیة أسھمھا من ) تبیع و تشتري بنفسھا( مالكھا 

  .شخص آلخر و تكون مسئولة عن دیونھا
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  :إدارة الشركة - ٢

 عن طریق الجمعیة العمومیة شركات المساھمة قید نظام الشركات إدارة

الشركة أما اإلدارة المباشرة ألعمال , )عادیة أو غیر عادیة( للمساھمین 

فتتم عن طریق مجلس إدارة ینتخبھ المساھمون من بین حملة أسھم 

الشركة و یدیر الشؤون الیومیة أحد أعضاء مجلس اإلدارة و الذي یسمى 

و الذي یعمل كمدیر عام للشركة و یجوز )عضو مجلس اإلدارة المنتدب(

لمجلس اإلدارة أن یعین مدیرا عاما غیر أعضاء مجلس اإلدارة بل من 

  . حملة أسھم الشركةغیر

أو المدیر ( الجمعیة العمومیة للمساھمین مجلس اإلدارة العضو المنتدب

  الموظفون) العام

  :سھولة تبادل األسھم - ٣  
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یقسم رأس مال الشركة المساھمة إلى حصص تسمى أسھما ھذه األسھم 

أسھم ممتازة و أسھم ( قد تكون فئة واحدة أو قد تكون أكثر من فئة

بحق تداول أسھم الشركة ) حملة األسھم( تمتع المساھمین وی). عادیة

و ینتج عن . دون الحاجة إلى اخذ موافقة الشركة أو الشركاء على ذلك

  :السھولة في التداول عدة أمور منھا

  .  استمرار الشركة و عدم تأثرھا بإفالس أو موت حملة أسھمھا-  أ

رة األجل أو طویلة  قابلیة صكوك الشركة أن تكون أداة استثمار قصی- ب

  .حسب الرغبة

   عدم تأثر الشركة بتغیر القیمة بالقیمة السوقیة ألسھمھا- ت

  :العمل في ظل نظام الشركات - ٤

, یحتوي نظام الشركات على كیفیة تأسیس الشركة المساھمة وا شھارھا

كیفیة إصدار أسھم و سندات , وإدارة الشركة و جمعیات مساھمیھا

رة أموال الشركة المساھمة و دور مراقبي إدا, الشركة المساھمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
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تعدیل رأس مال الشركة المساھمة و كیفیة انقضائھا و , الحسابات 

  .تصفیتھا

  شركات المساھمة  تكویناجراءات- ٥

یتقدم المؤسسین بطلب لوزارة التجارة بتأسیس شركة مساھمة و یبین -

  :طلب التأسیس

  .كیفیة االكتتاب في رأس مال الشركة - ١

دد األسھم التي اكتتب فیھا المؤسسون و عدد األسھم لكل واحد  ع-٢ 

  .منھم

 رفق بالطلب صورة من عقد الشركة و نظام التأسیسوی  

اذا طرحت أسھم الشركة لالكتتاب العام ، فیجب أن یتم ذلك عن طریق و

أحد البنوك المرخص لھا بقرار من وزیر االقتصاد بتلقى االكتتاب أو عن 
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تى تنشأ لھذا الغرض ، أو الشركات التى یرخص لھا طریق الشركات ال

   . بالتعامل فى األوراق المالیة وبعد موافقة الھیئة العامة لسوق المال

وفى حالة عدم تغطیة االكتتاب فى المدة المحددة لھ یجوز للبنوك أو 

الشركات التى تلقت االكتتاب تغطیة كل أو بعض ما لم یتم تغطیتھ من 

لالكتتاب إذا كان مرخصا لھا بذلك ، ولھا أن تعید طرح األسھم المطروحة 

ما اكتتبت فیھ للجمھور دون التقید باجراءات وقیود تداول األسھم 

   . المنصوص علیھا فى ھذا القانون

و قد یكتتبون في ,  قد یكتتب المؤسسون في جمیع رأس مال الشركة -٦ 

 جزء من رأس و إذا طرح. جزء منھ و یطرحون الباقي لالكتتاب العام

المال لالكتتاب العام فان دعوة االكتتاب تنشر في جریدة یومیة توزع في 

المركز الرئیسي للشركة و یوضح في نشرة االكتتاب المعلومات الخاصة 

  :   وھى على النحو التالى بالشركة
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 .أسماء المؤسسین و محال إقامتھم و جنسیاتھم و مھنھم - ١

و نوع األسھم و قیمتھا و عددھا و مقدار مقدار رأس المال المدفوع   - ٢

ما طرح منھا لالكتتاب العام و ما اكتتب بھ المؤسسون و القیود 

  .المفروضة على تداول األسھم

  سم الشركة و غرضھا و مركزھا الرئیسي ا- ٣

  المعلومات الخاصة بالحصص العینیة و الحقوق المقررة لھا - ٤

  المزایا الخاصة للمؤسسین - ٥

  یع األرباحطرق توز - ٦

  تاریخ بدء االكتتاب و نھایتھ و مكانھ و شروطھ - ٧

بیان تقدیري لنفقات تأسیس الشركة وتسمى مصاریف التأسیس و  - ٨

ھذه المصاریف ھي عبارة عن مبالغ یصرفھا المؤسسون عند تأسیس 

 وما الشركة مثل اإلعالنات و المطبوعات و مصاریف كتابة عقد الشركة

   .شابھ ھذه المصروفات
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 یوم و إذا ٩٠ أیام وال تزید عن ١٠یظل االكتتاب مفتوحا مده ال تقل عن و

لم یتم االكتتاب في رأس المال فان فترة االكتتاب تمدد لفترة ال تزید عن 

وال یتم تأسیس الشركة إال إذا تم االكتتاب .  یوم بقرار وزیر التجارة ٩٠

   .في كل رأس المال

ة تأسیسیة ھدفھا التحقق من االكتتاب و بعد أن یتم االكتتاب تعقد جمعی

بكل رأس المال و من الوفاء بالحد األدنى منھ ثم وضع النصوص النھائیة 

و تعیین أعضاء مجلس اإلدارة و أول مراقب للحسابات، و , ةلنظام الشرك

مناقشة تقریر المؤسسین عن األعمال و النفقات التي اقتضاھا تأسیس 

  .الشركة

 یوم من تاریخ انتھاء الجمعیة التأسیسیة ١٥ و یقدم المؤسسون خالل

و عندما یصدر قرار وزیر . طلبا لوزیر التجارة بإعالن تأسیس الشركة

التجارة بتأسیس الشركة فإنھا تعتبر مؤسسھ تأسیسا صحیحا و یترتب 

على قرار إعالن تأسیس الشركة انتقال جمیع التصرفات التي أجراھا 
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ا یترتب علیھ تحمیل الشركة المصاریف المؤسسون لحسابھا إلى ذمتھا كم

  :التي أنفقھا المؤسسون خالل فترة التأسیس بالقید اآلتي

 مصاریف التأسیس/            من حـ 

  البنك/                                    إلى حـ

  نقل مصاریف التأسیس إلى الشركة و تعویض المؤسسون        

 في وزارة التجارة و كما   الشركات ثم بعد ذلك تسجل الشركة في سجل 

   .تقید في السجل التجاري

  

  

  نواع األسھم التي تصدرھا الشركةأ

شركات  ھي النوع الشائع من األسھم التي تصدرھا:األسھم العادیة -١

  : و یتمتع حامل األسھم العادي بالحقوق اآلتیة  المساھمة

   حق التصویت في الجمعیات العمومیة للمساھمین-  أ
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 حق الحصول على أرباح عند تقریر الشركة توزیع أرباح على حملة - ب

  .األسھم العادیة

 حق الحصول على جزء من نتیجة تصفیة الشركة و تحقیق أرباح بعد - جـ

  .تسدید الدائنین

  :األسھم العادیة قد تكون

و یتم تداولھا عن طریق . اسم مالكھا مكتوب في صك السھم: اسمیة - ١

  .الشركة و إصدار أسھم تحمل اسم المشتريیدھا في سجالت ق

و یتم تداولھ بنقل حیازتھ . صك ال یحمل اسم لشخص معین: لحاملھ - ٢

  .من البائع إلى المشتري و یتمتع بالحقوق من یملك السھم

  

 نوع من األسھم یعطي حاملھ الحق في التمتع :األسھم الممتازة -٢

   : و من ھذه المیزاتبمیزات إضافیة عن حقوق حملة األسھم العادیة
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یحصل حامل األسھم الممتازة على نسبھ معینھ من األرباح قبل أن   - أ

  .یحصل حملة األسھم العادیة على شئ

األسھم الممتازة تكون مجمعھ لألرباح بمعنى عندما تتحقق أرباح في  -ب

سنھ معینھ تكفي لدفع النسبة المقررة لحملة األسھم الممتازة فان ما لم 

 من أرباح ینقل إلى األعوام التالیة و یدفع لھم نصیبھم من یدفع لھم

  األرباح السابقة قبل أن یدفع لحملة األسھم العادیة شئ

 األولویة السترداد القیمة االسمیة  الممتازةیعطى لحملة األسھم  -جـ

  . للسھم في حالة إفالس الشركة و تصفیتھا

  :الحقوق منھافي المقابل یحرم حملة األسھم الممتازة من بعض 

  .عدم حضور جمعیات المساھمین و التصویت فیھا - ١

) بعد أن یأخذ حملة األسھم الممتازة نسبتھم(توزیع فائض األرباح  - ٢

إال إن تكون من األسھم الممتازة مشاركة في . العادیةعلى حملة األسھم 

   .األرباح و بذلك تتعادل األسھم العادیة مع الممتازة
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   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -١٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

تقدم لمن قدم للشركة عند التأسیس أو بعد  :حصص التأسیس -٣

التزام حصل علیھ من شخص اعتباري (معینھ ذلك براءة اختراع أو خدمھ 

و تكون ھذه الحصص اسمیھ أو لحاملھا و تكون قابلھ للتداول و ) عام

  غیر قابلھ للتجزئة 

  :خصائص حصص التأسیس

ي إدارة ال تدخل في تكوین رأس مال الشركة وال یشترك أصحابھا ف - ١

  .الشركة وال في حضور جمعیات مساھمیھا

من األرباح بعد %١٠تمنح ھذه الحصص نسبھ من األرباح ال تزید عن - ٢

من رأس المال %٥توزیع نصیب على المساھمین بنسبھ ال تقل عن 

  .المدفوع

حصص التأسیس لھا األولویة في استرداد الفائض من موجودات  - ٣

  .دیونالشركة بعد سداد ما علیھا من 
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سنوات من تاریخ ١٠للشركة الحق في إلغاء حصص التأسیس بعد  - ٤

  إصدارھا مقابل تعویض عادل 

  

  

  

  

  

  

  تكوین رأس مال الشركة

خالل فترة االكتتاب ال توجد للشركة شخصیة قانونیة وإنما توجد سجالت 

  .مؤقتة للشركة تحت التأسیس

یبدأ التسجیل في   وبعد أن یصدر قرار وزیر التجارة بتأسیس الشرك فانھ 

  سجالت الشركة 
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  الفصل الثانى

 الشركات التجاریة وأنواعھا 
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یجب ان تتخذ الشركة التجاریة احد النماذج القانونیة التى حددھا القانون 

وإال كانت باطلة ولقد نشأت ھذه النماذج فى الحیاه العملیة وكان بعضھا 

ه النماذج وأقرما استقر قد وجد منذ زمن بعید ثم جاء المشرع وقنن ھذ

وال شك ان عدد ھذه النماذج القانونیة للشركات قد جاء . علیھ العمل 

  استجابة لمتطلبات الحیاة االقتصادیة

 -: وتنقسم الشركات التجاریة الى نوعین كبیرین ومتمیزین

 شركات االشخاص وتسمى ایضا بشركات الحصص" : أوال

  شركات االسھمشركات االموال وتسمى ایضا ب" : ثانیا

  " : ثالثا"  غیر انھ یوجد الى جوار ھذین النوعین نوعا

  یحمل خصائص كل من النوعین السابقین وتسمى 

  بالشركات ذات الطبیعة المختلفة
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ألنھا تقوم على االعتبار الشخصى فى جانب وعلى االعتبار المالى فى  

فى جانب آخر وقد یطفى أحد الجانبین على اآلخر وھذا ما سنوضحھ 

  .حینھ

 

  : -أوال شركات األشخاص

تسمى ھذه الشركات بشركات االشخاص ألنھا تقوم أساسا وفى المقام 

فھى تنشىء عادة بین عدد قلیل من . االول على االعتبار الشخصى 

االشخاص تجمعھم رابطة القرابھ أو الصداقة ویضع كل منھم ثقتھ لآلخر 

" ونظرا. ء اآلخرین بحیث تكون شخصیة كل شریك محل اعتبار الشركا

ألھمیة االعتبار الشخصى فى ھذا النوع من الشركات فان الشركة فى 

االصل تنحل بوفاه احد الشركاء او بفقد اھلیتھ او بانسحابھ من الشركة 

كما ان ال یجوز ألحد الشركاء ان یتنازل عن حصتھ فى الشركة اال 
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  .بموافقة جمیع الشركاء

 الشركات ھى شركة التضامن وھى تتكون والصورة المثلى لھذا النوع من

من شركاء متضامنین بمعنى ان الشركاء جمیعا یسألون مسئولیة 

شخصیة وتضامنیة عن كل دیون الشركة فى ذمتھم الخاصة فال تقتصر 

 ھذه الشركات كثیرا وتقتربمسئولیتھم على الحصص المقدمھ للشركة 

عتبار الشخصى وان من الشركات المدنیة التى تقوم ھى االخرى على اال

 .كانت تبعد عنھا من حیث المسئولیة التضامنیة للشركاء

ویدخل ایضا تحت ھذا النوع شركات التوصیة البسیطة أما النوع الثالث 

واألخیر من ھذه الشركات فھو شركات المحاصة، وھى عباره عن شركة 

خفیھ مستتره فال وجود لھا اال بالنسبة للشركاء ولكن ال وجود لھا 

لنسبة للغیر وعلى ھذا ال تتمتع بالشخصیة المعنویة وال یكون لھا راس با

 تنحصر فى وعلى ھذا فان شركات االشخاص . مال وال عنوان شركة 
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شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة : ثالثة انواع 

  .المحاصة

  

 

  : -شركات األموال: ثانیا 

عتمد على االعتبار ھذه الشركات على العكس من النوع السابق ال ت

الشخصى وال یكون لھ دور فى ھذه الشركات ولكنھا تقوم اساسا على 

جمع رؤوس االموال الالزمة إلستغالل نشاط الشركة ، وعلى ھذا فان 

  .االعتبار المالى یتقدم لیحتل المركز االول فى ھذه الشركات

ن والنموذج الواضح لھذه الشركات ھو شركة المساھمة ، إذا الغالب ا

تقوم شركات االموال بمشروعات ضخمھ تحتاج الى رؤوس اموال كبیرة 

یعجز عن تقدیمھا عدد محدود من الشركاء كما ھو الحال فى شركات 
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على جمھور المكتتبین " االشخاص وعلى ھذا تعتمد ھذه الشركات أساسا

حیث یقسم رأس مال الشركة إلى أسھم متساویة القیمة وتكون عادة قیمة 

دة حتى یتمكن عدد كبیر من ذوى الدخل المحدود من اإلكتتاب السھم زھی

وتقتصر مسئولیة المساھم فى ھذه الشركة على قیمة األسھم التى . فیھا

  .اكتتب فیھا

  -: الشركات ذات الطبیعة المزدوجة: ثالثا 

یوجد إال جانب النوعین السابقین نوع ثالث من الشركات یقوم على 

 المالى معا ، فھى شركات ذات طبیعة االعتبار الشخصى واالعتبار

مزدوجة تتوسط بین شركات االشخاص وشركات االموال وقد یتفوق 

االعتبار الشخصى فى بعض ھذه الشركات فتكون اقرب شبھا بشركات 

االشخاص وقد یتفوق االعتبار المالى فى البعض اآلخر فتكون اقرب شبھا 

الشركات ذات  األول : بشركات االموال وتتدرج ھذه الشركات تحت نوعین
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والثانى شركات التوصیة باألسھم ونتكلم عن كل نوع . المسئولیة المحددة 

  :فى الجزء التالى : على حده

  

 

  -:الشركات ذات المسئولیة المحددة - أ

ھذه الشركات تعتبر حدیثھ نسبیا حیث أدخلت الى التشریع المصرى ألول 

 لسنة ١٥٩ القانون  الذى الغاه١٩٥٤ لسنھ ٢٦مره بالقانون رقم 

 وتشبھ الشركة ذات المسئولیھ المحدودة شركات االشخاص من ١٩٨١

ناحیة ان عدد الشركاء فیھا ال یجوز ان یزید على خمسین شریكا وان 

حصة الشریك فیھا لیست قابلھ للتداول بالطرق التجاریة بل یخضع 

انھ ال تداولھا لقیود معینة أھمھا إمكان استرداد ھذه الحصة للشركاء و

یجوز تأسیسھا عن طریق االكتتاب العام وفى النھایھ ال یجوز لھا اصدار 
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وتقترب ھذه الشركة من شركات االموال . اسھم أو سندات قابلھ للتداول

من حیث نظام إدارتھا وتأ سیسھا ومن حیث تحدید مسئولیة الشركاء فیھا 

  . وانتقال حصة كل شریك الى ورثتھ

  

  :سھمشركات التوصیھ باأل -ب 

تتكون ھذه الشركات من نوعین من الشركاء شركاء موصون ال یسألون 

اال بمقدار الحصص التى یقدمونھا وتتخذ ھذه الحصص شكل أسھم قابلھ 

وشركاء متضامنون . للتداول ال تختلف عن االسھم فى شركات المساھمة 

یسرى علیھم ما یسرى على الشركاء المتضامنین فى شركات التضامن 

ومن ثم یكتسبون صفة التاجر وتكون .  التوصیة البسیطة وشركات

  .مسئولیتھم مطلقة فى جمیع أموالھم ویقومون بإدارة الشركة

 عبارة عن  االنواع ویمكن للقول فى النھایة أن الشركات التجاریة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٢٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  :التالیة

  شركة التضامن  - ١

  شركة التوصیة البسیطة  - ٢

  شركة المساھمة  - ٣

  ألسھم شركة التوصیة با - ٤

  الشركة ذات المسئولیة المحدودة -٥

وقد وردت ھذه : وھذه ھى أنواع الشركات التجاریة فى التشریع المصرى 

 على سبیل الحصر ، وشكل الشركة یتعلق بالنظام العام ، فال  األنواع 

 وإال كانت  یجوز لألفراد أن یقتبسوا شكال جدیدا للشركة غیر ھذه األنواع 

 .باطلة
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 و المنشات الفردیة شركات المساھمة بینالفرق 

  اوالشركات االخري  

  :المنشات الفردیة

ھي المنشأة التي یمتلكھا شخص واحد فقط أو عائلة مشتركة، وذلك 

، )تجاري، مھني، صناعي، زراعي أو عقاري(لممارسة نشاط اقتصادي 

و ترتبط الذمة المالیة للمؤسسة بصاحبھا، حیث أنھ یتحمل كافة 

  .مات المالیة المترتبة على المؤسسةااللتزا

یكون صاحب المشروع في ھذه المؤسسة ھو المسئول مسؤولیة كاملة 

من النواحي اإلداریة والمالیة والمحاسبیة وجمیع عملیات اتخاذ القرارات 

  .من البیع وتحدید األسعار

 صاحب المؤسسة یكون مسئوال في حالة إفالس المؤسسة مسؤولیة كاملة

ویستطیع . ل أیضا عن تسدید دیون المؤسسة إذا كانت دیونیكون مسئوو
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القانون إجبار صاحب المؤسسة بسداد دیونھا لیس فقط من بیع أصول 

  . لبیع أمالكھ الخاصة ذلك الشركة بل تتعدى

  :الشركة المساھمة

وینقسم رأس مال ھذه . وھي التي ال یقل عدد الشركاء فیھا عن خمسة

ابلة للتداول، و ال یسأل الشركاء فیھا إال بقدر الشركة إلى أسھم متساویة ق

أسھمھم، و یدفع عند تأسیس الشركة نصف الحد األدنى من رأس المال 

  .على األقل

تقوم الشركة على أساس مساھمة عدد من األفراد عن طریق األسھم في 

  .تمویل الشركة

 .تكون المسئولیة محدودة على مؤسسي ومساھمي الشركة

 .كة مختلفا في بعض األحیان عن المؤسسین األصلیینیكون االسم للشر

 .والمؤسسین األصلیین ذوو مسئولیة محدودة حسب العقد
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 .وتوزع األرباح سنویا على حملة األسھم بعد تحقیق األرباح السنویة

  مع إمكانیة طرح أسھم الشركة في البورصة المالیة

ل كثیرة  العامة، وبذلك تستطیع جمع أمواشركات المساھمة  وتسمى

وال تنتھي شركات المساھمة بوفاة  .تساعدھا على النمو والتوسع

   .والملكیة المؤسس، ألن ھناك فصال بین اإلدارة 

  

ھي شكل فردي نظامي لمزاولة األعمال التجاریة  : مؤسسة الفردیةال

، وأھم ما یمیز المؤسسة الفردیة أنھ ال یوجد انفصال بین الذمة المالیة 

  . الھا وذمة مالكھ

ھي التي یقسم رأس مالھا إلى أسھم متساویة  : شركة المساھمة

القیمة وقابلة للتداول وال یسأل الشركاء فیھا إال بقدر قیمة أسھمھم وال 
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تعنون الشركة باسم أحد الشركاء ، وتخضع في تأسیسھا وفي إدارتھا 

  . إلجراءات وقواعد خاصة

 مالھا من عدد ھي الشركات التي یتكون رأس: الشركات المساھمة

من األسھم القابلة للبیع والشراء وحدود مسئولیة المساھمین فقط في 

  حدود قیمة السھم

یملكھا فرد أو مجموعة أفراد ولیس لھم الى  ھي الشركة أما الفردیة 

  : ولھا أنواع عدة منھا  كامل الحریة في البیع والشراء 

 بمعني لو  وھي التي یتضامن بھا كل أفرادھا   شركات التضامن

أشھرت الشركة إفالسھا فال تكون حدود مسؤولیتھم نصیبھم في الشركة 

 بل تتعداھا إلى ممتلكاتھم الخاصة وممتلكات زویھم في بعض األحیان

 وھي التي تكون حدود مسئولیة    أو شركة ذات مسؤولیة محدودة

  أفرادھا في حدود نصیبھم في الشركة وفقط
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ص فیھا وفق االسھم ولعدة  تكون الحص:الشركات المساھمة

 اشخاص

  وھي محدودة أو اكثر وھي المملوكة لفرد  : اما الفردیة

 

  :الشركات المساھمة

 قیمة رأس المال ینقسم إلى - أفراد ٣ھى شركة ال یقل عدد أفرادھا عن 

  أسھم متساویة القیمة 

 نصف الحد االدنى لالكتتاب العام -  ٥٠٠٠٠٠ الحد االنى لرأسمال المال 

      مال مدفوعرأس

من % ٢٥ال یتم ممارسة النشاط اال بعد إصدار خطاب إیداع بنكى بنسبة 

  رأسمال الشركة المرخص بھ 
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 من قیمة رأس المال % ٢٥یكون بنسبة  المبلغ المطروح لالكتتاب العام 

 بنسبة رأس مالھ فى الشركة شركات المساھمة یكون مسئولیة الفرد فى

شركات  التشترط فى االنضمام إلى-خسارة ال سواء فى توزیع الربح أو 

 أن یكون المساھم یتخذ صفة التاجر أى من الممكن أن یكون المساھمة

 سنة و الدین فیھا یقع على ٢١الیبلغ االھلیة التجاریة أى أقل من 

المسئولیة االعتباریة للشركة و لیس على الشخص المساھم بصفة 

   شخصیة

  

  

  :  أما الفردیة

  سنھ ٢١ نھأن یبلغ سأى یكتسب الفرد فیھا صفة التاجر ینبغى فیھا أن 

فى الخسائر وتكون المسئولیة فیھا مسئولیة شخصیة على التاجر نفسة و

  . أو الدین یقع الدین على ممتلكاتة الشخصیة وھو مایسمى بالحجز
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٣٢ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 

 الفصل الثالث

  العملیات المحاسبیة

   تكوین راس مال الشركة المساھمة ل

  

اھمة انواع متعددة من االسھم كما سبق القول وتتعدد تصدر شركات المس

 كما سبق أنواع االسھم فى شركات المساھمة وتتمثل فى االنواع التالیة

  : القول

  :أسھم أسمیة - ١

            وھى االسھم التى تحمل اسم المساھم الذى اشتراھا عند االصدار

٢  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٣٣ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

   :اسھم لحاملھ -

اسماء علیھا ولكن السھم لمن یحملھ          وھى االسھم التى التحمل 

  بالفعل

   :اسھم نقدیة  - ٣

   مبلغ نقدىاھى االسھم التى یسدد المسھم مقابلھو          

   :  اسھم عینیة-٤

 قیم عینیة فى صورة ا           وھى االسھم التى یقدم المساھم مقابلھ

  صول وخصوما

   :اسھم ممتازة - ٥
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٣٤ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

حاملھا  بعض الحقوق مثل حق           وھى االسھم التى تعطى ل

التصویت اوحق توزیعات خاصة لالرباح او بعض الحقوق لالولویة عند 

  ,التصفیة

  :اسھم ممتازة مجمعة االرباح - ٦

ثابتة من  الحصول على نسبة  فى          ولحملة ھذه االسھم الحق

االرباح فى االعوام التى الیتم توزیع ارباح فیھا ومن حق حاملھا تجمیع 

رباح فى السنوات التى تحقق فیھا الشركة االباحھ وصرفھا عند صرف ار

  .ربحا

  :اسھم ممتارة غیر مجمعة االرباح  - ٧

          ولحاملھا الحق فى الحصول على نسبة ثابتة من االرباح عند 

  .التوزیع فقط 

  :اسھم ممتازة مشاركة فى االرباح - ٨
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٣٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

ى االرباح العادیة عالوة           وھى االسھم التى تحصل على حصتھا ف

  .على اى ارباح اضافیة قد توزع على المساھمین حملة االسھم العادیة

  :وسوف نتناول فى الجزء التالى المعالجة المحاسبیة  الصدارالسھم 

  

  :  األسھم العینیة:أوال 

 قد تكون الحصة العینیة المقدمة في شكل مجموعة من األصول المادیة أو 

 قد تشمل بجانب ذلك مجموعة من الخصوم  و،  القولكما سبقالمعنویة 

  :المتنوعة وذلك على النحو التالى 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٣٦ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 
  : تقدیم مجموعة من األصول المادیة والمعنویة –أ 

  :وتتم المعالجة المحاسبیة  كما یلي 

 عند تسلیم الحصص العینیة من المكتتبین أو المؤسسین   فیتم إثبات – ١

  : التالى ذلك في دفاتر الشركة بالقید

   من مذكورین 

      عقارات /  حـ    

   سیارات/  حـ    

   أثاثات وتركیبات /  حـ   

   )حسب اسم األصل .............. (االت/ حـ    

  المكتتبین/ إلي حـ                   

  )أو المؤسسین  (                    

 )ھا المقدرة الحصة العینیة المقدمة طبقا لقیمت(        
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٣٧ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

 إصدارالشركة ألسھم عینیةفى مقابل الحصة العینیة المقدمة ویثبت – ٢

  : ذلك على النحو التالى

  المكتتبین/ من حـ 

 )أو المؤسسین          ( 

        

  رأس المال /  إلي حـ          

  )جنیھ.... سھم بقیمة اسمیة للسھم .... إصدار عدد ( 

  

  

عة من االصول وااللتزامات من منشاة  تقدیم مجمو–ب 

  :فردیة او شركة اشخاص 

 قد یقدم صاحب منشاة فردیة أو أصحاب احدي شركات  األشخاص أصول 

وخصوم تلك المنشاة كحصة عینیة عند تأسیس شركة من شركات األموال 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٣٨ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

، وتجدر اإلشارة إلي إن شركات األشخاص یمكن أن تنقضي باالندماج أو 

  .ات األموال االنضمام مع شرك

 –فیتم تقدیر ھذه الحصة العینیة المقدمة بما تشملھ ممن أصول وخصوم 

 ویتم إثبات ھذه األصول –وفقا لما نص علیھ القانون في ھذا الصدد 

والخصوم بقیمتھا المقدرة في دفتر الشركة علي ان یكون صافي األصول 

   .ممثال لحق المكتتبین أو  المؤسسین الذین قدموا ھذه الحصة

وفي ھذا الجانب ، وفى ھذا الخصوص یمكن ان نقابل واحد من 

  :االحتماالت التالیة

 أن یكون صافي األصول مساویا للقیمة االسمیة لألسھم العینیة التي – ١

  .تصدرھا الشركة  في مقابل الحصة العینیة وال توجد ھنا مشكلة
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٣٩ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 لالسھم  ان یكون صافي االصول المقدمة اقل من القیمة االسمیة– ٢

ویعالج الفرق ھنا عادة علي اساس انھ یمثل اصال  العینیة المتفق علیھا

  مستترا ھو الشھرة ،  

  

 ان یكون صافي االصول المقدمة اكبر من القیمة االسمیة لالسھم – ٣

ویعالج .العینیة المتفق علیھا والتي تصدرھا الشركة مقابل الحصة العینیة 

ما یقابل ما ضخم بھ اصحاب الحصة الفرق عادة علي اساس انھ یمثل 

العینیة قیمة اصولھم بدون داع ، ویتم إثبات ذلك الفرق في حساب 

  احتیاطى قانونى 

  

  :تخصیص االسھم 

اذا نظرنا الي االكتتاب علي انھ ابداء المكتتب رغبتھ في االشتراك في 

الشركة مع معرفتھ بما یترتب علي ذلك من حقوق والتزامات ، فان 
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   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٠ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

شركة االسھم لھذا المكتتب تعد موافقة من الشركة علي ھذه تخصیص ال

الرغبة بحیث یصبح المكتتب عند ذلك التخصیص مساھما ، اي من 

  .اصحاب الشركة 

وبمعني اخر ، فانھ یمكن اعتبار االكتتاب بمثابة ایجاب من جانب المكتتب 

  .والتخصیص بمثابة قبول من جانب الشركة 

  :السھم للمكتتبین بالقید التالى ویتم اثبات اصدار وتخصیص ا

   المؤسسین / من حـ 

   راس المال /  الي حـ             

  :أما االحتمال الثانى فھو 

ھم مع طرح الباقي لالكتتاب  اكتتاب المؤسسین في جزء من االس–ب 

  :العام
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤١ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

ویحدث ذلك بالطبع في الشركات التي تطرح اسھمھا لالكتتاب العام ، وقد 

من الالئحة التنفیذیة لقانون شركات االموال عدة  ) ٦( مادة اوضحت ال

  :قواعد في ھذا الشان منھا 

یجب أال یقل راس المال المصدر للشركة التي تطرح اسھمھا لالكتتاب  *

   .جنیھالعام من خمسمائة الف 

یجب اال یقل ما یكتتب فیھ مؤسسو الشركة من راس المال المصدر عن  *

من رأس المال المرخص بھ ،  % ١٠ ما یساوي نصف راس المال ، او

  .اي المبلغین اكبر 

من مجموع قیمة  % ٢٥ویشترط أال یقل ما  یطرح لالكتتاب العام عن 

  .االسھم النقدیة 

  :وفي ضوء ذلك ، یمكن اثبات ما تقدم بالقید التي 

  : االكتتاب في االسھم من قبل المؤسسین وغیرھم من المكتتبین – ١
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٢ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

   البنك/    من حـ 

              الي مذكورین

   المؤسسین /                   حـ     

  المكتتبین /   حـ                     

  )جنیھ.... سھم بقیمة اسمیة .... االكتتاب في عدد (             

  

  

  :تخصیص االسھم عند  – ٢

   من مذكورین 

   المؤسسین / حـ 

   المكتتبین / حـ 

  راس المال/   الي حـ         

  

  

   :زیادة االكتتاب عما ھو مطروح من اسھم -جـ 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٣ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

رغب كل مكتتب في الحصول علیھا یقد یحدث عند حصر عدد االسھم التي 

ان یكون مجموع االسھم المكتتب فیھا اكبر من عدد االسھم التي تصدرھا 

  .الشركة 

 بین المكتتبین بحیث وفي ھذه الحالة ینبغي ان تخصص االسھم المطروحة

یتساوي في النھایة مجموع ما تطرحھ الشركة من اسھم مع ما یتبقي من 

 .رغبات المكتتبین ، ویتم رد قیمة  ما یتبقي دون تخصیص الي اصحابھ 

من الالئحة التنفیذیة لقانون شركات االموال الي ) ٢٢(وقد اشارت المادة 

االحوال ، اذا جاوز االكتتاب وفي جمیع ( ... ھذه الحالة اذ نصت علي انھ 

عدد االسھم المطروحة وجب توزیعھا بین المكتتبین بالكیفیة التي یحددھا 

  .نظام الشركة 

فإذا لم یحدد نظام الشركة كیفیة التوزیع بین المكتتبین فیتم تخصیص عدد 

الي عدد من االسھم لكل مكتتب علي اساس نسبة عدد االسھم المطروحة 

االسھم المكتتب فیھا بحیث ال یترتب علي ذلك اقصاء المكتتب في الشركة 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٤ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

ایا كان عدد االسھم التي اكتتب فیھا ، ویراعي جبر الكسور لصالح صغار 

المكتتبین ، وفي ھذه الحالة یقدم المكتتب الشھادة المشار الیھا بالمادة 

یتم االكتتاب عن الي الجھة التي ) یقصد شھادة االكتتاب ( السابقة 

طریقھا وذلك الثبات عدد االسھم التي خصصت لھ ومقدار ما دفعھ من 

  .مبالغ عنھا ، ویرد الیھ الباقي مما دفعھ عند االكتتاب 

  :وعلي ذلك ، فان المعالجة المحاسبیة في ھذه الحالة تكون كما یلي 

  :تحصیل مبالغ االكتتاب بما فیھا الزیادة  – ١

 ١٠٠ سھم نقدي بقیمة اسمیة ١٠٠٠٠شركات فاذا اصدرت احدي ال

 سھم بینما اكتتب ٥٠٠٠ للسھم الواحد ، وقد اكتتب المؤسسون في جنیھ

 سھما ، فان قید اثبات ذلك یكون كما یلي في ھذه ٦٢٠٠الجمھور في 

   : الحالة
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 ١١٢٠٠٠٠  البنك / من حـ 

   الي مذكورین        

  ٥٠٠٠٠٠ المؤسسین /  حـ          

  المكتتبین / حـ           

 سھم بقیمة ١١٢٠٠االكتتاب في (     

 ) للسھم ١٠٠اسمیة 

٦٢٠٠٠٠  

   

  

   :رد الزیادة الصحابھا بعد تخصیص االسھم – ٢

 ١٢٠٠٠٠  )او المؤسسین ( المكتتبین / من حـ 

  البنك /       الي حـ 

  

١٢٠٠٠٠  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٦ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 سھم بالزیادة ١٢٠٠رد مبالغ االكتتاب في ( 

 )عن المطلوب 

  

  : اصدار اسھم راس المال التي تم تخصیصھا بین الذین اكتتبوا فیھا – ٣

   من مذكورین 

 ٥٠٠٠٠٠  المؤسسین /     حـ 

 ٥٠٠٠٠٠  المكتتبین /     حـ 

  راس المال /   الي حـ           

  

  ١٠٠ سھم بقیمة اسمیة ١٠٠٠٠اصدار ( 

 ) للسھم جنیھ

١٠٠٠٠٠٠  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٧ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

وة االصدارعند زیادة راس مال اصدار االسھم بعال –د 

   :الشركة

 - اسھمھا باعلي من قیمتھا االسمیة    تصدر الشركة فى بعض االحیان 

یمتھ االسمیة  فعلى سبیل حیث یمكن ان تزید قیمة السھم الحقیقیة عن ق

  :المثال

 سھم بقیمة اسمیة ٢٠٠٠٠ اصدرت شركات المساھمة فلو ان احدي

 عالوة اصدار تدفع كلھا مرة جنیھ ٥  زائد للسھم الواحد جنیھ ١٠٠

  .واحدة عند االكتتاب

 وقد اكتتب المساھمون في االسھم المطروحة  وسددوا المبالغ المطلوبة 

  : بالكامل فتظھر قیود الیومیة على النحو التالى

تحصیل مبالغ االكتتاب لكل من القیمة االسمیة وعالوة عند 

   : یصبح القید كما یلى ر معااالصدا
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٨ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 ٢١٠٠٠٠٠  البنك / حـ من 

  المكتتبین/      الي حـ 

 جنیھ ١٠٥  بسھم٢٠٠٠٠االكتتاب في ( 

 )عالوة االصدار + قیمة اسمیة 

٢١٠٠٠٠٠  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٤٩ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  :  تخصیص االسھم للمكتتبین – ٢

راس المال یجب ان یسجل بالقیمة االسمیة لالسھم / ویالحظ ھنا ان حـ 

 ١٠٠ سھم  ٢٠٠٠٠اي ( مثال  في الجنیھ ٢٠٠٠٠٠٠فقط   وھو مبلغ 

   )ج للسھم

 عالوة  اصدار ، والتي ینشا لھا حساب ١٠٠٠٠٠ویعد الفرق وقدره 

  :مستقل تبعا لذلك     ویظھر ذلك على النحو التالى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٠ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 
 ٢١٠٠٠٠٠  المكتتبین / من حـ 

   الي مذكورین       

  ٢٠٠٠٠٠٠ راس المال /    حـ       

  ١٠٠٠٠٠  عالوة االصدار/        حـ 

  

   : اقفال حساب عالوة االصدار – ٣

 ،  على المساھمینال تعد عالوة االصدار من االرباح التي یمكن توزیعھا

تحقیق العدالة بین بھدف عند زیادة راس مال الشركة و والتي تنشا عادة

المساھمین القدامي والمساھمین الجدد ، خصوصا عندما التتساوي القیمة 

ع قیمتھا االسمیة وعلي ذلك تقفل عالوة االصدار في الحقیقة لالسھم م

حساب احتیاطي غیر قابل للتوزیع كربح ویكون ذلك بترحیلھا لحساب 

االحتیاطي القانوني الي ان یصبح رصید ھذا االحتیاطي مساویا لنصف 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥١ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

قیمة راس المال المصدر ، فاذا زاد عن ذلك تم ترحیلھ لحساب احتیاطي 

  .خاص 

من االئحة التنفیذیة لقانون شركات االموال  ) ٩٤( مادة وھذا ما اكدتھ ال

 في غیر حالة –ویجوز لمجلس االدارة " بتحدید قاطع اذ نصت علي انھ 

 ان یضیف الي القیمة االسمیة عالوة –تحویل المال االحتیاطي الي اسھم 

  .اصدار یحددھا بناء علي تقریر یقدم من مراقب الحسابات 

دار الي االحتیاطي القانوني للشركة حتي یبلغ ما وتضاف قیمة عالوة االص

 اما ما یزید علي ذلك من مبالغ –یساوي نصف قیمة راس المال المصدر 

 بناء علي –العالوة فیتكون منھا احتیاطي خاص ، وللجمعیة العامة 

 –اقتراح مجلس االدارة او الشریك او الشركاء المدیرون بحسب االحوال 

یرونھ محققا لصالح الشركة علي اال یتضمن ذلك ان یقرروا في شانھ ما 

  " .توزیعھ بصفة ربح 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٢ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  :  وعلي ذلك تقفل عالوة االصدار فى االحتیاطى القانونى كما یلى

  

 ١٠٠٠٠٠  عالوة االصدار / من حـ 

  ١٠٠٠٠٠ االحتیاطي القانوني/    الي حـ 

  

  :نفقات التاسیس ومقابل اصدار االسھم  -ھـ 

نھاء اجراءات تاسیس الشركة ، والتي تشمل نفقات ھى مبالغ تصرف ال

دراسة جدوي انشاء الشركة واتعاب المھنیین الذین یقدمون خدماتھم في 

ھذا الشان سواء عند تقدیر الحصة العینیة ام في تحریر عقد الشركة 

ونظامھا االساسي ونفقات طبع شھادات االكتتاب ونفقات االعالن عن 

كتتاب العام ، ومصروفات وعمولھ البنك الشركة وعن طرح السھم لال

وما الي ذلك بما یعرف ..... الذي یتلقي االكتتاب من الجمھور ، 

  :بمصروفات التاسیس ، ویتم اثباتھا كما یلي 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٣ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

   مصروفات التاسیس / من حـ 

  البنك/    الي حـ           

 )دفع مصروفات تاسیس الشركة ( 

  

  

  : المصروفات  كما یلي وھناك اكثر من راىلمعالجة ھذه

 اعتبار ھذه المصروفات بمثابة اصل معنوي یخدم الشركة طوال – ١

حیاتھا فیستمر ھذا االصل في دفاتر الشركة   وال یصفي ھذا االصل اال 

  .بانقضاء الشركة 

 اعتبار ھذه المصروفات بمثابة نفقات تم الحصول علي خدمات – ٢

  امي للشركة في اقصر وقت ممكن ،  مقابلھا فیجب اقفالھا في الحساب الخت
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٤ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 ھناك راي وسط بین الرایین السابقین ، اذ یعتبر ھذا المصروفات – ٣

عادة ( بمثابة نفقات ایرادیة مؤجلة ، فیتم توزیعھا علي عدة سنوات مالیة 

  )   سنوات ٥ الي ٣من 

وعادة ما تلجا الشركات إلي مطالبة المكتتبین بسداد مبالغ بسیطة عند 

اب لمواجھة ھذه النفقات خاصة ما یتعلق منھا بعملیة اصدار األسھم االكتت

 علي –رسوم اإلصدار ، أو مصاریف اإلصدار ، أو : ، ویطلق علیھا  

  . مقابل مصاریف اإلصدار –األصح 

ویظھر الحساب المختص بذلك عند تخصیص األسھم ، ویتم استخدامھ في 

  .تغطیة مصروفات التأسیس 

   

  صاریفولتوضیح ھذه الم
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 سھم بقیمة ٥٠٠٠ قد أصدرت شركات المساھمةى ال نفترض أن إحد

 جنیھ ٢ تدفع مرة واحدة ، ویدفع المكتتب معھا جنیھ ١٠٠اسمیة للسھم 

  .رسوم إصدار للسھم 

 سھم وكانت مصروفات التأسیس ٦٠٠٠فإذا تم تغطیة االكتتاب لعدد 

  :ما یلي  ، فإن المعالجة المحاسبیة إلثبات ما تقدم تكون كج٣٠٠٠

   :اإلكتتاب في األسھم  عند– ١

 ٦١٢٠٠٠  البنك / من حـ 

  المكتتبین /     الي حـ 

+  قیمة اسمیة ١٠٢ × سھم ٦٠٠٠عدد (

 )رسوم إصدار 

٦١٢٠٠٠  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٦ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

  :رد الزیادة ألصحابھا  – ٢

 ١٠٢٠٠٠  المكتتبین / من حـ 

  البنك /    الي حـ 

 قیمة جنیھ ١٠٢ × سھم ١٠٠٠رد ( 

 )رسوم اصدار+ اسمیة 

١٠٢٠٠٠  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٧ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 
   : تخصیص األسھم– ٣

 ٥١٠٠٠٠  المكتتبین / من حـ 

   الي مذكورین          

  ٥٠٠٠٠٠ رأس المال /    حـ       

أو ( مقابل مصاریف اإلصدار /      حـ     

  )رسوم اإلصدار 

 قیمة جنیھ ١٠٠× سھم ٥٠٠٠تخصیص ( 

 ٥٠٠٠ × ٢اسمیة ، وإثبات رسوم اإلصدار 

  )م سھ

  

  

 

١٠٠٠٠  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٨ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

   :إثبات دفع مصروفات التأسیس – ٤

 ٣٠٠٠  مصروفات التأسیس     / من حـ 

  ٣٠٠٠ البنك /     الي حـ 

  

استخدام رسوم اإلصدار في تغطیة جزء من مصروفات  – ٥

   :التأسیس

 ٣٠٠٠  مقابل مصاریف اإلصدار / من حـ 

  ٣٠٠٠ مصاریف التأسیس /   الي حـ         
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٥٩ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  
    راس المال على أقساط سداد

  

   لتوضیح سداد راس المال على أقساطوكمثال

 صدر قرار جمھوري بتأسیس شركة ١/٣/٢٠١٠ نفرض انھ في 

سھم ١٠٠٠٠ جنیھ مقسم إلى٤٠٠٠٠٠ برأس مال قدره  مصریةمساھمة

  :جنیھ تدفع على أقساط كما یلي٤٠قیمة السھم الواحد 

  ٣١/٣  إلى٥/٣ یدفع من – جنیھ قسط اكتتاب ١٥  

   ٣١/٥ إلى ٥/٥ یدفع من –جنیھ قسط تخصیص ١٠ 

  ٣٠/٩ إلى ١/٩ یدفع من -جنیھ قسط أول١٠ 

   ٣١/١٠ إلى ١/١٠ یدفع من –جنیھ قسط أخیر ٥ 

  فبفرض أن جمیع األقساط طلبت وسددت بالكامل في مواعیدھا

   -: تكون قیود الیومیة كما یلي
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٠ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

١٥٠٠٠٠    

١٥٠٠٠٠  

  البنك / من ح

  كتتاب التخصیص قسطي اال/ إلى ح 

سھم بقسط ١٠٠٠٠االكتتاب في(

  ) جنیھ عن السھم الواحد١٥قدره 

  

١/٣   

١٥٠٠٠٠    

١٥٠٠٠٠  

  قسطي االكتتاب والتخصیص/من ح

   مال الرأس /  إلى ح

 سھم قیمة ١٠٠٠٠تخصیص  (

جنیھات طلب منھا ٤٠اسمیة 

  )جنیھ١٥

  

٣١/٣  

  ٥/٥فسطى االكتتاب والتخصیص   / من ح    ١٠٠٠٠٠
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦١ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

    ال الم رأس /إلى ح  ١٠٠٠٠٠

طلب قسط التخصیص بواقع (

  )جنیھ عن كل سھم١٠

  

١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  

  البنك / من ح

  التخصیص قسطي االكتتاب/ إلى ح 

دفع قسط التخصیص بالكامل (

  ) جنیھ عن كل سھم١٠بواقع

  

٣١/٥  

١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  

  القسط األول/ من ح

   مال الرأس / إلى ح

ھ جنی١٠طلب القسط  األول بواقع (

١/٩  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٢ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  )عن كل سھم

١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  

  البنك / من ح

  القسط األول / إلى ح

سداد القسط األول بالكامل بواقع ( 

  ) جنیھ عن كل سھم١٠

٣٠/٩  

٥٠٠٠٠    

٥٠٠٠٠  

  القسط األخیر / من ح

    مال الراس / إلى ح 

 جنیھ ٥طلب القسط األخیر بواقع  (

  )عن كل سھم

١/١٠  

٥٠٠٠٠    

٥٠٠٠٠  

  البنك / من ح

  القسط األخیر/  حإلى

  

٣١/١٠  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٣ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 ٦سدادالقسط االخیر بالكامل بواقع  

  )جنیھ عن كل سھم

  

  :   ویالحظ على القیود السابقة ما یلي

 وھ  و ت  اریخ  ١/٣ت  م إثب  ات القی  ود المتعلق  ة بق  سط االكتت  اب بت  اریخ      - ١

صدور  القرار الجمھوري أما بخصوص باقي األقساط فق د قی د طلبھ ا         

وح لھا أما قید دفعھا فھ و ت اریخ انتھ اء ھ ذا       بتاریخ بدایة األجل الممن   

  .األجل

اثبت في ح ساب راس الم ال القیم ة االس میة لألس ھم عل ى دفع ات أي             - ٢

بقدر قیمة األقساط وذلك عندما طلب منھ ا وب ذلك یظھ ر ح ساب راس           

 :مال األسھم كما یلي
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٤ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

  

 حساب رأس مال األسھم
  ٣١/٣  لتخصیص قسطي االكتتاب وا/ من حـ  ١٥٠٠٠٠  رصید مرحل  ٤٠٠٠٠٠

  ٥/٥  قسطي االكتتاب والتخصیص/ من حـ  ١٠٠٠٠٠    

  ١/٩  القسط األول/ من حـ  ١٠٠٠٠٠    

  ١/١٠  القسط األخیر/ من حـ  ٥٠٠٠٠    

٤٠٠٠٠٠    ٤٠٠٠٠٠      

 

ترحیل القیود السابقة إلى حسابات األقساط یؤدي إلى افقالھا أي ع دم      - ٣

دفع األق ساط  ي منھا وذلك الن الم ساھمین ق اموا ب    ألظھور رصید في  

 .في مواعیدھا بالكامل
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

   :التاخر عن سداد بعض االقساط

 ف ي  مقد یتأخر بعض المساھمین عن سداد قیمة األقساط المطلوبة م نھ  

مواعیدھا وفي ھذه الحالة تك ون أرص دة ھ ذه األق ساط مدین ة بالمب الغ        

عید حل نالتي تأخر ھؤالء المساھمین عن سدادھا وإلیضاح ھذه الحالة 

  . السابق بفرضالمثال

  .سھما٢٠عند دفع القسط االول والخیر تأخر مساھم مخصص لھ  - ١

 .عند دفع القسط األخیر لم یتأخر مساھمون آخرون جدد - ٢

١٥٠٠٠٠    

١٥٠٠٠٠  

  البنك / من ح

  قسطي االكتتاب والتخصیص/     إلى ح 

 جنیھ ١٥  سھم بقسط قدره ١٠٠٠٠االكتتاب في  (

  )عن السھم الواحد

١/٥   
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٦ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

١٥٠٠٠٠    

١٥٠٠٠٠  

  قسطي االكتتاب والتخصیص/من ح

  مال الرأس /      إلى ح

جنیھات ٤٠ سھم قیمة اسمیة١٠٠٠٠٠تخصیص  (

  )جنیھ١٥طلب منھا 

١/٥  

١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  

  قسطى االكتتاب والتخصیص / من ح 

    مال الرأس /       إلى ح

  ) جنیھ عن كل سھم١٠طلب قسط التخصیص بواقع(

٥/٥  

١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  

  لبنك ا/ من ح

  قسطي االكتتاب والتخصیص/      إلى ح 

جنیھ عن كل ١٠دفع قسط التخصیص بالكامل بواقع (

  )سھم

  

٣١/٥  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٧ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  

  

  القسط األول / من ح

   مال الرأس /     إلى ح

  ) جنیھ عن كل سھم١٠طلب القسط االول بواقع(

  

١/٧  

٩٩٨٠٠    

٩٩٨٠٠  

  البنك / من ح

  القسط األول /     إلى ح

جنیھ ١٠  سھم بواقع ٩٩٨٠ع القسط األول عن دف(

   سھم٢٠عن كل سھم مع تاخر مساھم فى

  

٢٠/٧  

٥٠٠٠٠    

٥٠٠٠٠  

  القسط األخیر / من ح

   مال الراس /      إلى ح 

  ) جنیھ عن كل سھم٥طلب القسط األخیر بواقع (

١/٩  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٨ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

  

٤٩٩٠٠    

٤٩٩٠٠  

  البنك / من ح

  القسط األخیر/      إلى ح

عن كل ٥ سھم بواقع ٩٩٨٠عن دفع القسط األخیر (

  )سھم مع تاخر نفس المساھم كما فى القسط السابق

٢٠/٩  

  

 التوقف عن سداد األقساط وبیع األسھم لح ساب الم ساھم     

  : المتاخر

ینص قانون الشركات على أن السھم النقدي یظل اسمیا حتى یتم سداد           

ولوه قیمتھ بالكامل وإذا ت م تداول ھ قب ل ھ ذا ال سداد ف ان جمی ع م ن ت دا            

یكونون مسئولین بالتضامن أمام الشركة عن جمیع األقساط المستحقة   
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٦٩ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

وحیث أن إجراءات نقل ملكیة األس ھم االس میة ت تم ف ي مرك ز ال شركة             

فأنھ  ا تك  ون عل  ى عل  م بجمی  ع الم  ساھمین ال  ذین تت  داولوا ال  سھم قب  ل   

  .سداد قیمتھ بالكامل ویمكنھا مطالبتھم بسداد األقساط المستحقة 

توقف بعض المساھمین عند سداد األق ساط الم ستحقة یح ق      وفي حالة   

للشركة مقاضاتھم وإلزامھم بدفع قیمة ھذه األقساط مضافا إلیھا فوائد      

تأخیر وتتصرف ال شركة ف ي ھ ذه الحال ة طبق ا لم ا یق ضي ب ھ قانونھ ا                  

  :النظامي وھذا التصرف ینحصر في إحدى طریقتین

  .المتأخرینبیع األسھم لحساب وتحت مسئولیة المساھمین  - ١

 إلغاء األسھم - ٢

وسنقتصر على شرح الطریقة األول ى لتم شیھا م ع الت شریع الم صري          

وطبق  ا لھ  ا ی  تم بی  ع أس  ھم الم  ساھمین المت  أخرین ع  ادة ع  ن طری  ق        

بورصة األوراق المالیة ویكون ذلك لحساب ھؤالء الم ساھمین وتح ت     

  :مسئولیتھم وتستخدم حصیلة ثمن البیع فیما یلي
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٠ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

ط المستحقة وفوائدھا والمصاریف التي تحملتھا      سداد قیمة األقسا   - ١

  .الشركة

 یقید الباقي في حسابات شخصیة بأسماء المساھمین المتأخرین  - ٢

  

وإذا لم یكف ثم ن البی ع ل سداد قیم ة األق ساط الم ستحقة وفوائ دھا         

ومصاریف البیع یحق للشركة الرجوع على المساھمین المتأخرین 

 .بالمبلغ المستحق

 طبق ًا لم ا   –أن ال شركة ق ررت      ) ١(المثال ال سابق    رض في   توكمثال نف 

 بی ع األس ھم الخاص ة بالم ساھم المت اخر      -ینص علیھ قانونھ ا النظ امي   

 ج٣٨التي تأخر عند سداد القسط االول واالخیروك ان ثم ن بی ع ال سھم        

ت م  جنی ھ و ٤٠جنی ھ وفوائ د الت أخیر      ٢٠وبلغت مصاریف بی ع األس ھم         

  سداد المستحق لھذا المساھم
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧١ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

ا لھ  ذه البیان  ات یك  ون قی  د بی  ع األس  ھم وقی  د س  داد الم  ستحق         فطبق  

  :للمساھم كما یلي

  

٧٦٠    

  

 ٢٠٠  

١٠٠  

٢٠  

٤٠  

٤٠٠  

  البنك/ من ح

  الى مذكورین           

  القسط األول /         ح

  القسط األخیر /        ح

  مصاریف بیع األسھم /        ح

  الفوائد الدائنة /        ح

  قدیم المساھم ال/        ح

ال    ى ٠٠س    ھم خاص    ة بالم    ساھم  ٢٠بی    ع (

  ٠٠المساھم 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٢ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

بن      اء عل      ى ق      رار مجل      س اإلدارة رق      م   

  ٠٠٠بتاریخ٠٠٠

  

٤٠٠    

٤٠٠  

  المساھم القدیم / من ح

  )سداد المستحق للمساھم القدیم(البنك/ إلى ح

  

  

  

بی  ع االس  ھم المت  اخر س  داد قیمتھ  ا بمبل  غ اق  ل م  ن الق  یم     

  :المستحقة 

جنی ھ یك  ون  ١٣أن ثم ن بی ع ال  سھم ك ان     وإذا ف رض لمج رد اإلی  ضاح   

  :القید كما یلي
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٣ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

   

٢٤٠  

١٢٠  

  

  

   

  

٢٠٠  

١٠٠  

٢٠  

٤٠  

   :من مذكورین

  البنك /    ح

  المساھم القدیم/   ح

   :الى مذكورین       

  القسط األول / إلى ح       

  القسط األخیر / إلى ح       

  مصاریف بیع األسھم / إلى ح       

  لدائنة الفوائد ا/ إلى ح       

  ٠٠الى المساھم ٠٠سھم خاصة بالمساھم ٢٠بیع (

  ٠٠٠بتاریخ٠٠٠بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٤ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

ویتضح من القید ال سابق أن ثم ن البی ع ل م یك ن كفی ا ل سداد الم ستحق             

جنی ھ ف إذا   ١٢٠على المساھم ل ذلك جع ل ح سابھ م دینا بالب اقي وق دره           

  :سدد المستحق علیھ بكون القید

١٢٠  

   

  

١٢٠  

   

  البنك / من ح

  المساھم القدیم/ إلى ح     

  ) سداد للمستحق علیھ٠٠٠ما دفعھ المساھم (     
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 
  :تغطیة االكتتاب أكثر من مرة 

كثیرا ما یحدث أن یكتتب الجمھور في عدد من األسھم یزید عن 

 في ھذه  فتواجھ الشركة. األسھم التي تطرحھا الشركة لالكتتاب العام

ألولى خاصة بكیفیة تخصیص األسھم للمكتتبین ویتم الحالة مشكلتان ا

ذلك حسب الطریقة المبینة في قوائم االكتتاب أو طبقا لما یقرره 

  :مجلس إدارة الشركة وھناك عدة طرق لتخصیص األسھم أھمھا

  .التخصیص طبقا لألولویة أي حسب أسبقیة االكتتاب - ١

یل تف ضیل المكتتب  ین ف ي ع  دد كبی  ر م ن األس  ھم وذل ك بق  صد ت  سھ     - ٢

 .العمل الكتابي

تفضیل المكتبین في عدد ص غیر م ن األس ھم بق صد ت شجیع ص غار           - ٣

الم  ستثمرین وتوزی  ع أس  ھم ال  شركة عل  ى اكب  ر ع  دد ممك  ن م  ن      

 .المساھمین 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٦ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

تف  ضیل م  ساھمي ال  شركة وذل  ك ف  ي حال  ة تخ  صیص أس  ھم زی  ادة   - ٤

 . وفى حالة وجود مساھمین قدامىرأس المال

أي عل  ى أس  اس ن  سبة  التخ  صیص عل  ى أس  اس التوزی  ع الن  سبي  - ٥

 ع دد األس ھم المطروح  ة لالكتت اب إل ى األس  ھم المكتت ب فیھ ا فع  ال      

 .وھذا االحتمال ھو االكثر استخداما فى الحیاة العملیة

 

   والمشكلة الثانیة

خاص   ة بكیفی   ة الت   صرف ف   ي المب   الغ المدفوع   ة بالزی   ادة بواس   طة     

  :المكتتبین ویتم التصرف بإتباع إحدى طریقتین

  .لزائدة ألصحابھارد المبالغ ا - ١

 .حجز المبالغ الزائدة تحت حساب األقساط التالیة - ٢
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٧ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  :وإلیضاح ذلك

 س   ھم قیم   ة ١٠٠٠٠ أص   درت شركات الم   ساھمة نف   رض أن إحدى   

  : جنیھ وكانت البیانات المتعلقة باألقساط وسدادھا كما یلي٤٠اسمیة

 ١٥ جنی ھ ق سط اكتت اب      ١٥تسدد قیم ة ال سھم عل ى ث الث أق ساط             - ١

  . جنیھ قسط أخیر١٠ص جنیھ قسط تخصی

 سھم وق ررت ال شركة تخ صیص األس ھم      ١٢٠٠٠تم االكتتاب في     - ٢

 .على أساس التوزیع النسبي

س  ھما ٥٠عن  د دف  ع ق  سط التخ  صیص ت  أخر م  ساھم مخ  صص ل  ھ   - ٣

 .سھما٤٠وعند دفع القسط األخیر تأخر مساھم أخر لھ 

  والمطلوب إثبات ما سبق في یومیة الشركة وحسابات األقساط

  د المبالغ ألصحابھا  أوال بفرض ر

  .وثانیا بفرض حجز المبالغ الزائدة تحت حساب األقساط التالیة
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٨ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  :بفرض رد المبالغ الزائدة ألصحابھا 

 ج٣٠٠٠٠س   ھم أي ٢٠٠٠ طبق   ا لھ   ذا الف   رض ی   رد االكتت   اب ع   ن   

)٢٠٠٠ xعل   ى أن یطل   ب م   ن المكتتب   ین دف   ع ألق   ساط الباقی   ة   ) ١٥

  : كما یليبالكامل وطبقا لذلك تكون قیود الیومیة

١٨٠٠٠٠    

١٨٠٠٠٠  

  البنك / من ح

  قسطي االكتتاب والتخصیص/ إلى ح     

  س    ھم قیم    ة اس    میة    ١٢٠٠٠االكتت    اب ف    ي  (

  ) جنیھ١٥جنیھ بقسط قدره ٤٠

  

١٥٠٠٠٠    

١٥٠٠٠٠  

  قسطي االكتتاب والتخصیص/ من ح

  مال الرأس / إلى ح    

جنی  ھ ٤٠ س  ھم قیم  ة اس  میة ١٠٠٠٠تخ  صیص (
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٧٩ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  )جنیھ١٥طلب منھا 

  

٣٠٠٠٠    

٣٠٠٠٠  

  قسطي االكتتاب والتخصیص / من ح

  البنك / إلى ح    

  )  سھم٢٠٠٠رد االكتتاب عن (

  

١٥٠٠٠٠    

١٥٠٠٠٠  

  قسطي االكتتاب والتخصیص/ من ح

   مال الرأس / إلى ح    

  سھم بواقع   ١٠٠٠٠طلب قسط التخصیص عن     (

  ) جنیھ عن كل سھم١٥
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٠ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

١٤٩٩٢٥    

١٤٩٩٢٥  

  البنك/ من ح

  سطي االكتتاب والتخصیصق/ إلى ح    

  س   ھم ٩٩٩٥تخ   صیص ع   ن  الق   سط     س   داد(

  ) جنیھ عن كل سھم١٥بواقع 

  

١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  

  القسط األخیر/ من حـ

  مال الرأس / إلى ح    

 س  ھم بواق  ع  ١٠٠٠٠طل  ب الق  سط األخی  ر ع  ن   (

  )جنیھ عن كل سھم١٠

  

 ٩٩١٠٠    

٩٩١٠٠  

  البنك/ من ح

  القسط األخیر / إلى ح    
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨١ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 بواق  ع س  ھم ٩٩١٠ كق  سط أخی  ر ع  ن   الم  دفوع(

  )جنیھ عن كل سھم١٠

  

  

  :وتكون حسابات األقساط في دفتر األستاذ كما یلي

   قسطي االكتتاب والتخصیص /ح

  البنك/ من ح  ١٨٠٠٠٠  مال  الرأس / الى ح   ١٥٠٠٠٠

  البنك/ من ح  ١٤٩٩٢٥  البنك/ الى ح  ٣٠٠٠٠

  رصید مرحل  ٧٥   مال الرأس / الى ح  ١٥٠٠٠٠

        

٣٣٠٠٠٠    ٣٣٠٠٠٠    
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٢ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

                                 

 
   القسط األخیر /ح

  البنك/ من ح  ٩٩٩١٠      مال الرأس / الى ح   ١٠٠٠٠٠

  رصید مرحل  ٩٠    

        

١٠٠٠٠٠    ١٠٠٠٠٠    
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٣ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  الفصل الرابع

  

  على اصدار اسھمغیر محلولةتطبیقات متنوعة 

   شركات المساھمة

  )التمرین االول (

 سھم  القیمة ٣٠٠٠٠  أصدرت إحدى شركات المساھمة ١/١/٢٠١١ى ف

  : طلب االقساط على النحو التالى  وتم ج ١٠٠االسمیة للسھم 

   ج قسط اكتتاب ٣٠

   ج قسط تخصیص٢٠

  ج قسط أول١٠ 

   ج قسط ثانى٢٠
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٤ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

   ج قسط اخیر٢٠

وتم طلب االقساط ویم سدادھا فى مواعیدھا وقام المساھمون باالكتتاب 

  .ھم المطلوبة بالكامل دون زیادة أو نقص فى االس

  :والمطلوب 

   اجراء قیود الیومیة الثبات العملیات السابقة– ١

   بیان االثر على المیزانیة العمومیة للشركة- ٢

  

  

  )التمرین الثانى(

القیمة ) عادى( سھم ١٠٠٠٠٠ احدى الشركات المساھمة أصدرت

  :و التالى  ج تسدد على أقساط على النح٢٠٠االسمیة للسھم 

   ج قسط االكتتاب٥٠

   ج قسط التخصیص٤٠
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

   ج قسط أول٣٠

   ج قسط ثانى٦٠

   ج قسط اخیر٢٠

 سھم وتقرر حجز الزیادة لتخصم من ١٢٠٠٠٠ولقد اكتتب الجمھور فى 

  .االقساط التالیة 

  وقام المساھمون بسداد االقساط فى مواعیدھا بدون أن یتأخر أحدا منھم 

  :والمطلوب 

  .الیومیة الثبات العملیات السابقة بدغاتر الشرك المساھمة اجراء قیود - ١

  . تصویر حساب راس مال الشركة- ٢

  قسطى االكتتاب والتخصیص/  تصویر ح – ٣

  . تصویر المیزانیة العمومیة للشركة – ٤

  

  )التمرین الثالث(
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٦ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 سھم عادى قیمتھ ٢٠٠٠إحدى الشركات المساھمة المصریة أصدرت 

   ج٧٠٠ سھم ممتاز قیمتھ االسمیة ١٠٠٠لى  ج باالضافة ا٥٠٠السھم 

  :وتم طرح االسھم لالكتتاب العام على أقساط  على النحو التالى

   ج٢٠٠قسط االكتتاب االسھم العادیة 

   ج١٠٠قسط التخصیص لالسھم العادیة 

   ج٥٠قسط أول االسھم العادیة  

   ج١٥٠قسط اخیر لالسھم العادیة 

  :ت وسدد على النحو التالى أما اقساط االسھم الممتازة فقد طلب

   ج٣٠٠قسط اكتتاب لالسھم الممتازة 

   ج١٧٠قسط تخصیص لالسھم الممتازة 

   ج١٣٠ط أول لالسھم الممتازة سق

   ج١٠٠قسط اخیر لالسھم الممتازة 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٧ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

 ١٣٠٠ سھم عادى باالضافة الى ٢٥٠٠وقام المساھمون باالكتتاب فى 

حابھا بالنسبة لالسھم سھم ممتاز وقررت الشركة رد االسھم الزیادة الص

  العادیة وحجز الزیادة لتخصم من االقساط التالیة بالنسبة لالسھم الممتازة

  :والمطلوب 

  . اجراء قیود الیومیة الثبات العملیات السابقة فى دفاتر الشركة – ١

   تصویر حساب قسطى االكتتاب والتخصیص– ٢

  . تصویر حساب البنك وحساب راس المال – ٣

  .ثر على المیزانیة العمومیة للشركة  بیان اال– ٤
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٨ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  )ن الرابعریالتم(

اصدار  زیادة راس مالھا ب قررت احدى الشركات المسھمة المصریة

 للسھم ١٠  ج وبعالوة اصدار٢٠٠ سھم القیمة االسمیة للسھم٤٠٠٠٠

 ج عن كل سھم  على ان تسدد االقساط على النحو ٣ورسوم اصدار 

  :التالى 

   ج رسوم اصدار٣+ عالوة االصدار ١٠الضافة الى  قسط اكتتاب با٥٠

  ج قسط تخصیص٧٠

   ج قسط أول٦٠

   ج قسط اخیر٢٠

 سھم  وقررت ادارة الشرك تخصیص ٤٣٠٠٠وقد اكتتب المساھمون فى 

  .االسھم بالتناسب بین المساھمین ورد االسھم الزیادة الصحابھا 
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٨٩ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  :والمطلوب 

  اھمة الثبات ما تقدم اجراء قیود الیومیة بدفاتر الشركة المس- ١

   تصویر حسابات االستاذ الالزمة- ٢

  . تصویر المیزانیة العمومیة للشركة - ٣

  

  )التمرین الخامس(

القیمة االسمیة ) عادى( سھم ٥٠٠٠٠ إحدى الشركات المساھمة أصدرت

  :ج  سددت على اقساط على النحو التالى  ١٠٠للسھم 

   ج قسط اكتتاب٣٠

   ج قسط تخصیص٢٠

  ل ج قسط أو٤٠

   قسط أخیر ١٠
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٩٠ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

ولقد تم طلب االقساط وسددت فى مواعیدھا اال أن أحد المساھمین 

 سھم تأخر عن سداد القسط االول  والثانى وتقرر بیع ٣٠٠المخصص لھ 

 ج وفوائد ٥٥ جنیھ للسھم وبلغت مصاریف بیع االسھم ٧٠اسھمھ بمبلغ

ة بعد  ج  وقدد تم تسویة حساب المساھم مع الشرك٣٠یاخیر السداد مبلغ 

  .احالل المساھم الجدید محلھ

  :والمطلوب 

  . اجراء قیود الیومیة الثبات ما تقدم – ١

   تصویر المیزانیة العمومیة للشركة – ٢
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٩١ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  )التمرین السادس(

المطلوب إعادة حل التمرین السابق بفرض أن االسھم المتاخر سدادھا یم 

 المبالغ  ج للسھم الواحد وقامت الشركة بتحصیل٤٠بیعھا بمبلغ

وتم تسویة مصروفات المستحقة على المساھم المتاخر عن طریق البنك 

  .البیع والفوائد التى على المساھم 

  

  )التمرین السابع(

  

س       ھم بقیم       ة   ٥٠٠٠٠ ص       درت إح       دي ال       شركات الم       ساھمة   ا

 ق     سط    ج ٤٠ : جنی     ھ ، ت     سدد ك     اآلتي ١٠٠ لل     سھم إس     میة

 ق سط    ج ٢٠    سط أول  ق   ج ٢٠    قسط تخصیص   ج ٢٠     اكتتاب

س ھم وزع  ت بالتناس  ب وردت الزی  ادة   ٦٠٠٠٠وت  م االكتت  اب ف  ي  -أخی ر  

-  وطلب  ت جمی  ع األق  ساط وس  ددت ف  ي مواعی  دھا م  ا ع  دا     ,ألص  حابھا 

الق سط   -     . س ھم  ٦٠٠ القسط األول تأخر المساھم حسین المكتتب في  
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٩٢ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

وت  م  - . س  ھم ٣٠٠ األخی  ر ت  أخر أی  ضا الم  ساھم س  عید المخ  صص ل  ھ   

الم ساھم ح سین س دد         : الت صرف م ع الم ساھمین المت أخرین ك اآلتي     

    .  جنیھ فوائد تأخیر٥٠٠ المستحق علیھ باإلضافة إلي

 جنی  ھ وبلغ  ت م  صاریف ٢٠ بیع  ت أس  ھم الم  ساھم س عید ب  سعر ال  سھم    

  وتم تسویة حسابھ بشیك    جنیھ ،٣٠٠  جنیھ وفوائد التأخیر٢٠٠ البیع

  

  اء قیود الیومیة الالزمةإجر:  المطلوب . 

  

  )التمرین الثامن(
س       ھم قیم       ة   ٢٠٠٠٠٠ أص       درت إح       دي ال       شركات الم       ساھمة  

  جنیھ ، تسدد علي أقساط كاآلتي ١٠٠ السھم

     قسط اكتتاب  ج ٤٠   

  قسط تخصیص  ج  ٣٠   

   قسط أول و أخیر  ج ٣٠    

  

سھم وزعت بالتناسب وحجزت   ٢٥٠٠٠٠فإذا علمت أنھ تم االكتتاب في        

   الزیادة لسداد األقساط التالیة
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٩٣ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

طلبت األقساط وسددت في مواعیدھا ما عدا المساھم محم ود المكتت ب    - :

في قسط التخصیص وق سط أول     سھم لم یسدد المطلوب منھ  ٥٠٠٠ في

  .وأخیر

  

 ج وبلغ  ت م  صاریف  ٤٠ باع  ت ال  شركة أس  ھم محم  ود ب  سعر ال  سھم      - 

    ج٢٠٠٠  ج وقوائد التأخیر١٠٠٠ البیع

.  

  قیود الیومیة الالزمة إلثبات ما تقدم:  المطلوب 

  

 .  

  )التمرین التاسع(
 س   ھم ٢٠٠٠٠٠ أص   درت إح   دي ال   شركات الم   ساھمة ١/١/٢٠٠٩ي ف   

   جنیھ رسوم إصدار ٢ جنیھ للسھم یضاف إلیھا ٣٠بقیمة إسمیة 

  

 : أق ساط ك اآلتي   وت سدد القیم ة عل ي     وطرح ت األس ھم لإلكتت اب الع ام      

   شامال رسم اإلصدار( قسط اكتتاب  ج ١٢

  قسط تخصیص    ج ١٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٩٤ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  قسط أول وأخیر    ج ٥ 

 وت  م التخ  صیص   , جنی  ھ ٣٦٠٠٠٠٠ وق  د بلغ  ت ح  صیلة االكتت  اب – . 

وطلب  ت األق  ساط  –الن سبي ب  ین المكتتب  ین وردت قیم ة الزی  ادة أص  حابھا   

 ١٠٠٠٠المخ  صص ل  ھ   وس  ددت ف  ي مواعی  دھا م  ا ع  دا الم  ساھم ك  ریم    

  التخصیص  تأخر عن سداد قسط سھم

 جنی ھ س ددت   ٦٠٠٠٠٠ ف إذا علم ت أن م صروفات التأس یس بلغ ت       – . 

تق  رر اس  تھالك م  صروفات التأس  یس عل  ي أربع  ة      –للمؤس  سین ب  شیك  

  سنوات

  

   تقدمقیود الیومیة الالزمة إلثبات ما:  المطلوب . 

  

  

  )التمرین العاشر(
 س   ھم، القیم   ة ١٠٠٠٠٠الم   صریة اص  درت إح   دى ش   ركات الم  ساھمة   

  .، وقد تم طرح أسھم الشركة لالكتتاب العامیھ   جن ٥٠ للسھم االسمیة

قی   ود الیومی   ة الالزم   ة إلثب   ات االكتت   اب ف   ي أس   ھم ال   شركة  : المطل   وب

  :وتحصیل رأس المال وذلك في كل حالة من الحاالت التالیة
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٩٥ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  

االكتت اب ف ي جمی  ع أس ھم ال  شركة المطروح ة، حی ث ت  م س داد القیم  ة        -١

، وتم إیداع الحصیلة بالبنك الذي تم االكتت اب ع ن          االسمیة لألسھم بالكامل  

  .طریقھ

  

 س   ھم، ح   صلت قیمتھ   ا م   رة واح   دة،    ١٢٠٠٠٠ت   م االكتت   اب ف   ي    -٢

  وأودعت الحصیلة بالبنك الذي تم االكتتاب عن طریقھ،

  

   وتم رد الزیادة ألصحابھا بشیكات

  

طلب  ت ال  شركة أن ی  تم ت  سدید القیم  ة االس  میة لألس  ھم عل  ى ق  سطین       -٣

   ،١/١/٢٠١٢ والثاني في ٢٠١١/ ١/١ األول في: ویینمتسا

  

االكتت  اب ف  ي جمی  ع االس  ھم المطروح  ة، وح  صلت األق  ساط ف  ي      وق  د ت  م  

  ..مواعیدھا
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٩٦ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

  )التمرین الحادى عشر(

  

ھ، ی  برأس مال قدره ملی ون جن     تكونت شركة مساھمة      ٢٠١١/ ١/١في  

  جنیھ للسھم تحصل دفعة واحدة عند االكتتاب٥٠وقیمة اسمیة 

٪ من األسھم، وتم طرح االس ھم المتبقی ة   ٢٠ وقد اكتتب المساھمون في     ،

 ١٥٠فإذا علمت أن طلبات االكتتاب من الجمھور قد غطت . لالكتتاب العام

٪ من األسھم المطروحة لالكتتاب العام، وتم رد المبالغ المحصلة بالزیادة       

  .ألصحابھا

   

  :المطلوب

   .قید تكوین الشركة -أ

  

  

  )نى عشرالتمرین الثا(
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 ١٣٥                                   كود المحاسبة في شركات المساھمة    
 

   برنامج محاسبة النبوك والبورصات  -٩٧ -              معة بنھامركز التعلیم المفتوح بجا
 

بع  د الح  صول عل  ى موافق  ة وزارة ( تأس  ست إح  دى ال  شركات الم  ساھمة 

) جنی ھ   ٥٠القیمة االسمیة للسھم    ( وقامت بإصدار ملیون سھم     )التجارة  

  :فإذا علمت ما یلي. على أن تحصل على قسطین متساویین

  تم االكتتاب في عدد مساوي لألسھم المطروحة -أ

أحد المساھمین عن السداد، وال ذي    عند تحصیل القسط الثاني، تخلف       -ب

 س  ھم، فقام  ت ال  شركة ببی  ع أس  ھمھ إل  ى     ٢٠٠٠٠س  بق أن خ  صص ل  ھ   

  :والمطلوب.. مساھم آخر

   .قید إثبات تحصیل القسط األول -١
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__ 

  

  )١(احملاسبة فى شركات املساهمة 
  ١٣٥كود 

  برنامج حماسبة البنوك والبورصات
   الفصل الدراسى األول–وى الثانى املست

 
  تألیف

 
  األستاذ الدكتور

  شعيبعبد العزيز السعيد حممد 
  المحاسبة والضرائبأستاذ 

 لشئون )السابق(والوكیل 
الدراسات العلیا والبحوث 

 الدكتور  

  لـــــــصــــالح كام
المدرس بقسم المحاسبة 
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)١(١٣٥ 

-١- –  

  
  
  
  
  
  

  
  القسم الثانى

  
  إصدار السندات: الفصل األول 

  
   توزيع األرباح: فصل الثانى ال
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)١(١٣٥ 

-٢- –  

  الفصل األول
  اجلوانب احملاسبية للسندات

  
  :مقدمة 
يمكن تعريف السند بأنه صك قابل للتداول يمثل حصة فى قـرض طويـل                

  .األجل تعقده شركة مساهمة طبقاً ألوضاع قانونية معينة
نـف  عريف وأخذا فى الحسبان النواحى القانونيـة التـى تكت         وطبقاً لهذا الت    

  :إصدار األسهم والسندات يمكن أبراز الفروق الجوهرية بين السند والسهم فيما يلى
السند حصة من قرض على الشركة، بينما السهم حـصة فـى             : طبيعة الصك  – ١

  :ومن ثم . رأس مالها
لمحددة عند اإلصـدار،    تستهلك أو تسدد السندات فى تواريخ استحقاقها ا         ) أ (

أما األسهم فال ترد قيمتها للمساهمين أثناء حياة الشركة، وذلك باسـتثناء            
حاالت متعلقة بطبيعة نشاط الشركة أو الظروف المحيطة بتأسسها كمـا           

 .هو الحال فى شركات األمتياز

يتقاضى حامل السند فائدة دورية متفق عليها عند اإلصـدار، وتـستحق             ) ب  (
النظر عن نتيجة السنة المالية من ربح أو خسارة ، أما           هذه الفائدة بغض    

حامل السهم فيتقاضى أرباحا يتوقف قدرها على الفائض القابل للتوزيـع         
 .وما تقرره الجمعية العمومية بخصوص هذا الفائض
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قد يقرر لحامل السند ضمانا خاصا على بعض أصول الشركة، وكـأمر              ) ج (
    .بديهى ال يجوز ذلك بالنسبة لحامل السهم

نص القانون على أنه ال يجوز إصدار أسهم بخصم أى بسعر            : سعر اإلصدار   - ٢
أقل من القيمة االسمية ، ولعدم ورود نص مشابه لذلك بخـصوص الـسندات           

  .فإنه يجوز قانونا إصدار السندات بخصم
ويتضمن هذا الفصل دراسة الجوانب المحاسبية الرئيـسية للـسندات، وهـى           

ئد المتعلقة بها وسداد السندات أو استهالكها، ولذلك تقسم هـذا      إصدار السندات والفوا  
  :الفصل إلى المباحث التالية

  .إصدار السندات:  المبحث األول  
  .فوائد السندات :  المبحث الثانى  
  .سداد السندات:  المبحث الثالث  
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  املبحث األول
  إصدار السندات

  
. دار أو بعـالوة إصـدار     يتم إصدار السندات بسعر المساواة أو بخصم إص         

وبصفة عامة يتوقف سعر اإلصدار على معدل فائدة الـسندات المـصدرة مقارنـا              
هذا وقد يتم االكتتاب، فى كل حالة مـن الحـاالت           . بمعدل الفائدة السائد فى السوق    

  .ونتناول فيما يلى شرح هذه الجوانب. السابقة فى أكثر من السندات المطروحة
  :بسعر املساواةإصدار السندات : ًأوال 

فى هذه الحالة يطلب من المكتتب فى السندات أن يدفع مبلغا مساويا لقيمتـه                
األسمية، ويحدث ذلك عادة إذا كان معدل فائدة السند مساويا لمعدل الفائـدة الـسائدة      
فى السوق وقت إصدار السندات، هذا وقد تسدد قيمة السندات دفعة واحدة أو علـى               

  .أقساط
  :ة االسمية مرة واحدة سداد القيم– ١

فى هذه الحالة تطالب الشركة المكتتبين بدفع القيمة األسمية للـسندات مـرة              
حدث ذلك إذا كانت ظـروف الـشركة الماليـة تـستدعى            يو. واحدة عند االكتتاب    

  .حصولها على قيمة السندات دفعة واحدة
الـسندات  ومن الناحية العامة ال تختلف المعالجة المحاسبية الخاصة بإصدار       

عن حالة إصدار األسهم مع مراعاة التمييز بين أسماء الحسابات، ففى حالـة سـداد          
جعل حساب البنك مدينا وحساب المكتتبـين  لسندات مرة واحدة تثبت االكتتاب ب قيمة ا 

وعند إتمام عملية التخصيص يجعل حساب المكتتبين فى السندات         .  دائنا فى السندات 
  .ئنامدينا وحساب قرض السندات دا
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 أصدرت إحدى الـشركات المـساهمة       ١/٦/٢٠٠٥وكمثال نفرض أنه فى       
 جنيه تدفع مرة واحدة عند االكتتاب فى ميعـاد          ١٠قيمة أسمية   % ١٢ سند   ١٠٠٠٠
 تم تخصيص وإصدار    ٣٠/٦ وقد تم االكتتاب فى جميع السندات، وفى         ١٥/٦ أقصاه

  :السندات فتكون قيود اليومية كما يلى
١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  
  البنك/ ـمن ح

  المكتتبين فى السندات/        إلى حـ
 جنيه  دفعـت     ١٠ سند قيمة اسمية     ١٠٠٠٠االكتتاب فى   (

  )بأكملها
___  

١٥/٦  

١٠٠٠٠٠    
١٠٠٠٠٠  

  المكتتبين فى السندات/ من حـ
  قرض السندات/       إلى حـ

  ) جنيه١٠ سند قيمة اسمية ١٠٠٠٠إصدار (
__  

٢٠/٦  

  
  :أقساط  سداد القيمة االسمية على – ٢

 يـتم توسـيط     – كما هو الحال بالنسبة إلصدار األسـهم         –فى هذه الحالة      
حسابات األقساط يجعلها مدينة عند طلب القسط ودائنة عند سداده، وكمثال نفـرض             

  :فى المثال السابق أن القيمة االسمية للسند تسدد على ثالث أقساط كمايلى
   .١٥/٦ إلى ١/٦   جنيه قسط اكتتاب يدفع من ٥
   .١٥/٨ إلى ١/٨   جنيه قسط تخصيص يدفع من ٣
   .١٥/١٠ إلى ١/١٠   جنيه قسط الغير يدفع من ٢
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فبفرض أن االكتتاب تم فى جميع السندات وأن جميع األقساط طلبت ودفعت              
  :فى مواعيدها تكون قيود اليومية كما يلى 

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ
  داتقسطى اكتتاب وتخصيص السن/        إلى حـ

 جنيه  دفعـت  ١٠ سند قيمة اسمية  ١٠٠٠٠االكتتاب فى   (
  ) جنيه ٥دفع منها 

___  

١٥/٦  

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

   قسطى اكتتاب وتخصيص السندات/من حـ
  قرض السندات/       إلى حـ

 جنيه ٥جنيه طلب منها ١٠سند قيمة اسمية  ١٠٠٠٠تخصيص (
(  

__  

١٥/٦  

٣٠٠٠٠    
٣٠٠٠٠  

  سنداتقسطى اكتتاب وتخصيص ال/ من حـ
  قرض السندات/      إلى حـ

 ١٠ سند قيمة اسمية     ١٠٠٠٠طلب قسط التخصيص عن     (
  ) جنيه عن السند٣جنيه بواقع 

____  

١/٨  

٣٠٠٠٠    
٣٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ
  قسطى اكتتاب وتخصيص السندات/      إلى حـ

 جنيه عن ٣ سند بواقع ١٠٠٠٠دفع قسط التخصيص عن (
  )السند

١٥/٨  

٢٠٠٠٠    
٢٠٠٠٠  

  قسط أخير السندات/ من حـ
  قرض السندات/      إلى حـ

 ١٠ سند قيمة أسـمية      ١٠٠٠٠طلب القسط األخير عن     (
  ) جنيه عن السند٢جنيه بمعدل 

_____  

١/١٠  

٢٠٠٠٠    
٢٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ
   السنداتاألخيرقسط /      إلى حـ

 جنيه ١٠ سند قيمة اسمية ١٠٠٠٠دفع القسط األخير عن (
  _____)ند جنيه عن الس٢بواقع 

١٥/١٠  
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  إصدار السندات خيصم: ًثانيا 
  

فى هذه الحالة يطلب من المكتتب فى السند أن يدفع مبلغا أقل مـن قيمتـه                  
خصم "األسمية، ويطلق على الفرق بين القيمة االسمية وما يدفعه المكتتب اصطالح            

ـ               "إصدار دل ، وفى العادة يتم اإلصدار بخصم إذا كان معدل فائدة السند أقل مـن مع
  .الفائدة السائد فى السوق وقت اإلصدار

وتتم المعالجة المحاسبية فى هذه الحالة بجعل حساب قرض السندات دائنـا               
بالقيمة األسمية، أما خصم اإلصدار فيثبت فى حساب خاص بجعل مـدينا بمقـدار              

  .الخصم، ويستوى فى ذلك دفع قيمة السندات مرة واحدة أو على أقساط
الجة تكتفى بمثال خاص بحالة دفع القيمة مـرة واحـدة،           وإليضاح هذه المع    

عـدد   ١/٦/٢٠٠٦وهذا المثال يفترض أن إحدى الشركات المساهمة أصدرت فـى     
 جنيه تدفع مـرة واحـدة عنـد         ١٩ جنيه بسعر    ٢٠قيمة أسمية   % ١٠سند   ٣٠٠٠

 ٢٠/٦ ، وقد تم االكتتاب فى جميع السندات ، وفى           ١٥/٦االكتتاب فى ميعاد أقصاه     
  :خصيص وإصدار السندات، فتكون قيود اليومية كما يلىتم ت

٥٧٠٠٠    
٥٧٠٠٠  

  البنك/ من حـ
  المكتتبين فى السندات/        إلى حـ

 ١٩ جنيه بـسعر     ٢٠ سند قيمة اسمية     ٣٠٠٠االكتتاب فى   (
  )جنيه دفعت بالكامل 

___  

١٥/٦  

٥٧٠٠٠  
٣٠٠٠  

  
  

٦٠٠٠٠  

  المكتتبين فى السندات/ من حـ
  سنداتخصم إصدار ال/ من حـ

  قرض السندات/       إلى حـ
  ) جنيه ٢٠ سند قيمة اسمية ٣٠٠٠إصدار (

_______  

٢٠/٦  
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  :التكييف المحاسبى لخصم إصدار السندات
اختلف المحاسبون فى التكييف المحاسبى لخصم اإلصدار، فبعـضهم يـرى       

 هذا الخـصم نتيجـة       إصدار السندات، ويرد على ذلك أن      أنه خسارة تحققت بمجرد   
 الـسليم  ر إدارى ومن ثم ال يتفق مع مفهوم الخسارة، ويتضح التكييف المحاسبى  لقرا

ا إلى األذهان ما سبق أن قلنـاه أن إصـدار الـسندات        لخصم اإلصدار إذا استرجعن   
ل من معـدل الفائـدة الـسائد فـى     ادة إذا كان معدل فائدة السند أقبخصم يتم فى الع   

و تسوية لفائدة السندات خالل المدة      السوق، ومن ثم يعالج خصم اإلصدار كتصحيح أ       
من تاريخ إصدار السندات حتى يتم استهالكها، وبناء على هذا التكييف يعالج خصم             

  :  اإلصدار طبقاً لإلطار التالى
يستهلك خصم اإلصدار خالل مدة تعادل عمر قرض  : مدة استهالك الخـصم   - ١

 .السندات
ة واحدة فى نهاية مـدة      قد تستهلك السندات مر    : تحديد قسط استهالك الخصم    - ٢

القرض أو على دفعات خالل هذه المدة، وحيث أن فائدة السندات التى تخص             
سنة مالية معينة تتوقف على مقدار السندات المتداولة فى تلك السنة فبالتبعيـة             
يحدد قسط استهالك خصم اإلصدار فى كل سنة مالية بحيـث يتناسـب مـع               

 .مقدار السندات المتداولة خاللها
لكى يعكس حساب فوائـد الـسندات العـبء          : ت قسط استهالك الخصم   إثبا - ٣

الحقيقى لها يقيد قسط استهالك خصم اإلصدار كتصحيح لحساب الفوائد بالقيد           
 :اآلتى

  فوائد السندات/ من حـ    
  خصم إصدار السندات/       إلى حـ
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تعـرض  بحث التالى حيـث ن موتؤجل إيضاح هذه المعالجة المحاسبية إلى ال       
  .ضوع فوائد السنداتلمو
  

  إصدار السندات بعالوة: ًثالثا 
فى هذه الحالة يطلب من المكتتب فى السند دفع مبلـغ يزيـد عـن قيمتـه                   

األسمية، ويطلق على الفرق بين ما يدفعه المكتتب والقيمة االسمية للسند اصـطالح             
 يزيد علـى  وفى العادة يتم اإلصدار بعالوة إذا كان معدل فائدة السند  " عالوة إصدار "

  .معدل الفائدة العائد فى السوق وقت اإلصدار
ويعالج إصدار السندات بعالوة بجعل حساب قرض السندات دائنـا بالقيمـة            

االسمية، أما عالوة اإلصدار فتثبت فى حساب خاص يجعل دائنا بمقـدار العـالوة،           
  . ويستوى فى ذلك دفع قيمة السندات مرة واحدة أو على أقساط

ه المعالجة تفرض أن إحدى الشركات المساهمة أصدرت فـى          وإليضاح هذ   
 جنيه تدفع مرة    ٢١ جنيه بسعر    ٢٠قيمة اسمية   % ١٠سند   ١٥٠٠عدد   ١/٦/٢٠٠٦

 ، وقد تم االكتتاب فى جميع الـسندات ،   ١٥/٦ عند االكتتاب فى ميعاد أقصاه       واحدة
  : تم تخصيص وإصدار السندات ، فتكون قيود اليومية كما يلى٢٠/٦وفى 

٣١٥٠٠    
٣١٥٠٠  

  البنك/ من حـ
  المكتتبين فى السندات/        إلى حـ

 ٢١ جنيه  بسعر     ٢٠ سند قيمة اسمية     ١٥٠٠االكتتاب فى   (
  )جنيه دفعت بالكامل

___  

١٥/٦  

٣١٥٠٠    
٣٠٠٠٠  
١٥٠٠  

  المكتتبين فى السندات/ من حـ
  قرض السندات/       إلى حـ
  عالوة إصدار السندات/       إلى حـ

   ) جنيه٢٠ سند قيمة اسمية  ١٥٠٠تخصيص (

٢٠/٦  
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  :التكييف احملاسىب لعالوة إصدار السندات
صـدار  لم يتضمن القانون أى نص بخصوص كيفية التصرف فى عـالوة إ            

ى اختالف آراء المحاسبين فى هـذا المجـال، فيـرى           السندات، األمر الذى أدى إل    
ى رأس المـال،   البعض أنها تمثل ربح رأسمالى ومن ثم ترحل إلى حساب احتيـاط           

وعلى النقيض اآلخر يرى بعض المحاسبين أن هذه العالوة تمثل ربحا قابال للتوزيع             
  .لعدم وجود نص قانونى يمنع ذلك

وكما قلنا بالنسبة لخصم اإلصدار يتضح التكيف المحاسبى الـسليم لعـالوة              
ة يـتم    السندات بعالو  إصدار إلى األذهان ما سبق أن قلناه أن         استرجعتا إذا   اإلصدار

السائدة فى السوق، ومـن      فى العادة إذا كان معدل فائدة السند أعلى من معدل الفائدة          
 عنـد اإلصـدار فـى       ثم تعالج العالوة كالتزام متمثل فى مبلغ تقبضه الشركة مقدما         

هـذا  السائد فى السوق، وبناء علـى       مقابل زيادة معدل فائدة السند عن معدل الفائدة         
  :محاسبية لعالوة إصدار السندات طبقاً لإلطار اآلتىتم المعالجة اليف تالتكي
توزع عالوة إصدار السندات على مـدة تعـادل عمـر     : مدة توزيع العالوة  - ١

 .قرض السندات
يحدد قسط توزيع عالوة إصدار السندات فى كل         : تحديد قسط توزيع العالوة    - ٢

 .سنة مالية بحيث يتناسب مع مقدار السندات المتداولة خاللها
لكى يعكس حساب فوائد السندات العبء الحقيقى        : سط توزيع العالوة  إثبات ق  - ٣

لها يقيد قسط توزيع عالوة إصدار السندات كتصحيح لحساب الفوائـد بالقيـد        
 :اآلتى

  عالوة إصدار السندات/ من حـ    
  فوائد السندات/       إلى حـ
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ض تعـر لمحاسبية إلى المبحث التالى حيـث ن  ؤجل إيضاح هذه المعالجة ا    ون  
  .لموضوع فوائد السندات

  
  تغطية االكتتاب أكثر من مرة: ًرابعا 

  

قد يكتتب الجمهور فى عدد أكبر من السندات المطروحة لالكتتـاب، وفـى               
هذه الحالة يواجه الشركة المصدرة مشكلتان ، األولى متعلقـة بكيفيـة تخـصيص              

  .ل الزائدةالسندات بين المكتتبين والمشكلة الثانية خاصة بالتصرف فى األموا
قيمـة اسـمية    % ١٠ سند   ٨٠٠وكمثال نفرض أن شركة مساهمة أصدرت         
  : جنيه ، وكانت البيانات المتعلقة باألقساط وسدادها كما يلى٩٨ جنيه بسعر ١٠٠

مخفضا بقيمة خـصم    ( جنيه قسط اكتتاب     ٤٨: تسدد قيمة السند على قسطين       - ١
 . جنيه قسط تخصيص٥٠، ) اإلصدار

 سـندات   ١٠سند، ورفضت الشركة االكتتـاب فـى         ١٠١٠تم االكتتاب فى     - ٢
وردت القيمة ألصحابها، ويتم التخصيص بين باقى المكتتبين بطريقة التوزيع          

 .النسبى
 . سندات٥صص له عند دفع قسط التخصيص تأخر شخص مخ - ٣

حـساب  إيضاحاً للقيود المتعلقة بإصدار السندات وسداد األقساط ، وإيضاحا ل         
  : التمهيد اآلتىضحوقسطى االكتتاب والتخصيص ن

  جنيه  ٤٨٤٨٠  =  ٤٨  ×  ١٠١٠  =  حصيلة قسط االكتتاب
  جنيه  ٤٨٠  =  ٤٨  ×  ١٠  =  االكتتابات المردودة

  جنيه  ٤٨٠٠٠  =  ٤٨  ×  ١٠٠٠  =  صافى الحصيلة
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   جنيه٦٠=    ٨٠٠  =ما يخص كل سند من صافى حصيلة االكتتاب   ٤٨٠٠٠

  :يستخدم هذا المبلغ كما يلى
  . جنيه للسند٤٨عدل سداد قسط االكتتاب بم - ١
  . جنيه للسند١٢سداد جزء من قسط التخصيص بمعدل  - ٢

  المبلغ الواجب دفعه عن كل سند كقسط تخصيص        إذن 
       جنيه٣٨   =  ١٢  -   ٥٠                                           =  
         والمبلغ المدفوع فعال كقسط تخصيص

   جنيه٣٠٢١٠   =  ٣٨  ×  ٧٩٥                =                            
  )أقساط متأخرة(والرصيد المدين لحساب قسطى االكتتاب والتخصيص   

      جنيه١٩٠    = ٣٨     ×  ٥                                           = 
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  قيود يومية
٤٨٤٨٠    

٤٨٤٨٠  
  البنك/ من حـ

   قسطى اكتتاب وتخصيص السندات/      إلى حـ
   جنيه ١٠٠ سند قيمة اسمية ١٠١٠االكتتاب فى (

  ) جنيه للسند٤٨ جنيه بمعدل ٩٨بسعر 
_____  

٣٨٤٠٠  
١٦٠٠  

  
  

٤٠٠٠٠  
  قسطى أكتتاب وتخصيص السندات/ من حـ
  قسم إصدار السندات/ من حـ

  قرض السندات/      إلى حـ
   جنيه١٠٠ سند قيمة اسمية ٨٠٠تخصيص (

  ) جنيه٤٨ جنيه دفع منها ٩٨ بسعر 
____  

٤٨٠    
٤٨٠  

  قسطى اكتتاب وتخصيص السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  ) سندات١٠رد االكتتابات فى ( 
_____  

٤٠٠٠٠    
٤٠٠٠٠  

  قسطى اكتتاب وتخصيص السندات/ من حـ
  قرض السندات/      إلى حـ

  ) جنيه للسند٥٠ سند بمعدل ٨٠٠طلب قسط التخصيص عن ( 
____  

٣٠٢١٠    
٣٠٢١٠  

  كالبن/ من حـ
  قسطى اكتتاب وتخصيص السندات/      إلى حـ

 جنيـه   ٣٨ سند بمعـدل     ٧٩٥حصيلة قسط التخصيص عن     (
  )للسند

  حساب قسطى اكتتاب وتخصيص السندات
٣٨٤٠٠  

٤٨٠  
٤٠٠٠٠  

  قرض السندات/ إلى حـ
  البنك/ إلى حـ
  قرض السندات/ إلى حـ

٤٨٤٨٠  
٣٠٢١٠  

١٩٠  

  البنك/ من حـ
  البنك/ من حـ

  رصيد مرحل
٧٨٨٨٠    ٧٨٨٨٠    
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  املبحث الثانى
  فوائد السندات

  
يستحق حامل السند فائدة دورية بمعدل ثابت يستحق فى تاريخ معين، وذلك              

بغض النظر عن نتيجة أعمال الشركة أى سواء حققت ربحا أم خـسارة، وتحـسب            
، أى  اإلصدارالفائدة دواما على أساس القيمة االسمية للسند بصرف النظر عن سعر            

  .لسندات بسعر المساواة أو بعالوة أو بخصم إصدارسواء أصدرت ا
ويجب تحميل حساب األرباح والخسائر لكل سنة مالية بنصيبها من الفوائـد             

 للـشركة  ففى حالة اختالف سنة القرض عن الـسنة الماليـة     . طبقاً لمبدأ االستحقاق  
حقة، ثـم   ة تسوية حساب فوائد السندات بمقدار الفوائد المست       يتعين فى نهاية هذه السن    

إقفال حساب فوائد السندات بعد ذلك فى حساب األرباح والخسائر، وطبقا لذلك فان              
  :القيود المتعلقة بحساب فوائد السندات فى نهاية السنة المالية كما يلى

  :  إثبات الفوائد المستحقة– ١
  فوائد السندات/ من حـ    

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  :سندات  إقفال حساب فوائد ال– ٢

  األرباح والخسائر/ من حـ    
  فوائد السندات/      إلى حـ

    

وفى تاريخ استحقاق سداد الفائدة الدورية للسندات، تقيد هذه الفائـدة بجعـل          
بمقدار الجزء من الفائـدة     (حساب حملة السندات دائنا وحساب الفوائد المستحقة مدينا       

بمقـدار  (اب فوائد السندات مدينا     وحس) المستحق فى السنة المالية الماضية أن وجد      
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وطبقاً لذلك تقيد الفائـدة الدوريـة     ).. الجزء من الفائدة الخاص بالسنة المالية الحالية      
  :فى تاريخ استحقاق سدادها بالقيد اآلتى

  الفوائد المستحقة/ من حـ    
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  

دورية تتوقف على القيمة االسمية للـسندات       هذا ويجب مالحظة أن الفائدة ال       
  : هذه الفائدة التفرقة بين حالتينإثباتالمتداولة، لذلك يتعين عند 

وفى هذه الحالـة تكـون    : سداد السندات دفعة واحدة فى نهاية مدة القرض   - ١
 .الفوائد الدورية متساوية

 .ناقصةوفى هذه الحالة تكون الفوائد الدورية مت : سداد السندات على أقساط - ٢
وتتناول فى هذا المبحث معالجة فوائد السندات فى حالـة إصـدار الـسندات             
بسعر المساواة وحالة إصدارها بخصم أو عالوة إصدار، وذلـك إليـضاح كيفيـة              
تسوية حساب فائدة السندات طبقاً للتكييف المحاسبى السابق إيضاحه بالنسبة لكل من            

 الفوائد دوريا كل سنة أو كـل سـتة   خصم وعالوة إصدار السندات ، هذا وقد تسدد         
ختتم المبحث بإيضاح المعالجة المحاسبية لسداد      ون. أشهر ، ويحكم ذلك شروط العقد     

  :وطبقا لذلك يتناول المبحث الجوانب اآلتية.. الفوائد لحملة السندات
  .فوائد السندات فى حالة اإلصدار بسعر المساواة - ١
  .فوائد السندات فى حالة اإلصدار بخصم - ٢
  .د السندات فى حالة اإلصدار بعالوةفوائ - ٣
  .دورية سداد فوائد السندات - ٤
  .سداد الفوائد لحملة السندات - ٥
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أوال 
ً

  : فوائد السندات فى حالة اإلصدار بسعر املساواة: 
  :  حالة سداد السندات دفعة واحدة– ١

متساويا، فـإذا  ) الفائدة الدورية( الدورى الكوبونفى هذه الحالة يكون مقدار     
السنة المالية للشركة مع سنة القرض فان األمر ال يحتاج لتعديل، وأن اختلفت             اتفقت  

السنتان يلزم تعديل نصيب كل من السنة األولى واألخيرة من الفوائد علـى أسـاس              
  .الزمن

 أصدرت إحدى الشركات المـساهمة      ١/١٠/٢٠٠٠رض أنه فى    وكمثال نف   
رض بعد أربع سنوات أى      جنيه على أن يسدد الق     ١٠قيمة اسمية   % ١٢ سند   ٤٠٠٠

 فاذا علمت أن الفائدة تدفع سنويا بحيث تستحق الفائدة األولى فـى  ٣٠/٩/٢٠٠٤فى  
  : فالمطلوب ٣٠/٩/٢٠٠١
قيود اليومية الخاصة بإثبات استحقاق الفوائد وتسويتها وأقفالها فى كـل مـن              - ١

 .السنة المالية األولى والثانية
 .حساب فوائد السندات حتى يتم سداد القرض - ٢

.  من كـل عـام       ٣٠/٩وذلك يفرض أوال أن السنة المالية للشركة تنتهى فى          
  . من كل عام٣١/١٢وثانيا أن هذه السنة تنتهى فى 

حيث أن السنة المالية تتفق مع سنة القرض فان العـبء الـسنوى        :  الفرض األول 
 لكل سنة مالية يعادل الفوائد التى يستحق سدادها خالل تلك الـسنة، وهـذه الفوائـد         

  ) . ـــ × ١٠ × ٤٠٠٠(  جنيه ٤٨٠٠متساوية خالل السنة المالية وتساوى 
  
  

١٢  
١٠٠ 
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  قيود اليومية
٤٨٠٠    

٤٨٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول( 

____  

٣٠/٩/٢٠٠١  

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )وائد السنداتأقفال حساب ف(

____  

٣٠/٩/٢٠٠١  

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  ملة السنداتح/      إلى حـ

  )استحقاق الكوبون الثانى(
_____  

٣٠/٩/٢٠٠٢  

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )اقفال حساب فوائد السندات(

٣٠/٩/٢٠٠٢  

  
  حساب فوائد السندات

  ٣٠/٩/٢٠٠١  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٨٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٩  حملة السندات/ لى حـإ  ٤٨٠٠
٤٨٠٠      ٤٨٠٠      

  ٣٠/٩/٢٠٠٢  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٨٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٢  حملة السندات/ إلى حـ  ٤٨٠٠
٤٨٠٠      ٤٨٠٠      

  ٣٠/٩/٢٠٠٣  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٨٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٣  حملة السندات/ إلى حـ  ٤٨٠٠
٤٨٠٠      ٤٨٠٠      
  ٣٠/٩/٢٠٠٤  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٨٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٤  حملة السندات/ إلى حـ  ٤٨٠٠
٤٨٠٠      ٤٨٠٠      
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طبقا لهذا الفرض تختلف السنة المالية عن سنة القـرض، أذ تبـدأ              : الفرض الثانى 
 وتنتهـى  ١/١٠ بينما تبدأ سنة القرض فى ٣١/١٢ وتنتهى فى ١/١السنة المالية فى   

حسب أنصبة السنوات المالية من الفوائد كمـا بالجـدول          ، وتمهيد للحل ي    ٣٠/٩فى  
  :اآلتى

  
  جدول تحميل فوائد السندات

  أنصبة السنوات المالية  الفوائد المسددة
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الفوائد  القرض  التاريخ

٣٠/٩/٢٠٠١  
٣٠/٩/٢٠٠٢  
٣٠/٩/٢٠٠٣  
٣٠/٩/٢٠٠٤  

٤٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  

٤٨٠٠  
٤٨٠٠  
٤٨٠٠  
٤٨٠٠  

٣٦٠٠  ١٢٠٠  
١٢٠٠  

  
٣٦٠٠  
١٢٠٠  

  
  

٣٦٠٠  
١٢٠٠  

  
  
  

٣٦٠٠  
    ٣٦٠٠  ٤٨٠٠  ٤٨٠٠  ٤٨٠٠  ١٢٠٠  ١٩٢٠٠  

    
يتضح من هذا الجدول أن الفوائد تم توزيعها على خمـس سـنوات ماليـة               

 ٣٦٠٠، ويخص السنة األخيرة     ) ٤/١ × ٤٨٠٠(  جنيه   ١٢٠٠يخص السنة األولى    
الث المحصورة بين هاتين الـسنتين فتتحمـل        أما السنوات الث  ) ٤/٣ ×٤٨٠٠( جنيه  

  . جنيه٤٨٠٠ بمبلغبالفائدة عن سنة كاملة 
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  قيود اليومية
١٢٠٠    

١٢٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  )الفوائد المستحقة عن الثالث أشهر( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٠  

١٢٠٠    
١٢٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/ ـ     إلى ح

  )أقفال حساب فوائد السندات(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٠  

١٢٠٠  
٣٦٠٠  

  
  

٤٨٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  ملة السنداتح/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

٣٠/٩/٢٠٠١  

١٢٠٠    
١٢٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  قةالفوائد المستح/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن الثالث أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠١  

٤٨٠٠    
٤٨٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )اقفال حساب فوائد السندات(

  

٣١/١٢/٢٠٠١  
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  حساب فوائد السندات
  ٣١/١٢/٢٠٠  األرباح والخسائر/ من حـ  ١٢٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٠  الفوائد المستحقة/ إلى حـ  ١٢٠٠
١٢٠٠      ١٢٠٠      
٣٦٠٠  
١٢٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣٠/٩/٢٠٠١  
٣١/١٢/٢٠٠١  

  ٣١/١٢/٢٠٠١  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٨٠٠

٤٨٠٠      ٤٨٠٠      
٣٦٠٠  
١٢٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣٠/٩/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٢  

  ٣١/١٢/٢٠٠٢  راألرباح والخسائ/ من حـ  ٤٨٠٠

٤٨٠٠      ٤٨٠٠      
٣٦٠٠  
١٢٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣٠/٩/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

  ٣١/١٢/٢٠٠٣  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٨٠٠

٤٨٠٠      ٤٨٠٠      
  ٣١/١٢/٢٠٠٤  األرباح والخسائر/ من حـ  ٣٦٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٤  حملة السندات/ إلى حـ  ٣٦٠٠
٣٦٠٠      ٣٦٠٠      

  
  : حالة سداد السندات على أقساط -٢

تناقص السندات المتداولة نتيجة الستهالك الـسندات علـى         تفى هذه الحالة      
. متناقصا بنفس النـسبة ) يةالفائدة الدور(أقساط ومن ثم يكون مقدار الكوبون الدورى     

فقت السنة المالية للشركة مع سنة القرض يكون العبء السنوى للفائدة معادال            وإذا أت 
ذه الكوبونات المتناقصة، وأن اختلفت يلزم حساب األعباء السنوية للفائـدة علـى             له

  .أساس الزمن
 المقارنة بين حالة سداد السندات مرة واحدة وحالة سدادها على           لكى يمكن و  

أقساط بفرض بيانات المثال السابق  مع افتراض أن السندات تسدد على أربع أقساط             
  .٣٠/٩/٢٠٠١األول فى سنوية متساوية، ويستحق القسط 
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)١(١٣٥ 

-٢١- –  

 لذلك يكـون    طبقا لهذا الفرض تتفق السنة المالية مع سنة القرض        :  الفرض األول 
نصيب كل سنة مالية معادال للفائدة التى يستحق سدادها فى نهايتها مع مالحظـة أن               

بـدأ  بع أقساط متـساوية، وكتمهيـد للحـل ن        الفوائد متناقصة لسداد القرض على أر     
  :ما يلىبحساب هذه الفوائد ك

  الفوائد  القرض  تاريخ استحقاق الفوائد
٣٠/٩/٢٠٠١  
٣٠/٩/٢٠٠٢  
٣٠/٩/٢٠٠٣  
٣٠/٩/٢٠٠٤  

٤٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

٤٨٠٠  
٣٦٠٠  
٢٤٠٠  
١٢٠٠  

  ١٢٠٠٠    اجمالى الفوائد
  قيود اليومية

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول( 

____  

٣٠/٩/٢٠٠١  

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

____  

٣٠/٩/٢٠٠١  

٣٦٠٠    
٣٦٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون الثانى(

_____  

٣٠/٩/٢٠٠٢  

٣٦٠٠    
٣٦٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/ ى حـ     إل

  _)اقفال حساب فوائد السندات(
٣٠/٩/٢٠٠٢  
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)١(١٣٥ 

-٢٢- –  

  حساب فوائد السندات
  ٣٠/٩/٢٠٠١  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٨٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠١  حملة السندات/ إلى حـ  ٤٨٠٠
٤٨٠٠      ٤٨٠٠      

  ٣٠/٩/٢٠٠٢  األرباح والخسائر/ من حـ  ٣٦٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٢  حملة السندات/ إلى حـ  ٣٦٠٠
٣٦٠٠      ٣٦٠٠      
  ٣٠/٩/٢٠٠٣  األرباح والخسائر/ من حـ  ٢٤٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٣  حملة السندات/ إلى حـ  ٢٤٠٠

٢٤٠٠      ٢٤٠٠      
  ٣٠/٩/٢٠٠٤  األرباح والخسائر/ من حـ  ١٢٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٤  حملة السندات/ إلى حـ  ١٢٠٠

١٢٠٠      ١٢٠٠      

  
 عدادإفضل  الية للشركة تختلف عن سنة القرض ي      حيث أن السنة الم    : الفرض الثانى 

  :جدول يبين الفوائد المسددة وأنصبة السنوات المالية كما يلى
  جدول تحميل فوائد السندات

  أنصبة السنوات المالية  الفوائد المسددة
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الفوائد  القرض  التاريخ

٣٠/٩/٢٠٠١  
٣٠/٩/٢٠٠٢  
٣٠/٩/٢٠٠٣  
٣٠/٩/٢٠٠٤  

٤٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

٤٨٠٠  
٣٦٠٠  
٢٤٠٠  
١٢٠٠  

٣٦٠٠  ١٢٠٠  
٩٠٠  

  
٣٧٠٠  
٦٠٠  

  
  

١٨٠٠  
٣٠٠  

  
  
  

٩٠٠  
    ٩٠٠  ٢١٠٠  ٣٣٠٠  ٤٥٠٠  ١٢٠٠  ١٢٠٠٠  
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)١(١٣٥ 

-٢٣- –  

  قيود اليومية  
١٢٠٠    

١٢٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  )الفوائد المستحقة عن الثالث أشهر( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٠  

١٢٠٠    
١٢٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/ ـ     إلى ح

  )أقفال حساب فوائد السندات(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٠  

١٢٠٠  
٣٦٠٠  

  
  

٤٨٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

٣٠/٩/٢٠٠١  

٩٠٠    
٩٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن الثالث أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠١  

٤٥٠٠    
٤٥٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  ) حساب فوائد السنداتأقفال(

  

٣١/١٢/٢٠٠١  
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)١(١٣٥ 

-٢٤- –  

  حساب فوائد السندات
  ٣١/١٢/٢٠٠  األرباح والخسائر/ من حـ  ١٢٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠  الفوائد المستحقة/ إلى حـ  ١٢٠٠
١٢٠٠      ١٢٠٠      
٣٦٠٠  
٩٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣٠/٩/٢٠٠١  
٣١/١٢/٢٠٠١  

  ٣١/١٢/٢٠٠١  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٥٠٠

٤٥٠٠      ٤٥٠٠      
٣٧٠٠  
٦٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣٠/٩/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٢  

  ٣١/١٢/٢٠٠٢  األرباح والخسائر/ من حـ  ٣٣٠٠

٣٣٠٠      ٣٣٠٠      
١٨٠٠  
٣٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣٠/٩/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

  ٣١/١٢/٢٠٠٣  األرباح والخسائر/ من حـ  ٢١٠٠

٢١٠٠      ٢١٠٠      
  ٣١/١٢/٢٠٠٤  األرباح والخسائر/ من حـ  ٩٠٠  ٣٠/٩/٢٠٠٤  حملة السندات/ إلى حـ  ٩٠٠
٩٠٠      ٩٠٠      

  صم خباإلصدارئد السندات فى حالة فوا: ًثانيا
  

 تصدر عادة بخصم إصدار إذا كان معدل فائدتها أقـل     قلنا سابقا أن السندات     
من معدل الفائدة السائد فى السوق، ومن ثم يقضى التكييف المحاسبى السليم لخـصم             
اإلصدار معالجته كتصحيح أو تسوية لفوائد السندات، وهذه المعالجـة تـتم طبقـا              

  :تىلإلطار اآل
يستهلك خصم اإلصدار خالل مدة تعادل عمر قـرض          : مدة استهالك الخصم   - ١

 .السندات
يحدد القسط الخاص بكل سـنة ماليـة بحيـث           : تحديد قسط استهالك الخصم    - ٢

  .يتناسب مع مقدار السندات المتداولة خاللها
 لكى يعكس حساب فوائد السندات العبء الحقيقى        : قسط استهالك الخصم   إثبات - ٣

 :قسط استهالك خصم اإلصدار كتصحيح لحساب الفوائد بالقيد اآلتىلها يقيد 
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)١(١٣٥ 

-٢٥- –  

  فوائد السندات/ من حـ    
   السنداتإصدارخصم /      إلى حـ

  

وإليضاح هذه المعالجة المحاسبية نفرق بين حالتى السندات دفعة واحدة فى             
  .نهاية مدة معينة وسداد السندات على أقساط دورية

  : ة واحدة  حالة سداد السندات دفع– ١
وقسط ) الفائدة الدورية (فى هذه الحالة يكون مقدار كل من الكوبون الدورى            

استهالك خصم اإلصدار من وجهة نظر سنة القرض متساويا، فإذا اتفقـت الـسنة              
المالية للشركة مع سنة القرض فان األمر ال يحتاج لتعديل، وأن اختلفـت الـسنتان               

  .ى واألخيرة من الفوائد على أساس الزمنيلزم تعديل نصيب كل من السنة األول
 أصدرت احدى الـشركات المـساهمة       ١/٤/٢٠٠٢وكمثال نفرض أنه فى       
 جنيه ، على أن يـسدد قـرض         ٩٧ جنيه بسعر    ١٠٠قيمة اسمية   % ١٠ سند   ٦٠٠

 ، فاذا علمت أن الفوائد تـدفع سـنويا       ٣١/٣/٢٠٠٧السندات بعد خمس سنوات فى      
  : فالمطلوب٣١/٣/٢٠٠٣بحيث تستحق الفائدة األولى فى 

قيود اليومية الخاصة بإثبات استحقاق الفوائد وتسويتها فى كـل مـن الـسنة               - ١
  .األولى والثانية

  .حساب فوائد السندات حتى يتم سداد القرض - ٢
 من كل عـام ،      ٣١/٣وذلك يفرض أوال أن السنة المالية للشركة تنتهى فى            

  .ام من كل ع٣١/١٢وثانيا بفرض أن هذه السنة تنتهى فى 
وكتمهيـد  . طبقا لهذا الفرض تنفق السنة المالية مع سنة القـرض         :  الفرض األول 

  :ما يلى ضح للحل نو
   جنيه٦٠٠٠=   ١٠٠   ×١٠٠ × ٦٠٠= الفائدة السنوية للسندات   ١٠

   جنيه١٨٠٠                     =  ٣  ×  ٦٠٠=  قيمة خصم اإلصدار      
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)١(١٣٥ 

-٢٦- –  

    عدد السنوات    = القسط السنوى الستهالك الخصم  إذن  قيمة الخصم
  

   جنيه٣٦٠ = ٥ ÷ ١٨٠٠                                        =
  

  قيود اليومية
٦٠٠٠    

٦٠٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول( 

________  

٣١/٣/٢٠٠٣  

٣٦٠    
٣٦٠  

  فوائد السندات/ من حـ
   السنداتإصدار خصم /     إلى حـ

  )القسط األول الستهالك الخصم(
________  

٣١/٣/٢٠٠٣  

٦٣٦٠    
٦٣٦٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/٣/٢٠٠٣  

٦٠٠٠    
٦٠٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  حملة السندات/      إلى حـ

  )نىاستحقاق الكوبون الثا(
________  

٣١/٣/٢٠٠٤  

٣٦٠    
٣٦٠  

  فوائد السندات/ من حـ
   السنداتإصدارخصم /      إلى حـ

  )القسط الثانى الستهالك الخصم(
____  

٣١/٣/٢٠٠٤  

٦٣٦٠    
٦٣٦٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

  

٣١/٣/٢٠٠٤  
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)١(١٣٥ 

-٢٧- –  

  حساب فوائد السندات
٦٠٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

  ٣١/٣/٢٠٠٣  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠  ٣١/١٢/٢٠٠٣

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      
٦٠٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/٣/٢٠٠٤  

  ٣١/٣/٢٠٠٤  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      
٦٠٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ   إصـدار خصم  / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/٣/٢٠٠٥  

  ٣١/٣/٢٠٠٥  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      
٦٠٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ   إصـدار خصم  / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/٣/٢٠٠٦  

  ٣١/٣/٢٠٠٦  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      
٦٠٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ   إصـدار خصم  / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٧  
٣١/٣/٢٠٠٧  

  ٣١/٣/٢٠٠٧  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      

  
  خصم إصدار السنداتحساب 

ـــ  ١٨٠٠ ــى ح ــرض / إل ق
  السندات

٣٦٠  ١/٤/٢٠٠٢  
١٤٤٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  رصيد مرحل

٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/٣/٢٠٠٣  

١٨٠٠      ١٠٨٠      
  ٣٦٠  ١/٤/٢٠٠٣  رصيد منقول  ١٤٤٠

١٠٨٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/٣/٢٠٠٤  

١٤٤٠      ١٤٤٠      
  ٣٦٠  ١/٤/٢٠٠٤  رصيد منقول  ١٠٨٠

٧٢٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/٣/٢٠٠٥  

١٠٨٠      ١٠٨٠      
  ٣٦٠  ١/٤/٢٠٠٥  رصيد منقول  ٧٢٠

٣٦٠  
  سنداتفوائد ال/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/٣/٢٠٠٦  

٧٢٠      ٧٢٠      
  ٣١/٣/٢٠٠٧  فوائد السندات/ من حـ  ٣٦٠  ١/٤/٢٠٠٦  رصيد منقول  ٣٦٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

)١(١٣٥ 

-٢٨- –  

طبقا لهذا الفرض تختلف السنة المالية عن سنة القرض، إذ تبـدأ            :  الفرض الثانى 
 وتنتهـى   ١/٤ بينما تبدأ سنة القرض فى       ٣١/١٢ وتنتهى فى    ١/١السنة المالية فى    

  أولهمـا   جدولين بإعداد ، وكتمهيد للحل يستخرج أنصبة السنوات المالية         ٣١/٣ى  ف
  : خاص بأقساط استهالك خصم اإلصدار كمايلىوثانيهماخاص بالفوائد 

  
  جدول تحميل فوائد السندات

  أنصبة السنوات المالية  الفوائد المسددة
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  الفوائد  القرض  التاريخ

٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/٣/٢٠٠٧  

٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

٦٠٠٠  
٦٠٠٠  
٦٠٠٠  
٦٠٠٠  
٦٠٠٠  

١٥٠٠  ٤٥٠٠  
٤٥٠٠  

  
١٥٠٠  
٤٥٠٠  

  
  

١٥٠٠  
٤٥٠٠  

  
  
  

١٥٠٠  
٤٥٠٠  

  
  
  
  

١٥٠٠  
    ١٥٠٠  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠  ٦٠٠٠  ٤٥٠٠  ٣٠٠٠٠  

ماليـة،  ويتضح من هذا الجدول أن الفوائد تم توزيعها على سـت سـنوات      
 ١٥٠٠ويخص السنة األخيرة    ) . ٤/٣ × ٦٠٠٠(  جنيه   ٤٥٠٠يخص السنة األولى    

، أما السنوات المحصورة بين هاتين السنتين فتتحمل بالفائدة         ) ٤/١ × ٦٠٠٠( جنيه  
  . جنيه٦٠٠٠عن سنة كاملة أى 
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)١(١٣٥ 

-٢٩- –  

   السنداتإصدارجدول استهالك خصم 
  وات الماضيةأنصبة السن  أقساط استهالك الخصم تبعا لسنة القرض

السنة 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  األقساط  النسبة  القرض  المنتهية فى

٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/٣/٢٠٠٤   
٣١/٣/٢٠٠٥   
٣١/٣/٢٠٠٦   
٣١/٣/٢٠٠٧   

٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

١  
١  
١  
١  
١  

٣٦٠  
٣٦٠  
٣٦٠  
٣٦٠  
٣٦٠  

٩٠  ٣٧٠  
٢٧٠  

  
٩٠  

٢٧٠  

  
  

٩٠  
٢٧٠  

  
  
  

٩٠  
٢٧٠  

  
  
  
  

٩٠  
  ٩٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٢٧٠  ١٨٠٠    طاجمالى األقسا

    
 تم استهالكه على ست سـنوات       اإلصدارويتضح من هذا الجدول أن خصم       

 ٩٠، ويخص السنة األخيـرة      ) ٤/٣ × ٣٦٠( جنيه   ٢٧٠مالية، يخص السنة األولى     
، أما السنوات المحصورة بين هاتين السنتين فتتحمـل بأقـساط           ) ٤/١× ٣٦٠(جنيه  

  . جنيه٣٦٠ى استهالك عن سنة كاملة أ
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)١(١٣٥ 

-٣٠- –  

  قيود اليومية
٤٥٠٠    

٤٥٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  )الفوائد المستحقة عن تسعة أشهر( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٢٧٠    
٢٧٠  

  فوائد السندات/ من حـ
   السنداتإصدارخصم /      إلى حـ

  )قسط استهالك الخصم عن تسعة أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٤٧٧٠    
٤٧٧٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٤٥٠٠  
١٥٠٠  

  
  

٦٠٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

٣١/٣/٢٠٠٣  

٤٥٠٠    
٤٥٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن تسعة أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٣٦٠    
٣٦٠  

  فوائد السندات/ من حـ
   السنداتإصدارخصم /      إلى حـ

  )قسط استهالك الخصم عن سنة(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٦٣٦٠    
٦٣٦٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/   إلى حـ   

  ) حساب فوائد السنداتأقفال(

٣١/١٢/٢٠٠٣  
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)١(١٣٥ 

-٣١- –  

  حساب فوائد السندات
٤٥٠٠  
٢٧٠  

  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/١٢/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٢  

  ٣١/٣/٢٠٠٢  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٧٧٠

٤٤٧٠      ٤٧٧٠      
١٥٠٠  
٤٥٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ لى حـإ

ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

  ٣١/٣/٢٠٠٣  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      
١٥٠٠  
٤٥٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  

  ٣١/٣/٢٠٠٤  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      
١٥٠٠  
٤٥٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  

  ٣١/٣/٢٠٠٥  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      
١٥٠٠  
٤٥٠٠  
٣٦٠٠  

  لسنداتحملة ا/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ٣١/٣/٢٠٠٦  األرباح والخسائر/ من حـ  ٦٣٦٠

٦٣٦٠      ٦٣٦٠      
١٥٠٠  

٩٠  
  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

  

٣١/٣/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

  ٣١/٣/٢٠٠٧  األرباح والخسائر/ من حـ  ١٥٩٠

١٥٩٠      ١٥٩٠      
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)١(١٣٥ 

-٣٢- –  

  خصم إصدار السنداتحساب 
ـــ  ١٨٠٠ ــى ح ــرض / إل ق

  السندات
٢٧٠  ١/١/٢٠٠٣  

١٥٣٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٢  

١٨٠٠      ١٨٠٠      
  ٣٦٠  ١/١/٢٠٠٣  رصيد منقول  ١٥٣٠

١١٧٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

١٥٢٠      ١٥٢٠      
  ٢٦٠  ١/١/٢٠٠٤  رصيد منقول  ١١٧٠

٨١٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  

١١٧٠      ١١٧٠      
  ٣٦٠  ١/١/٢٠٠٥  رصيد منقول  ٨١٠

٤٥٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  

٨١٠      ٨١٠      
  ٣٦٠  ١/١/٢٠٠٦  رصيد منقول  ٤٥٠

٩٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

٤٥٠      ٤٥٠      
  ٣١/١٢/٢٠٠٧  فوائد السندات/ من حـ  ٩٠  ١/١/٢٠٠٧  رصيد منقول  ٩٠
٩٠      ٩٠      

ويتضح من حساب فوائد السندات أنه نتيجـة لمعالجـة خـصم اإلصـدار                
كتصحيح للفوائد أن تحمل حساب األرباح والخسائر لكل سـنة بالعـبء الحقيقـى              

 قسط اسـتهالك    إليهامضافا  % ١٠ذى يتمثل فى الفوائد المستحقة بمعدل       للفوائد، وال 
  :، كما بالجدول اآلتىاإلصدارخصم 

استهالك خصم   %١٠فوائد بمعدل   السنة المنتهية فى
  اإلصدار

العبء الحقيقى 
  للفائدة

٣١/١٢/٢٠٠٢   
٣١/١٢/٢٠٠٣   
٣١/١٢/٢٠٠٤   
٣١/١٢/٢٠٠٥   
٣١/١٢/٢٠٠٦   
٣١/١٢/٢٠٠٧   

٤٥٠٠  
٦٠٠٠  
٦٠٠٠  
٦٠٠٠  
٦٠٠٠  
١٥٠٠  

٢٧٠  
٣٦٠  
٣٦٠  
٣٦٠  
٣٦٠  
٩٠  

٤٧٧٠  
٦٣٦٠  
٦٣٦٠  
٦٣٦٠  
٦٣٦٠  
١٥٩٠  

  ٣١٨٠٠  ١٨٠٠  ٣٠٠٠٠  اجمالى
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)١(١٣٥ 

-٣٣- –  

  : حساب سداد السندات على أقساط – ٢
وقسط ) الفائدة الدورية (فى هذه الحالة يكون مقدار كل من الكوبون السنوى            

أقـساط، وأيـضا    استهالك خصم اإلصدار متناقصا نتيجة الستهالك السندات على         
  .يجب مالحظة اتفاق أو اختالف السنة المالية للشركة مع سنة القرض

والمكان المقارنة بين حالة سداد السندات دفعة واحدة سدادها على أقـساط              
بفرض بيانات المثال السابق  مع افتراض أن السندات تسدد علـى خمـسة أقـساط       

   .٣١/٣/٢٠٠٣متساوية ويستحق القسط األول فى 
طبقا لهذا الفرض تتفق السنة المالية مع سنة القـرض، وكتمهيـد            :  رض األول الف

  :للحل تبدأ بحساب الفوائد الدورية وأقساط استهالك خصم االصدار كمايلى
  الفوائد  القرض  تاريخ استحقاق الفوائد

٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/٣/٢٠٠٧  

٦٠٠٠٠  
٤٨٠٠٠  
٣٦٠٠٠  
٢٤٠٠٠  
١٢٠٠٠  

٦٠٠٠  
٤٨٠٠  
٣٦٠٠  
٢٤٠٠  
١٢٠٠  

  ١٨٠٠٠    اجمالى الفوائد
    

السنة المالية 
قسط استهالك   السنة  القرض  المنتهية فى

  الخصم
٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/٣/٢٠٠٧  

٦٠٠٠٠  
٤٨٠٠٠  
٣٦٠٠٠  
٢٤٠٠٠  
١٢٠٠٠  

٥  
٤  
٣  
٢  
١  

٦٠٠  
٤٨٠  
٣٦٠  
٢٤٠  
١٢٠  

  ١٨٠٠      اجمالى األقساط
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)١(١٣٥ 

-٣٤- –  

  قيود اليومية
٦٠٠٠    

٦٠٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول( 

________  

٣١/٣/٢٠٠٣  

٦٠٠    
٦٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  خصم إصدار السندات/      إلى حـ

  )القسط األول الستهالك الخصم(
________  

٣١/٣/٢٠٠٣  

٦٦٠٠    
٦٦٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/٣/٢٠٠٣  

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  حملة السندات/      إلى حـ

  )استحقاق الكوبون الثانى(
________  

٣١/٣/٢٠٠٤  

٤٨٠    
٤٨٠  

  فوائد السندات/ من حـ
   السنداتإصدارخصم /      إلى حـ

  )القسط الثانى الستهالك الخصم(
________  

٣١/٣/٢٠٠٤  

٥٢٨٠    
٥٢٨٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

٣١/٣/٢٠٠٤  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

)١(١٣٥ 

-٣٥- –  

  حساب فوائد السندات
٦٠٠٠  
٦٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٣  
١/٣/٢٠٠٣  

  ٣١/٣/٢٠٠٣  األرباح والخسائر/ من حـ  ١٦٠٠

١٦٠٠      ٦٦٠٠      
٤٨٠٠  
٤٨٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/٣/٢٠٠٤  

  ٣١/٣/٢٠٠٤  األرباح والخسائر/ من حـ  ٥٢٨٠

٥٢٨٠      ٥٢٨٠      
٣٦٠٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/٣/٢٠٠٥  

  ٣١/٣/٢٠٠٥  األرباح والخسائر/ من حـ  ٣٩٦٠

٣٩٦٠      ٣٩٦٠      
٢٤٠٠  
٢٤٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/٣/٢٠٠٦  

  ٣١/٣/٢٠٠٦  األرباح والخسائر/ من حـ  ٢٦٤٠

٢٦٤٠      ٢٦٤٠      
١٢٠٠  
١٢٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٧  
٣١/٣/٢٠٠٧  

  ٣١/٣/٢٠٠٧  األرباح والخسائر/ من حـ  ١٣٢٠

١٣٢٠      ١٣٢٠      

  خصم إصدار السنداتحساب 
  ٦٠٠  ١/٤/٢٠٠٢  قرض السندات/ إلى حـ  ١٨٠٠

١٢٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/٣/٢٠٠٣  

١٨٠٠      ١٨٠٠      
  ٤٨٠  ١/٤/٢٠٠٣  رصيد منقول  ١٢٠٠

٧٢٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/٣/٢٠٠٤  

١٢٠٠      ١٢٠٠      
  ٣٦٠  ١/٤/٢٠٠٤  رصيد منقول  ٧٢٠

٣٦٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/٣/٢٠٠٥  

٧٢٠      ٧٢٠      
  ٢٤٠  ١/٤/٢٠٠٥  رصيد منقول  ٣٦٠

١٢٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/٣/٢٠٠٦  

٣٦٠      ٣٦٠      
  ٣١/٣/٢٠٠٧  فوائد السندات/ من حـ  ١٢٠  ١/٤/٢٠٠٦  رصيد منقول  ١٢٠
١٢٠      ١٢٠      
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)١(١٣٥ 

-٣٦- –  

طبقا لهذا الفرض تختلف السنة المالية عن سنة القرض ، أذ تبـدأ             :  الفرض الثانى 
 وتنتهى  ١/٤ما تبدأ سنة القرض فى       ، بين  ٣١/١٢ وتنتهى فى    ١/١ية فى   السنة المال 

 ، وكتمهيد للحل يستخرج أنصبة السنوات الماليـة بتـصوير جـدولين ،             ٣١/٣فى  
  .اإلصدارهما خاص بأقساط استهالك خصم أولهما خاص بالفوائد ، وثاني

  جدول تحميل فوائد السندات
  أنصبة السنوات المالية  الفوائد المسددة

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  الفوائد  القرض  التاريخ
٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/٣/٢٠٠٧  

٦٠٠٠٠  
٤٨٠٠٠  
٣٦٠٠٠  
٢٤٠٠٠  
١٢٠٠٠  

٦٠٠٠  
٤٨٠٠  
٣٦٠٠  
٢٤٠٠  
١٢٠٠  

١٥٠٠  ٤٥٠٠  
٣٦٠٠  

  
١٢٠٠  
٢٧٠٠  

  
  

٩٠٠  
١٨٠٠  

  
  
  

٦٠٠  
٩٠٠  

  
  
  
  

٣٠٠  
    ٣٠٠  ١٥٠٠  ٢٧٠٠  ٣٩٠٠  ٥١٠٠  ٤٥٠٠  ١٨٠٠٠  

  جدول استهالك خصم إصدار السندات
  أنصبة السنوات الماضية  أقساط استهالك الخصم تبعا لسنة القرض

السنة 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  األقساط  النسبة  القرض  المنتهية فى

٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/٣/٢٠٠٤   
٣١/٣/٢٠٠٥   
٣١/٣/٢٠٠٦   
٣١/٣/٢٠٠٧   

٦٠٠٠٠  
٤٨٠٠٠  
٣٦٠٠٠  
٢٤٠٠٠  
١٢٠٠٠  

٥  
٤  
٣  
٢  
١  

٦٠٠  
٤٨٠  
٣٦٠  
٢٤٠  
١٢٠  

١٥٠  ٤٥٠  
٣٦٠  

  
١٢٠  
٢٧٠  

  
  

٩٠  
١٨٠  

  
  
  

٦٠  
٩٠  

  
  
  
  

٣٠  
  ٣٠  ١٥٠  ٢٧٠  ٣٩٠  ٥١٠  ٤٥٠  ١٨٠٠    اجمالى األقساط
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)١(١٣٥ 

-٣٧- –  

  قيود اليومية
٤٥٠٠    

٤٥٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/   إلى حـ   
  )الفوائد المستحقة عن تسعة أشهر( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٤٥٠    
٤٥٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  خصم اصدار السندات/      إلى حـ

  )قسط استهالك الخصم عن تسعة أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٤٩٥٠    
٤٩٥٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  تفوائد السندا/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٤٥٠٠  
١٥٠٠  

  
  

٦٠٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

٣١/٣/٢٠٠٣  

٣٦٠٠    
٣٦٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )ستحقة عن تسعة أشهرالفوائد الم(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٥١٠    
٥١٠  

  فوائد السندات/ من حـ
   السنداتإصدارخصم /      إلى حـ

  )قسط استهالك الخصم عن سنة(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٥٦١٠    
٥٦١٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  ) حساب فوائد السنداتأقفال(

  

٣١/١٢/٢٠٠٣  
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)١(١٣٥ 

-٣٨- –  

   فوائد السنداتحساب
٤٥٠٠  
٤٥٠  

  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/١٢/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٢  

  ٣١/١٢/٢٠٠٢  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٩٥٠

٤٩٥٠      ٤٩٥٠      
١٥٠٠  
٣٦٠٠  
٥١٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

  ٣١/٣/٢٠٠٣  األرباح والخسائر/ من حـ  ٥٦١٠

٥٦١٠      ٥٦١٠      
١٢٠٠  
٣٧٠٠  
٣٩٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  

  ٣١/٣/٢٠٠٤  األرباح والخسائر/ من حـ  ٤٢٩٠

٤٢٩٠      ٤٢٩٠      
٩٠٠  

١٨٠٠  
٢٧٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  

  ٣١/٣/٢٠٠٥  األرباح والخسائر/ من حـ  ٢٩٧٠

٢٩٧٠      ٢٩٧٠      
٦٠٠  
٩٠٠  
١٥٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

٣١/٣/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ٣١/٣/٢٠٠٦  األرباح والخسائر/ من حـ  ١٦٥٠

١٦٥٠      ١٦٥٠      
٣٠٠  
٣٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  خصم إصـدار   / إلى ح
  السندات

  

٣١/٣/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

  ٣١/٣/٢٠٠٧  األرباح والخسائر/ من حـ  ٣٣٠

٣٣٠      ٣٣٠      
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)١(١٣٥ 

-٣٩- –  

  خصم إصدار السنداتحساب 
ـ    ١٨٠٠ قـرض  / إلى حـ

  السندات
٤٥٠  ١/٤/٢٠٠٢  

١٣٥٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٢  

١٨٠٠      ١٨٠٠      
  ٥١٠  ١/١/٢٠٠٣  رصيد منقول  ١٣٥٠

٨٤٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

١٣٥٠      ١٣٥٠      
  ٣٩٠  ١/١/٢٠٠٤  رصيد منقول  ٨٤٠

٤٥٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  

٨٤٠      ٨٤٠      
  ٢٧٠  ١/١/٢٠٠٥  رصيد منقول  ٤٥٠

١٨٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٥٠      ٤٥٠      
  ١٥٠  ١/١/٢٠٠٦  رصيد منقول  ١٨٠

٣٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  رصيد مرحل
٣١/١٢/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

١٨٠      ١٨٠      
  ٣١/١٢/٢٠٠٧   فوائد السندات/من حـ  ٣٠  ١/١/٢٠٠٧  رصيد منقول  ٣٠
٣٠      ٣٠      

ويتضح من حساب فوائد السندات أنه نتيجـة لمعالجـة خـصم اإلصـدار                
كتصحيح للفوائد أن تحمل حساب األرباح والخسائر لكل سـنة بالعـبء الحقيقـى              

  :للفوائد، كما بالجدول اآلتى
استهالك خصم   %١٠فوائد بمعدل   السنة المنتهية فى

  اإلصدار
قيقى العبء الح
  للفائدة

٣١/١٢/٢٠٠٢   
٣١/١٢/٢٠٠٣   
٣١/١٢/٢٠٠٤   
٣١/١٢/٢٠٠٥   
٣١/١٢/٢٠٠٦   
٣١/١٢/٢٠٠٧   

٤٥٠٠  
٥١٠٠  
٣٩٠٠  
٢٧٠٠  
١٥٠٠  
٣٠٠  

٤٥٠  
٥١٠  
٣٩٠  
٢٧٠  
١٥٠  
٣٠  

٤٩٥٠  
٥٦١٠  
٤٢٩٠  
٢٩٧٠  
١٦٥٠  
٣٣٠  

  ١٩٨٠٠  ١٨٠٠  ١٨٠٠٠  اجمالى
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)١(١٣٥ 

-٤٠- –  

  :فوائد السندات فى حالة اإلصدار بعالوة: ًثالثا 
 التكييف المحاسبى السليم للعالوة هـو اعتبارهـا التـزام     أوضحنا سابقا أن    

متمثل فى مبلغ تقبضه الشركة مقدما عند اإلصدار فى مقابل زيادة معدل فائدة السند              
عن المعدل السائد فى السوق، ومن ثم تعالج العالوة كتـصحيح أو تـسوية الفوائـد      

  :للسندات طبقاً لإلطار اآلتى
وة إصدار السندات على مـدة تعـادل عمـر    توزع عال : مدة توزيع العالوة  - ١

  .قرض السندات
يحدد القسط الخاص بكل سـنة ماليـة بحيـث           : تحديد قسط توزيع العالوة    - ٢

  .يتناسب مع مقدار السندات المتداولة خاللها
لكى يعكس حساب فوائد السندات العبء الحقيقـى  : إثبات قسط توزيع العالوة  - ٣

ات كتصحيح لحساب الفوائـد بالقيـد   لها يقيد قسط توزيع عالوة إصدار السند     
  :اآلتى

  عالوة إصدار السندات/ من حـ    
  فوائد السندات/      إلى حـ

ة تى سداد السندات دفعة واحدة فى نهاي      وإليضاح هذه المعالجة نفرق بين حال       
  .مدة معينة وسداد السندات على أقساط دورية

  :  حالة سداد السندات دفعة واحدة– ١
يكون مقدار كل من الفائدة الدورية وقـسط توزيـع عـالوة         فى هذه الحالة      
 اتفقت السنة الماليـة مـع سـنة    فإذا من وجهة نظر سنة القرض متساويا،      اإلصدار

القرض فان األمر ال يحتاج لتعديل، وأن اختلفت السنتان يلزم تعديل نصيب كل من              
  .السنة األولى واألخيرة على أساس الزمن
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)١(١٣٥ 

-٤١- –  

 الـشركات المـساهمة     أحدى أصدرت   ١/٧/٢٠٠٢وكمثال نفرض أنه فى       
 ، علـى أن يـسدد قـرض         ١٠٢ جنيه بـسعر     ١٠٠قيمة اسمية   % ١٢ سند   ٦٠٠

 علمت أن الفوائـد تـدفع سـنويا    فإذا  ٣٠/٦/٢٠٠٥السندات بعد ثالث سنوات فى  
  : فالمطلوب٣٠/٦/٢٠٠٣بحيث يستحق الفائدة األولى فى 

سويتها فى كـل مـن الـسنة         استحقاق الفوائد وت   بإثباتقيود اليومية الخاصة     - ١
  .األولى والثانية

  . حتى يتم سداد القرضاإلصدارحساب فوائد السندات وحساب عالوة  - ٢
 من كل عـام ،      ٣٠/٦وذلك بفرض أوال أن السنة المالية للشركة تنتهى فى            

  . من كل عام ٣١/١٢وثانيا بفرض أن هذه السنة تنتهى فى 
ة المالية مع سنة القرض، وكتمهيد للحل       طبقاً لهذا الفرض تتفق السن     : الفرض األول 

  : مايلىضحنو
    جنيه٧٢٠٠   =   ١٠٠   ×١٠٠ × ٦٠٠= الفائدة السنوية للسندات   ١٢

    جنيه١٢٠٠                       = ٢ ×  ٦٠٠=     قيمة عالوة اإلصدار  
    عدد السنوات  =القسط السنوى لتوزيع العالوة     قيمة العالوة

  
      جنيه٤٠٠  =   ٣                           =           ١٢٠٠

     جنيه٦٨٠٠  = ٤٠٠  -  ٧٢٠٠=   والعبء السنوى الحقيقى للفائدة        
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)١(١٣٥ 

-٤٢- –  

  قيود اليومية
٧٢٠٠    

٧٢٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول( 

________  

٣٠/٦/٢٠٠٣  

٤٠٠    
٤٠٠  

   السنداتإصدار عالوة /من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )القسط األول لتوزيع العالوة(

________  

٣٠/٦/٢٠٠٣  

٦٨٠٠    
٦٨٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣٠/٦/٢٠٠٣  

٧٢٠٠    
٧٢٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  السنداتحملة /      إلى حـ

  )استحقاق الكوبون الثانى(
________  

٣٠/٦/٢٠٠٤  

٤٠٠    
٤٠٠  

  عالوة إصدار السندات/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )القسط الثانى لتوزيع العالوة(

________  

٣٠/٦/٢٠٠٤  

٦٨٠٠    
٦٨٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

  

٣٠/٦/٢٠٠٤  
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)١(١٣٥ 

-٤٣- –  

  حساب فوائد السندات
  حملة السندات/ إلى حـ  ٧٢٠٠

  
٤٠٠  ٣٠/٦/٢٠٠٣  

٦٨٠٠  
  األرباح والخسائر/ من حـ
ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات

٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٣  

٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
  حملة السندات/ إلى حـ  ٧٢٠٠

  
٤٠٠  ٣٠/٦/٢٠٠٤  

٦٨٠٠  
  األرباح والخسائر/ من حـ
ـ   إصـدار عـالوة   / من ح

  داتالسن

٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٤  

٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
  حملة السندات/ إلى حـ  ٧٢٠٠

  
٤٠٠  ٣٠/٦/٢٠٠٥  

٦٨٠٠  
  األرباح والخسائر/ من حـ
ـ   إصـدار عـالوة   / من ح
  السندات

٣٠/٦/٢٠٠٥  
٣٠/٦/٢٠٠٥  

٧٢٠٠      ٧٢٠٠      

  
   إصدار السنداتعالوةحساب 

٤٠٠  
٨٠٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٣  

ـ   ١٢٠٠ المكتتبـين فـى    / من ح
  السندات

١/٧/٢٠٠٢  

١٢٠٠      ١٢٠٠      
٤٠٠  
٤٠٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٤  

  ١/٧/٢٠٠٣  رصيد منقول  ٨٠٠

٨٠٠      ٨٠٠      
  ١/٧/٢٠٠٤  رصيد منقول  ٤٠٠  ٣٠/٦/٢٠٠٥  فوائد السندات/ إلى حـ  ٤٠٠
٤٠٠      ٤٠٠      

رض ، إذ تبـدأ     سنة المالية عن سنة الق    ا الفرض تختلف ال   طبقا لهذ :  الفرض الثانى 
 وتنتهى  ١/٧ما تبدأ سنة القرض فى       ، بين  ٣١/١٢ وتنتهى فى    ١/١ية فى   السنة المال 
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)١(١٣٥ 

-٤٤- –  

أولهما  جدولين ،    باعداد ، وكتمهيد للحل يستخرج أنصبة السنوات المالية         ٣٠/٦فى  
  . خاص بأقساط استهالك خصم اإلصدار وثانيهماخاص بالفوائد ،

  جدول تحميل فوائد السندات
  أنصبة السنوات المالية  الفوائد المسددة

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  الفوائد  القرض  التاريخ
٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٥  

٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

٧٢٠٠  
٧٢٠٠  
٧٢٠٠  

٣٦٠٠  ٣٦٠٠  
٣٦٠٠  

  
  

٣٦٠٠  
٣٦٠٠  

  
  
  

٣٦٠٠  
  ٣٦٠٠  ٧٢٠٠  ٧٢٠٠  ٣٦٠٠  ٢١٦٠٠    اجمالى الفوائد

  
   إصدار السنداتعالوة وزيعتجدول 

  الماليةأنصبة السنوات    تبعا لسنة القرضتوزيع العالوةأقساط 
السنة 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  األقساط  النسبة  القرض  المنتهية فى

٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٥   

٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

١  
١  
١  

٤٠٠  
٤٠٠  
٤٠٠  

٢٠٠  ٢٠٠  
٢٠٠  

  
٢٠٠  
٢٠٠  

  
  

٢٠٠  
  ٢٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٢٠٠  ١٢٠٠    اجمالى األقساط
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)١(١٣٥ 

-٤٥- –  

  قيود اليومية
٣٦٠٠    

٣٦٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  )الفوائد المستحقة عن ستة أشهر( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٢٠٠    
٢٠٠  

  عالوة إصدار السندات/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ

  )قسط توزيع العالوة عن ستة أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٣٤٠٠    
٣٤٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٣٦٠٠  
٣٦٠٠  

  
  

٧٢٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٣٦٠٠    
٣٦٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن ستة أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٤٠٠    
٤٠٠  

   السنداتإصدارعالوة / من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )قسط توزيع العالوة عن سنة(

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٦٨٠٠    
٦٨٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  ٣١/١٢/٢٠٠٣فوائد السندات /  حـ     إلى

  )اقفال حساب فوائد السندات(
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)١(١٣٥ 

-٤٦- –  

  حساب فوائد السندات
ــى حـــ  ٣٦٠٠ ــد / إل الفوائ

  المستحقة
  

٢٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٢  
  

٣٤٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٢  
  

٣١/١٢/٢٠٠٢  
٣٦٠٠      ٣٦٠٠      
٣٦٠٠  
٣٦٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ــ ــى ح ــد / ـإل الفوائ
  المستحقة

٣٠/٦/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

٤٠٠  
  

٦٨٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٣  
  

٣١/١٢/٢٠٠٣  
٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
٣٦٠٠  
٣٦٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ــى حـــ ــد / إل الفوائ

  المستحقة

٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  

٤٠٠  
  

٦٨٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات

  األرباح والخسائر/ ن حـم

٣١/١٢/٢٠٠٤  
  

٣١/١٢/٢٠٠٤  
٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
٣٦٠٠  
٣٦٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  

٣٠/٦/٢٠٠٥  
  

٣٠٢  
  

٣٤٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٥  
  

٣١/١٢/٢٠٠٥  
٣٦٠٠      ٣٦٠٠      

  
  عالوة إصدار السنداتحساب 

٢٠٠  
١٠٠٠  

  سنداتفوائد ال/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣١/١٢/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٢  

ـ   ١٢٠٠ المكتتبـين فـى    / من ح
  السندات

١/٧/٢٠٠٢  

١٢٠٠      ١٢٠٠      
٤٠٠  
٦٠٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣١/١٢/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

  ١/١/٢٠٠٣  رصيد منقول  ١٠٠٠

١٠٠٠      ١٠٠٠      
٤٠٠  
٢٠٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣١/١٢/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  

  ١/١/٢٠٠٤  رصيد منقول  ٦٠٠

٦٠٠      ٦٠٠      
  ١/١/٢٠٠٥  رصيد منقول  ٢٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  فوائد السندات/ إلى حـ  ٢٠٠
٢٠٠      ٢٠٠      
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)١(١٣٥ 

-٤٧- –  

ويتضح من حساب فوائد السندات أنه نتيجـة لمعالجـة عـالوة اإلصـدار               
كتسوية للفوائد أن تحمل حساب األرباح والخسائر لكل سنة بالعبء الحقيقى للفوائد،            

مطروحا منها قسط توزيـع عـالوة   % ١٢والذى يتمثل فى الفوائد المستحقة بمعدل    
  :اإلصدار، كما بالجدول اآلتى

استهالك خصم   %١٠فوائد بمعدل   السنة المنتهية فى
  اإلصدار

العبء الحقيقى 
  للفائدة

٣١/١٢/٢٠٠٢   
٣١/١٢/٢٠٠٣   
٣١/١٢/٢٠٠٤   
٣١/١٢/٢٠٠٥   

٣٦٠٠  
٧٢٠٠  
٧٢٠٠  
٣٦٠٠  

٢٠٠  
٤٠٠  
٤٠٠  
٢٠٠  

٢٤٠٠  
٦٨٠٠  
٦٨٠٠  
٣٤٠٠  

  ٢٠٤٠٠  ١٢٠٠  ٢١٦٠٠  اجمالى
  
  : حالة سداد السندات على أقساط – ٣

فى هذه الحالة يكون مقدار كل من الفائدة الدورية وقسط توزيع عالوة على               
اإلصدار متناقصا نتيجة للسداد للسندات على أقساط ، وأيضا يجب مالحظة اتفـاق             

  .عن سنة القرضأو اختالف السنة المالية للشركة 
سـدادها علـى   وحالة والمكان المقارنة بين حالة سداد السندات دفعة واحدة     

أقساط تفرض بيانات المثال السابق مع أفتراض أن السندات تـسدد علـى أقـساط               
   .٣٠/٦/٢٠٠٣ فى األولمتساوية ويستحق القسط 
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)١(١٣٥ 

-٤٨- –  

وتمهيـدا  طبقا لهذا الفرض تتفق السنة المالية مع سنة القـرض،           :  الفرض األول 
  :للحل تبدأ بحساب الفوائد الدورية وأقساط استهالك خصم اإلصدار كمايلى

  
  الفوائد  القرض  تاريخ استحقاق الفوائد

٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٥  
  

٦٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  

٧٢٠٠  
٤٨٠٠  
٢٤٠٠  

  ١٤٤٠٠    اجمالى الفوائد
  

  جدول توزيع عالوة اصدار السندات
قسط استهالك   السنة  القرض  السنة المنتهية فى

  الخصم
٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٥  
  

٦٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  

٣  
٢  
١  

٦٠٠  
٤٠٠  
٢٠٠  

  ١٢٠٠      اجمالى األقساط
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)١(١٣٥ 

-٤٩- –  

  قيود اليومية
٧٢٠٠    

٧٢٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول( 

________  

٣٠/٦/٢٠٠٣  

٦٠٠    
٦٠٠  

   إصدار السنداتعالوة/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )القسط األول لتوزيع العالوة(

________  

٣٠/٦/٢٠٠٣  

٦٦٠٠    
٦٦٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣٠/٦/٢٠٠٣  

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  تحملة السندا/      إلى حـ

  )استحقاق الكوبون الثانى(
________  

٣٠/٦/٢٠٠٤  

٤٠٠    
٤٠٠  

  عالوة إصدار السندات/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )القسط الثانى لتوزيع العالوة(

________  

٣٠/٦/٢٠٠٥  

٤٤٠٠    
٤٤٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

  

٣٠/٦/٢٠٠٥  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

)١(١٣٥ 

-٥٠- –  

  حساب فوائد السندات
  حملة السندات/ إلى حـ  ٧٢٠٠

  
٦٠٠  ٣٠/٦/٢٠٠٣  

  
٦٦٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات 
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣٠/٦/٢٠٠٣  
  

٣٠/٦/٢٠٠٣  
٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
  حملة السندات/ إلى حـ  ٤٨٠٠

  
٤٠٠  ٣٠/٦/٢٠٠٤  

  
٤٤٠٠  

ـ   إصـدار عـالوة   / من ح
  السندات 
  ئراألرباح والخسا/ من حـ

٣٠/٦/٢٠٠٤  
  

٣٠/٦/٢٠٠٤  
٤٨٠٠      ٤٨٠٠      
  حملة السندات/ إلى حـ  ٢٤٠٠

  
٢٠٠  ٣٠/٦/٢٠٠٥  

  
٢٢٠٠  

ـ   إصـدار عـالوة   / من ح
  السندات 
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣٠/٦/٢٠٠٥  
  

٣٠/٦/٢٠٠٥  
٢٤٠٠      ٢٤٠٠      

  
  عالوة إصدار السنداتحساب 

٦٠٠  
٦٠٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٣  

ـ   ١٢٠٠ المكتتبـين فـى    / من ح
  السندات

١/٧/٢٠٠٢  

١٢٠٠      ١٢٠٠      
٤٠٠  
٢٠٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٤  

  ١/٧/٢٠٠٣  رصيد منقول  ٦٠٠

٦٠٠      ٦٠٠      
  ١/٧/٢٠٠٤  رصيد منقول  ٢٠٠  ٣٠/٦/٢٠٠٥  فوائد السندات/ إلى حـ  ٢٠٠
٢٠٠      ٢٠٠      

لهذا الفرض تختلف السنة المالية عن سنة القرض ، إذ تبـدأ            طبقا  :  الفرض الثانى 
 وتنتهى  ١/٧ ، بينما تبدأ سنة القرض فى        ٣١/١٢ وتنتهى فى    ١/١السنة المالية فى    
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)١(١٣٥ 

-٥١- –  

 أولهماجدولين ،   بإعداد   ، وكتمهيد للحل يستخرج أنصبة السنوات المالية         ٣٠/٦فى  
  .ر خاص بأقساط استهالك خصم اإلصداوثانيهماخاص بالفوائد ، 

  جدول تحميل فوائد السندات
  أنصبة السنوات المالية  الفوائد المسددة

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  الفوائد  القرض  التاريخ
٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٥  

٦٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  

٧٢٠٠  
٤٨٠٠  
٢٤٠٠  

٣٦٠٠  ٣٦٠٠  
٢٤٠٠  

  
٢٤٠٠  
١٢٠٠  

  
  

١٢٠٠  
  ١٢٠٠  ٣٦٠٠  ٦٠٠٠  ٣٦٠٠  ١٤٤٠٠    اجمالى الفوائد

  
   إصدار السنداتعالوة توزيعجدول 

   الماليةأنصبة السنوات    تبعا لسنة القرضتوزيع العالوةأقساط 
السنة 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  األقساط  النسبة  القرض  المنتهية فى

٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣٠/٦/٢٠٠٥   

٦٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠  

٣  
٢  
١  

٦٠٠  
٤٠٠  
٢٠٠  

٣٠٠  ٣٠٠  
٢٠٠  

  
٢٠٠  
١٠٠  

  
  

١٠٠  
  ١٠٠  ٣٠٠  ٥٠٠  ٣٠٠  ١٢٠٠    اجمالى األقساط
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)١(١٣٥ 

-٥٢- –  

  قيود اليومية
٣٦٠٠    

٣٦٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  )الفوائد المستحقة عن ستة أشهر( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٣٠٠    
٣٠٠  

  عالوة إصدار السندات/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ

  )قسط توزيع العالوة عن ستة أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٣٣٠٠    
٣٣٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

٣٦٠٠  
٣٦٠٠  

  
  

٧٢٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

٣٠/٦/٢٠٠٣  

٢٤٠٠    
٢٤٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن ستة أشهر(

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٥٠٠    
٥٠٠  

   السنداتإصدارعالوة / من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ

  )قسط توزيع العالوة عن سنة(

٣١/١٢/٢٠٠٣  

٥٥٠٠    
٥٥٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
   فوائد السندات/      إلى حـ
  )اتفاق حساب فوائد السندات( 

٣١/١٢/٢٠٠٣  
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)١(١٣٥ 

-٥٣- –  

  حساب فوائد السندات
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ  ٣٦٠٠

  
٣٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٢  

  
٣٣٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٢  
  

٣١/١٢/٢٠٠٢  
٣٦٠٠      ٣٦٠٠      
٣٦٠٠  
٢٤٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣٠/٦/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

٥٠٠  
  

٥٥٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٣  
  

٣١/١٢/٢٠٠٣  
٦٠٠٠      ٦٠٠٠      
٢٤٠٠  
١٢٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣٠/٦/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  

٣٠٠  
  

٣٣٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ ـمن ح

٣١/١٢/٢٠٠٤  
  

٣١/١٢/٢٠٠٤  
٣٦٠٠      ٣٦٠٠      
  حملة السندات/ إلى حـ  ١٢٠٠

  
٣٠/٦/٢٠٠٥  
  

١٠٠  
  

١١٠٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٥  
  

٣١/١٢/٢٠٠٥  
١٢٠٠      ١٢٠٠      

  
  عالوة إصدار السنداتحساب 

٩٠٠  
٣٠٠  

  رصيد مرحل
  لسنداتفوائد ا/ إلى حـ

٣١/١٢/٢٠٠٢  
٣١/١٢/٢٠٠٢  

ـ   ١٢٠٠ المكتتبـين فـى    / من ح
  السندات

١/٧/٢٠٠٢  

١٢٠٠      ١٢٠٠      
٤٠٠  
٥٠٠  

  رصيد مرحل
  فوائد السندات/ إلى حـ

٣١/١٢/٢٠٠٣  
٣١/١٢/٢٠٠٣  

  ١/١/٢٠٠٣  رصيد منقول  ٩٠٠

٩٠٠      ٩٠٠      
١٠٠  
٣٠٠  

  رصيد مرحل
  فوائد السندات/ إلى حـ

٣١/١٢/٢٠٠٤  
٣١/١٢/٢٠٠٤  

  ١/١/٢٠٠٤  د منقولرصي  ٤٠٠

٤٠٠      ٤٠٠      
  ١/١/٢٠٠٥  رصيد منقول  ١٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  فوائد السندات/ إلى حـ  ١٠٠
١٠٠      ١٠٠      
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-٥٤- –  

ويتضح من حساب فوائد السندات أنه نتيجة لمعالجة عالوة إصدار السندات             
كتصحيح للفوائد أن تحمل حساب األرباح والخسائر لكل سـنة بالعـبء الحقيقـى              

مطروحا منها قسط توزيـع     % ١٢للفوائد، والذى يتمثل فى الفوائد المستحقة بمعدل        
  :عالوة اإلصدار، كما بالجدول اآلتى

استهالك خصم   %١٠فوائد بمعدل    فىالسنة المنتهية
  العبء الحقيقى للفائدة  اإلصدار

٣١/١٢/٢٠٠٢   
٣١/١٢/٢٠٠٣   
٣١/١٢/٢٠٠٤   
٣١/١٢/٢٠٠٥   

٣٦٠٠  
٦٠٠٠  
٣٦٠٠  
١٢٠٠  

٣٠٠  
٥٠٠  
٣٠٠  
١٠٠  

٣٣٠٠  
٥٥٠٠  
٣٣٠٠  
١١٠٠  

  ١٣٢٠٠  ١٢٠٠  ١٤٤٠٠  اجمالى
  

  دورية سداد فوائد السندات: ًرابعا 
  

لمحاسبية لفوائد السندات فى حاالت اإلصـدار       أوضحنا فيما سبق المعالجة ا      
بسعر المساواة أو بخصم إصدار أو بعالوة إصـدار متعرضـين فـى كـل حالـة             

  .لالحتماالت المختلفة
ـ       تراض فى جميع الحاال   وكان االف    رض ت هو سداد الفوائد، طبقاً لشروط ق

يا كل مـدة    السندات ، دوريا كل سنة، إال أنه ليس ما يمنع من سداد هذه الفوائد دور              
  .تقل عن سنة، فقد تسدد الفوائد كل ربع أو نصف سنة أو غير ذلك

كل ما يجـب  . هذا الوضع ال يثير، من حيث المبدأ ، مشاكل محاسبية جديدة       
  .كتفى هنا بحالة سداد الفوائد كل ستة شهورراعاته هو دورية سداد الفوائد، ونم

ات المـساهمة    أصدرت إحدى الـشرك    ١/٤/٢٠٠٥رض أنه فى    توكمثال نف   
 جنيه على أن يسدد القـرض       ١٠٢ جنيه بسعر    ١٠٠قيمة اسمية    % ١٢ سند   ٩٠٠

  .١/٤/٢٠٠٧على ثالث سنوات بأقساط سنوية متساوية وتستحق القسط األول فى 
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-٥٥- –  

 من كل   ١/٤ و   ١/١٠فإذا علمت أن فوائد السندات تسدد كل ستة شهور فى             
  . من كل عام٣١/١٢نتهى فى سنة من سنوات القرض ، وأن السنة المالية لشركة ت

  :فالمطلوب 
قيود اليومية الخاصة بإثبات استحقاق الفوائد وتسويتها وأقفالها فى كـل مـن              - ١

 .السنة المالية األولى والثانية
 .حساب فوائد السندات وحساب عالوة اإلصدار حتى يتم سداد القرض - ٢

خـاص  ا  أولهم جدولين   إعدادكتمهيد للحل تستخرج أنصبة السنوات المالية ب      
  . خاص بعالوة اإلصداروثانيهمابالفوائد 

  جدول تحميل فوائد السندات
  أنصبة السنوات المالية  الفوائد المسددة

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الفوائد  القرض  التاريخ
١/١٠/٢٠٠٥  
١/٤/٢٠٠٦  
١/١٠/٢٠٠٦  
١/٤/٢٠٠٧  
١/١٠/٢٠٠٧  
١/٤/٢٠٠٨  
١/١٠/٢٠٠٨  
١/٤/٢٠٠٩  

٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠  

٥٤٠٠  
٥٤٠٠  
٥٤٠٠  
٥٤٠٠  
٣٦٠٠  
٣٦٠٠  
١٨٠٠  
١٨٠٠  

٥٤٠٠  
٣٧٠٠  

  
٢٧٠٠  
٥٤٠٠  
٢٧٠٠  

  
  
  

٢٧٠٠  
٣٦٠٠  
١٨٠٠  

  
  
  
  
  

١٨٠٠  
١٨٠٠  
٩٠٠  

  
  
  
  
  
  
  

٩٠٠  
  ٩٠٠  ٤٥٠٠  ٨١٠٠  ١٠٨٠٠  ٨١٠٠  ٣٢٤٠٠  اجمالى الفوائد

  توزيع عالوة إصدار السنداتجدول 
  بة السنوات الماليةأنص  اقساط توزيع العالوة تبعا لسنة القرض

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  األقساط  النسبة  القرض  السنة المنتهية فى
١/٤/٢٠٠٦  
١/٤/٢٠٠٧  
١/٤/٢٠٠٨  
١/٤/٢٠٠٩  

٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠  

٣  
٣  
٢  
١  

٦٠٠  
٦٠٠  
٤٠٠  
٢٠٠  

١٥٠  ٤٥٠  
٤٥٠  

  
١٥٠  
٣٠٠  

  
  

١٠٠  
١٥٠  

  
  
  

٥٠  
  ٥٠  ٢٥٠  ٤٥٠  ٦٠٠  ٤٥٠  ١٨٠٠    اجمالى الفوائد
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  وميةقيود الي
٥٤٠٠    

٥٤٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول( 

________  

١/١٠/٢٠٠٥  

٢٧٠٠    
٢٧٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن ثالثة أشهر( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٥٠    
٤٥٠  

  نداتعالوة إصدار الس/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ

  )قسط توزيع العالوة عن تسعة شهور(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٧٦٥٠    
٧٦٥٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٢٧٠٠  
٢٧٠٠  

  
  

٥٤٠٠  
  الفوائد المستحقة/ من حـ
  تفوائد السندا/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )سداد الكوبون الثانىاستحقاق (

________  

١/٤/٢٠٠٦  

٥٤٠٠    
٥٤٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق سداد الكوبون الثالث(

________  

١/١٠/٢٠٠٦  

٢٧٠٠    
٢٧٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )المستحقة عن ثالثة أشهرالفوائد (
________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٦٠٠    
٦٠٠  

   السنداتإصدارعالوة / من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )قسط توزيع العالوة عن سنة ( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

١٠٢٠٠    
١٠٢٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
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-٥٧- –  

  حساب فوائد السندات
٥٤٠٠  
٢٧٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

١/١٠/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٥٠  
  

٧٦٥٠  

ـ  عـالوة إصـدار    / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٥  
  

٣١/١٢/٢٠٠٥  
٨١٠٠      ٨١٠٠      
٢٧٠٠  
٥٤٠٠  
٢٧٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  اتحملة السند/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

١/٤/٢٠٠٦  
١/١٠/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

١٠٨٠٠  
  

١٠٢٠٠  

ـ   إصـدار عـالوة   / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٦  
  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
١٠٨٠٠      ١٠٨٠٠      
٢٧٠٠  
٣٦٠٠  
١٨٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

١/٤/٢٠٠٧  
١/١٠/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

٤٥٠  
  

٧٦٥٠  

ـ   إصـدار عـالوة   / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٧  
  

٣١/١٢/٢٠٠٧  
٨١٠٠      ٨١٠٠      
١٨٠٠  
١٨٠٠  
٩٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

١/٤/٢٠٠٨  
١/١٠/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

٢٥٠  
  

٤٢٥٠  

ـ   ارإصـد عـالوة   / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٨  
  

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٤٥٠٠      ٤٥٠٠      
  ٥٠  ١/٤/٢٠٠٩  حملة السندات/ إلى حـ  ٩٠٠

  
٨٥٠  

ـ   إصـدار عـالوة   / من ح
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
٩٠٠      ٩٠٠      
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  عالوة إصدار السنداتحساب 
٤٥٠  
١٣٥٠  

  لسنداتفوائد ا/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣١/١٢/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  

ـ   ١٨٠٠ المكتتبـين فـى    / من ح
  السندات

١/٤/٢٠٠٥  

١٨٠٠      ١٨٠٠      
٦٠٠  
٧٥٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣١/١٢/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ١/١/٢٠٠٦  رصيد منقول  ١٣٥٠

١٣٥٠      ١٣٥٠      
٤٥٠  
٣٠٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحلة

٣١/١٢/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

  ١/١/٢٠٠٧  رصيد منقول  ٧٥٠

٧٥٠      ٧٥٠      
٢٥٠  
٥٠  

  فوائد السندات/ إلى حـ
  رصيد مرحل

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

  ١/١/٢٠٠٨  رصيد منقول  ٣٠٠

  ١/١/٢٠٠٩  رصيد منقول  ٥٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩  فوائد السندات/ إلى حـ  ٥٠
٥٠      ٥٠      

  

  سداد الفوائد حلملة السندات: ًخامسا 
لحـساب  ) الكوبـون (خ االستحقاق تقيد قيمة الفائدة الدورية       بينا أنه فى تاري     

  .حملة السندات، ولكننا لم نبين كيفية سداد هذه الفوائد لحملة السندات
فعند استحقاق سداد هذه الفائدة تخطر الشركة البنك بذلك وتطلـب منـه أن                

قيـد  خطـارات ت  ومن واقـع اإل   . م به من حملة السندات    يدفع قيمة الكوبون لمن يتقد    
  :الشركة بما تم سداده من الكوبون بالقيد اآلتى

  حملة السندات/ من حـ    
  البنــك/       إلى حـ

إال أن الشركة قد تفضل فتح حساب خاص لصرف الفوائـد خـصما مـن                 
الحساب الجارى للبنك، حتى يمثل رصيد هذا الحساب الجارى بعد الخـصم حجـم              

  : اآلتىبالقيدنك بفتح هذا الحساب الخاص السيولة المتاح للشركة ، فعند أخطار الب
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-٥٩- –  

  ...... كوبون رقم –بنك صرف الفوائد / من حـ    
  البنك/      إلى حـ

 البنك تقيد الشركة ما تم سداده من الكوبون خصما من           إخطاراتومن واقع     
  :الحساب الخاص بالقيد اآلتى

  حملة السندات/ من حـ    
  ...... رقم  كوبون–بنك صرف الفوائد /       إلى حـ

ولحين صرف قيمة الكوبون بالكامل يكون رصيد حساب حملـة الـسندات              
  .مساويا لرصيد حساب بنك صرف الفوائد

 أصدرت احدى الشركات المـساهمة      ١/١١/٢٠٠٢وكمثال نفرض أنه فى       
 جنيه ، على أن يسدد قرض السندات بعد عشر          ١٠٠قيمة اسمية   % ١٢ سند   ١٠٠٠

فع الفوائد سنويا بحيث تستحق الفائدة األولـى فـى           وتد ٣١/١٠/٢٠١٢سنوات فى   
٣١/١٠/٢٠٠٣.  

، طلبت الشركة فتح حساب     ) ميعاد استحقاق الكوبون الثامن    (٣١/١٠/٢٠١٠  وفى  
خاص لصرف الفوائد خصما من الحساب الجارى، وطبقاً لكشف حساب البنك حتى            

  .م سند قد صرفوا الفوائد المستحقة له٨٠٠ تبين أن حملة ٣١/١٢/٢٠١٠
 مـن كـل عـام      ٣١/١٢فاذا علمت أن السنة المالية للشركة تنتهـى فـى             
  : فالمطلوب

قيود اليومية الخاصة بفوائد السندات خـالل الـسنة الماليـة المنتهيـة فـى                - ١
٣١/١٢/٢٠١٠.  

، كمـا  " بنك صرف الفوائـد  " و  " ملة السندات   ح"و  " فوائد السندات "حسابات   - ٢
  .تظهر خالل تلك السنة

  .المعلومات على الحسابات والقوائم الختامية فى تلك السنةبيان تأثير هذه  - ٣
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-٦٠- –  

  قيود اليومية
٢٠٠٠  
١٠٠٠٠  

  
  

١٢٠٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد المستندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )الثامناستحقاق الكوبون ( 

________  

٣١/١٠  

١٢٠٠٠    
١٢٠٠٠  

   الكوبون الثامن–بنك صرف الفوائد / من حـ
  البنك/     إلى حـ 

  )فتح حساب خاص لصرف الكوبون الثامن(
________  

٣١/١٠  

٩٦٠٠    
٩٦٠٠  

  حملة السندات/ من حـ
   الكوبون الثامن–بنك صرف الفوائد /      إلى حـ

 كشف – سند ٨٠٠صرف الفوائد المستحقة عن (
  )..... حساب رقم 

________  

٣١/١٢  

٢٠٠٠    
٢٠٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/ لى حـ     إ

  )الفوائد المستحقة عن شهرين(
________  

٣١/١٢  

١٢٠٠    
١٢٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )اقفال حساب فوائد السندات(

  

٣١/١٢  
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  حساب فوائد السندات
١٠٠٠٠  
٢٠٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

٣١/١٠  
٣١/١٢  

  ٣١/١٢  األرباح والخسائر/ من حـ  ١٢٠٠٠

١٢٠٠٠      ١٢٠٠٠      

  حساب حملة السندات
٩٦٠٠  
٢٤٠٠  

  بنك صرف الفوائد/إلى حـ
  )ميزانية(رصيد مرحل 

٣١/١٢  
٣١/١٢  

٢٠٠٠  
١٠٠٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

٣١/١٠  
٣١/١٠  

١٢٠٠٠      ١٢٠٠٠      

  امن الكوبون الث–حساب بنك صرف الفوائد 
  ٩٦٠٠  ٣١/١٠  البنك/ إلى حـ  ١٢٠٠٠

٢٤٠٠  
  حملة السندات/ من حـ

  )ميزانية(رصيد مرحل 
٣١/١٢  
٣١/١٢  

١٢٠٠٠      ١٢٠٠٠      

  ٣١/١٢/٢٠١٠حساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 
  فوائد السندات/ إلى حـ  ١٢٠٠٠

  
        

  ٣١/١٢/٢٠١٠الميزانية بتاريخ 
  ١٠٠٠٠٠    بنك صرف الفوائد  ٢٤٠٠

  
٢٤٠٠  
٢٠٠٠  

 سند قيمة   ١٠٠٠سندات بـ   
   جنيه١٠٠اسمية 

  )فوائد(حملة السندات 
  فوائد مستحقة

٣١/١٢  
٣١/١٢  
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  املبحث الثالث
  داتـــداد السنـــس

  
يتعين سداد أو استهالك السندات، كأى قرض من القروض، فـى تـواريخ               

  .استحقاقها المحددة عند اإلصدار
عر اإلصدار فان هناك ثالث احتماالت للقيمة التى       وكما هو الحال بالنسبة لس      

يتم على أساسها سداد السندات، السداد بالقيمة االسمية، أو السداد بعالوة أو الـسداد              
  .بخصم ، هذا وقد يتم سداد السندات دفعة واحدة أو على أقساط

وتدبيرا للمال الالزم لسداد السندات، وخاصة إذا تم سدادها دفعة واحدة، قد               
  .لجأ الشركة لتكوين احتياطى لهذا الغرض مع استثماره خارج الشركةت

ونتناول فى هذا المبحث المعالجة المحاسبية لهذه النقاط، وينقـسم المبحـث              
  :طبقاً لما يلى

  .سداد السندات بالقيمة األسمية - ١
  .سداد السندات بعالوة - ٢
  .سداد السندات بخصم - ٣
  .تمويل سداد السندات - ٤
  

  ت بالقيمة االمسيةسداد السندا: ًأوال 
كليـا أو جزئيـاً     (فى تاريخ استحقاق السداد يقفل حساب قرض الـسندات            

  .بجعله مدينا وحساب حملة السندات دائناً) بحسب األحوال
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وعند سداد حملة السندات، طبقا لكشوف حساب البنك ، يجعل حساب حملة              
  .السندات مدينا وحساب البنك دائنا

ق لحملة السندات من حساب خاص خـصما        هذا وقد يتقرر صرف المستح      
  ذلك بجعل حساب بنك سداد السندات مدينا وحساب        فيقيدمن الحساب الجارى بالبنك     

قيد ما سدد من هذا الحساب الخـاص        البنك دائناً ، وطبقاً لكشوف الحساب الدورية ي       
  .جعل حساب حملة السندات مدينا وحساب بنك سداد السندات دائناًب

تناول فيما يلى مثالين ، احدهما متعلق بحالة سداد الـسندات       وإيضاحا لذلك ن    
  .دفعة واحدة، واآلخر خاص بسداد السندات على أقساط

  : حالة سداد السندات دفعة واحدة– ١
  ١/١٠/٢٠٠٥كمثل نفرض أن شركة مساهمة كانت قد أصـدرت بتـاريخ              
متهـا   جنيه على أن تـسدد هـذه الـسندات بقي       ١٠٠قيمة اسمية   % ١٠ سند   ١٠٠٠

  .١/١٠/٢٠١٠األسمية بعد خمس سنوات أى فى 
وفى ذلك التاريخ أخطرت الشركة البنك بفتح حساب خاص لسداد الـسندات          

خصما من الحساب الجارى، وطبقا لكشوف الحساب الـواردة مـن البنـك حتـى               
  . سند٩٠٠ تم صرف المستحق عن ٣١/١٢/٢٠١٠

  :والمطلوب
  .اتقيود اليومية الخاصة بإثبات سداد السند - ١
 والميزانيـة   ٣١/١٢/٢٠٠٩بيان اثر العمليات السابقة على الميزانية بتاريخ         - ٢

   .٣١/١٢/٢٠١٠بتاريخ 
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  قيود اليومية
١٠٠٠٠٠    

١٠٠٠٠٠  
  قرض السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  ) جنيه١٠٠ سند قيمة اسمية ١٠٠٠قرار سداد ( 

________  

١/١٠/٢٠١٠  

١٠٠٠٠٠    
١٠٠٠٠٠  

  سداد السنداتبنك / من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )فتح حساب خاص لسداد حملة السندات(
________  

١/١٠/٢٠١٠  

٩٠٠٠٠    
٩٠٠٠٠  

  السنداتحملة / من حـ
  بنك سداد السندات/      إلى حـ

 سند طبقا لكشوف ٩٠٠سداد المستحق عن (
  )حساب البنك

٣١/١٢/٢٠١٠  

  ٣١/١٢/٢٠٠٩الميزانية بتاريخ 
      ١٠٠٠٠٠  

  
٢٥٠٠  

  

 سند قيمة اسـمية     ١٠٠٠دات بـ   سن
   جنيه١٠٠

  فوائد مستحقة

ويالحظ أن الفوائد المستحقة الظاهرة فى الميزانية تمثل الفوائـد المـستحقة            

  ).ــ× ـــ × ١٠٠٠٠٠(٣١/١٢/٢٠٠٩إلى ١/١٠/٢٠٠٩عن ثالثة أشهر من 

  ٣١/١٢/٢٠١٠الميزانية بتاريخ 
  ١٠٠٠٠    بنك سداد السندات  ١٠٠٠٠

  
  حملة السندات

  )سندات مستهلكة( 

١٠  
١٠٠ 

٢  
١٢ 
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  : حالة سداد السندات على أقساط – ٢
 لهذه الحالة نفرض فى المثال السابق أن السندات تسدد على خمـسة      إيضاحا  

  .١/١٠/٢٠٠٦أقساط سنوية متساوية بحيث يستحق القسط األول فى 
أخطرت الشركة البنك بفتح حساب خاص لسداد الـسندات       وفى ذلك التاريخ    

 الحساب الجارى، وطبقاً لكشوف الحساب الواردة مـن البنـك     المستهلكة خصما من  
  . سند١٩٠ تم صرف المستحق عن ٣١/١٢/٢٠٠٦حتى 

  :والمطلوب
  .قيود اليومية الخاصة بإثبات سداد القسط األول من السندات - ١
   .٣١/١٢/٢٠٠٦بيان اثر العمليات السابقة على الميزانية بتاريخ  - ٢

  قيود اليومية
٢٠٠٠٠    

٢٠٠٠٠  
  ض السنداتقر/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  ) جنيه١٠٠ سند قيمة اسمية ٢٠٠قرار سداد ( 

________  

١/١٠/٢٠٠٦  

٢٠٠٠٠    
٢٠٠٠٠  

  سداد السنداتبنك / من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )فتح حساب خاص لسداد حملة السندات(
________  

١/١٠/٢٠٠٦  

١٩٠٠٠    
١٩٠٠٠  

  حملة السندات/ من حـ
   سداد السنداتبنك/      إلى حـ

   سند طبقا١٩٠سداد المستحق عن (
  ) لكشوف حساب البنك

  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
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  ٣١/١٢/٢٠٠٩الميزانية بتاريخ 
  ٨٠٠٠٠  بنك سداد السندات  ١٠٠٠

  
٢٠٠٠  
١٠٠٠  

  

قيمة اسمية % ١٠ سند ٨٠٠( سندات 
  ) جنيه ١٠٠

  فوائد مستحقة
  حملة السندات

  )سندات مستهلكة( 
تحقة الظاهرة فى الميزانية تمثل الفوائـد المـستحقة       ويالحظ أن الفوائد المس     

  ).ــ× ـــ × ٨٠٠٠٠( سند لمدة ثالثة أشهر ٨٠٠عن 

  
  سداد السندات بعالوة: ًثانيا 

فى الحالة يسدد لحامل السند، طبقاً لشروط االكتتاب ، مبلغا أكبر من القيمة               
  ".عالوة سداد"االسمية للسند، ويطلق على هذا المبلغ اصطالح 

ادة إذا كان معدل فائدة السند اقل من سعر         بعالوة يتم فى الع   بسداد السندات   و  
 هذا السند، ومن ثم فان هذه العالوة ال تختلـف  إصدارالفائدة السائد فى السوق وقت    

 السندات فى كون معالجـة كليهمـا كتـسوية لفائـدة            إصدار من خصم     طبيعتها فى
الدفاتر وقت إصـدار الـسندات       خصم اإلصدار يظهر فى      السندات مع مالحظة أن   

ومن ثم يستهلك طبقا لإلطار السابق بيانه، أما عالوة سداد السندات فهو مبلغ يـسدد              
ن ثم توزع علـى      االسمية عند استحقاق سدادها، وم     لحملة السندات زيادة عن القيمة    

عمر قرض السندات بحيث تكون حصيلة هذا التوزيع كافية لسداد العالوة فى ميعاد             

١٠  
١٠٠ 

٢  
١٢ 
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وطبقا لذلك يتم توزيع عالوة سداد السندات طبقاً لإلطـار          . عيد سداد السندات  أو موا 
  :التالى
توزيع عالوة سداد السندات على مدة تعادل عمر قرض          : مدة توزيع العالوة   - ١

  .للسندات
يحدد القسط الخاص بكل سـنة ماليـة بحيـث           : تحديد قسط توزيع العالوة    - ٢

  .ايتناسب مع مقدار السندات المتداولة خالله
لكى يعكس حساب فوائد السندات العبء الحقيقـى  : إثبات قسط توزيع العالوة  - ٣

لها يقيد قسط توزيع عالوة سداد السندات كتصحيح لحـساب الفوائـد بالقيـد            
  : اآلتى

  فوائد السندات/ من حـ    
  عالوة سداد السندات/      إلى حـ

دات دفعة واحـدة أو  فى تاريخ استحقاق سداد السن : إثبات استحقاق العـالوة    - ٤
القيمة االسـمية   (على أقساط يجعل حساب حملة السندات دائنا بالمستحق لهم          

  :بالقيد اآلتى) للسندات المستهلكة زائدا العالوة المستحقة
  )القيمة االسمية(قرض السندات / من حـ    

  )عالوة السداد( عالوة سداد السندات / من حـ
  )العالوة+ االسمية القيمة (حملة السندات /      إلى حـ

وإذا فتح حساب خاص بالبنك لسداد حملة السندات يالحـظ أن مبلـغ هـذا            
الحساب يعادل المستحق لحملة السندات، أى القيمة االسـمية للـسندات المـستهلكة             

  .مضافا إليها عالوة السداد المستحقة
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د وإيضاحا لهذا اإلطار نتناول فيما يلى مثالين ، أحدهما متعلق بحالـة سـدا     
  .السندات دفعة واحدة، واآلخر خاص بسداد السندات على أقساط

  :   حالة سداد السندات دفعة واحدة - ١
 ١/١٠/٢٠٠٥كمثال نفرض أن شركة مساهمة كانت قد أصدرت بتـاريخ             

 جنيه على أن تسدد هـذه الـسندات بـسعر       ١٠٠قيمة اسمية   % ١٠ سند   ٩٠٠عدد  
  .١/١٠/٢٠١٠ جنيه بعد خمس سنوات أى فى ١٠٢

وفى ذلك التاريخ أخطرت الشركة البنك بفتح حساب خاص لسداد الـسندات          
خصما من الحساب الجارى، وطبقاً لكشوف الحساب الـواردة مـن البنـك حتـى               

  . سند١٨٥٠ تم صرف المستحق عن ٣١/١٢/٢٠١٠
  :والمطلوب

قيود اليومية الخاصة بإثبات إستحقاق الفوائد وتسويتها وأقفالها فى كـل مـن              - ١
علما بأن الفوائد سنوية وتستحق الفائدة األولـى        . لمالية األولى والثانية  السنة ا 

  .١/١/٢٠٠٦فى 

 .قيد اليومية الالزمة إلثبات سداد السندات - ٢

 .حساب فوائد السندات وحساب عالوة سداد السندات خالل مدة القرض - ٣

 و  ٣١/١٢/٢٠٠٨بيان أثر العمليـات الـسابقة علـى الميزانيـة بتـواريخ              - ٤
  .٣١/١٢/٢٠١٠و  ٣١/١٢/٢٠٠٩

كتمهيد للحل يستخرج أنصبة السنوات المالية من الفوائد ومن عالوة سـداد            
  .السندات، وذلك الختالف سنة القرض عن السنة المالية للشركة
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  تحميل فوائد السنداتجدول 
  الماليةأنصبة السنوات   الفوائد المسددة

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الفوائد  القرض  التاريخ
١/١٠/٢٠٠٦  
١/١٠/٢٠٠٧   
١/١٠/٢٠٠٨  
١/١٠/٢٠٠٩  
١/١٠/٢٠١٠  

٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  

٩٠٠٠  
٩٠٠٠  
٩٠٠٠  
٩٠٠٠  
٩٠٠٠  

٦٧٥٠  ٢٢٥٠  
٢٢٥٠  

  
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  

  
  

٦٧٥٠  
٢٢٥٠  

  
  
  

٦٧٥٠  
٢٢٥٠  

  
  
  
  

٦٧٥٠  
  ٦٧٥٠  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  ٢٢٥٠  ٤٥٠٠٠    اجمالى األقساط

  توزيع عالوة سداد السنداتجدول 
  أنصبة السنوات المالية  توزيع العالوةتبعا لسنوات القرضأقساط 

السنة 
  القرض   فىالمنتهية

النس
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  األقساط  بة

١/١٠/٢٠٠٦  
١/١٠/٢٠٠٧   
١/١٠/٢٠٠٨  
١/١٠/٢٠٠٩  
١/١٠/٢٠١٠  

٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  

١  
١  
١  
١  
١  

٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  

٢٧٠  ٩٠  
٩٠  

  
٢٧٠  
٩٠  

  
  

٢٧٠  
٩٠  

  
  
  

٢٧٠  
٩٠  

  
  
  
  

٢٧٠  

  ٢٧٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٢٦٠  ٩٠  ١٨٠٠    اجمالى األقساط
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)١(١٣٥ 

-٧٠- –  

  قيود اليومية
٢٢٥٠    

٢٢٥٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  )الفوائد المستحقة عن الثالث أشهر( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٩٠    
٩٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  لسنداتعالوة سداد ا/      إلى حـ

  )قسط توزيع العالوة عن ثالثة أشهر( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٢٣٤٠    
٢٣٤٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٢٢٥٠  
٦٧٥٠  

  
  

٩٠٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  نداتحملة الس/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

١/١٠/٢٠٠٦  

٢٢٥٠    
٢٢٥٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن الثالث أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٣٦٠    
٣٦٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  عالوة سداد السندات/      إلى حـ
  )قسط توزيع العالوة عن سنة(

____  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٩٣٦٠    
٩٣٦٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

٣١/١٢/٢٠٠٦  
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)١(١٣٥ 

-٧١- –  

   سداد السنداتإثباتقيود 
٩٠٠٠٠  
١٨٠٠  

  
  

٩١٨٠٠  

  قرض السندات/ من حـ
  عالوة سداد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
 جنيه ١٠٠ اسمية  سند قيمة٩٠٠قرار سداد ( 

  ) جنيه ١٠٢بسعر 
________  

١/١٠/٢٠١٠  

٩١٨٠٠    
٩١٨٠٠  

  بنك سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )فتح حساب خاص لسداد حملة السندات( 
________  

١/١٠/٢٠١٠  

٨٦٧٠٠    
٨٦٧٠٠  

  حملة السندات/ من حـ
  بنك سداد السندات/      إلى حـ

  لكشوف  سند طبقا ٨٥٠سداد المستحق عن (
  )حساب البنك

  

٣١/١٢/٢٠١٠  
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)١(١٣٥ 

-٧٢- –  

  حساب فوائد السندات
٢٢٥٠  

٩٠  
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  عالوة  سـداد    / إلى ح
  السندات

٣١/١٢/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  

ـــ  ٢٣٤٠ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٢٣٤٠      ٢٣٤٠      
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

عـالوة سـداد   / حـإلى  
  السندات

١/١٠/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

ـــ  ٩٣٦٠ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٩٣٦٠      ٩٣٦٠      
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  عـالوة سـداد   / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

ـــ  ٩٣٦٠ ــن ح ــاح / م األرب
  ئروالخسا

٣١/١٢/٢٠٠٧  

٩٣٦٠      ٩٣٦٠      
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  عـالوة سـداد   / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

ـــ  ٩٣٦٠ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠٠٨  

٩٣٦٠      ٩٣٦٠      
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  
٣٦٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  المستحقةالفوائد / إلى حـ
ـ  عـالوة سـداد   / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  

ـــ  ٩٣٦٠ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٩٣٦٠      ٩٣٦٠      
٦٧٥٠  
٢٧٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  عـالوة سـداد   / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠١٠  
٣١/١٢/٢٠١٠  

ـــ  ٧٠٢٠ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠١٠  

٧٠٢٠      ٧٠٢٠      
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)١(١٣٥ 

-٧٣- –  

  عالوة سداد السنداتحساب 
  ٣١/١٢/٢٠٠٥  فوائد السندات/ من حـ  ٩٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  رصيد مرحل  ٩٠
٩٠      ٩٠      

  ٩٠  ٣١/١٢/٢٠٠٦  مرحلرصيد   ٤٥٠
٣٦٠  

  منقولرصيد 
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

٤٥٠      ٤٥٠      
  ٣٦٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧  مرحلرصيد   ٨١٠

٤٥٠  
   منقولرصيد
  داتفوائد السن/ من حـ

١/١/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

٨١٠      ٨١٠      
  ٨١٠  ٣١/١٢/٢٠٠٨  مرحلرصيد   ١١٧٠

٣٦٠  
  منقولرصيد 
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

١١٧٠      ١١٧٠      
  ١١٧٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩  مرحلرصيد   ١٥٣٠

٣٦٠  
  منقولرصيد 
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  

١٥٣٠      ١٥٣٠      
ـ   ١٨٠٠ حملــة / إلـى حــ

  السندات
١٥٣٠  ١/١٠/٢٠١٠  

٢٧٠  
  منقولرصيد 
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠١٠  
٣١/١٢/٢٠١٠  

١٨٠٠      ١٨٠٠      
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الميزانية بتاريخ 

      ٩٠٠٠٠  
  

١١٧٠  

قيمة اسمية  % ١٠ سند   ٩٠٠(سندات  
  ) جنيه١٠٢ جنيه تسدد بسعر ١٠٠

  عالوة سداد السندات
    ٩١١٧٠      
  فوائد مستحقة    ٢٢٥٠    
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)١(١٣٥ 

-٧٤- –  

  ٣١/١٢/٢٠٠٩الميزانية بتاريخ 
      ٩٠٠٠٠  

  

١٥٣٠  

قيمة اسمية  % ١٠ سند   ٩٠٠(سندات  

  ) جنيه١٠٢ جنيه تسدد بسعر ١٠٠

  عالوة سداد السندات

    ٩١٥٣٠      

  فوائد مستحقة    ٢٢٥٠    

  
  ٣١/١٢/٢٠١٠الميزانية بتاريخ 

  حملة السندات    ٥١٠٠  بنك سداد السندات  ٥١٠٠
  )سندات مستهلكة( 

  

  :د السندات على أقساط حالة سدا – ٢
فى هذه الحالة يجعل حساب عالوة سداد السندات مدينا دوريا، وذلك بمقدار              

 لهذه الحالة نفـرض فـى المثـال      وإيضاحاالعالوة التى تخص السندات المستهلكة،      
السابق أن السندات تسدد على قسطين سنويين متساويين بحيث يستحق القسط األول            

  ).اإلصدارع سنوات من بعد أرب ( ١/١٠/٢٠٠٩فى 
رت الشركة البنك بفتح حساب خاص لسداد الـسندات     وفى ذلك التاريخ اخط     

لـواردة مـن البنـك حتـى        خصما من الحساب الجارى، وطبقا لكشوف الحساب ا       
  . سند٤٤٠ن م صرف المستحق ع ت٣١/١٢/٢٠٠٩
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)١(١٣٥ 

-٧٥- –  

  :والمطلوب
 فى كـل مـن      قيود اليومية الخاصة بإثبات استحقاق الفوائد وتسويتها وأقفالها        - ١

 .السنة المالية األولى والثانية
القـسط  (١/١٠/٢٠٠٩ت سـداد الـسندات بتـاريخ    ليومية الالزمة الثباقيود   - ٢

 ).األول
 .حساب فوائد السندات وعالوة سداد السندات خالل مدة القرض - ٣
 والميزانيـة  ٣١/١٢/٢٠٠٨بيان اثر العمليات السابقة على الميزانية بتـاريخ    - ٤

 .٣١/١٢/٢٠٠٩بتاريخ 
تمهيد للحل يستخرج أنصبة السنوات المالية من الفوائد ومن عالوة الـسداد            ك

  .وذلك الختالف سنة القرض عن السنة المالية بالشركة
  

  تحميل فوائد السنداتجدول 
  الماليةأنصبة السنوات   الفوائد المسددة

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الفوائد  القرض  التاريخ
١/١٠/٢٠٠٦  
١/١٠/٢٠٠٧   
١/١٠/٢٠٠٨  
١/١٠/٢٠٠٩  
١/١٠/٢٠١٠  

٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٩٠٠٠٠  
٤٥٠٠٠  

٩٠٠٠  
٩٠٠٠  
٩٠٠٠  
٩٠٠٠  
٤٥٠٠  

٦٧٥٠  ٢٢٥٠  
٢٢٥٠  

  
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  

  
  

٦٧٥٠  
٢٢٥٠  

  
  
  

٦٧٥٠  
١١٢٥  

  
  
  
  

٣٣٧٥  
  ٣٣٧٥  ٧٨٧٥  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  ٢٢٥٠  ٤٠٥٠٠    الفوائداجمالى 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

)١(١٣٥ 

-٧٦- –  

  
  توزيع عالوة سداد السنداتدول ج

  

  الماليةأنصبة السنوات   لسنوات القرضأقساط توزيع العالوةتبعا 

السنة 

   فىالمنتهية
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  األقساط  النسبة  القرض

١/١٠/٢٠٠٦  

١/١٠/٢٠٠٧   

١/١٠/٢٠٠٨  

١/١٠/٢٠٠٩  

١/١٠/٢٠١٠  

٩٠٠٠٠  

٩٠٠٠٠  

٩٠٠٠٠  

٩٠٠٠٠  

٤٥٠٠٠  

٢  

٢  

٢  

٢  

١  

٤٠٠  

٤٠٠  

٤٠٠  

٤٠٠  

٢٠٠  

٣٠٠  ١٠٠  

١٠٠  

  

٣٠٠  

١٠٠  

  

  

٣٠٠  

١٠٠  

  

  

  

٣٠٠  

٥٠  

  

  

  

  

١٥٠  

  

  ١٥٠  ٣٥٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ١٠٠  ١٨٠٠    اجمالى األقساط
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)١(١٣٥ 

-٧٧- –  

  قيود اليومية
٢٢٥٠    

٢٢٥٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  )الفوائد المستحقة عن الثالث أشهر( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

١٠٠    
١٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  عالوة سداد السندات/      إلى حـ

  )قسط توزيع العالوة عن ثالثة أشهر( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٢٣٥٠    
٢٣٥٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٢٢٥٠  
٦٧٥٠  

  
  

٩٠٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )ستحقاق الكوبون األولا(

________  

١/١٠/٢٠٠٦  

٢٢٥٠    
٢٢٥٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن الثالث أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٤٠٠    
٤٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  عالوة سداد السندات/      إلى حـ
  )قسط توزيع العالوة عن سنة(

____  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٩٤٠٠    
٩٤٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
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)١(١٣٥ 

-٧٨- –  

  إثبات سداد السنداتقيود 
٤٥٠٠٠  
٩٠٠  

  
  

٤٥٩٠٠  

  قرض السندات/ من حـ
  عالوة سداد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
 جنيه ١٠٠ة اسمية  سند قيم٤٥٠قرار سداد ( 

  ) جنيه ١٠٢بسعر 
________  

١/١٠/٢٠٠٩  

٤٥٩٠٠    
٤٥٩٠٠  

  بنك سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )فتح حساب خاص لسداد حملة السندات( 
________  

١/١٠/٢٠٠٩  

٤٤٨٨٠    
٤٤٨٨٠  

  حملة السندات/ من حـ
  بنك سداد السندات/      إلى حـ

   طبقا لكشوف  سند٤٤٠سداد المستحق عن (
  )ساب البنكح

  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
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)١(١٣٥ 

-٧٩- –  

  حساب فوائد السندات
٢٢٥٠  
١٠٠  

  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  عالوة  سـداد    / إلى ح
  السندات

٣١/١٢/٢٠٠٥  
٣١/١٢/٢٠٠٥  

ـــ  ٢٣٥٠ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٢٣٥٠      ٢٣٥٠      
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  
٤٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  وة سـداد  عـال / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

ـــ  ٩٤٠٠ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٩٤٠٠      ٩٤٠٠      
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  
٤٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  عـالوة سـداد   / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

ـــ  ٩٤٠٠ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/٣/٢٠٠٧  

٩٤٠٠      ٩٤٠٠      
٦٧٥٠  
٢٢٥٠  
٤٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  عـالوة سـداد   / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

ـــ  ٨٢٢٥ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠٠٨  

٩٤٠٠      ٩٤٠٠      
٦٧٥٠  
١١٢٥  
٣٥٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ
ـ  عـالوة سـداد   / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  

ـــ  ٨٢٢٥ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٨٢٢٥      ٨٢٢٥      
٣٣٧٥  
١٥٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
ـ  عـالوة سـداد   / إلى ح
  السندات

١/١٠/٢٠١٠  
٣١/١٢/٢٠١٠  

ـــ  ٣٥٢٥ ــن ح ــاح / م األرب
  والخسائر

٣١/١٢/٢٠١٠  

٣٥٢٥      ٣٥٢٥      
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)١(١٣٥ 

-٨٠- –  

  الوة سداد السنداتعحساب 
  ٣١/١٢/٢٠٠٥  فوائد السندات/ من حـ  ١٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  رصيد مرحل  ١٠٠
١٠٠      ١٠٠      
  ١٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٦  مرحلرصيد   ٥٠٠

٤٠٠  
  منقولرصيد 
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

٥٠٠      ٥٠٠      
  ٥٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧  مرحلرصيد   ٩٠٠

٤٠٠  
  نقولرصيد م
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

٩٠٠      ٩٠٠      
  ٩٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٨  مرحلرصيد  ١٣٠٠

٤٠٠  
  منقولرصيد 
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

١٣٠٠      ١٣٠٠      
٩٠٠  
٧٥٠  

  حملة السندات/ إلى؛ـ
  مرحلرصيد 

١/١٠/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  

١٣٠٠  
٣٥٠  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  

١٦٥٠      ١٦٥٠      
  ٧٥٠  ١/١٠/٢٠١٠  حملة السندات/ إلى حـ  ٩٠٠

١٥٠  
   منقولرصيد 
  فوائد السندات/ من حـ

١/١/٢٠١٠  
٣١/١٢/٢٠١٠  

٩٠٠      ٩٠٠      
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الميزانية بتاريخ 

      ٩٠٠٠٠  
  

١٣٠٠  

قيمة اسـمية   % ١٠ سند   ٩٠٠(سندات  
  ) جنيه١٠٢ جنيه تسدد بسعر ١٠٠

  عالوة سداد السندات
    ٩١٣٠٠      
  فوائد مستحقة    ٢٢٥٠    

  ٣١/١٢/٢٠٠٩الميزانية بتاريخ 
  ٤٥٠٠٠    بنك سداد السندات  ١٠٢٠

  
٧٥٠  

قيمة اسمية  % ١٠ سند   ٤٥٠(سندات  
  ) جنيه١٠٢ جنيه تسدد بسعر ١٠٠

  عالوة سداد السندات
    ٤٥٧٥٠      
    ١١٢٥  

١٠٢٠  
  فوائد مستحقة  

  حملة السندات
  )سندات مستهلكة      ( 
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)١(١٣٥ 

-٨١- –  

  ندات خبصمسداد الس: ثالثا 
  

قد يسدد لحامل السند طبقاً لشروط االكتتاب ، مبلغا أقل من القيمة االسـمية                
  ".خصم سداد"ويطلق على هذا المبلغ 

وهذه الحالة تتم إذا كان معدل فائدة السند أكبر من سعر الفائدة الـسائد فـى          
ـ                ن السوق وقت إصدار هذا السند، ومن ثم فان هذا الخصم ال يختلف فى طبيعته ع

عالوة إصدار السندات فى كون معالجة كليهما كتخفيض أو تسوية لفائدة الـسندات،             
  :وطبقا لذلك يتم توزيع خصم سداد السندات طبقا لإلطار التالى

ـ        يوزع خصم السداد ع    : مدة توزيع الخصم   - ١ رض لى مـدة تعـادل عمـر ق
  .السندات

ـ    :تحديد قسط الخصم   - ٢ ب مـع   يحدد القسط الخاص بكل سنة مالية بحيث يتناس
  .مقدار السندات المتداولة خاللها

لكى يعكس حساب فوائد السندات العبء الحقيقـى   : إثبات قسط توزيع الخصم    - ٣
لها يقيد قسط توزيع الخصم كتخفيض أو تسوية لحساب فوائد السندات بالقيـد            

 :اآلتى
  خصم سداد السندات/ من حـ    

  فوائد السندات/       إلى حـ
فى تاريخ استحقاق سداد السندات دفعـة        : د بعد الخصم   استحقاق السدا  إثبات  - ٤

واحدة أو على أقساط يجعل حساب حملة السندات دائنا بالمستحق لهم بالقيـد             
  :اآلتى

  )القيمة االسمية(قرض السندات / من حـ    
  ) الخصم–القيمة االسمية (حملة السندات /       إلى حـ
  )الخصم(خصم سداد السندات /       إلى حـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

)١(١٣٥ 

-٨٢- –  

لسداد حملة السندات يالحـظ أن مبلـغ هـذا       إذا فتح حساب خاص بالبنك      و  
الحساب يعادل المستحق لحملة السندات، أى القيمة االسـمية للـسندات المـستهلكة             

  .مطروحا منها قيمة الخصم 
 تتناول فيما يلى مثالين ، أحدهما متعلق بحالـة سـداد    اإلطاروإيضاحا لهذا     

  .أقساطاص بسداد السندات على السندات دفعة واحدة، واآلخر خ
  :  حالة سداد السندات دفعة واحدة – ١

 عدد  ١/٥/٢٠٠٥كمثال نفرض أن شركة مساهمة كانت قد أصدرت بتاريخ            
 جنيه  ٩٧ جنيه على أن تسدد هذه السندات بسعر         ١٠٠قيمة اسمية   % ١٢ سند   ٦٠٠

  .١/٥/٢٠٠٩بعد أربع سنوات أى فى 
لبنك بفتح حساب خاص لسداد الـسندات   وفى ذلك التاريخ أخطرت الشركة ا       

خصما من الحساب الجارى، وطبقا لكشوف الحساب الـواردة مـن البنـك حتـى               
  . سند٥٩٠ تم صرف المستحق عن ٣١/١٢/٢٠٠٩

  :والمطلوب
قيود اليومية الخاصة بإثبات استحقاق الفوائد وتسويتها وأقفالها فى كـل مـن              - ١

فوائد سنوية وتستحق الفائدة األولـى      السنة المالية األولى والثانية، علما بأن ال      
 .١/٥/٢٠٠٦فى 

 .قيود اليومية الالزمة الثبات سداد السندات - ٢
 .حساب فوائد السندات وحساب خصم سداد السندات خالل مدة القرض - ٣
 ٣١/١٢/٢٠٠٧بيان أثـر العمليـات الـسابقة علـى الميزانيـات بتـاريخ               - ٤

 .٣١/١٢/٢٠٠٩ و ٣١/١٢/٢٠٠٨و
كتمهيد للحل يستخرج أنصبة السنوات المالية من الفوائد ومن خـصم سـداد             

  .السندات ، وذلك الختالف سنة القرض عن السنة المالية للشركة
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)١(١٣٥ 

-٨٣- –  

  تحميل فوائد السنداتجدول 
  الماليةأنصبة السنوات   الفوائد المسددة

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الفوائد  القرض  التاريخ
١/٥/٢٠٠٦  
١/٥/٢٠٠٧  
١/٥/٢٠٠٨  
١/٥/٢٠٠٩  

٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

٧٢٠٠  
٧٢٠٠  
٧٢٠٠  
٧٢٠٠  

٢٤٠٠  ٤٨٠٠  
٤٨٠٠  

  
٢٤٠٠  
٤٨٠٠  

  
  

٢٤٠٠  
٤٨٠٠  

  
  
  

٢٤٠٠  
  ٢٤٠٠  ٧٢٠٠  ٧٢٠٠  ٧٢٠٠  ٤٨٠٠  ٢٨٨٠٠    الفوائداجمالى 

    
  خصم السدادتوزيع دول ج

  الماليةأنصبة السنوات   تبعا لسنوات القرضتوزيع الخصم أقساط 
السنة 
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  األقساط  النسبة  لقرضا   فىالمنتهية

١/٥/٢٠٠٦  
١/٥/٢٠٠٧  
١/٥/٢٠٠٨  
١/٥/٢٠٠٩  

٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

١  
١  
١  
١  

٤٥٠  
٤٥٠  
٤٥٠  
٤٥٠  

١٥٠  ٣٠٠  
٣٠٠  

  
١٥٠  
٣٠٠  

  
  

١٥٠  
٣٠٠  

  
  
  

١٥٠  

  ١٥٠  ٤٥٠  ٤٥٠  ٤٥٠  ٣٠٠  ١٨٠٠    اجمالى األقساط
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)١(١٣٥ 

-٨٤- –  

  قيود اليومية
٤٨٠٠    

٤٨٠٠  
  اتفوائد السند/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  )ثمانية أشهرالفوائد المستحقة عن ( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٣٠٠    
٣٠٠  

  خصم سداد السندات/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ

  ) أشهر ثمانية عنقسط توزيع الخصم( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٥٠٠    
٤٥٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  د السنداتفوائ/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٨٠٠  
٢٤٠٠  

  
  

٧٢٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

١/٥/٢٠٠٦  

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )أشهرثمانية ائد المستحقة عن الفو(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٤٥٠    
٤٥٠  

  خصم سداد السندات/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )توزيع الخصم عن سنةقسط (

____  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٦٧٥٠    
٧٦٥٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
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)١(١٣٥ 

-٨٥- –  

  إثبات سداد السنداتود قي
٦٠٠٠٠    

٥٨٢٠٠  
١٨٠٠  

  قرض السندات/ من حـ
  حملة السندات/      إلى حـ
  خصم سداد السندات/      إلى حـ

 جنيه ١٠٠ سند قيمة اسمية ٦٠٠قرار سداد ( 
  ) جنيه ٩٧بسعر 

________  

١/٥/٢٠٠٩  

٥٨٢٠٠    
٥٨٢٠٠  

  بنك سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )خاص لسداد حملة السنداتفتح حساب ( 
________  

١/٥/٢٠٠٩  

٥٧٢٣٠    
٥٧٢٣٠  

  حملة السندات/ من حـ
  بنك سداد السندات/      إلى حـ

   طبقا لكشوف ٥٩٠سداد المستحق عن (
  )حساب البنك

  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
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-٨٦- –  

  حساب فوائد السندات
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ  ٤٨٠٠

  
٣٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٥٠٠  
ـ   خـصم سـداد    / من حـ

  داتالسن
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٥  
  

٣١/١٢/٢٠٠٥  
٤٨٠٠      ٤٨٠٠      
٢٤٠٠  
٤٨٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

  
١/٥/٢٠٠٦  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
٤٥٠  

  
٦٧٥٠  

ـ   خـصم سـداد    / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٦  
  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
٢٤٠٠  
٤٨٠٠  

  حملة السندات/ ـإلى ح
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

  
١/٥/٢٠٠٧  

٣١/١٢/٢٠٠٧  
٤٥٠  

  
٦٧٥٠  

ـ   خـصم سـداد    / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٧  
  

٣١/١٢/٢٠٠٧  
٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
٢٤٠٠  
٤٨٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

  
١/٥/٢٠٠٨  

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٤٥٠  

  
٦٧٥٠  

ـ    سـداد   خـصم / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٨  
  

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
٢٤٠٠  

  
  حملة السندات/ إلى حـ

  
١٥٠  ١/٥/٢٠٠٩  

  
٢٢٥٠  

ـ   خـصم سـداد    / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
٢٤٠٠      ٢٤٠٠      

   سداد السنداتخصمحساب 
  ٣١/١٢/٢٠٠٥  رصيد مرحل  ٣٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  اتفوائد السند/ إلى حـ  ٣٠٠
٣٠٠      ٣٠٠      
٣٠٠  
٤٥٠  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  رصيد مرحل  ٧٥٠

٧٥٠      ٧٥٠      
٧٥٠  
٤٥٠  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

  رحلرصيد م  ١٢٠٠
  

٣١/١٢/٢٠٠٧  

١٢٠٠      ١٢٠٠      
١٢٠٠  
٤٥٠  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

  ٣١/١٢/٢٠٠٨  رصيد مرحل  ١٦٥٠

١٦٥٠      ١٦٥٠      
١٦٥٠  
١٥٠  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  

  ١/٥/٢٠٠٩  قرض السندات/ من حـ  ١٨٠٠

١٨٠٠      ١٨٠٠      
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  ٣١/١٢/٢٠٠٧الميزانية بتاريخ 
      ٦٠٠٠٠  

  
١٢٠٠  

قيمة اسمية  % ١٢ سند   ٦٠٠(سندات  
  ) جنيه٩٧ جنيه تسدد بسعر ١٠٠
   سداد السنداتخصم

    ٥٨٨٠٠      
  فوائد مستحقة    ٤٨٠٠    

  
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الميزانية بتاريخ 

      ٦٠٠٠٠  
  

١٦٥٠  

قيمة اسمية  % ١٢ سند   ٦٠٠(سندات  
  ) جنيه٩٧ جنيه تسدد بسعر ١٠٠

  خصم سداد السندات
    ٥٨٣٥٠      
   مستحقةفوائد    ٤٨٠٠    

  
  ٣١/١٢/٢٠٠٩الميزانية بتاريخ 

  حملة السندات    ٩٧٠  بنك سداد السندات  ٩٧٠
  )سندات مستهلكة      ( 

          
  
  : حالة سداد السندات على أقساط – ٢

فى هذه الحالة يجعل حساب خصم سداد السندات دائنا دوريا، وذلك بمقـدار          
  .الخصم الذى يخص السندات المستهلكة
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ه الحالة نفرض فى المثال السابق أن السندات تـستهلك علـى            وإيضاحاً لهذ   
بعد سنتين   (١/٥/٢٠٠٧ثالث أقساط سنوية متساوية بحيث يستحق القسط األول فى          

  ).اإلصدارمن تاريخ 
وفى ذلك التاريخ أخطرت الشركة البنك بفتح حساب خاص لسداد الـسندات          

ـ المستهلكة خصما من الحساب الجارى، وطبقا لكشوف الحس     ن البنـك  اب الواردة م
  ). سند١٩٥تم صرف المستحق عن  (٣١/١٢/٢٠٠٧حتى 

  
  :والمطلوب

قيود اليومية الخاصة بإثبات استحقاق الفوائد وتسويتها وأقفالها فى كـل مـن              - ١
  .السنة المالية األولى والثانية

  .١/٥/٢٠٠٧قيود اليومية الالزمة إلثبات سداد السندات بتاريخ  - ٢
 .م سداد السندات خالل مدة القرضحساب فوائد السندات وخص - ٣
 و ٣١/١٢/٢٠٠٦بيان أثر العمليـات الـسابقة علـى الميزانيـات بتـاريخ             - ٤

افرض فى الميزانية األخيرة أن المستحق       (٣١/١٢/٢٠٠٨ و   ٣١/١٢/٢٠٠٧
 ).عن جميع السندات المستهلكة قد تم سداده

اد كتمهيد للحل يستخرج أنصبة السندات المالية من الفوائد ومن خـصم سـد            
  .السندات، وذلك الختالف سنة القرض عن السنة المالية للشركة
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  الفوائدتحميل جدول 
  أنصبة السنوات المالية  الفوائد المسددة

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الفوائد  القرض  التاريخ
١/٥/٢٠٠٦  
١/٥/٢٠٠٧  
١/٥/٢٠٠٨  
١/٥/٢٠٠٩  

٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠  

٧٢٠٠  
٧٢٠٠  
٤٨٠٠  
٢٤٠٠  

٢٤٠٠  ٤٨٠٠  
٤٨٠٠  

  
٢٤٠٠  
٣٢٠٠  

  
  

١٦٠٠  
١٦٠٠  

  
  
  

٨٠٠  
  ٨٠٠  ٣٢٠٠  ٥٦٠٠  ٧٢٠٠  ٤٨٠٠  ٢١٦٠٠   الفوائداجمالى

    
  

   سداد السنداتخصمتوزيع دول ج
  الماليةأنصبة السنوات   تبعا لسنوات القرضتوزيع الخصم أقساط 

السنة 
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  األقساط  النسبة  القرض   فىالمنتهية

١/٥/٢٠٠٦  
١/٥/٢٠٠٧  
١/٥/٢٠٠٨  
١/٥/٢٠٠٩  

٦٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  

٣  
٣  
٢  
١  

٦٠٠  
٦٠٠  
٤٠٠  
٢٠٠  

٢٠٠  ٤٠٠  
٤٠٠  

  
٢٠٠  
٢٦٧  

  
  

١٣٣  
١٣٣  

  
  
  

٦٧  

  ٦٧  ٢٦٦  ٤٦٧  ٦٠٠  ٤٠٠  ١٨٠٠    اجمالى األقساط
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  قيود اليومية
٤٨٠٠    

٤٨٠٠  
  فوائد السندات/ من حـ

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ
  ) أشهرالفوائد المستحقة عن ثمانية( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٠٠    
٤٠٠  

  خصم سداد السندات/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ

  ) عن ثمانية أشهرالخصمقسط توزيع ( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٤٠٠    
٤٤٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٤٨٠٠  
٢٤٠٠  

  
  

٧٢٠٠  

  الفوائد المستحقة/ من حـ
  فوائد السندات/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  )استحقاق الكوبون األول(

________  

١/٥/٢٠٠٦  

٤٨٠٠    
٤٨٠٠  

  فوائد السندات/ من حـ
  الفوائد المستحقة/      إلى حـ

  )الفوائد المستحقة عن ثمانية أشهر(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٦٠٠    
٦٠٠  

  خصم سداد السندات/  حـمن
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )قسط توزيع الخصم عن سنة(

____  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٦٦٠٠    
٦٦٠٠  

  األرباح والخسائر/ من حـ
  فوائد السندات/      إلى حـ
  )أقفال حساب فوائد السندات(

  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
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  سداد السنداتقيود 
٢٠٠٠٠    

١٩٤٠٠  
٦٠٠  

  قرض السندات/ من حـ
  حملة السندات/ حـ     إلى 

  خصم سداد السندات/      إلى حـ
 جنيه ١٠٠سند قيمة اسمية  ٢٠٠قرار سداد ( 

  ) جنيه ٩٧بسعر 
________  

١/٥/٢٠٠٧  

١٩٤٠٠    
١٩٤٠٠  

  بنك سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  ) فتح حساب خاص لسداد السندات المستهلكة(
________  

١/٥/٢٠٠٧  

١٨٩١٥    
١٨٩١٥  

  حملة السندات/ من حـ
  بنك سداد السندات/      إلى حـ

  طبقا لكشوف سند  ١٩٥سداد المستحق عن (
  )حساب البنك

  

٣١/١٢/٢٠٠٧  
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  حساب فوائد السندات
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ  ٤٨٠٠

  
٤٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  

  
٤٤٠٠  

ـ   خـصم سـداد    / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٥  
  

٣١/١٢/٢٠٠٥  
٤٨٠٠      ٤٨٠٠      
٢٤٠٠  
٤٨٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

  
١/٥/٢٠٠٦  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
٦٠٠  

  
٦٦٠٠  

ـ   خـصم سـداد    / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٦  
  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
٧٢٠٠      ٧٢٠٠      
٢٤٠٠  
٣٢٠٠  

  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

  
١/٥/٢٠٠٧  

٣١/١٢/٢٠٠٧  
٤٦٧  

  
٥١٣٣  

ـ   خـصم سـداد    / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٧  
  

٣١/١٢/٢٠٠٧  
٥٦٠٠      ٥٦٠٠      
١٦٠٠  
١٦٠٠  

  
  حملة السندات/ إلى حـ
  الفوائد المستحقة/ إلى حـ

  
١/٥/٢٠٠٨  

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٢٦٦  

  
٢٩٢٤  

ـ   خـصم سـداد    / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٨  
  

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٣٢٠٠      ٣٢٠٠      
٨٠٠  

  
  حملة السندات/ إلى حـ

  
٦٧  ١/٥/٢٠٠٩  

  
٧٣٣  

ـ   خـصم سـداد    / من حـ
  السندات
  األرباح والخسائر/ من حـ

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
٨٠٠      ٨٠٠      

  
  عالوة سداد السنداتحساب 

  ٣١/١٢/٢٠٠٥  رصيد مرحل  ٤٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  فوائد السندات/ إلى حـ  ٤٠٠
٤٠٠      ٤٠٠      
٤٠٠  
٦٠٠  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  رصيد مرحل  ١٠٠٠
١٠٠٠      ١٠٠٠      
١٠٠٠  
٤٦٧  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

٦٠٠  
٨٦٧  

  قرض السندات/ من حـ
  مرحلرصيد 

١/٥/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

١٤٦٧      ١٤٦٧      
٨٦٧  
٢٦٦  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ ـإلى ح

١/١/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

٦٠٠  
٥٣٣  

  قرض السندات/ من حـ
  رصيد مرحل

١/٥/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

١١٣٣      ١١٣٣      
٥٣٣  
٦٧  

  رصيد منقول
  فوائد السندات/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  

  ١/٥/٢٠٠٩  قرض السندات/ من حـ  ٦٠٠

١٨٠٠      ٦٠٠      
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  ٣١/١٢/٢٠٠٦الميزانية بتاريخ 
      ٦٠٠٠٠  

  
١٠٠٠  

قيمة اسمية  % ١٢ سند   ٦٠٠(سندات  
  ) جنيه٩٧ جنيه تسدد بسعر ١٠٠

  خصم سداد السندات
    ٥٩٠٠٠      
  فوائد مستحقة    ٤٨٠٠    

  ٣١/١٢/٢٠٠٧الميزانية بتاريخ 
  ٤٠٠٠٠    بنك سداد السندات  ٤٨٠

  
٨٦٧  

قيمة اسمية  % ١٢ سند   ٤٠٠(سندات  
  ) جنيه٩٧ جنيه تسدد بسعر ١٠٠

  خصم سداد السندات
    ٣٩١٣٣  

٣٢٠٠  
٤٨٥  

    
  فوائد مستحقة
  حملة السندات

  )سندات مستهلكة( 
  
  ٣١/١٢/٢٠٠٨الميزانية بتاريخ 

      ٢٠٠٠٠  
  

٥٣٣  

قيمة اسمية  % ١٢ سند ٢٠٠(سندات 
  ) جنيه٩٧ جنيه تسدد بسعر ١٠٠

  خصم سداد السندات
    ١٩٤٦٧  

١٦٠٠  
    

  فوائد مستحقة
  

  متويل سداد السندات: ًرابعا 
ية مالية يترتب عليها زيادة أصول الشركة بمقـدار         أن إصدار السندات عمل     

األموال المتجمعة من المكتتبين وزيادة خصومها بمقدار قيمة هذه السندات، ومن ثـم      
فان هذه األصول مسئولة ، من حيث المبـدأ ، عـن سـداد هـذه الـسندات عنـد             
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االستحقاق، اال أن األموال المتجمعة وقت إصدار السندات تكون قـد تمثلـت فـى               
أصول مستخدمة فى النشاط االقتصادى للشركة، ومن ثم فان استخدام هذه األصول            

  .فى سداد السندات قد يؤدى إلى خلل واضطراب فى نشاط الشركة
وفى الواقع أن سداد السندات، وخاصة إذا كانت تسدد دفعة واحـدة، تمثـل                

  :مشكلة ذات شقين
ـ           - ١ أثير فـى النـشاط     احتمال عدم توافر أصول يمكن االستغناء عنهـا دون ت

  .االقتصادى للشركة
بفرض توافر هذه األصول فهناك احتمال عدم توافرها فى شكل أصول سائلة             - ٢

 .يمكن تحويلها بسرعة إلى نقدية حاضرة لسداد السندات
 لذلك وتمويال لسداد السندات عند االستحقاق ، تلجأ الشركة عادة إلى            وعالجاً

  :ةإجراءات تحقق النتائج واألوضاع اآلتي
تحقيقا لذلك تلجأ الشركة إلى إجراء حجز    : توفير أصول جديدة لسداد السندات      -أ 

من أرباحها فى شكل احتياطى يخصص لسداد السندات ، اذ أن هـذا الحجـز               
بقدر هـذا االحتيـاطى دون توزيـع علـى          ) أصول(يؤدى إلى حبس أموال     

  :المساهمين، ويتم تكوين هذا االحتياطى بالقيد اآلتى
  وزيع األرباحت/ من حـ    

  احتياطى سداد السندات/      إلى حـ
ويحسب المبلغ الذى يغذى به االحتياطى سنويا بطريقة أو بـأخرى بحيـث              

يكون رصيد هذا االحتياطى مساويا لمقدار قرض السندات فـى تـاريخ اسـتحقاق              
  .سدادها

ن توفيرا للسيولة الالزمة لسداد السندات يجب أ       :  الجديدة األصولسيولة هذه     -ب  
ـ            ول ـتستثمر األموال التى حبست بالشركة نتيجة تكوين االحتياطى فـى أص
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)١(١٣٥ 

-٩٥- –  

سائلة مثل السندات الحكومية أو اإليداع ألجل لدى أحد البنـوك أو االسـتثمار              
لذلك كثيرا ما يطلق علـى االحتيـاطى الـسابق ذكـره،            . لدى شركة تأمين    

  :ر كما يلىأحتياطى سداد السندات المستثمر، وتقيد عملية شراء االستثما
  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ    

  البنك/       إلى حـ
وتكوين )  جنيه ٥٠٠٠٠بفرض أن قيمتها    (وطبقاً لذلك فان إصدار السندات        

االحتياطى واستثماره تنعكس فى ميزانية الشركة فى تاريخ استحقاق سداد الـسندات          
  :كمايلى

٥٠٠٠٠  
٥٠٠٠٠  

  اضافات ألصول مختلفة
ر احتياطى سداد السندات استثما
  ونقدية

٥٠٠٠٠  
٥٠٠٠٠  

  سندات
  احتياطى سداد السندات المستثمر

        
 األصـول   إضافاتوتمثل فى    السندات استخدام    إصدارفالمال المتجمع عند      

وتكوين االحتياطى واستثماره طوال مدة قرض الـسندات جعـل          . مختلفة بالشركة 
 يعـادل قيمـة     )١(ليه قدر من النقديـة    مضافا إ (رصيد كل من االحتياطى واستثماره      

  .السندات المصدرة فى تاريخ استحقاق سدادها
ففى ذلك التاريخ يتم تصفية االستثمار وبذلك يمكن سداد السندات ، ويترتب              

على هذا الوضع الجديد أن يصبح احتياطى سداد الـسندات ممـثال فـى األصـول         

                                         
 .لعدم شراء استثمارات بالمبلغ الذى قيد لحساب االحتياطى فى السنة األخيرة ) ١(
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)١(١٣٥ 

-٩٦- –  

ويثبت هذا التغير   . حتياطى عام   المختلفة للشركة، وبعبارة أخرى تتغير صفته إلى ا       
  :فى الصفة بالقيد اآلتى

  احتياطى سداد السندات المستثمر/ من حـ    
  االحتياطى العام/       إلى حـ

كيف يحدد مقدار المبلغ أو القسط الذى يغذى به االحتياطى سـنويا ،             ولكن    
يوجـد  يتوقف ذلك على معالجة االيراد الناتج من االستثمار ، وفـى هـذا الـصدد      

  :بديالن
أن يحدد القسط بحيث يعادل قيمة قرض السندات مقسوما على مدته، فاذا كان              - ١

 جنيه يسدد بعد خمس سنوات فـان مقـدار القـسط            ٥٠٠٠٠قرض السندات   
 . جنيه ١٠٠٠٠السنوى لالحتياطى هو 

وطبقا لهذا البديل يعالج اإليراد الناتج من استثمار االحتياطى، كـأى ايـراد             
 .فى حساب األرباح والخسائرآخر، بأقفاله 

أن يحدد القسط بحيث لو تم استثماره باإلضافة إلى عائد االستثمار فانه ينـتج             - ٢
جملة تعادل قيمة قرض السندات فى تاريخ استحقاق سداده، فاذا فرضـنا أن             

 جنيه يسدد بعد خمس سنوات وان عائـد االسـتثمار   ٥٠٠٠٠قرض السندات  
 .)١( جنيه٨١٨٩,٨٧٤سنويا فان قيمة القسط تعادل % ١٠

وطبقاً لهذا البديل يعالج إيراد أو عائد االستثمار كإضافة لرصـيد احتيـاطى             
  :سداد السندات، فيقيد تحصيل اإليراد وإعادة استثماره كما يلى

                                         
 جنيه على جملة دفعة سنوية قـدرها        ٥٠٠٠٠هذا المبلغ يستخرج بقسمة قيمة القرض أى         ) ١(

 + ٣١,١ + ٤١,١(  جنيـه   ٦,١٠٥١ى  سـنويا أ  % ١٠لمدة خمس سنوات بمعـدل      جنيه  
١ +١,١+ ٣١,١.( 
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)١(١٣٥ 

-٩٧- –  

  البنك/ من حـ    
  احتياطى سداد السندات المستثمر/       إلى حـ

  )تحصيل عائد االستثمار(
_____  

  ى سداد السنداتاستثمار احتياط/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )استثمار العائد(
_____  

هذا وقد يتمثل عائد االستثمار فى زيادة قيمة االستثمار كمـا هـو الحـال                 
  :بالنسبة لاليداع بفوائد مركبة لدى أحد البنوك، فتقيد هذه الفوائد دوريا بالقيد اآلتى

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ    
  احتياطى سداد السندات المستثمر/ حـ      إلى 

والنقطة األخيرة المتعلقة بموضوع تمويل سداد السندات هى إيضاح كيفيـة             
معالجة ما يترتب على بيع أو تصفية االستثمار من ربح أو خسارة ، كما هو الحال                

 فى تاريخ استحقاق سداد السندات      تم بيعها إذا كان االستثمار متمثال فى أوراق مالية        
متعلـق باسـتثمار    ) أو الخسارة الرأسمالية  (ربح أو خسارة، هذا الربح الرأسمالى       ب

احتياطى معين لذلك يفضل معالجته كتسوية لحساب احتياطى سداد السندات فيجعـل            
  .دائنا فى حالة الربح ومدينا فى حالة الخسارة

ـ     تم بيعها فإذا فرض أن األوزان المالية الممثلة لالستثمار           ك  بربح يقيـد ذل
  :كمايلى
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)١(١٣٥ 

-٩٨- –  

  )ثمن البيع( البنك / من حـ    
  استثمار احتياطى سداد السندات/       إلى حـ

  )القيمة الدفترية                ( 
  اد السندات المستثمراحتياطى سد/       إلى حـ

  )الربح                (
    

 وإذا فرض أن األوراق المالية بيعت بخسارة فان قيد إثبات ثمن البيع يكون            
  :كما يلى 

  )ثمن البيع( البنك / من حـ    
  احتياطى سداد السندات المستثمر/  حـمن

  )الخسارة (         
  استثمار احتياطى سداد السندات/       إلى حـ

  )القيمة الدفترية                (
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)١(١٣٥ 

-٩٩- –  

  :املثال األول 
 ١٠٠قيمة اسمية   % ١٠ سند   ٥٠٠ أصدرت شركة مساهمة     ١/١/٢٠٠٥فى    
وقد .  أى بعد خمس سنوات      ٣١/١٢/٢٠٠٩ى أن تسدد بقيمتها االسمية فى       جنيه عل 

هذه السندات على أن تستثمر األموال المقابلـة  قررت الشركة تكوين احتياطى لسداد    
  .سنوياً% ١٠ فى أوراق مالية معدل فائدتها لهذا االحتياطى

 جنيه، وأن االستثمار يقتـصر علـى        ١٠٠٠٠فاذا علمت أن القسط السنوى      
 وأن فوائـد    ٣١/١٢/٢٠٠٥لقسط دون الفوائد، وأن القسط األول تم حجـزه فـى            ا

 من كل عام ، وأن الشركة باعت األوراق الممثلة فى           ٣١/١٢االستثمار تحصل فى    
  . جنيه ، فالمطلوب٤٠٥٠٠ بمبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٩
قيود اليومية المتعلقة بتكوين احتياطى سـداد الـسندات واسـتثماره، وسـداد       - ١

 أنها سددت من بنـك خـاص وتـم الـسداد بالكامـل فـى                السندات بفرض 
٣١/١٢/٢٠٠٩. 

حساب احتياطى سداد السندات المستثمر وحساب اسـتثمار احتيـاطى سـداد       - ٢
 .السندات كما يظهران خالل مدة القرض

: بيان أثر العمليات السابقة على المركز المالى للشركة فى كل من التـواريخ             - ٣
 ٣١/١٢/٢٠٠٩ و   ٣١/١٢/٢٠٠٨،  ) بعد إصـدار الـسندات     ( ١/١/٢٠٠٥
  ).بعد سداد السندات (٣١/١٢/٢٠٠٩و ) قبل بيع االستثمار وسداد السندات(
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)١(١٣٥ 

-١٠٠- –  

  قيود اليومية
١٠٠٠٠    

١٠٠٠٠  
  توزيع األرباح/ من حـ

  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ
  )القسط األول الحتياطى سداد السندات( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ ـمن ح
  البنك/      إلى حـ

  )شراء أوراق مالية بمقدار القسط األول( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ
  )١(ايرادات األوراق المالية /      إلى حـ

عن استثمار قيمته % ١٠تحصيل االيراد بمعدل (
  ) جنيه ١٠٠٠٠

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  توزيع األرباح/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/ من حـ
  )القسط الثانى الحتياطى سداد السندات (

________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )شراء أوراق مالية بمقدار القسط الثانى(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٢٠٠٠    
٢٠٠٠  

  البنك/ من حـ
  ايرادات األوراق المالية/      إلى حـ

عن استثمار قيمة % ١٠تحصيل االيراد بمعدل (
  ) جنيه٢٠٠٠٠

____  

٣١/١٢/٢٠٠٧  

  

                                         
 يقفل فى حساب األرباح والخسائر) كأى حساب ايراد آخر(ذا الحساب ه ) ١(
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-١٠١- –  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  توزيع األرباح/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ

  )القسط الثالث الحتياطى سداد السندات( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٧  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )شراء أوراق مالية بمقدار القسط الثالث( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٧  

٣٠٠٠    
٣٠٠٠  

  البنك/ من حـ
  ايرادات األوراق المالية/      إلى حـ

عن استثمار قيمته % ١٠تحصيل االيراد بمعدل (
  ) جنيه ٢٠٠٠٠

________  

٣١/١٢/٢٠٠٨  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  توزيع األرباح/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/ من حـ
  )القسط الرابع الحتياطى سداد السندات (

________  

٣١/١٢/٢٠٠٨  

١٠٠٠٠    
١٠٠٠٠  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  ) عشراء أوراق مالية بمقدار القسط الراب(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٨  

٤٠٠٠    
٤٠٠٠  

  البنك/ من حـ
  ايرادات األوراق المالية/      إلى حـ

عن استثمار قيمة % ١٠تحصيل االيراد بمعدل (
  ) جنيه٤٠٠٠٠

____  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

١٠٠٠٠    
٤٠٠٠  

  توزيع األرباح/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ

  )١ ()داد السنداتالقسط الخامس الحتياطى س(
____  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

  
                                         

 القسط األخير ال يستثمر لحلول ميعاد سداد السندات ) ١(
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)١(١٣٥ 

-١٠٢- –  

  قيود اليومية
٤٠٥٠٠    

٤٠٠٠٠  
٥٠٠  

  البنك/ من حـ
  استثمار احتياطى سداد السندات/      إلى حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ

  )بيع األوراق المالية الممثلة لالستثمار( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

  قرض السندات/ من حـ
  حملة السندات/      إلى حـ

  ) جنيه١٠٠ سند قيمة اسمية ٥٠٠قرار سداد ( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

  بنك سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )فتح حساب خاص لسداد حملة السندات (
________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

  حملة السندات/ من حـ
  السنداتبنك سداد /      إلى حـ

 سند قيمة اسمية ٥٠٠سداد المستحق عن (
  )جنيه١٠٠

________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٥٠٠    
٥٠٥٠٠  

  احتياطى سداد السندات المستثمر/ من حـ
  االحتياطى العام/      إلى حـ

ترحيل رصيد احتياطى سداد السندات لحساب (
  )االحتياطى العام
________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
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)١(١٣٥ 

-١٠٣- –  

   المستثمراحتياطى سداد السنداتحساب 
  رصيد مرحل  ١٠٠٠٠

  
  ٣١/١٢/٢٠٠٥  توزيع األرباح/ من حـ  ١٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥

١٠٠٠٠      ١٠٠٠٠      
  رصيد مرحل  ٢٠٠٠٠

  
١٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٦  

١٠٠٠٠  
  رصيد منقول

  توزيع األرباح/ من حـ
١/١/٢٠٠٦  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
٢٠٠٠٠      ٢٠٠٠٠      
  رصيد مرحل  ٣٠٠٠٠

  
٢٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧  

١٠٠٠٠  
  رصيد منقول

  توزيع األرباح/ ن حـم
١/١/٢٠٠٧  

٣١/١٢/٢٠٠٧  
٣٠٠٠٠      ٣٠٠٠٠      
٤٠٠٠٠  

  
  رصيد مرحل

  
٣٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٨  

١٠٠٠٠  
  رصيد منقول

  توزيع األرباح/ من حـ
١/١/٢٠٠٨  

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٤٠٠٠٠      ٤٠٠٠٠      
٥٠٥٠٠  

  
ـ  االحتيـاطى  / إلى ح

  العام
  

٤٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩  
١٠٠٠٠  

٥٠٠  
  رصيد منقول

  باحتوزيع األر/ من حـ
  البنك/ من حـ

١/١/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  
٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٥٠٠      ٥٠٥٠٠      

  
  عالوة سداد السنداتحساب 

  ٣١/١٢/٢٠٠٥  رصيد مرحل  ١٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  البنك/ إلى حـ  ١٠٠٠٠
١٠٠٠٠      ١٠٠٠٠      
١٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

  رصيد منقول
  البنك/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  رصيد مرحل  ٢٠٠٠٠

٢٠٠٠٠      ٢٠٠٠٠      
٢٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

  رصيد منقول
  البنك/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٧  
٣١/١٢/٢٠٠٧  

  ٣١/١٢/٢٠٠٧  رصيد مرحل  ٣٠٠٠٠

٣٠٠٠٠      ٣٠٠٠٠      
٣٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

  رصيد منقول
  البنك/ إلى حـ

١/١/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨  

  ٣١/١٢/٢٠٠٨  رصيد مرحل  ٤٠٠٠٠

٤٠٠٠٠      ٤٠٠٠٠      
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  البنك/ من حـ  ٤٠٠٠٠  ١/١/٢٠٠٩  رصيد منقول  ٤٠٠٠٠
٤٠٠٠٠      ٤٠٠٠٠      
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)١(١٣٥ 

-١٠٤- –  

  ١/١/٢٠٠٥المركز المالى بتاريخ 
  سندات  ٥٠٠٠٠    اضافة الرصيد النقدية  ٥٠٠٠٠

          
          

  ٣١/١٢/٢٠٠٨المركز المالى بتاريخ 
٥٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  

  اضافات ألصول مختلفة
  استثمار احتياطى سداد السندات

٥٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  

  سندات
  مراحتياطى سداد السندات المستث

  
  

  )قبل بيع االستثمار وسداد السندات (٣١/١٢/٢٠٠٩المركز المالى بتاريخ 
٥٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  

  
  

  اضافات ألصول مختلفة
  استثمار أحتياطى سداد السندات

٥٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠  

  سندات
  احتياطى سداد السندات المستثمر

  
  )بعد سداد السندات ( ٣١/١٢/٢٠٠٩المركز المالى بتاريخ 

٥٠٠٠٠  
٥٠٠  

  
  

  ألصول مختلفةاضافات 
  ضمن رصيد النقدية

  )مقابل ربح بيع االستثمارات( 

  احتياطى عام  ٥٠٥٠٠

  :)١( املثال الثانى
قيمـة اسـمية    % ١٠ سند   ٥٠٠ أصدرت شركة مساهمة      ١/١/٢٠٠٥فى    
أى بعـد خمـس      ٣١/١٢/٢٠٠٩ جنيه على أن تسدد بقيمتها األسمية فـى          ١٠٠٠

                                         
 يختلف هذا المثال عن السابق فى أن عملية االستثمار تشمل كل من القسط الدورى والعائد                ) ١(

 ,الناتج من االستثمار
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)١(١٣٥ 

-١٠٥- –  

ثمر لسداد هذه السندات علـى أن       سنوات ، وقد قررت الشركة تكوين احتياطى مست       
تشمل عملية االستثمار كل من القسط الدورى لالحتياطى وعائد االستثمار ، وتقـرر   

  .سنوياً% ١٠االستثمار بااليداع لدى أحد البنوك بفوائد مركبة بمعدل 
 ، وأن القسط األول تم حجـزه        )١( جنيه ٨١٩٠فإذا علمت أن القسط السنوى        

 مـن كـل عـام ، وأن         ٣١/١٢د االيداع تضاف فى     وأن فوائ  ٣١/١٢/٢٠٠٥فى  
  : ، فالمطلوب٣١/١٢/٢٠٠٩الوديعة فى الشركة قامت بتصفية 

قيود اليومية المتعلقة بتكوين احتياطى سـداد الـسندات واسـتثماره، وسـداد       - ١
السندات بفرض أنها سددت من بنـك خـاص وتـم الـسداد بالكامـل فـى                 

٣١/١٢/١٩٧٩. 
مستثمر وحساب اسـتثمار احتيـاطى سـداد    حساب احتياطى سداد السندات ال   - ٢

 .السندات كما يظهران خالل مدة القرض
بيان اثر العمليات السابقة على المركز المالى للشركة فى كل مـن التـواريخ             - ٣

ــة  ــسندات  ( ١/١/٢٠٠٥: التالي ــدار ال ــد إص  ، ٣١/١٢/٢٠٠٨، ) بع
 ٣١/١٢/٢٠٠٩،  ) قبل تصفية االستثمار وسـداد الـسندات       (٣١/١٢/٢٠٠٩

 ).د سداد السنداتبع(
تم تقريب العائد المحصل من االستثمار ألقرب جنيـه وجعـل القـسط       : مالحظة  ( 

  ). جنيه لتصحيح آثار التقريب٨١٨٩األخير 

                                         
 .ه ، وتم التقريب ألقرب جنيه جني٨١٨٩,٨٧٤يبلغ القسط السنوى  ) ١(
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)١(١٣٥ 

-١٠٦- –  

  قيود اليومية
٨١٩٠    

٨١٩٠  
  توزيع األرباح/ من حـ

  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ
  )القسط األول الحتياطى سداد السندات( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٨١٩٠    
٨١٩٠  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  .....وديعة ألجل بمقدار القسط األول ببنك ( 
  )سنوياً% ١٠بمعدل 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٥  

٨١٩    
٨١٩  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ

  % )١٠ × ٨١٩٠ –ئد الوديعة ألجل فوا(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٨١٩٠    
٨١٩٠  

  توزيع األرباح/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/ من حـ
  )القسط الثانى الحتياطى سداد السندات (

________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

٨١٩٠    
٨١٩٠  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )سط الثانى فى حساب الوديعةايداع الق(
________  

٣١/١٢/٢٠٠٦  

١٧٢٠    
١٧٢٠  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ

  %)١٠ × ١٧١٩٩ –فوائد الوديعة ألجل (
____  

٣١/١٢/٢٠٠٧  

٨١٩٠    
٨١٩٠  

  توزيع األرباح/ من حـ
  المستثمراحتياطى سداد السندات /      إلى حـ

  )القسط الثالث االحتياطى سداد السندات(
____  

٣١/١٢/٢٠٠٧  

        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

)١(١٣٥ 

-١٠٧- –  

  

٨١٩٠    
٨١٩٠  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )ايداع القسط الثالث فى حساب الوديعة ألجل( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٧  

٢٧١١    
٢٧١١  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/ حـ     إلى 
  )١٠ × ٣٧١٠٩ –فوائد الوديعة ألجل ( 

________  

٣١/١٢/٢٠٠٨  

٨١٩٠    
٨١٩٠  

  توزيع األرباح/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ

  )القسط الرابع الحتياطى سداد السندات (
________  

٣١/١٢/٢٠٠٨  

٨١٩٠    
٨١٩٠  

  ى سداد السنداتاستثمار احتياط/ من حـ
  البنك/ من حـ

  )ايداع القسط الرابع فى حساب الوديعة ألجل (
________  

٣١/١٢/٢٠٠٨  

٣٨٠١    
٣٨٠١  

  استثمار احتياطى سداد السندات/ من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ

  ) %١٠ ×٣٨٠١٠فوائد الوديعة ألجل (
________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٨١٨٩    
٨١٨٩  

  زيع األرباح تو/من حـ
  احتياطى سداد السندات المستثمر/      إلى حـ

  )القسط الخامس الحتياطى سداد السندات(
____  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٤١٨١١    
٤١٨١١  

  البنك/ من حـ
  استثمار احتياطى سداد السندات/      إلى حـ

تصفية الوديعة ألجل وتحويلها للحساب الجارى (
   )بالبنك
____  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
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)١(١٣٥ 

-١٠٨- –  

  
٥٠٠٠٠    

٥٠٠٠٠  
  قرض السنداتا/ من حـ

  حملة السندات/      إلى حـ
  ) جنيه١٠٠ سند قيمة اسمية ٥٠٠قرار سداد (    

________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

  بنك سداد السندات/ من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )فتح حساب خاص لسداد حملة السندات( 
________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

  السنداتبنك سداد / من حـ
  البنك/      إلى حـ

  )فتح حساب خاص لسداد حملة السندات (
________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

  حملة السندات/ من حـ
  بنك سداد السندات/      إلى حـ
  ) سند٥٠٠سداد المستحق عن (

________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  

٥٠٠٠٠    
٥٠٠٠٠  

  احتياطى سداد السندات المستثمر/ من حـ
  االحتياطى العام/      إلى حـ

ترحيل رصيد احتياطى سداد السندات لحساب (
  )االحتياطى العام
________  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
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)١(١٣٥ 

-١٠٩- –  

  احتياطى سداد السندات المستثمرحساب 
  ٣١/١٢/٢٠٠٥  توزيع األرباح/ من حـ  ٨١٩٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  رصيد مرحل  ٨١٩٠
٨١٩٠      ٨١٩٠      
  رصيد مرحل  ١٧١٩٩

  
٨١٩٠  ٣١/١٢/٢٠٠٦  

٨١٩  
  

٨١٩٠  

  د منقولرصي
ــن حـــ ــداد , أ,أ/ م س

  السندات
  توزيع األرباح/ من حـ

١/١/٢٠٠٦  
٣١/١٢/٢٠٠٦  
  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
  ٨١٩٠    ١٧٢٠  ١٧١٩٩  ٣١/١٢/٢٠٠٧    رصيد مرحل  ٢٧١٠٩      ١٧١٩٩      ١٧١٩٩

ــن حـــ  رصيد منقول ــداد , أ,أ/ م س   توزيع األرباح/ من حـ  السندات

٣١/١٢/٢٠٠٧    ٣١/١٢/٢٠٠٧  ١/١/٢٠٠٧  
٢٧١٠٩      ٢٧١٠٩      
  ٨١٩٠    ٢٧١١  ٢٧١٠٩  ٣١/١٢/٢٠٠٨    رصيد مرحل    ٣٨٠١٠

ــن حـــ  رصيد منقول ــداد , أ,أ/ م س   توزيع األرباح/ من حـ  السندات

٣١/١٢/٢٠٠٨    ٣١/١٢/٢٠٠٨  ١/١/٢٠٠٨  
٣٨٠١٠      ٣٨٠١٠      
ـ     ٥٠٠٠٠ االحتيـاطى  / إلى ح     العام

٨١٨٩    ٣٨٠١  ٣٨٠١٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩  

ــن حـــ  رصيد منقول ــداد , أ,أ/ م س   توزيع األرباح/ من حـ  السندات

٣١/١٢/٢٠٠٩    ٣١/١٢/٢٠٠٩  ١/١/٢٠٠٩  
٥٠٠٠٠      ٥٠٠٠٠      

  استثمار أحتياطى سداد السنداتحساب 
  ٣١/١٢/٢٠٠٥  رصيد مرحل  ٨١٩٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  البنك/ إلى حـ  ٨١٩٠
٨١٩٠      ٨١٩٠      
٨١٩٠    ٨١٩  ٨١٩٠  

ـــ  رصيد منقول ــن ح   البنك/ إلى حـ  السندات المستثمرس ,أ/ م

٣١/١٢/٢٠٠٦    ٣١/١٢/٢٠٠٦  ١/١/٢٠٠٦  

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  رصيد مرحل  ١٧١٩٩

١٧١٩٩      ١٧١٩٩      
٨١٩٠    ١٧٣٠  ١٧١٩٩  

ـــ  رصيد منقول ــن ح   البنك/ إلى حـ  السندات المستثمرس ,أ/ م

٣١/١٢/٢٠٠٧    ٣١/١٢/٢٠٠٧  ١/١/٢٠٠٧  

  ٣١/١٢/٢٠٠٧  رصيد مرحل  ٣٧١٠٩

٣٧١٠٩      ٣٧١٠٩      
٨١٩٠    ٣٧١١  ٢٧١٠٩  

ـــ  رصيد منقول ــن ح س ,أ/ م   البنك/ إلى حـ  ستثمرالسندات الم

٣١/١٢/٢٠٠٨    ٣١/١٢/٢٠٠٨  ١/١/٢٠٠٨  

  ٣١/١٢/٢٠٠٨  رصيد مرحل  ٣٨٠١٠

٣٨٠١٠      ٣٨٠١٠      
٣٨٠١٠  
٣٨٠١  

  رصيد منقول
ـــ ــن ح س ,أ/ م

  السندات المستثمر
١/١/٢٠٠٩  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  ٣١/١٢/٢٠٠٩  البنك/ من حـ  ٤١٨١١

٤١٨١١      ٤١٨١١      
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)١(١٣٥ 

-١١٠- –  

  ١/١/٢٠٠٥المركز المالى بتاريخ 
  سندات  ٥٠٠٠٠     الرصيد النقديةاضافة  ٥٠٠٠٠

          
          

  
  ٣١/١٢/٢٠٠٨المركز المالى بتاريخ 

٥٠٠٠٠  
٣٨٠١٠  

  اضافات ألصول مختلفة
  استثمار احتياطى سداد السندات

٥٠٠٠٠  
٣٨٠١٠  

  سندات
  احتياطى سداد السندات المستثمر

  
  

  )وسداد السنداتتصفية االستثمار قبل  (٣١/١٢/٢٠٠٩المركز المالى بتاريخ 
٥٠٠٠٠  
٤١٨١١  

  
٨١٨٩  

  
  

  اضافات ألصول مختلفة
  استثمار أحتياطى سداد السندات

  
  ضمن رصيد النقدية

  )مقابل القسط األخير لالحتياطى(

٥٠٠٠٠  
٥٠٠٠٠  

  سندات
  احتياطى سداد السندات المستثمر

  
  )بعد سداد السندات ( ٣١/١٢/٢٠٠٩المركز المالى بتاريخ 

٥٠٠٠٠  
  
  

  اضافات ألصول مختلفة
  

  تياطى عاماح  ٥٠٠٠٠
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)١(١٣٥ 

-٩٩- –  

  الفصل الثانى
  توزيع األرباح

  
 إلى نصوص القـانون رقـم      توزيع األرباح فى الشركات المساهمة       يخضع  
 وكذلك ما يقضى به نظام الشركة، وما تقره الجمعيـة العموميـة        ١٩٨١ لسنة   ١٥٩

  .بهذا الخصوص
ونستعرض فيما يلى النصوص الواردة بقانون الشركات والخاصة بتوزيـع            

حيث لم يضع المشرع نظاماً محدداً لتوزيع األرباح        . مساهمةاألرباح فى الشركات ال   
فى هذه الشركات غير أنه أورد قيوداً معينة أوجب على الشركات مراعاتهـا عنـد               

 والئحتـه التنفيذيـة     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ولقد تضمن قانون الشركات رقم      . التوزيع  
 الـصدد    نصوصا متفرقة فى هـذا     ١٩٨٢ لسنة   ٩٦الصادرة بالقرار الوزارى رقم     

  :نوضحها كما يلى
  : األرباح الصافية – ١

 بالالئحة التنفيذية على أن األرباح الصافية هى األربـاح          ١٩١تنص المادة     
الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة خالل السنة المالية، وذلـك بعـد خـصم        

هالكات جميع التكاليف الالزمة لتحقيق هذه األرباح، وبعد حساب وتجنيب كافة االست          
والمخصصات التى تقضى األصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها  قبـل إجـراء أى             
توزيع بأى صورة من الصور، ويجب إجراء االهالكات وتجنيـب المخصـصات            
المشار إليها حتى فى السنوات التى ال تحقق فيها الشركة أرباحاً أو تحقـق أرباحـاً         

  .غير كافية
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)١(١٣٥ 

-١٠٠- –  

  : االحتياطى القانونى – ٢
 على تجنيب جزء مـن   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون رقم     ٤٠لمادة  نصت ا   

عشرين على األقل من صافى أرباح الشركة المساهمة لتكوين احتيـاطى قـانونى             
ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا االحتياطى إذا بلـغ نـصف رأس المـال               

ى زيادة  ويجوز استخدام االحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وف        . المصدر  
  .رأس المال 

ويتضح من نصوص تلك المادة أن هذا االحتياطى هو الحد األدنى لما يجب               
أن تحتجزه الشركة من أرباحها بقصد تقوية مركزها المـالى ومواجهـة المـستقبل         
والهدف من تكوين هذا االحتياطى هو ضمان وجود المال الكافى لبقى الشركات من             

أس المال وحتى ال يستأثر المساهمون الحـاليون        عثرتها فى حالة الشدة ويعوض ر     
باألرباح كلها، وليس هناك  ما يمنع من تكوين احتياطيات أخرى بغـرض تقويـة               

فقد ينص نظام الشركة على ذلك كما أن من حق الجمعيـات            . مركز الشركة المالى  
العمومية للشركات أن تحتجز من أرباحها لتكوين احتياطيات متى كانت هناك حاجة            

دعو إلى ذلك، ويستخدم هذا االحتياطى فى تغطية خسائر الـشركة وزيـادة رأس              ت
 ألى غرض آخـر فإنـه يلـزم موافقـة     كانت هناك رغبة فى إستخدامه    المال وإذا   

  .الجمعية العمومية
  
  : االحتياطى النظامى– ٣

 على أنـه    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من الالئحة التنفيذية للقانون      ١٩٣تنص المادة     
نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكـوين           يجوز أن ينص    

  .احتياطى نظامى لمواجهة األغراض التى يحددها النظام
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  : األرباح المقابلة للتوزيع – ٤
 بالالئحـة   ١٩٨٢ لـسنة    ٩٦ من القرار الوزارى رقـم       ١٩٤جاء بالمادة     

ى األرباح الصافية مـستنزال     التنفيذية لقانون الشركات أن األرباح القابلة للتوزيع ه       
وبعـد  . منها ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر فى سـنوات سـابقة                

  .تجنيب االحتياطى القانونى واالحتياطى النظامى
أن القانون والئحته التنفيذية لم يتضمنا نصا خاصـاً يقـضى         بالذكر  وجدير    

 من الالئحة التنفيذية فـى      ١٩٦بتوزيع نسبة من الربح على المساهمين ولكن المادة         
الفقرة الثالثة منها ذكرت أن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ال تعتمد إال بعـد توزيـع         

من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحـدد نظـام   % ٥ربحاً ال يقل عن  
% ٥الشركة نسبة أعلى وعلى ذلك نرى أنه يجب أن يتم توزيع نسبة ال تقـل عـن      

على المساهمين والعاملين ، وفى تطبيق تلك األحكام يجب مراعـاة           من رأس المال    
  :ما يلى
أال يقل نصيب العاملين بالشركة فى األرباح التى يتقرر توزيعها نقداً عـن               :  أوالً

  .وبشرط اال يزيد على مجموع األجور السنوية للعاملين بها% ١٠
وال % ١٠ فى األرباح يزيد عن     إذا كان النظام الداخلى يحدد للعاملين نصيبا        : ثانياً

تـستثمر فـى    % ١٠ الزيادة عن الـ     فان  يجاوز مجموع األجور السنوية     
 خاص يستثمر لصالح العاملين ويوزع عائده فى الـسنوات التـى ال        حساب

 أو  إسـكان تحقق الشركة ربحا فيها أو استخدامه فى إنـشاء مـشروعات            
ره مجلـس اإلدارة أو  قـر  يخدمات تعود عليهم بالنفع وذلك كله وفقـا لمـا   

ستحق المساهم أو العامـل     لشركاء المديرون بحسب األحوال وي    الشريك أو ا  
حصة فى األرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العمومية بتوزيعها ، وعلـى    
  .مجلسى اإلدارة تنفيذ هذا القرار خالل شهر على األكثر من تاريخ صدوره
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راء أى توزيـع علـى    ونرى فى هذا الخصوص أنه من الضرورى قبل إج          
المساهمين العاديين أن يوزع نسب حملة األسهم الممتازة المقررة لهم بـرغم عـدم              
النص على ذلك صراحة فى القانون وأنه ال يجوز للعمال االشتراك فى التوزيعـات        

  .التى تمنح لهم
  
  : أرباح حصص التأسيس – ٥

ز تخصيص ال يجو على أنه   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون    ٣٤نصت المادة     
ن صافى الربح لهذه الحصص وذلك بعد حجـز االحتيـاطى           م% ١٠ما يزيد على    

  .على األقل بصفة ربح لرأس المال% ٥القانونى ووفاء 
  
  : مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة – ٦

 على أن نظام الـشركة      ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون رقم     ٨٨تنص المادة     
ارة وال يجـوز تقـدير مكافـأة مجلـس     يبين كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلد  

من الربح الذى يتقرر توزيعـه كمـا سـبقت          % ١٠اإلدارة بنسبة معينة بأكثر من      
اإلشارة ، وذلك بعد األخذ فى الحسبان االحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع النسبة            

  .المقررة على المساهمين
  
  : تكوين احتياطيات أخرى– ٧

 من الالئحة التنفيذية على أنـه يجـوز         ١٩٦تنص الفقرة خامساً من المادة        
 أن تقرر تكوين احتياطيـات      – بناء على اقتراح مجلس اإلدارة       –للجمعية العمومية   

 العمومية أن تقرر كيفية     أخرى غير االحتياطى القانونى، وهذا النص يعطى للجمعية       
 ولكن ليس هنـاك     إضافيةن احتياطيات   التصرف فى األرباح المتبقية فقد تقرر تكوي      
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ما يمنع من إجراء توزيع اضافى على المـساهمين أو ترحيـل األربـاح المتبقيـة           
  .للسنوات القادمة

نموذج لحـساب توزيـع   ) ٤( رقم ورد فى الالئحة التنفيذية فى الملحقولقد    
  :األرباح والذى يتخذ الشكل اآلتى

  
  السنة
  الجارية

  البيان
  سنة

  المقارنة
نة الس

  الجارية
  البيان

سنة 
  المقارنة

  ×  صافى أرباح العام قابلة للتوزيع  ×  ×   العامخسائرصافى   ×
  ×  أرباح مرحلة من العام السابق  ×  ×  خسائر مرحلة من العام السابق  ×

  ×  احتياطيات  ×  ×  احتياطى قانونى  ×

    )أن وجدت تذكر تفصيالً(    ×  احتياطى نظامى  ×

        ×  احتياطيات أخرى  ×

          )تذكر بالتفصيل(   

        ×  مكافأة مجلس اإلدارة  ×

        ×  نصيب المساهمين  ×

          )للسهم الواحد... بواقع (   

        ×  نصيب العاملين  ×

        ×  أرباح مرحلة للعام التالى  ×

×××    ×××  ×××    ×××  
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   :مثال
األرصدة التالية ظهرت بقائمة المركز المالى الحدى شـركات المـساهمة              
  -:والمعروضة على الجمعية العامة القرارها ٣١/١٢/٢٠١٠اص فى قطاع خ

  مجموع األصول الثابتة    ٢٠٠٠٠٠٠
  )بعد االستهالك(

  رأس المال المصرح به    

 سهم عادى قيمـة     ١٠٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠٠        
   ج٥اسمية 

رأس المال المصدر والمكتتب          مجموع األصول المتداولة    ١٠٠٠٠٠٠
  فيه

        ٢٠٠٠٠٠٠  
  

٤٠٠٠٠٠  

 سهم عـادى قيمـة      ٤٠٠٠٠٠
  ج٥اسمية 

  عدباقساط لم تطلب 
      ١٦٠٠٠٠٠      
  رأس المال المدفوع          

  احتياطيات
        ١٠٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠٠  
  احتياطى قانونى
  احتياطى نظامى

      ٣٠٠٠٠٠      
          

١٠٠٠٠  
  

٢٠٠٠٠٠  

  أرباح وخسائر
  أرباح مرحلة من العام الماضى

أربــاح العــام المنتهــى فــى 
٣١/١٢/٢٠١٠  

      ٢١٠٠٠٠  
٨٩٠٠٠٠  

    
  خصوم مختلفة

٣٠٠٠٠٠٠      ٣٠٠٠٠٠٠      

 على  ٣١/١٢/٢٠١٠ويقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح العام المنتهى فى           
  :النحو التالى 

  .احتياطى قانونى % ٥ - ١
  .احتياطى نظامى % ١٠ - ٢
  .دفعة أولى للمساهمين والعاملين% ٥ - ٣
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  .مكافأة اإلدارة% ١٠ - ٤
  .ندفعة ثانية للمساهمين والعاملي% ٣ - ٥
  .ترحيل الباقى إلى العام التالى - ٦

  :والمطلوب 
 فـى   ٣١/١٢/٢٠١٠بيان كيفية التصرف فى توزيع أرباح العام المنتهى فى           - ١

  .ضوء اقتراح مجلس اإلدارة
 الجمعية العامة لتوزيـع     إقرارإعادة تصوير قائمة المركز المالى السابقة بعد         - ٢

 .األرباح
  الحل

   ٣١/١٢/٢٠١٠فى كيفية التصرف فى أرباح العام المنتهى 
   ج٢٠٠٠٠٠                              ٣١/١٢/٢٠١٠صافى أرباح العام المنتهى فى 

  ج  ١٠٠٠٠  =  ١٠٠  ×  ٢٠٠٠٠٠  =  احتياطى قانونى  ٥
   ج١٩٠٠٠٠  الباقى        

  ج  ٢٠٠٠٠  =  ١٠٠  ×  ٢٠٠٠٠٠  =  احتياطى قانونى  ٥
   ج١٧٠٠٠٠  الباقى        

  ج ٨٠٠٠٠  =  ١٠٠  ×  ١٦٠٠٠٠٠  =  والعامليندفعة أولى للمساهمين   ٥
   ج٩٠٠٠٠  الباقى        

  ج  ٩٠٠٠  =  ١٠٠  ×  ٩٠٠٠٠  =  مكافأة اإلدارة  ٥
   ج٨١٠٠٠  الباقى        

  ج ٤٨٠٠٠  =  ١٠٠  ×  ١٦٠٠٠٠  =   دفعة قانية للمساهمين والعاملين  ٣

  ٣٣٠٠٠                  الباقى ويرحل العام التالى
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  :ملحوظة 
  نصيب المساهمين من الدفعة األولى والثانية  

١٠٠  ×) ٤٨٠٠٠ + ٨٠٠٠٠= (   ٩٠  
    =  ١١٥٢٠٠  

  نصيب العاملين من الدفعة األولى والثانية
١٠٠  ×) ٤٨٠٠٠ + ٨٠٠٠٠= (   ١٠  

    =  ١٢٨٠٠  
  المركز المالى بعد اقرار الجمعية العامة لتوزيع األرباح

  مجموع األصول الثابتة    ٢٠٠٠٠٠٠
  ) االستهالكبعد(

  رأس المال المصرح به    

 سهم عادى قيمة    ١٠٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠٠        
   ج٥اسمية 

رأس المال المصدر والمكتتب        األصول المتداولة    ١٠٠٠٠٠٠
  فيه

        ٢٠٠٠٠٠٠  
  

٤٠٠٠٠٠٠  

 سهم عادى قيمـة     ٤٠٠٠٠٠
  ج٥اسمية 

  اقساط لم تطلب عد
      ١٦٠٠٠٠٠      
  رأس المال المدفوع          

  احتياطيات
        ١١٠٠٠٠  

٢٢٠٠٠٠  
  احتياطى قانونى
  احتياطى نظامى

      ٣٣٠٠٠٠      
      ٤٣٠٠٠  

٨٩٠٠٠٠  
١٣٧٠٠٠  

  
  

  أرباح مرحلة 
  م مختلفةوخص

  دائنو توزيعات
٣٠٠٠٠٠٠      ٣٠٠٠٠٠٠      
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  :مالحظات على احلل 
 المحجوز من أرباح العام+  الرصيد السابق =  رصيد االحتياطى القانونى   - ١

                     =          ١١٠٠٠٠  =  ١٠٠٠٠ +  ١٠٠٠٠٠  
 المحجوز من أرباح العام+ الرصيد السابق  = رصيد االحتياطى النظامى  - ٢

  =٢٢٠٠٠٠  =  ٢٠٠٠٠ +  ٢٠٠٠٠٠ 

  الفائض من أرباح العام+أرباح مرحلة من العام الماضى= األرباح المرحلةرصيد  - ٣

  =                                    ٤٣٠٠٠    =  ٣٣٠٠٠  + ١٠٠٠٠ 

 :دائنو توزيعات تشمل اآلتى  - ٤
  ٩٠٠٠ ، مكافأة اإلدارة ١٢٨٠٠ عاملين أرباح ، ١١٥٢٠٠ مساهمين أرباح
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