أستاح انششكح انًغاهًح و كيفيح ذىصيؼها :
أستاح انششكح انًغاهًح  ً٘ :صافً اٌذخً تؼذ اٌضواج اٌششػٍح  ٚظشائة اعرثّاس اٌّاي
األجٕثً إْ ٚجذخ
ذىصيغ األستاح كًا هى في انرغهغم انراني:
ػٍى ِجٍظ اإلداسج أْ ٌجٕة وً عٕح ِٓ األستاح اٌصافٍح ٌرى ٌٓٛادرٍاغٍاخ:
أ)  ِٓ %01األستاح اٌصافٍح ٌرى ٌٓٛاالدرٍاغً إٌظاًِ
ِالدظح :
يجىص نهجًؼيح انؼًىييح نهًغاهًيٍ أٌ ذىلف هزا ذجُة االدرياؽي انُظايي يرً تهغا الدرياؽي
ٔصف سأط ِاي اٌششوح.
ب) ٌجٛص ذجٍٕة ٔغثح ِٓ األستاح ٌرى ٌٓٛادرٍاغً ٌغّى االدرٍاغً االذفالً(
ٌخصص ألغشاض ٌذذد٘ا ٔظاَ اٌششواخ)
اٌرٛصٌغ ػٍى اٌّغاٍّ٘ٓ (دفؼح أٌٚى)تششغ أال ذمً إٌغثح اٌّٛصػح ػٓ  ِٓ %5سأط اٌّاي
اٌّذفٛع
تؼذ اٌصشف ألصذاب األع ُٙاٌّّراصج دغة إٌغثح اٌّرفك ػٍٍٙا ٌؼطى أصذاب األعُٙ
اٌؼادٌح ٔغثح ِّاثٍح
إرا وأد األع ُٙاٌّّراصج ِشاسوح فً األستاح فاْ اٌثالً ِٓ إٌغثح األٌٍٚح ٌٛصع تٕغثح ِرغاٌٚح
تٍٓ األع ُٙاٌؼادٌح  ٚاألع ُٙاٌّّراصج

ِالدظح :لذ ذى ْٛاألع ُٙاٌّّراصج ِجّؼح ٌألستاح تّؼٕى إرا ٌُ ذرذمك أستاح فً عٕح
فأٌٔ ُٙذرفظ ْٛتذم ُٙفً اٌذصٛي ػٍى إٌغثح اٌّمشسج ِٓ استاح اٌغٕح ا ٚاٌغٕٛاخ
اٌمادِح.
ٔصٍة دٍّح دصص اٌرأعٍظ
ٌجٛص أْ ٌّٕخ دٍّح دصص اٌرأعٍظ دصح ِٓ األستاح اٌصافٍح ال ذضٌذ ػٓ  %01تؼذ
ذٛصٌغ ٔصٍة ػٍى اٌّغاٍّ٘ٓ ػٍى اال ذمً ػٓ  ِٓ %5سأط ِاي اٌششوح اٌّذفٛع.
ِالدظح :
نى يذذد انُظاو وٍفٍح ذٛصٌغ اٌّرثمً ِٓ االستاح ٌٚرُ ذذذٌذ٘ا داخٍٍاً.
اٌثالً ٌشدً إٌى دغاب أستاح ِثماج ٌظٙش فً لائّح اٌّشوض اٌّاًٌ ظّٓ دمٛق اٌغاٍّ٘ٓ ٌٍؼاَ
اٌراًٌ
يثال
ششكح أ  ،ب  ،ج ششكح يغاهًح عؼىديح يثهغ سأط يانها انًظشح ته  055,555,555سياال
و سأط يانها انًذفىع  005,555,555لاير و لذ دممد أستاح طافيح تهغد 055,555,555
لاير و لذ الرشح يجهظ اإلداسج ذىصع األستاح دغة َظىص َظاو انششكح و َظاو انششكاخ كًا
يهي:
 ِٓ %01 )0األستاح ادرٍاغً ٔظاًِ
 ِٓ %05 )2األستاح ادرٍاغً ذٛعؼح
 ِٓ %5 )3سأط اٌّاي اٌّذفٛع دفؼح أٌٚى ٌٍّغاٍّ٘ٓ

 ِٓ %3 )4اٌثالً ألصذاب دصص اٌرأعٍظ
 ِٓ %01 )5سأط اٌّاي اٌّذفٛع دفؼح ثأٍح ٌٍّغاٍّ٘ٓ
ٌ )6شدً اٌثالً ٌذغاب أستاح ِثماج غٍش ِخصصح
انًطهىب إػذاد ليذ ذىصيغ األستاح و انخغائش؟
انذم:
 .)0ػًم جذول األستاح
طافي انشتخ

055,555,555
يخظى يُه:

()00,055,555

0101110111

 ِٓ %01األستاح ادرٍاغً ٔظاًِ (اٌرأوذ أٗ ٌُ ٌثٍغ ٔصف سأط اٌّاي)
(%05×055,555,555يٍ األستاح انظافيح)

0501110111

ادرٍاغً اذفالً ( ذٛعؼح  ِٓ %05األستاح اٌصافٍح)

0205110111

دفؼح أٌٚى ٌٍّغاٍّ٘ٓ( ِٓ %5سأط اٌّاي اٌّذفٛع ) ()%5×005,555,555

00,055,555

انثالي

()0,000,555

أصذاب دصص اٌرأعٍظ ( ِٓ %3األستاح اٌثالٍح)

05,000,555

انثالي
2501110111

00,0005,555

دفؼح ثأٍح ٌٍّغاٍّ٘ٓ( ِٓ %01سأط اٌّاي اٌّذفٛع ) ()%01×005,555,555

أستاح يثماج

 )0إػذاد ليذ إلفال دغاب انًراجشج و األستاح انخغائش في دغاب انرىصيغ
 ِٓ 011،111،111ح /اٌّراجشج  ٚاألستاح اٌخغائش
 01101110111إٌى ح /ذٛصٌغ األستاح
 )0ذىصيغ األستاح
 ِٓ 011،111،111ح /ذٛصٌغ األستاح
إٌى ِزوٛسٌٓ
 0101110111ح /االدرٍاغً إٌظاًِ
 0501110111ح /االدرٍاغً االذفالً (ادرٍاغً ذٛعؼح)
 3005110111ح /أستاح ِؼٍٕح ٌٍرٛصٌغ ( ِغاٍّ٘ٓ)
 0000510111ح /أستاح ِؼٍٕح ٌٍرٛصٌغ (دصص اٌرأعٍظ)
 35062510111ح /أستاح ِثماج غٍش ِخصصح

ذؼذيم سأط يال انششكح انًغاهًح

تعديل رأس المال

انخفاض رأس المال

زيادة رأس المال

-1رد جزء من القيمة االسمية الى المساهم
-2الغاء عدد من االسهم يعادل القدر
المطلوب تخفيضة
-3تخفيض القيمة االسمية بما يعادل
خسارة الشركة
-4شراء عدد من االسهم يعادل الجزء
المراد تخفيضه
أ-ومن ثم إلغاؤها
ب-أو بيعها

-1إصدار اسهم جديدة نقدية أو عينية
 -2تحويل فائــــض االحتياطي النظامي
إلى جزء من راس المال و إصدار اسهم
بذلك
-3تحويل قرض السندات إلى جزء من
رأس المال و إصدار أسهم بدل سندات
الدين
-4إصدار اسهم لحملة حصص التأسيس

 صيادج سأط انًال: .0إطذاس أعهى جذيذج َمذيح أو ػيُيح
ال ذخرٍف ػٓ إجشاءاخ إصذاس ٘زٖ األع ُٙػٕذ ذأعٍظ اٌششوح
غاٌثا ِا ذصذس األع ُٙاٌجذٌذج تؼالٚج إصذاس ذؼادي فً اٌغاٌة اٌفشق تٍٓ اٌمٍّح االعٍّح ٌٍغٚ ُٙ
اٌمٍّح اٌذفرشٌح ٚلد إصذاس أع ُٙصٌادج سأط اٌّاي
انميذ :ارا كاٌ َمذاً :
××× ِٓ ح  /اٌثٕه ( األع ُٙإٌمذٌح)
××× اٌى ح  /سأط اٌّاي دائٕا ( لٍّح األع ُٙاٌّصذسج)

ارا كاٌ ػيُا ً :
××× ِٓ ح  /األصٛي
××× اٌى ح  /سأط اٌّاي دائٕا ( لٍّح األع ُٙاٌّصذسج)

 .0ذذىيم فائغ االدرياؽي انُظايي إنً جضء يٍ سأط انًال و إطذاس أعهى تزنك
 ٚذصذس أع ُٙراخ لٍّح اعٍّح ذغاٚي اٌمٍّح االعٍّح ألع ُٙاٌششوح  ٚذٛصع ٘زٖ األع ُٙػٍى
دٍّح األع ُٙاٌؼادٌح تٕغثح ِا ٌٍّىٗ وً ِغاُ٘
انميذ:
××× ِٓ ح /االدرٍاغً إٌظاًِ (ِا ٌؼادي اٌّثٍغ اٌّطٍٛب صٌادذٗ فً سأط اٌّاي)
××× إٌى ح /سأط اٌّاي
 .0ذذىيم ديٍ دال األداء (انغُذاخ) إنً جضء يٍ سأط انًال و إطذاس أعهى تذل عُذاخ
انذيٍ
ٌ ٚرُ رٌه إرا دً اٌذٌٓ  ٌُٚذرٛفش ٌٍششوح اٌغٌٍٛح اٌىافٍح ٌغذادٖ  ٚصؼة ػٍٍٙا
االلرشاض ٌرغذٌذ اٌذٌٓ
إرا ذُ اذفاق تٍٓ اٌششوح  ٚاٌذائٍٕٓ ػٍى ذذ ًٌٛاٌذٌٓ إٌى جضء ِٓ سأط اٌّاي فاْ
اإلجشاءاخ اٌّذاعثٍح
اٌمٍذ
××××ِٓ ح /اٌذٌٓ اٌغٕذاخ
××××× اٌى ح /سأط اٌّاي
ِالدظح:
ٚتزٌه ذصذس أع ُٙاٌذائٍٕٓ ٌ ٚؼرثشِ ْٚغاٍّ٘ٓ فً اٌششوح تؼذ أْ وأٛا دائٍٕٓ ٌٙا
 .4اعرثذال دظض انرأعيظ تأعهى سأط انًال
ذصذس دصص اٌرأعٍظ ٌجؼً دغاب األصً اٌّرّثً فٍّا لذِٗ أصذاتٙا ِذٌٕا  ٚدغاب
دصص اٌرأعٍظ دائٕا
أ ِٓ -ح /االصً
اٌى ح /دصص اٌرأعٍظ
 ٚػٕذ اٌرذ ًٌٛدصص اٌرأعٍظ إٌى جضء ِٓ سأط اٌّاي  ٚإصذاس أع ُٙتزٌه فاْ دغاب
دصص اٌرأعٍظ ٌجؼً ِذٌٕا  ٚدغاب سأط اٌّاي دائٕا
ب ِٓ -ح /دصص اٌرأعٍظ
اٌى ح /سأط اٌّاي

اَخفاع ساط انًال
 .)0سد جضء يٍ انميًح االعًيح إنً انًغاهى :
انميذ
×××× ِٓ ح /سأط اٌّاي
×××× إٌى ح /اٌثٕه

 .)0ذخفيغ انميًح االعًيح نهغهى تًا يؼادل انخغاسج انري ذؼشػد نها انششكح
أِا ػٕذِا ذرؼشض اٌششوح ٌخغائش  ٚذمشس جّؼٍاذٙا اٌؼٍِّٛح ذخفٍط سأعّاٌٙا تّمذاس ٘زٖ
اٌخغائش
انميذ
××× ِٓ ح /سأط اٌّاي
××× إٌى ح /خغائش ِشدٍح
ويكىٌ انرخفيغ
ترخفيغ انميًح االعًيح نهغهى
ذىصيغ األعهى انًهغاج َريجح انرخفيغ ػهً دًهح األعهى دغة َغة يا يًهكه كم
يغاهى و ال يًكٍ هزا انرىصيغ إال إرا كاَد األعهى اعًيح.
.)4-0ػُذ ذخفيغ سأط يال انششكح انًغاهًح ػٍ ؽشيك ششاء أعهًها و إنغائها
فأٗ لذ ٌرُ اٌششاء تاٌمٍّح االعٍّح  ٚلذ ٌرُ اٌششاء تألً أ ٚاوثش ِٓ اٌمٍّح االعٍّح
أ -انششاء تانميًح االعًيح
انميذ:
×××× ِٓ ح /سأط اٌّاي
×××× إٌى ح /اٌثٕه
ب -انششاء الم يٍ انميًح االعًيح فاٌ انفشق يشدم نذغاب يٍ دغاتاخ دمىق انًغاهًيٍ
ا×××× ِٓ ح /سأط اٌّاي
إٌى ِزوٛسٌٓ
×××× ح /اٌثٕه
×××× ح /االدرٍاغً إٌظاًِ
ج -اكثش يٍ انميًح االعًيح
ٌشدً اٌفشق ػٍى ح /األستاح اٌّثماج
ِٓ ِزوٛسٌٓ
 0110111ح /سأط اٌّاي
 5101111ح /األستاح اٌّثماج
إًٌ ح  /اٌثٕه
يثال :
لشسخ إدذي ششكاخ انًغاهًح ذخفيغ سأعًانها تؼذ انذظىل ػهً يىافمح انجًؼيح انؼًىييح
نهًغاهًيٍ يٍ خالل
أ-ششاء  0555عهى يٍ أعهًها انًرذاونح ػهًا تاٌ انميًح االعًيح  055لاير
ب -اشرشخ األعهى تميًح  005555لاير
ج -اشرشخ األعهى تًثهغ  05555لاير
انًطهىب :ليىد انيىييح انالصيح إلثثاخ ششاء األعهى و إنغاءها في ظم كم دانح يٍ انذاالخ
انرانيح:

أ) .ششاء األعهى تانميًح االعًيح نهغهى
انميذ
 ِٓ 0110111ح /سأط اٌّاي
 0110111إٌى ح /اٌثٕه
ب) .ششاء األعهى تًثهغ  005لاير نهغهى
ِٓ ِزوٛسٌٓ
 0110111ح /سأط اٌّاي
 5101111ح /األستاح اٌّثماٖ
 0510111اٌى ح  /اٌثٕه
ج) .ششاء األعهى تًثهغ  05لاير نهغهى
 ِٓ 0110111ح /اٌثٕه
إٌى ِزوٛسٌٓ
 010111ح /اٌثٕه
 010111ح /االدرٍاغً إٌظاًِ

اَمؼاء ششكح انًغاهًح وذظفيرها
تّا أْ اٌششوح اٌّغاّ٘ح ذرّرغ تشخصٍح ٚرِح ِاٌٍح ِٕفصٍرٍٓ ػٓ شخصٍح
ٚرِح دٍّح األع ُٙفئْ ِٓ أُ٘ عّاذٙا االعرّشاس د ْٚاٌرأثش تٛفاج أٚ
خشٚج أدذ اٌششواء ٌٚ .ىٓ تاٌشغُ ِٓ أْ اٌششوح ال ذرأثش تأرماي أعّٙٙا
ِٓ شخص َخش أٚ ٚفاج أ ٚإفالط أدذ اٌّغاٍّ٘ٓ إال أْ ٕ٘ان تؼط
اٌذاالخ اٌرً ذؤدي اٌى أرٙاء ٚذصفٍح اٌششوح ..
-0ػٕذِا ذؤٚي وً أع ُٙاٌششوح ٌشخص ٚادذ
-2ػٕذِا ذّعً عٕح واٍِح ػٍى أخفاض ػذد اٌّغاٍّ٘ٓ اٌى ألً ِٓ
خّغح ِغاٍّ٘ٓ
-3ػٕذِا ذثٍغ خغائش اٌششوح ثالثح استاع سأط ِاٌٙا تذٍث ذمشس دٍٙا .
-4ػٕذِا ذٕر ًٙاٌّذج اٌّذذدج فً ٔظاِٙا ٚذمشس اٌجّؼٍح اٌؼٍِّٛح دٍٙا .

ذًشيٍ :0-00
الفال دغاب انًراجشج و أ.ر في دغاب انرظفيح:
 00,555,555ح\ انًراجشج و االستاح وانخغائش
 00,555,555انً ح\ ذىصيغ االستاح و انخغائش
ذىصيغ أ.ر دغة االلرشاح االستاح و انخغائش
 00,555,555يٍ ح\ ذىصيغ االستاح وانخغائش
انً يزكىسيٍ:
 0055,555ح\ ادرياؽي َظايي
 0555,555ح\ استاح يؼهُح نهرىصيغ (دفؼح اونً نهًغاهًيٍ
) %0 × 05,555,555
 405,555ح\ادرياؽي ذىعؼه ()%0 ×00,555,555
 050055ح\ يكافاج اػؼاء يجهظ االداسج × 05,505,555
)%0
 0,055,555ح\ استاح يؼهُح نهرىصيغ (دفؼح انثاَيح نهًغاهًيٍ
) %0 × 05,555,555
 0,040,055ح\ االستاح انًثماج "يرًى"

ذًشيٍ 0-00
يٍ يزكىسيٍ :
 0055555ح /ادرياؽي َظايي
 05555555ح /لشع ؽىيم األجم
 0555555ح /دظض انرأعيظ
 000555555انً ح  /سأط انًال

