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  ةةــركركــاح الشاح الشــوزيع أربوزيع أربــتت

  PPRROOFFIITTSSss''DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN    CCOOMMPPAANNYY  
  
  

  
 بـصفه   الشركاء نفسه، فانه يفترض أن يتم توزيع االرباح على          الشركة مفهوم   إلىبالنظر      

 ، إال أن - اهم من حصته باالربـاح س م/ع أي شريكمنال يان  شريطه - دوريه ان تحقق ذلك   
لـى  ععدم جـواز توزيـع االربـاح        ) 187،186( بالمادتين    أوجب قانون الشركات األردني  

  -: اال بعد أن يتم تسوية األمور التاليةالمساهمين /الشركاء 
  

  .ةسنوات سابقمن الخسائر المدورة تسوية  -1
 

من ارباحها السنويه الصافيه لحساب االحتياطي االجباري وال يجـوز          % 10اقتطاع   -2
 الشركة  رأسمالا يعادل ربع    وقفه قبل أن يبلغ حساب االحتياطي االجباري المتجمع م        

 االستمرار في اقتطاع هذه النسبه إلـى أن         العامة بقرار من الهيئة  المصرح به ويجوز    
  .هدار راسمال الشركة المصرح بيبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مق

 

 لحـساب االحتيـاطي     الـصافية  الـسنوية  هاأرباحمن  % 20اقتطاع ما ال يزيد عن       -3
  .االختياري

 

من ارباحها السنويه الصافية لحساب االحتياطي الخاص       % 20ما ال يزيد عن     اقتطاع   -4
 . مجلس االدارةتنسيب على العامة الهيئةاذا وافقت 
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  -:استعماالت االحتياطات
  

ـ االحتياطي االجباري على المساهمين، ولكن يجوز اال يجوز توزيع   -1  لتـأمين تعماله س
    .ركات ذات االمتياز بتأمين ذلك الحد للربح المقرر في اتفاقيات الشىاألدنالحد 

ويتوجب على مجلس االدارة ان يعيد الى هذا االحتياطي ما اخذ منه عنـدما تـسمح                
  .بذلك ارباح الشركة 

 

مثل التوسـعه   : قررها مجلس االدارة  حتياطي االختياري لالغراض التي ي    يستعمل اال  -2
    .واالستثمار أو ما يحقق غايات الشركة

أو جزء منه ارباح على المساهيمن اذا لم يـستعمل           توزيعه كامالً    عامةال للهيئةويحق  
  .اإلدارةلالغراض التي حددها مجلس 

 

تقوية مركز الـشركة    لاالحتياطي الخاص يستعمل الغراض الطوارىء أو التوسع أو          -3
  .الي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لهامال

  
 
  
  

  -:احتساب الربح القابل للتوزيع
ح القابل للتوزيع الفارق بـين اجمـالي االيـرادات واجمـالي المـصروفات              يساوي الرب     

واالستهالك في تلك السنه، وذلك بطرح االصول الصافيه في بداية السنه من االصول الصافيه              
  .في آخر السنة

  

 بتحديد الربح الصافي وهو الفـرق       الشركات من قانون    )189( عليه المادة    أكدتوهذا ما       
ات المتحققه في أي سنه ماليه من جانب ومجموع المصروفات واالستهالك           بين مجموع االيراد  

  .في تلك السنه قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية
  

 لم تتحقق فعلياً، بنـاء علـى        اً في هذا االطار بجواز امكانية توزيع ارباح       األشكالويطرح      
  تقديرات خبراء؟

  
 صنعاً بأن لم يقر توزيع االرباح غير المتحققه وذلك من مبـدأ       األردني المشرع   أحسنوقد      

لك لكانت هناك مخاطر كبيرة يمكـن أن تظهـر عنـد         الحيطه والحذر، حيث انه لوتم اجازة ذ      
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 حيث يمكن أن يتبين أن ثمن السوق يقل بكثير عـن            ،التقييم الفعلي في موضوع اعادة      التحقق
 وأن الـربح الـذي تـم     تتغير بتغير سعر التقيـيم، الثمن المقدر من قبل الخبراء، أو الظروف   

 مـن قـانون     )278( عليه الحكم الوارد بالمادة   توزيعه وهمياً في الكل أو البعض؟ مما ينطبق         
  ). صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقيةأرباحتوزيع ( الشركات 

  
وخاصـه  مة االصـول    ة تتمثل في تعديل قي    يعادة التقييم في عملية محاسب    ا وتتمثل عملية       

 السجالت بقيمتها التاريخيه أي بـالثمن الـذي تـم           يد في تقاالصول الثابته، حيث أن االصول      
 تغييرا يـؤدي    تشهد غير أن احوال السوق قد        .القيمة تلك   منشراؤها، وتطرح االستهالكات    

  .الى ارتفاع قيمه االصول مقارنه مع قيمتها الصافية المسجله في سجالت الشركة
  

ليس سوى ربـح نظـري لـم        ) ةالفرق بيت القيمه المسجله والقيمه المقدر     (  الربح   ن أ إال    
 يجـوز   وبالتـالي ال    .يتحقق بالواقع، و ال يخضع للضريبه أو االستهالك على القيمه المقدرة          

  .ئر الخساإلطفاءتوزيعه أو زيادة رأس المال من خالله أو 
  

لى سبيل الحصر من خالل تحويـل صـفة         وقد حدد قانون الشركات اجراء اعادة التقييم ع           
  .من القانون ) 239-216(  الموادالشركة اواندمجها او تملكها وبما يتوافق واحكام

  
  :جواز توزيع ارباح قبل نهاية السنه المالية للشركة

 / يبين المشرع االردني ما أن كان من الجائز أن توزع الشركة ارباحاً علـى الـشركاء     لم    
  .   للشركة العامههيئةة السنه الماليه واقرار البيانات من قبل الالمساهمين قبل نهاي

  
المادة ب  نص  النصوص العامه معناه المنع الن قانون الشركات االردني        تكو أن س  رأيفي      

 من قانون الشركات، الن الـربح       )189(، وكذلك المادة    الصورية األرباح منع توزيع    )278(
 في تحقيق ربح    مجرد امل او توقع   بحاً خيالياً أو هو     حقق خالل جزء من السنه ليس سوى ر       مال

 حأصـب قد يتبخر أن حققت الشركة نتائج سيئه خالل ما تبقى من السنه المالية، فان تحقق ذلك                 
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(  متحقـق  الغيـر    حانون الشركات، الن الرب   من ق ) 278( المادة    وفق منطوق  جريمة عالتوزي
  .راسمالهاطع من ت ويق, ركة  على المركز المالى للشيؤثر بالنهاية) الوهمي 

  


