المحاسبة في شركات التضامن
رابعا :تغير الشركاء في شركة التضامن
 -1دخول شريك جديد مع بقاء الشركاء السابقني (انضمام )
-2خروج شريك أو وفاة شريك مع استمرار الشركة ( انفصال)
-3دخول شريك بدال من شريك خارج

 -1دخول شريك جديد مع بقاء الشركاء السابقين
عند دخول شرٌك جدٌد لشركة تضامن قائمة لها حالتٌن:
عدم زٌادة راس المال=
أٌ -شتري جزء من الشركة"حصص
الشركاء" دون االستثمار فٌها

شراء الشرٌك الجدٌد حصة من
الشركاء السابقٌن وٌنتج:

ال ٌتغٌر مجموع رأس مال
الشركة +.تقل رؤوس اموال
الشركاء السابقٌن +الٌصاحبه
تدفق نقدي  +الٌتغٌر القٌد مهما
كان المبلغ المتفق علٌه

اذا رأس المال الشرٌك الجدٌد
= حصة الشرٌك القدٌم االول
المتنازل عنها  +حصة الشرٌك القدٌم
الثانً المتنازل عنها

ٌزٌد راس مال الشركة=
بٌ -ستثمر ما ٌدفعه الشرٌك الجدٌد فً
الشركة دون أن ٌدفع للشركاء السابقٌن
شٌئا.



ما دفعه
الشرٌك الجدٌد
تساوي قٌمتة
الدفترٌة فً راس
المال



ما دفعه
الشرٌك الجدٌد أقل
من قٌمتة الدفترٌة
فً راس المال



ما دفعه الشرٌك
الجدٌد اكبر من قٌمة
الدفترٌة فً راس
المال

اذا اتفق الشركاء ان
الزٌادة فً راس مال
الشرٌك الجدٌد ٌستفٌد
منها الشركاء
السابقون

مالحظة السعر يتفق علية
الشركاء سواء مساوي
للقيمة الدفترية او اقل او
اكثر محاسبٌا الٌؤثر
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ٌعتبر كل مادفعه
الشرٌك الجدٌد راس
مال له وٌعوض
الشركاء السابقون
عن طرٌق اعادة
التقٌٌم وتسجل الفرق
شهرة محل "مدٌن"

قيد اليومية الخاص بشراء جزء من الشركة "حصص الشركاء" دون االستثمار فيها

أ-

من مذكورين

×××××ح /رأس مال الشريك القديم األول ( بمقدار الحصة المتنازل عنها)
×××××ح /رأس مال الشريك القديم الثاني ( بمقدار الحصة المتنازل عنها)
×××××××× إلى ح /رأس مال الشريك الجديد

مثال:

شررينان عبررد اي و ياسررر شررينان فرري شررركة تضررامن رأس مالهررا  11110111موزعررو بيررنهم كالتررالي 2:3وتقرردم ع رري ب ر

االنضمام لهم كشريك ثالث ووافقوا ع ى أن يشتري  %41من حصصهم دون أن يستثمر في الشركة.

الم وب :حصة الشريك الجديد و حصة الشركاء عبد اي و ياسر....

 رأس مال عبد اي =  6110111 = 5÷3 × 11110111لاير  وع يو سوف يع ي منها  %41ل ع ي
وتب غ  2410111 = 6110111×%41لاير

 رأس مال عبد اي الجديد بعد التنازل =  3610111 = 2410111 – 6110111لاير
 oرأس مال ياسر =  4110111 = 5÷2 × 11110111لاير  وع يو سوف يع ي منها  %41ل ع ي وتب غ
 1610111 = 4110111×%41لاير

 oرأس مال ياسر بعد التنازل =  2410111 = 1610111 – 4110111لاير
 رأس مال الشريك الجديد =  4110111 = 1610111+2410111لاير

والقيد كالتالي:

042,111ح /رأس مال الشريك عبد اي ( المب غ بمقدار الحصة المتنازل عنها)
1610111ح /رأس مال الشريك ياسر

( المب غ بمقدار الحصة المتنازل عنها)

 4110111إلى ح /رأس مال الشريك الجديد
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مثال

:

شركة تضامن يم نها كالً من زيد و عمرو ذات رأس المال البالغ  11110111لاير و المقسمة بينهما بالتساوي  ،قرر

شركاؤىا بيع نصفها لعدنان او  %51ع ى أن ينازل كال منهما عن نص رأس مالو مع بقاء رأس مال الشركة ع ى ما ىو ع يو
.و الم وب :قيد اليومية الالزم إلثبات ىذا االنضمام ع ى أن يدفع عدنان  5110111 :لاير
 7110111لاير؟

أو  3110111لاير أو

رأس مال الشركة 11110111

حصة زيد =  5110111 = %51× 11110111لاير

يتنازل زيد لعدنان بمب غ قدرة =  2510111 = ½ × 5110111لاير

وع يو رأس مال زيد الجديد =  2510111 =2510111-5110111لاير
حصة عمرو =  5110111 = %51× 11110111لاير

يتنازل عمرو لعدنان بمب غ قدرة =  2510111 = ½ × 5110111لاير

وع يو رأس مال عمرو الجديد =  2510111 =2510111-5110111لاير
القيد في حال دفع عدنان :
 -1إن دفع عدنان  5110111لاير
من مذكورين

2510111ح /رأس مال زيد

2510111ح /رأس مال عمرو
عدنان

 5110111إلى ح /رأس مال

 -2إن دفع  3110111لاير
من مذكورين

 251111ح /رأس مال زيد

 251111ح /رأس مال عمرو
عدنان

 511111إلى ح /رأس مال

قٌد الٌومٌة لم ٌتغٌر فً  3حاالت
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 -3ان يدفع  7110111لاير
من مذكورين

 251111ح /رأس مال زيد

 251111ح /رأس مال عمرو
عدنان

 511111إلى ح /رأس مال

ب -الحاالت الخاصة باستثمار ما يدفعو الشريك الجديد في الشركة دون أن يدفع ل شركاء السابقين شيئا.

مثال

زيد و عمرو شرينان بالتساوي في شركة تضامن ب غ رأس مالها  11110111لاير ،و تم ك من األصول قبل دخول عدنان ما

مجموعو  103110111رياال منها  510111نقدا و ع يها م وبات تب غ  3110111رياال ،
وكانت قائمة المركز المالي كما ي ي قبل دخول عدنان.

شركة زيد  ،عمرو،ع 8التضامنية
قائمة املركز ملايل بتاريخ ..............مالحظة "قبل دخول عدنان"

الخصوم حقوق الشركاء

األصول
51،111

311،111

البنك

دائنون"م وبات"

 1210111المدينين
1110111

 210111مخصص الديون المشنوك في تحصي ها

151،111

حقوق الشركاء
المخزون الس عي

 1311،1111أصول ثابتة

 311،111مجمع استهالك أصول ثابتة
1111،111
103110111

511،111

رأس مال زيد

5110111

رأس مال عمرو

1،311،111

الم وب :إعداد القيود اليومية الالزمة إلثبات ىذا االنضمام في كل من الحاالت التالية :

قررت إدخال عدنان كشريك ثالث ينون لو  %51من الشركة ع ى أن يدفع  11110111لاير .
قررت إدخال عدنان كشريك ثالث ينون لو  %51من الشركة ع ى أن يدفع 7110111لاير .

قررت إدخال عدنان كشريك ثالث ينون لو  %51من الشركة ع ى أن يدفع  105110111لاير .
الحل:

ما دفعو الشريك الجديد يساوي قيمتة الدفترية في رأس المال

قررت إدخال عدنان كشريك ثالث ينون لو  %51من الشركة ع ى أن يدفع  11110111لاير

بما أن عدنان سيدفع  11110111إذا سيزيد رأس مال الشريك ليصيح  21110111لاير

 رأس مال الشركة الجديد =  21110111ونصي عدنان  %51منو اذا يج أن يصبح لعدنان كالتالي:
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رأس مال
الشركة
1000,000
قبل دخول
عدنان

 11110111 = %51 × 21110111لاير وىي تساوي المب غ الذي دفعة بالسؤال
ما يدفعو عدنان

نصيبو من رأس المال (القيمة الدفترية)

 11110111لاير

 11110111لاير

ينون القيد:

 11111111من ح /البنك

 11111111إلى ح /رأس مال عدنان

تعديل قائمة المركز المالي بعد دخول عدنان سوف تظهر كما ي ي

شركة زيد  ،عمرو ،و عدنان التضامنية

قائمة المركز لمالي بتاريخ ..............بعد انضمام الشريك عدنان مباشرة
م وبات و حقوق الشركاء

األصول
نقدية بالبنك

1151111
.
.

311111

م وبات

2111111

حقوق الشركاء
5110111رأس مال زيد

.
1251111

5110111رأس مال عمرو

أصول أخرى

1111011رأس مال عدنان
2311111

2311111

 ما دفعو الشريك الجديد أقل من قيمة الدفترية في رأس المال

قررت إدخال عدنان كشريك ثالث ينون لو  %51من الشركة ع ى أن يدفع 7110111لاير

بما أن عدنان سيدفع  7110111إذا سيزيد رأس مال الشريك ليصيح  17110111لاير

 رأس مال الشركة الجديد =  17110111و نصيبو  %51منو إذا يج أن يصبح لعدنان كالتالي:

 8510111 = %51 × 17110111لاير وىي أكثر من المب غ الذي دفعة بالسؤال
ما يدفعو عدنان

نصيبو من رأس المال الشركة ( القيمة الدفترية)

 7110111لاير

 8510111لاير
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رأس مال الشركة
 2000,000بعد
دخول عدنان

باملقارنة ذمد:

الشريك الجديد دفع مب غ أقل من حصتو الدفترية في رأس المال بما قدره  1510111لاير و يعتبر ىذا
المب غ منافأة ل شريك الجديد و نقص يتحم و الشركاء القدامى و يوزع بينهما و ذلك تباعا لنس توزيع
األرباح و الخسائر أو حس نس رأس المال قبل االنضمام في حالة عدم وجود نس توزيع األرباح و
الخسائر

من مذكورين

 7110111ح /البنك

هنا يضاف
للقيد السابق
150,000
نتيجة نقص
مبلغ عدنان



 75111ح  /رأس مال زيد 

 75111ح /رأس مال عمرو 

ما يدفعه عدنان نظري دخوله بالشركه
نصيب زيد من "75222=%52×052,222" 052,222
عمر نصيب زيد من "75222=%52×052,222" 052,222

 8510111إلى ح /رأس مال عدنان

 حصة عدنان يف رأس املال

تعديل المركز المالي بعد دخول عدنان تظهر كما ي ي:
شركة زيد  ،عمرو ،و عدنان التضامنية
قائمة املركز ملايل بتاريخ ..............بعد انضمام الشريك عدنان مباشرة
م وبات و حقوق الشركاء

األصول
752222

نقدية بالبنك

322222

مطلوبات

0052222

أصول أخرى

0,722,2222

حقوق الشركاء

0222222

405222

رأس مال زيد

405222

رأس مال عمرو

852,222

رأس مال عدنان

0222222

 ما دفعو الشريك الجديد اكبر من قيمة الدفترية في رأس المال
ىنا لو افترضنا ان الشركاء اتفقوا ان الزيادة في رأس مال الشريك الجديد يستفيد منها الشركاء السابقون
وقد قررت إدخال عدنان كشريك ثالث ينون لو  %51من الشركة ع ى أن يدفع  105110111لاير

بما أن عدنان سيدفع  15110111إذا سيزيد رأس مال الشريك ليصيح  25110111لاير

 رأس مال الشركة الجديد =  25110111و نصيبو  %51منو إذا يج أن يصبح لعدنان كالتالي:

 102510111 = %51 × 205110111لاير وىي أكثر من المب غ الذي دفعة بالسؤال
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ما يدفعو عدنان

نصيبو من رأس المال الشركة = القيمة الدفترية

 15110111لاير

 12510111لاير

بالمقارنة نجد:

أن ما دفعو الشريك الجديد عدنان أكبر من حصتو الدفترية في رأس المال بزيادة قدرىا  2510111لاير توزع بين الشركاء

زيد و عمرو.

القيد كالتالي:

 1051101111من ح /البنك

إلى مذكورين

 125111إلى ح /رأس مال زيد

 125111إلى ح /رأس مال عمرو

 102510111إلى ح /رأس مال عدنان

تعديل المركز المالي بعد دخول عدنان تظهر كما ي ي:
شركة زيد  ،عمرو ،و عدنان التضامنية
قائمة املركز ملايل بتاريخ ..............بعد انضمام الشريك عدنان مباشرة
م وبات

األصول
0552222

نقدية بالبنك

322,222

مطلوبات

0052222

أصول أخرى

0,522,222

حقوق الشركاء
605222رأس مال زيد
605222رأس مال عمرو
0,005,222رأس مال عدنان

0822222

0822222

نفس فقرة  لنن بافتراض ان كل ما دفعو عدنان رأس مال لو ويعوض الشركاء السابقون عن طريق اعادة
التقييم وتسجل الفرق شهرة محل

اكمال ل مثال زيد وعمرو و عدنان:

اتفق الشركاء ع ى أن يدخل عدنان شرينا جديدا في الشركة بعد أن يدفع مب غ  105110111رياال رأس مال لو ع ى أن

ينون لو  % 51من الشركة .و لني يحافظ الشركاء السابقون ع ى نصيبهم من الشركة تقوم موجوداتها قبل دخول الشريك

عدنان بمب غ  108110111رياال و يعتبر الفرق البالغ  5110111رياال شهرة تجارية تقسم بين الشركيين بالتساوي.
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القيد

 15111111من ح /البنك

 5110111من ح /الشهرة

إلى مذكورين

 25111إلى ح /رأس مال زيد

 25111إلى ح /رأس مال عمرو

 1511111إلى ح /رأس مال عدنان
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خروج شرٌك مع استمرار بقٌة الشركاء

اوالٌ :خفض راس
المال بنصٌب
الشرٌك الخارج او
المنسحب

ثانٌا :ان ٌشتري بعض او كل
الشركاء نصٌب الشرٌك
المنسحب وٌبقى راس المال
كما هو وعلٌة:
-1سجالت الشركة فما ٌظهر
فٌها هو ما ٌفٌد بنقل حصة
الشرٌك الخارج إلى بعض او
كل الشركاء الباقٌن.
-2ال ٌجعل الشركة طرفا فً
تدفقات نقدٌة .بل أن التدفقات
النقدٌة تمت بٌن الشركاء
أنفسهم.

ثالثا :دخول شرٌك جدٌد
بدل الخارج او المنسحب
حاله منفصله بالكتاب

 االتفاق المالً و المبلغ
الذذذي ٌدفعذذه الشذذرٌك القذذادم
للشذذذذرٌك الخذذذذارج ال ٌعنذذذذً
الشركة فً شًء فالتدفقات
النقدٌذذة تمذذت بذذٌن الشذذرٌك
القادم و الشرٌك الخارج

أوال :يخفض رأس المال بنصي الشريك المنسح :
مثال :لنفرض أن شركة زيد و عمرو و عدنان تم ك من األصول ما مجموعو  41110111رياال و أن ع يها م وبات تب غ
 11110111رياال و يم نها الشركاء الثالثة بالتسراوي و قرد ترم اتفراق بقيرة الشرركاء مرع زيرد ع رى انسرحابو كمرا اتفقروا ع رى
استمرار الشركة بأنصبتهم فقط

قيود اليومية أ(-خروج الشريك زيد واخذ نصيبو من الشركة)
 0222222من ح /رأس مال زيد
 0222222إىل ح /األصول

يحدد زيد حساب االصل الذي سياخذه كالبنك او عقار ...
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ب :ان يشتري الشركاء نصي الشريك المنسح ويبقى رأس المال كما ىو
مثال :زيد ،عمرو  ،عدنان شركاء في شركة تضامن ،و تم ك أصوال تب غ  411101111رياال ،و ع يها ديون تب غ

 11110111لاير و يم نها الشركاء الثالثة بالتساوي و قد وافق الشركاء ع ى انفصال الشريك زيد وشراء حصتو بالتساوي.

القيد

 نقل ملكية رأس املال من الشريك اخلارج إىل الشركاء الباقون

0222222من ح /رأس مال زيد
إىل مذكورين
 522,222ح /رأس مال عمرو
 522,222ح /رأس مال عدنان
ثالثا :دخول شريك جديد بدل المنسح

مثال

لو فرضنا أن زيد باع حصتو في رأس مال الشركة البالغة  1111111رياال لعبد اي

القيد

 0222222من ح /رأس مال زيد
 0222222إىل ح /رأس مال عبد اهلل

 دخول شريك جديد بدال من الشريك اخلارج
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وفاة الشريك
 -1إذا قرر الورثة
البقاء فً الشركة و
قد قبل الشركاء ذلك.

 -2إذا قرر الورثة بٌع
حصة الشرٌك المتوفى
إلى كل أو بعض
الشركاء الباقٌٌن

 -3إذا قرر الورثة
سحب نصٌب الشرٌك
المتوفى من الشركة

أ -إذا كان ال ٌوجد فً
الشركة إال شرٌك واحد
حٌا

ب -إذا كان عدد
الشركاء األحٌاء أكثر
من واحد

-1إذا قرر الورثة البقاء في الشركة و قد قبل الشركاء ذلك.
ال يستدعي حماسبيا أكثر من نقل حصة الشريك املتوىف للشريك اجلديد أو الشركاء اجلدد
و ينون القيد:

××× من ح /رأس مال الشريك املتوىف
×××× إىل ح /رأس مال الوريث او الورثة
 -2إذا قرر الورثة بيع حصة الشريك المتوفى إلى كل أو بعض الشركاء الباقيين.
يكون البيع خارج سجالت الشركة و ال يتضمن تدفقات نقدية فقط تنقل امللكية من اسم املتويف ايل املشرتي
ينون القيد
××× من ح /رأس مال الشريك املتوىف
×××× إىل ح /رأس مال الشريك املشرتي
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 -3إذا قرر الورثة سح نصي الشريك المتوفى من الشركة
إذا كان عدد الشركاء األحياء أكثر من واحد:

إذا كان ال يوجد في الشركة إال شريك واحد حيا:

يؤدي ذلك إلى تخفيض رأس مال الشريك (أصول و حقوق مالكها ) بمقدار رأس مال

ال بد من حل شركة التضامن و تصفيتها ألنها

الشريك المتوفي

أصبحت منشأة فردية يم نها شخص واحد

ينون القيد
××× من ح /راس مال الشريك المتوفي
×××× الى ح /النقدية ( أو أي اصل سياخذه )

حل شركة التضامن و تصفيتها
التصفية :

هي تسديد ديون الشركة و توزيع دمتلكاهتا بني الشركاء حسب أنصبتهم فيها

صور التصفية :

)0توزع األموال املوجودة بعد تسديد الديون على الشركاء.
 )0تباع األصول و حتول مجيعها إىل نقد سائل و تسدد الديون مث يقسم الباقي على الشركاء
حاالت التصفية :
 .)0كفاية موجودات الشركة وقت التصفية لسداد ديوهنا و حقوق مالكها
 .) 0زيادة موجودات الشركة وقت التصفية لسداد ديوهنا و حقوق مالكها و بذلك نتيجة التصفية رحبا للشركاء
 .)3ال تكفي (نقص) أصول الشركة لسداد ديوهنا و حقوق مالكها دما جيعل الشركاء يفقدون بعض رؤوس أمواهلم
 .) 4ال تكفي أصول الشركة لسداد ديوهنا فضال عن حقوق املالك دما جيعل الشركاء يتحملون باقي الديون ويسددوهنا من أمواهلم
اخلاصة حسب أنصبتهم يف الشركة
خ وات التصفية

 )0إعداد قائمة مركز مايل للشركة قبل البدء يف عمليات التصفية

 )0بيع أصول الشركة وفرق بني قيمتها بالدفاتر والقيمة البيعية ( أي اليت بيعت هبا) يسجل فب حساب

ح /المتاجرة واالرباح والخسائر

 )3تسديد ديون الشركة
 )4يقسم الباقي بني الشركاء حسب أنصبتهم يف األرباح و اخلسائر
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مثال :أن شركة زيد و عمرو التضامنية ظهرت بالمركز المالي اآلتي قبل التصفية مباشرة:
الخصوم

األصول
البنك

322،222

002,222

المدينين

حقوق الشركاء

02,222

مخصص الديون المشنوك في تحصي ها

522,222

رأس مال زيد

المخزون الس عي

522،222

رأس مال عمرو

52،222
022,222
052،222
0222،222

0322،2222
322،222

دائنون

أصول ثابتة
مجمع استهالك أصول ثابتة
1،311،111

103110111

و قد وضعت الشركة في حالة تصفية .و تم تحصيل  91،111رياال من المدينين و أع وا مخالصة بخ و ذمتهم .كما بيع

المخزون الس عي بمب غ  171،111رياال .و بيعت األصول الثابتة بمب غ  911،111رياال .كما تم تسديد الدائنين و
قسمت النقود بين الشركاء بالتساوي حس نس توزيع األرباح و الخسائر.

الحل

 .)1تحصيل ديون الشركة
من مذكورين
بالمبلغ المحصل فعال والفرق يوضع بمخصص
 92,222ح /البنك
 02،222ح /خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
 02،222ح /أرباح و خسائر التصفية
بالمبلغ الكامل حسب قائمة المركز المالي
 002,222إىل ح /املدينني
 .)2بيع المخزون الس عي
 072،222من ح /البنك
إىل مذكورين
 052,222ح /املخزون السلعي
 02،222ح /أرباح و خسائر التصفية

13

 .)3قيد بيع األصول الثابتة:
من مذكورين
 922,222ح /البنك
 322،222ح /جممع استهالك األصول الثابتة
 022،2222ح /أرباح و خسائر التصفية
 0322222إىل ح /األصول الثابتة
 .)4تسديد ديون الشركة
 322,222من ح /الدائنني
 322,222إىل ح /البنك

 .)5توزيع أرباح و خسائر التصفية بين الشركاء
من مذكورين
 45,222ح/جاري الشريك زيد
 45,222ح /جاري الشريك عمرو
 92,222إىل ح /أرباح و خسائر التصفية
 .)6توزيع النقدية الباقية بين الشركاء

من مذكورين
 455،222ح /رأس مال الشرك زيد
 455,222ح /رأس مال الشريك عمرو
 902,222إىل ح  /البنك

ثم ترحل ىذه القيود إلى الحسابات المختصة في األستاذ و تنتهي عم ية التصفية بقفل جميع الحسابات
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