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 الفصل الثاني عشر
 المحاسبة في شركات التضامن

 
 

 
 أشكال المنشآت االقتصادية:

   
 

 
 

نشآت مال
 الفردية

 شركات األشخاص
 

 شركات األموال

يملكها شخص 
 واحد

 يملكها أكثر من شخص. -
ول عن ديون الجميع أو البعض مسئ -

 المنشأة في جميع أموالهم.
بعضاً تتكون من أشخاص يعرف بعضهم  -

 غالباً ويثقون ببعض.
 
 
 
 
 

 يملكها أكثر من شخص. -
تتحدد مسئولية الجميع  -

عن ديون المنشأة في حدود 
 ما يملكونه.

 
 

شركات 
 مساهمة

 شركات ذات
المسئولية 
 المحدودة

 
 
  

  
 

 شركات المحاصة شركات التوصية البسيطة شركات التضامن
تتكون من شريكين أو  -

 .أكثر
كل الشركاء مسئولون  -

بالتضامن عن ديون 
 الشركة.

أكثر شركات األشخاص  -
الموجودة في الوسط 
التجاري هي شركات 

 تضامن.

 تتكون من فريقين من الشركاء:    

 
فريق يضم على 

األقل شريكاً 
متضامناً مسئوالً 
في جميع أمواله 

عن ديون 
 الشركة.

فريق يضم على 
األقل شريكاً 
الً موصياً مسئو

عن ديون 
الشركة بقدر 

حصته من رأس 
  المال.

ليس لها وجود  -

 قانوني.
يقوم على االتفاق بين  -

شخصين أو أكثر على 
العمل بشكل فردي أو 

 جماعي واقتسام العائد.
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 تكوين شركة التضامن ودفع رأس مالها
 

رأس  قيمةمالها يتم تحويل بعد االتفاق على تكوين الشركة وتحديد رأس
 تحت يدها بواحدة من الثالث طرق التالية: ووضعه لحساب الشركةالمال 

 
 

 نقدا  (1)
أن يدفع 

الشريكين 
نصيبهما 

 نقداً 

 أعيانا  (2)
أن يقوم أحد الشركاء 
بدفع حصته عن طريق 

 تقديم أصول

 نقدا   أعيانا +(3)
أن يقوم أحد الشركاء بدفع 
حصته عن طريق تقديم 
 قداً أصول وأن يدفع المتبقي ن

أن يقوم أحد  (4)
الشركاء بتحويل 
منشأته الفردية 
لحساب شركة 

 التضامن
  

 
 في حال تم دفع رأس المال نقدا من قبل الشريكين: (1)

 
 نقداً.لاير يدفعانه بالتساوي  1000 000مال  مثال: شركة تضامن لخالد ومحمد برأس

 

 مال الشركة رأس
 

 محمد خالد

 قدالاير ن 500 000 لاير نقدا 500 000

 
 

 لاير 500 000=   1 000 000ما يدفعه خالد = 
                            2 

 لاير 500 000=   1 000 000ما يدفعه محمد = 
                            2 

 
 )ألنه تم دفع المبلغ نقداً(  من حـ/ البنك      1 000 000

 
 إلى مذكورين                           

 مال خالد حـ/ رأس    500 000         
 مال محمد حـ/ رأس    500 000         

 
 
 :شكل أعيان ماله فيرأس أن يدفع أحد الشركاء( 2)
 

لاير نقداً وأن ينقل محمد لملكية  500 000على أن يدفع خالد مبلغ  خالد ومحمدمثال: اتفق 
 .لاير وذلك لتكوين رأسمالها 500 000شركة التضامن أرضاً قيمتها 
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 مال الشركة رأس
 

 محمد خالد

 لاير 500 000أرض بقيمة  لاير نقدا 500 000

 
 من مذكورين                      

  حـ/البنك  )ما دفعه خالد(        500 000
 حـ/األراضي )محمد(        500 000

                      
 إلى مذكورين                               

 مال خالد حـ/رأس       500 000           
 مال محمد حـ/رأس       500 000           

 
( في حال قام أحد الشركاء بتقديم أصول مقابل رأسماله على أن يكمل الباقي 3)

 نقدا :
 

لاير نقداً وأن ينقل محمد أرضاً قيمتها  500 000على أن يدفع خالد  مثال: اتفق خالد ومحمد
لاير لملكية شركة التضامن على أن يدفع الباقي  100 000وقها بقيمة لاير ومباٍن ف 300 000
 نقداً.

 

 رأسمال الشركة
 

 محمد خالد

 أرض 300 000 لاير نقدا 500 000
 مباني 100 000

 والباقي    نقداً 

 
  100 000+  300 000* قيمة ما قدمه محمد من أصول = األراضي + المباني = 

 لاير 400 000=                                                                        
 

 لاير =  500 000سيدفعه محمد نقداً ليكمل قيمة رأسماله البالغة  قيمة ما   
 لاير 100 000=  400 000 – 500 000    

 
 من مذكورين                    

  (مدمن مح 100 000من خالد +  500 000حـ/البنك )      600 000
 حـ/األراضي      300 000
 لمبانيحـ/ا      100 000

 
 إلى مذكورين                                 

 مال خالد حـ/رأس     500 000              
 مال محمد حـ/رأس     500 000              
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( تحويل أحد الشركاء منشأته الفردية القائمة بأصولها وخصومها إلى ملكية 4)
 التضامن: شركة

 
أن ينقل خالد منشأته و: اتفق خالد ومحمد على أن يدفع محمد رأسماله نقداً (1)مثال

 الفردية لملكية شركة التضامن. كان المركز المالي لمنشأة خالد في ذلك الوقت كالتالي:
 

 الدائنين        100 000                        البنك                50 000
 قرض طويل األجل        400 000                   المدينين                30 000
 )ال يستخدم في القيد(مال خالد  رأس       300 000      السلعي      المخزون            50 000

 سيارات )صافي(            75 000
 مباني )صافي(          125 000
                                                                               أراضي                    470 000
 (قد تقوم الطالبة بحساب المجموع)      800 000                                           800 000

 
 مجموع الخصوم  -قيمة المنشأة الفردية لخالد = مجموع األصول 

 
( =000 50+000 30+000 50+000 75+000 125+000 470 )– (000 100+000 400) 
 رأسمال خالد في منشأته الفردية=    لاير  300 000=  500 000 – 800 000= 
 

لاير =  500 000ما يجب أن يدفعه خالد ليكمل قيمة رأسماله في شركة التضامن والبالغ 
 لاير 200 000=300 000 – 500 000

 

 مال الشركة رأس
 

 محمد خالد

 قيمة منشأته 300 000
 لاير نقداً  200 000

 لاير نقدا 500 000

 
 من مذكورين                                

 من خالد ليكمل رأسماله( 200 000محمد+ 500 000من منشأة خالد الفردية+ 50 000)حـ/ البنك    750 000

 حـ/ المدينين     30 000
 حـ/ المخزون      50 000
 ـ/ السيارات )بالصافي بعد طرح مخصص االستهالك(ح      75 000
 حـ/المباني )بالصافي بعد طرح مخصص االستهالك(    125 000
 حـ/األراضي    470 000

 
 إلى مذكورين                                         

 حـ/الدائنين          100 000                 
 حـ/قرض طويل األجل          400 000                 
 مال خالد حـ/ رأس          500 000                 
 مال محمد حـ/رأس          500 000                 
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 أن خالد طالب بقيم أعلى لبعض أصولهنفس المثال السابق ولكن بافتراض (: 2مثال )
ظهرت عليه في  امدعياً أنها تساوي أكثر مم الظاهرة في قائمة المركز المالي لمنشأته

طالب محمد بتخفيض قيم بعض األصول مدعياً أنها ال تساوي القيم التي  االسجالت كم
. باإلضافة إلى ذلك ادعى محمد بأنه من الصعب تحصيل جميع الديون ظهرت في السجالت

تقييم الموجودات لتظهر إعادة التي تطلبها منشأة خالد. وبناًء على ذلك تم االتفاق على 
 التالية:بالقيم 

 
 الدائنين        100 000                        البنك              50 000
 قرض طويل األجل        400 000                     المدينين             30 000
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها            5 000      ي    السلع المخزون            40 000

 )ال يستخدم في القيد(رأسمال خالد         300 000           سيارات )صافي(            50 000

 مباني )صافي(            80 000
 أراضي          600 000

 
 مجموع الخصوم  -قيمة المنشأة الفردية لخالد = مجموع األصول 

 
=(000 50+000 30+000 40+000 50+000 80+000 600) – (000 100+000 400+5000) 

    لاير  453 000=  550 000 – 058 000= 
 

لاير =  500 000ما يجب أن يدفعه خالد ليكمل قيمة رأسماله في شركة التضامن والبالغ 
 لاير 155 000=453 000 – 500 000

 

 مال الشركة رأس
 

 محمد خالد

 قيمة منشأته 345 000
 لاير نقداً  155 000

 لاير نقدا 500 000

 
 من مذكورين                                
 من خالد ليكمل رأسماله( 155 000محمد+ 500 000من منشأة خالد الفردية+ 50 000)حـ/ البنك   057 000
 حـ/ المدينين    30 000
 حـ/ المخزون    40 000
 )بالصافي بعد طرح مخصص االستهالك(حـ/ السيارات     50 000
 لصافي بعد طرح مخصص االستهالك()باحـ/المباني     80 000
 حـ/األراضي   600 000

 إلى مذكورين                                         
 حـ/الدائنين          100 000                 
 حـ/قرض طويل األجل          400 000                 
 لمشكوك في تحصيلهاحـ/ مخصص الديون ا               5 000                 
 مال خالد حـ/ رأس          500 000                 
 دمال محم حـ/رأس          500 000                 
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 توزيع األرباح والخسائرطرق 
 

 

 ( التوزيع حسب نسبة1)

 

 

حسب نسبة رأس )ب( بالتساوي)أ(

 المال

حسب )جـ(

نسبة أخرى 

يتم االتفاق 

 عليها

 

 

في حال لم يتغير  -1

رأس المال خالل السنة 

 المالية

في حال تغير رأس المال  -2

 خالل السنة المالية

 

( توزيع األرباح 2)

والخسائر بعد 

احتساب فوائد أو 

 عوائد رأس المال

 

(توزيع األرباح 3)

 دوالخسائر بع

تعويض الشريك 

 العامل عن عمله

( توزيع األرباح 4)

س والخسائر بعد فائدة رأ

المال وراتب الشريك 

 العامل

 

 

 

 

 مالحظة: 
ال توجد مشكلة في توزيع األرباح والخسائر في المنشآت الفردية حيث أن المالك يحصل   -

 على الربح كامالً ويتحمل الخسارة كاملة.
 
مختلف لوجود أكثر أما بالنسبة لتوزيع األرباح والخسائر في شركات التضامن فإن الوضع   -

لكها حيث قد تختلف حصص الشركاء في رأس المال أحياناً وقد يعمل أحد من شريك يم
 الشركاء في الشركة بينما ال يعمل اآلخرون مما يتطلب تعويضه عن مجهوده.

 
 ال يجيز النظام حرمان أحد الشركاء من األرباح أو إعفاؤه من الخسائر. -

 
رباح والخسائر فيجب أن في حال أهمل الشركاء االتفاق على نسبة أو طريقة لتوزيع األ -

 يتم التوزيع حسب نسبة رأس المال.
 
 

 ( التوزيع حسب نسبة:1)
 /أ( التوزيع بالتساوي:1)
 

هـ. وقد 1405لاير في عام  100 000مثال: شركة خالد ومحمد التضامنية حققت ربحاً قدره 
نهما كان االتفاق بين الشريكين عند التأسيس على أن يتم توزيع األرباح والخسائر بي

 بالتساوي.
 

 (x 50% 100 000لاير    )أو  50 000=  100 000نصيب خالد من الربح =  
                                       2 

 لاير 50 000=  100 000نصيب محمد من الربح =  
                                       2 
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 )ألنه ربح( من حـ/ المتاجرة واألرباح و الخسائر      100 000
 

 إلى مذكورين                         
 الشريك خالد جاريحـ/      50 000           
 الشريك محمد جاريحـ/      50 000           

 
 

 لاير. 60 000مثال: بافتراض أن الشركة السابقة قد حققت خسارة تبلغ 
 

 (x 50% 60 000لاير )أو  30 000=  60 000ما يتحمله خالد من الخسارة = 
                                           2 
 لاير 30 000=  60 000ما يتحمله محمد من الخسارة = 
                                           2 

 
 من مذكورين                        

 الشريك خالد جاريحـ/              30 000
 الشريك محمد جاريحـ/              30 000

        
 إلى حـ/ المتاجرة واألرباح والخسائر  )ألنها خسارة(        60 000            

 
 
 /ب( التوزيع حسب رأس المال:1)
 
 مال الشركاء خالل السنة: ( في حال لم يتغير رأس1/ب/1)
 

أسمال رياالً بينما كان ر 600 000مال خالد في شركة التضامن كان  مثال: بافتراض أن رأس
رياالً. وقد تم االتفاق بينهما عند التأسيس على أن يتم توزيع األرباح  400 000محمد 

 (400 000:  600 000)  مال كل شريك. والخسائر وفقاً لنسبة رأس
 

رياالً بينما كانت خسارتها في نهاية عام  100 000هـ 1405كان ربح الشركة في عام 
 رياالً. 60 000هـ تبلغ 1406

 
 الً حساب نسبة رأسمال كل من خالد ومحمد:يجب أو*

 x100  =60%                     600 000مال خالد =  نسبة رأس
                              000 600  +000 400 

 
 x100  =40%                     400 000مال محمد =  نسبة رأس
                                000 600  +000 400 
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 هـ: 0514عام 
 

 لاير x 60%  =000 60 100 000نصيب خالد من الربح = 
 لاير x 40%  =000 40 100 000نصيب محمد من الربح = 

 

 من حـ/ المتاجرة واألرباح والخسائر       100 000
                       

 إلى مذكورين                                 
 اري الشريك خالدحـ/ ج        60 000              

 حـ/ جاري الشريك محمد       40 000               
 

 هـ:1406عام 
 

 لاير x 60%  =000 36 60 000ما يتحمله خالد من الخسارة = 
 لاير x 40%  =000 24 60 000ما يتحمله محمد من الخسارة = 

 
 من مذكورين                        

 ريك خالدالش جاريحـ/              36 000
 الشريك محمد جاريحـ/              24 000

        
 إلى حـ/ المتاجرة واألرباح والخسائر          60 000            

 
 
 مال أحد أو كل الشركاء خالل السنة المالية: ( في حال تغير رأس2/ب/1)
 

 بحيث لاير 1 000 000مال  مثال: بافتراض أن شركة خالد ومحمد التضامنية أنشئت برأس
لاير. وقد تم االتفاق بينهما على أن يتم توزيع األرباح  500 000دفع كل من الشريكين 

  نسبة رأسمال كل منهما. والخسائر حسب
 

احتاجت الشركة إلى المزيد من التمويل فاتفق خالد ومحمد على أن يزيد  هـ1405في عام 
هـ. وفي 1/5/1405مبلغ في تاريخ لاير وقد قام خالد بدفع ال 300 000مال خالد بمبلغ  رأس

 لاير. 180 000هـ حققت الشركة ربحاً بلغ 1405نهاية عام 
 

كانت نسبة رأسمال  ،مالهخر يوم قبل أن يزيد خالد رأسمن بداية تأسيس الشركة وحتى آ
فإن نسب رؤوس ، مال خالد خالل السنة عد تغير رأس. أما ب%50كل من خالد ومحمد 

 األموال ستتغير.
 

لزيادة رأسماله  مما أدى خالدلاير الذي دفعه  300 000ألخذ في عين االعتبار أن مبلغ يجب ا
فقط وليس خالل السنة المالية كاملة. لذلك سيتم تعديل  1/5 قد تم تشغيله ابتداًء من

 نسب رؤوس األموال كالتالي:
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 رأس مال خالد المدفوع:
000 500 x 12 نة حتى نهايتها()موجودة من أول الس  500 000=  شهر 

                  12 
 

000 300 x 8 مدفوعة من اول العام( 200000تعادل  1/5دفعت في  300000)   200 000=  أشهر 
 ـــــــــــــــــــ         12                  

 (30/12تى / وح1)يمكن معاملة هذا المبلغ كرأسمال لخالد من   700 000                               
 

 
مال  لاير ورأس 700 000مال خالد  يتم اآلن حساب نسب رؤوس األموال بافتراض أن رأس

 (500 000: 700 000) لاير. 500 000محمد 
 
 

 % 58رx 100  =33                      700 000مال خالد الجديدة =  نسبة رأس
                                         000 700  +000 500 

 
 % 41رx 100  =66                      005 000مال محمد الجديدة =  نسبة رأس
                                           000 700  +000 500 

 
 لاير 105 000لاير =  104 994=  % 58رx 33 180 000نصيب خالد من الربح = 

 لاير 75 000=  لاير 74 988=  % 41رx 66 180 000نصيب محمد من الربح = 
 

 من حـ/ المتاجرة واألرباح والخسائر       180 000
                       

 إلى مذكورين                                 
 حـ/ جاري الشريك خالد        105 000              

 حـ/ جاري الشريك محمد       75 000               
 

 قة مع عكس القيد.تعالج الخسارة بنفس الطري
 
 /جـ( التوزيع حسب نسبة يتم االتفاق عليها:1)
 

. وكانت الشركة قد  1:2مثال : اتفق خالد ومحمد على توزيع األرباح والخسائر بينهما بنسبة 
 لاير. 60 000خسارة تبلغ  هـ1405في نهاية عام  حققت

 
 لاير x 2        =000 40   60 000الخسارة التي يتحملها خالد = 

                                                      2+1 
 

 لاير x 1        =000 20   60 000الخسارة التي يتحملها محمد = 
                                                      2+1 
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 من مذكورين                       
 الشريك خالد جاريحـ/              40 000
 الشريك محمد جاريحـ/              20 000

        
 إلى حـ/ المتاجرة واألرباح والخسائر          60 000            

 
 
 ( التوزيع بعد احتساب فوائد أو عوائد رأس المال:2)
 
 يتم تحديد نسبة الفائدة أو العائد على رأس المال وفقاً لألسعار السائدة في السوق. -
الربح وفقاً للفائدة أوالً ثم يوزع ما تبقى إما بالتساوي أو وفق نسبة يتم االتفاق يتم توزيع  -

 عليها.
 

لاير،  300 000مثال: شركة تضامن يملكها خالد ومحمد و عمر. كانت استثماراتهم كالتالي 
لاير على التوالي. تم االتفاق بين الشركاء على أن يتم توزيع  250 000لاير،  450 000

 .%12مال كل منهم بنسبة  والخسائر بينهم بالتساوي بعد احتساب فائدة رأساألرباح 
 
 هـ.1405لاير في نهاية عام  280 000حققت الشركة أرباحًأ بلغت  -
 
 

 المجموع عمر محمد خالد 

 1 000 000 250 000 450 000 300 000 رأس المال
 280 000    صافي الربح

 36000 %12فائدة رأس المال 
000 300  ×12% 

54000 
000 450  ×12% 

000 30 
000 250 × 12% 

(000 120) 
000 000 1  ×12% 

مجموع ما سيتم توزيعه على  + 

 الشركاء

   000 160 
000 280 – 000 120 

 نصيب الشريك من الربح

000 160  /3 
 160 000 53333ر33 53333ر33 53333ر33

 280 000 83333ر33 107333ر33 89333ر33 مجموع نصيب الشريك من الربح
 
 

 من حـ/ المتاجرة واألرباح والخسائر         280 000
 

 إلى مذكورين                                   
 حـ/ جاري الشريك خالد     89333ر33              
 حـ/ جاري الشريك محمد   107333ر33              
 شريك عمرحـ/ جاري ال     83333ر33              

 

 
 

- 
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 لاير. 210 000مثال: نفس المثال السابق ولكن بافتراض أن الشركة حققت خسائر بلغت 
 

 المجموع عمر محمد خالد  

 1 000 000 250 000 450 000 300 000 رأس المال
 ( 210 000)    صافي الخسارة

 36000 %12فائدة رأس المال 
000 300  ×12% 

54000 
000 450  ×12% 

000 30 
000 250 × 12% 

(000 120) 
000 000 1  ×12% 

-  مجموع ما سيتم توزيعه على 

 الشركاء من الخسارة

   (000 330) 
- 000 210 ( +- 000 120) 

 نصيب الشريك من الخسارة

000 330  /3 
(000 110) (000 110) (000 110) (000 330) 

 (210 000) (80 000) (56 000) (74 000) نصيب الشريك من الخسارة صافي
 

 من مذكورين                    
 حـ/ جاري الشريك خالد        74 000
 حـ/ جاري الشريك محمد        56 000
 حـ/جاري الشريك عمر        80 000

 تاجرة واألرباح والخسائرمإلى حـ/ ال   210 000              
 
 
 ك العامل عن عمله:( توزيع األرباح والخسائر بعد تعويض الشري3)
 
 وليسيستقطع من األرباح جزء يمثل راتب الشريك العامل. ويعتبر هذا الراتب توزيعاً للربح  -

 تكلفة كما هي الحال في رواتب وأجور الموظفين والعمال.
لم يقيد نظام الشركات الشركاء في تحديد األسلوب المتبع في توزيع األرباح والخسائر  -

 بعد استقطاع الراتب.
 .يستلمه شهرياً  ال يجيز النظام للشريك أن يحسب لنفسه أجراً على عمله -
 

إدارتها  محمدلاير دفعاه بالتساوي. استلم  1 000 000مال  برأسمثال: شركة خالد ومحمد 
 لاير. 320 000لاير. وقد حققت الشركة أرباحاً بلغت  10 000براتب شهري يبلغ 

 
 

 المجموع محمد خالد 

 320 000   قابلة للتوزيعصافي األرباح ال

 120 000  راتب الشريك المدير
000 10  ×12 

(000 120 )      -  

 200 000 +   ما تبقى من األرباح بعد الراتب
000 320 – 000 120 

 نصيب الشريك من الربح

000 100 /2 

000 100 000 100 000 200 

 320 000 220 000 100 000 مجموع نصيب الشريك من األرباح
 

+ 
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 من حـ/ المتاجرة واألرباح والخسائر         320 000
 

 إلى مذكورين                                   
 حـ/ جاري الشريك خالد        100 000              
 حـ/ جاري الشريك محمد        220 000              

 
 لاير. 150 000قت خسائر بلغت مثال: نفس المثال السابق ولكن بافتراض أن الشركة حق

 
 

 المجموع محمد خالد 

 (150 000)   صافي الخسائر

 120 000  راتب الشريك المدير
000 10  ×12 

(000 120)        + 

 (270 000) -   بعد الراتب مجموع الخسائر
(-000 15)  +(-000 120) 

 الخسارةنصيب الشريك من 

000 270 /2 
(000 135) (000 135) (000 270) 

 (150 000) (15 000) (135 000) الخسارةمجموع نصيب الشريك من 
 

 من مذكورين                    
 حـ/ جاري الشريك خالد      135 000
 حـ/ جاري الشريك محمد        15 000

 
 تاجرة واألرباح والخسائرمإلى حـ/ ال   150 000              
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 غير الشركاءت
 حاالت تغير الشركاء

 
 

 ( دخول شريك جديد مع1)

 بقاء الشركاء السابقين    

 ( خروج شريك مع استمرار2)

 بقية الشركاء           

  ( دخول شريك بدالً من3)

 شريك خارج      

 ( وفاة شريك4)

 

 

)أ( عن طريق 

شررررراء جرررر ء 

مرررررن أنصررررربة 

الشررررررررررررررركاء 

 السابقين

يررق )ب( عررن طر

االسررررت مار فرررري 

الشررررررررررركة دو  

الرررردفع المباشررررر 

للشررررررررررررررررررررركاء 

 السابقين

عررررررن طريررررررق )أ(  

مرال  تخفريض رأس

الشرررررركة بنصررررريب 

 الشريك الخارج

عررررررررن طريررررررررق  )ب(

شراء نصيب الشريك 

الخرررررارج مرررررن  برررررل 

الشررركاء البررا ين مررع 

بقاء رأس المال علرى 

 ما هو عليه

في حرال  )أ( 

 رر الورثرة 

البقررراء فررري 

الشرررررررررررركة 

بررررردالً مرررررن 

 مورثهم

فرري حررال  )ب(

 رررررر الورثررررة 

بيرررررع نصررررريب 

الشررررررررررررررررريك 

المتوفي لبقية 

 الشركاء

فري حرال  )جرـ(

 رررررر الورثررررة 

سررحب نصرريب 

مرررورثهم مرررن 

 رأس المال

 

 

( دخرررررررررررررررول 1)

الشررررريك بقيمررررة 

مسررراوية للقيمرررة 

الدفترية لنصريبه 

 من رأس المال

( دخرررررررررررررررول 2)

ك بقيمررررة الشررررري

لقيمرة ت يد عرن ا

الدفترية لنصريبه 

 من رأس المال

( دخرررررررررررررررول 3)

الشررررريك بقيمررررة 

لقيمررة تقررل عررن ا

الدفترية لنصريبه 

 من رأس المال

فررري حرررال  (1) 

كرررررررا  عررررررردد 

الشركاء ي يرد 

 عن اثنين

فررري حرررال  (2)

كرررررررا  عررررررردد 

الشررررررررررررررركاء 

 مساوياً الثنين

 

 

( فرري حررال عررد  1)

 وجود شهرة

( في حال وجود 2)

 شهرة

 

 
 دخول شريك جديد مع بقاء الشركاء السابقين:( 1)

 
/أ( دخول الشريك عن طريق شراء جزء من الشركة ودفع ثمن الشراء للشركاء 1)

 مال الشركة( )ال يتغير رأس مباشرة دون االستثمار في الشركة:
 
ا في هذه الحالة يقوم الشركاء السابقين بالتنازل عن جزء من رؤوس أموالهم ونقل ملكية هذ -

في مقابل مبالغ نقدية يدفعها لهم مباشرة  مال له في شكل رأس الجزء للشريك الجديد
 دون أن تكون الشركة طرفاً في ذلك.حساباتهم الخاصة 

 
بما أن الشركة ليست طرفاً في عملية سداد قيمة رأس المال من قبل الشريك الجديد  -

ان المبلغ الذي دفعه الشريك الجديد للشركاء السابقين فإن قيود اليومية لن تتأثر في حال ك
 من قيمة رأس المال الذي منحه إياه الشركاء السابقين. أكثرأو  أقلأو  مساوياً 

 
 لاير مقسم بينهما بالتساوي. 1 000 000ومحمد ذات رأسمال يبلغ  مثال: شركة خالد

 رأس بقاء ون لكل منهما ربع الشركة معقرر خالد ومحمد بيع نصف الشركة لعدنان على أن يك
 وقد قام عدنان بدفع قيمة رأسماله نقداً للشريكين. مال الشركة على ما هو عليه.
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 لاير 500 000=  %50×  1 000 000مال خالد قبل دخول عدنان =  رأس
 

 لاير 500 000=  %50×  1 000 000مال محمد قبل دخول عدنان =  رأس
 

 لاير X 1   =000 250 1 000 000 مال خالد بعد دخول عدنان = رأس
                                                               4 

 لاير X 1   =000 250 1 000 000 =بعد دخول عدنان  محمدمال  رأس
                                                                 4 

 
 ( =باعه خالد على عدنان مال خالد )ما : قيمة التخفيض في رأساً إذ

 رأسماله الجديد –رأسماله القديم =        
 يد لتخفيض رأس المال(ق)يستخدم في ال لاير 250 000=  250 000 – 500 000=        

 
 باعه محمد على عدنان( =  مال محمد )ما قيمة التخفيض في رأس

         رأسماله الجديد –رأسماله القديم =       
 يد لتخفيض رأس المال(ق)يستخدم في ال لاير 250 000=  250 000 – 500 000=       

 
 

 م خالد ومحمد ببيعه على عدنان( =مجموع ما قا مال عدنان )أو أي أن رأس
 لاير 500 000=  250 000+  250 000=       
 أو

 مال الشركة  ما سيتم بيعه لعدنان من رأسمال عدنان =  رأس
  )نصف الشركة(لاير 500 000=  1 000 000=                    

                              2    
 
 

لاير(  500 000إذن يجب أن يثبت قيد اليومية دخول عدنان في الشركة وامتالكه نصفها )
 لاير. 250 000مال كل من خالد ومحمد بقيمة ما قاما ببيعه لعدنان والبالغة  وتخفيض رأس

 
 

 من مذكورين                          
 )مقدار التخفيض في رأس المال( مال خالد حـ/ رأس            250 000
 )مقدار التخفيض في رأس المال( مال محمد حـ/ رأس            250 000

 
 مال عدنان إلى حـ/ رأس 500 000              

 
 التدفقات النقدية التي حصلت حيث أن الشركة ليست طرفاً فيها. إثباتمالحظة: ال يتم 

 
على  %50س المثال السابق ولكن بافتراض أن الشريكين قررا إدخال عدنان بنصيب مثال: نف
 .لكل منهمالاير مباشرة  300 000أن يدفع 
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 لاير 500 000=  %50×  1 000 000مال عدنان الجديد =  رأس
 

 من مذكورين                          
 مال خالد حـ/ رأس            250 000
 مال محمد حـ/ رأس            250 000

 
 مال عدنان إلى حـ/ رأس 500 000              

 
 لاير بعين االعتبار ألن الشركة ليست طرفاً في التدفقات النقدية. 300 000مالحظة: ال نأخذ 

 
 
ن يستثمر مبلغا  في الشركة ليكون له نصيب /ب( دخول الشريك الجديد على أ1)

 يتغير رأسمال الشركة() قين:فيها دون أن يدفع شيئا  للشركاء الساب
 
( في حال دخل الشريك الجديد عن طريق االستثمار في الشركة بمبلغ 1/ب/1)

 مساو للقيمة الدفترية لنصيبه فيها:
 
 ( في حال عدم وجود شهرة:1/1/ب/1)
 

لاير دفعاه بالتساوي. قرر خالد ومحمد إدخال  1 000 000مثال: شركة خالد ومحمد برأسمال 
 .)رأسمالها( لشركةل القيمة الدفترية من %50 ثالثاً على أن يكون له عدنان شريكاً 

 لاير. 2 000 000بالدفع للشركة واالستثمار فيها ليرتفع رأسمالها إلى سيقوم عدنان 
 

 لاير 2 000 000مال الشركة الجديد =  رأس
 

 لاير 1 000 000=  %50×  2 000 000مال عدنان =  رأس
 

 لبنكمن حـ/ ا      1 000 000
 مال عدنان إلى حـ/ رأس     1 000 000          

 
 

حيث وسيتم السداد لها مالحظة: هنا يتم إثبات التدفقات النقدية ألن الشركة طرف فيها 
 لاير مباشرة لحساب الشركة.1 000 000سيقوم عدنان بدفع مبلغ 

 
 ( في حال وجود شهرة.1/2/ب/1)
 

لاير لدخوله في الشركة  1 500 000نان قد دفع أن عد بافتراض مثال: نفس المثال السابق
لاير بعد أن  1 800 000وأنه قد تم تقييم موجودات الشركة قبل دخول عدنان مباشرة بقيمة 

لاير. وقد تمت معالجة الفرق بين قيمة الموجودات السابقة والحالية  1 300 000كانت قيمتها 
 د ومحمد ألنهما ساهما في إيجادها.كشهرة على أن يتم تقسيم الشهرة بالتساوي بين خال

 



 16 

 لاير 500 000= 1 300 000 – 1 800 000قيمة الشهرة = 
 

 )يستخدم للقيد( لاير 250 000=  500 000=  الشهرةمال خالد ومحمد =  الزيادة في رأس
 2             2                )نصيب كل منهما من الشهرة(   
 
 

مال كل  مال الشركة الجديد بعد زيادة رأس رأسمال عدنان، يجب حساب  ** لحساب رأس
 لاير: 1 500 000من محمد وخالد وسداد عدنان لمبلغ 

 
 مال خالد الجديد = رأسماله القديم + الزيادة من الشهرة  رأس -

 لاير750 000=  250 000+  500 000=                             
 
 من الشهرة مال محمد الجديد = رأسماله القديم + الزيادة  رأس -

 لاير750 000=  250 000+  500 000=                              
 
 
 مال الشركة الجديد )بعد الشهرة ودخول عدنان( =  رأس -

 لاير 3 000 000=  1 500 000+  750 000+  750 000=            
 
 
 لاير 1 500 000=  %50×  3 000 000مال عدنان =  رأس -
 

 ن يساوي ما دفعه للشركة.رأس مال عدنامالحظة: 
 

 من مذكورين                          
 البنك )ما دفعه عدنان(حـ/             1 500 000
 الشهرةحـ/                500 000

 إلى مذكورين                                   
 خالد مال الشريك رأسحـ/         250 000              
 الشريك محمد مال رأسحـ/         250 000              
 مال الشريك عدنان حـ/ رأس     1 500 000              
 

( في حال تم االتفاق على دخول الشريك الجديد بمبلغ يزيد عن القيمة 2/ب/1)
 الدفترية لنصيبه:

 
شركة على أن قيمة ال ما تحقق الشركة أرباحاً تجعل الشركاء يتفقونديحصل هذا غالباً عن -

 أعلى من مجموع قيم أصولها المقيدة في السجالت.
 
 هذه الحالة تتضمن تقييماً ألنصبة الشركاء السابقين بقيمة تزيد عن قيمتها الدفترية. -
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 في حال تم االتفاق على دخول شريك جديد فإن ذلك سيتم بإحدى طريقتين: -
 

يدفع الفرق  على أن نصيبهلأن يدخل الشريك الجديد بقيمة تزيد عن القيمة الدفترية  -1
كاء السابقين في شكل زيادة في رؤوس أموالهم. )عدم وجود بحيث يستفيد منه الشر

 شهرة(.
 

مال له ويتم تعويض الشركاء  أن يتم اعتبار كل المبلغ الذي دفعه الشريك الجديد رأس -2
ة السابقين بزيادة رأسمالهم عن طريق إعادة تقييم الشركة وتسجيل الفرق بين القيم

 (1/2/ب/1) الدفترية لألصول وبين القيمة الجديدة كأصل جديد يسمى "الشهرة".
 
 

لاير دفع بالتساوي. قرر الشريكين  1 000 000مثال: شركة خالد ومحمد التضامنية برأسمال 
لاير  1 500 000من الشركة وأن يدفع مبلغ  %50إدخال عدنان شريكاً ثالثاً على أن يكون له 

 أس المال.مقابل حصته من ر
 

 مال الشركة القديم + ما دفعه عدنان  مال الشركة الجديد = رأس رأس
 لاير 2 500 000=  1 500 000+  1 000 000=                                  

 
 

 لاير 1 250 000=  %50×  2 500 000مال الشركة الجديد =  نصيب عدنان من رأس
 

 المال. إذاً ما دفعه عدنان أكبر من نصيبه من رأس
 

 نصيبه من الشركة  –الفرق بين ما دفعه عدنان وبين نصيبه من رأس المال = قيمة ما دفعه 
                                                                     =000 500 1 – 000 250 1  

 لاير ) بالزيادة( 250 000=                                                                     
 
 

لاير فإنه سيتم تقسيم  250 000بما أن عدنان دفع مبلغ يزيد عن نصيبه في الشركة بقيمة 
 مال كل منهما. المبلغ على الشريكين السابقين بالتساوي في صورة زيادة في رأس

 
 

 لاير 125 000=  250 000قيمة الزيادة في رأسمال كل من خالد ومحمد = 
                                                                 2 

 
 من حـ/ البنك      1 500 000

 إلى مذكورين                              
 مال خالد حـ/ رأس     125 000            
 محمدمال  حـ/ رأس     125 000            
 عدنانمال  حـ/ رأس  1 250 000            
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دخول الشريك الجديد على أن يدفع مبلغا  أقل من القيمة الدفترية  (3/ب/1) 
 لنصيبه:

 
يدفع الشريك الجديد مبلغ يستثمر في الشركة ويقل عن القيمة الدفترية لحصته وذلك عندما 

مال الشريك الجديد على حساب  من رأس المال. في هذه الحالة تكون الزيادة في رأس
 أموالهم(. الشركاء القدامى )أي تنقص رؤوس

 
 

لاير دفعاه بالتساوي. قبل  1 000 000مثال: شركة خالد ومحمد التضامنية برأسمال 
 مال الشركة. من رأس %50لاير مقابل  700 000الشريكين دخول عدنان على أن يدفع 

 
 مالها القديم + مادفعه عدنان  مال الشركة الجديد = رأس رأس

 لاير 1 700 000=  700 000+  1 000 000=                                
 
 

 لاير 850 000=  %50×  1 700 000مال الشركة الجديد =  نصيب عدنان من رأس
 
 

 نصيبه  –الفرق بين ما دفعه عدنان ونصيبه من الشركة = ما دفعه 
 )بالنقص( لاير 150 000 ـــ=  850 000 – 700 000=              

 
 

 لاير عن القيمة الدفترية لحصته. 150 000مة أي أن عدنان دفع مبلغاً يقل بقي
 
 

  كتخفيض في رأسمالهما ما يتحمله كل من خالد ومحمد بعد دخول عدنان
 لاير )تخفيض لرؤوس أموالهم( 75 000=  150 000= 

        2 
 

 من مذكورين                      
 حـ/ البنك        700 000
 قدار التخفيض في رأس المال()م مال خالد حـ/ رأس          75 000
 )مقدار التخفيض في رأس المال( مال محمد حـ/ رأس          75 000

 
 مال عدنان حـ/ رأس     850 00

 
 
 خروج الشريك مع بقاء الشركاء اآلخرين:( 2)
 

 غالباً ما يخرج شريك من الشركة في إحدى صورتين:
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  مال الشركة بنصيب الشريك الخارج: يتم تخفيض رأس -أ
يأخذ الشريك الخارج نصيبه من الشركة فإن أصولها ورأسمالها تخفض بمقدار نصيبه.  عندما

يأخذ الشريك الخارج أشياء معينة من األصول يتم االتفاق عليها وال يأخذ أجزاء تمثل نصيبه 
 من كل أصل تملكه الشركة.

 
كما  مال الشركة يقوم الشركاء المتبقين بشراء نصيب الشريك الخارج بحيث يبقى رأس -ب

في هذه الحالة ال تجعل الشركة طرفاً في التدفقات النقدية ألن التدفقات النقدية تتم  هو:
وكل ما يظهر في سجالت الشركة هو ما يفيد نفل حصة الشريك  بين الشركاء أنفسهم.

 الخارج إلى الشركاء الباقين.
 
 مال الشركة بمقدار نصيبه: /أ( خروج الشريك العامل وتخفيض رأس2)
 
لاير وعليها ديون  4 000 000ال: شركة خالد ومحمد وعدنان التضامنية تملك أصوالً تبلغ مث

أن يترك الشركة ويأخذ  خالدلاير ويملكها الشركاء الثالثة بالتساوي. قرر  1 000 000تبلغ 
 . وقد تم االتفاق على انسحابه واستمرار الشركة بأنصبة محمد وعدنان.نصيبه من أصولها

 
 لاير. 3 000 000=  1 000 000 – 4 000 000خصومها =  ــركة = أصولها مال الش رأس

 
 لاير 1 000 000=  3 000 000نصيب خالد من رأس المال = 

                                             3 
 

 مال خالد من حـ/ رأس 1 000 000
 إلى حـ/ األصول )النقدية، العقار،......( 1 000 000       

 
 
 /ب( خروج الشريك مع بقاء رأسمال الشركة على ما هو عليه:2)
 

لد بدال من مثال: نفس المثال السابق ولكن بافتراض أن محمد وعدنان قررا شراء نصيب خا
 ، على أن يتم السداد لخالد مباشرة.تعويضه عنه من األصول

 
 مال خالد من حـ/ رأس    1 000 000

                                 
 إلى مذكورين                             

 مال محمد حـ/ رأس      500 000
 مال عدنان حـ/ رأس      500 000

 
 دخول شريك جديد بدال  من شريك خارج:( 3)
 
وفقاً لنظام الشركات فإنه يحق للشركاء في شركة التضامن عدم الموافقة على دخول أي  -

صيب أحد الشركاء. وفي حال وافق الشركاء شريك جديد ولو كان دخوله عن طريق شراء ن
يك خارج فإن المبلغ الذي سيدفعه على دخول شريك جديد بدالً من شر المتضامنون
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ألن التدفقات ستتم بين الشركاء. كل ما سيظهر  الشريك الجديد ال يعني الشركة بشيء
 في السجالت هو انتقال حصة الشريك الخارج إلى الشريك الداخل.

 
وقد قام عبد  لاير لعبد هللا 1 000 000لبالغة ن خالد في المثال السابق باع حصته امثال: لو أ

 هللا بسداد المبلغ مباشرة لخالد.
 

 مال خالد من حـ/ رأس   1 000 000
 مال عبد هللا  إلى حـ رأس   1 000 00

 
 
 وفاة الشريك المتضامن:( 4)
 
المحاسبية في حال خروج  المعالجة المحاسبية في حال وفاة الشريك مشابهة للمعالجة -

 الشريك من الشركة.
 

 قرار الورثة هو الذي يحدد المعالجة المحاسبية الالزمة: -
 
 إذا قرر الورثة البقاء في الشركة بأسمائهم بدال  من اسم الشريك المتوفى: -أ

 
الشركاء. وإذا تمت الموافقة فكل ما سيحصل هو نقل  يشترط في هذه الحالة موافقة بقية

 الشريك المتوفي للورثة.ملكية حصة 
 

 مال الشريك المتوفي من حـ/ رأس           
 مال الشريك الوريث إلى حـ/ رأس                      

 
 
 بيع حصة مورثهم إلى كل أو بعض الشركاء الباقين: الورثةإذا قرر  -ب
 

 ة.تتم عملية البيع خارج سجالت الشركة ألن الشركة ليست طرفاً في التدفقات النقدي
 

 مال الشريك المتوفي من حـ/ رأس           
 مال الشريك المشتري إلى حـ/ رأس                      

 
 
 إذا قرر الورثة سحب نصيب الشريك المتوفى من الشركة: -جـ
 إذا كان عدد الشركاء يزيد عن اثنين: -1

ول الشركة مال الشركة بقدر حصة الشريك المتوفى وتخفيض أص يؤدي ذلك إلى تخفيض رأس
 بنفس المقدار.

 
 مال الشريك المتوفي من حـ/ رأس            

 إلى حـ/ األصول                 
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 إذا كان عدد الشركاء اثنين: -2

منشأة ستصبح هذه الحالة تستدعي تصفية الشركة وحلّها ألنه لن يبقى سوى شريك واحد )
 فردية وليست تضامن(.

 
 

 حل شركة التضامن وتصفيتها
 
 عملية سداد كل ديونها ثم توزيع ممتلكاتها على مالكها.هي صفية الشركة: ت
 

 :صور تصفية الشركة
 
 أن يتم سداد ديون الشركة ثم توزيع موجوداتها على الشركاء. -1

 
أن يتم بيع الموجودات وتحويلها إلى نقدية ثم سداد الديون ثم توزيع ما تبقى على  -2

 الشركاء.
 

 :عدة حاالت واردة الحدوثاألولى أو الثانية للتصفية فهناك  سواء تم اتباع الصورة**
 
 أن تكفي ممتلكات الشركة وقت التصفية لسداد ديونها وحقوق مالكها. -1

 
 .بحيث تكون النتيجة ربحاً للشركة قد تزيد موجوداتها بعد سداد الديون -2

 
اء يفقدون حقوق مالكها مما يجعل الشرككامل قد ال تكفي أصول الشركة لسداد ديونها و -3

 بعض رؤوس أموالهم.
 

لسداد ديونها وبالتالي يتحمل الشركاء شيئاً من  وحقوق مالكها قد ال تكفي أصول الشركة -4
 ديون ويسددونه من أموالهم الخاصة حسب أنصبتهم في الشركة.

 
 إجراءات التصفية محاسبيا :

 
 تصفية مباشرة.إنهاء جميع األعمال العادية وإعداد قائمة المركز المالي فبل ال -1

 
ببيع أصول الشركة. يقيد الفرق بين القيم الدفترية لألصول المباعة وبين صافي القيمة  -2

 )دائن في حال الربح ومدين في حال الخسارة(. عية في حـ/ أرباح وخسائر التصفيةالبي
 

 تسديد ديون الشركة. -3
 

 والخسائر.اح طريقة المتبعة في توزيع األربتقسيم الباقي بين الشركاء حسب ال -4
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 مثال: 
لاير وزع بينهما بالتساوي. وضعت  1 000 000مال  شركة خالد ومحمد التضامنية برأس

 الشركة في حالة تصفية.
عطوا مخالصة بإبراء الذمة. 90 000تم تحصيل  -

ُ
 لاير من المدينين وأ

 لاير. 900 000لاير بينما بيعت األصول الثابتة بمبلغ  170 000تم بيع المخزون بمبلغ  -
 .تم سداد الدائنين -
وفقاً للطريقة التي تم االتفاق عليها لتوزيع األرباح والخسائر، تم توزيع ما تبقى من النقدية  -

 بين الشريكين بالتساوي.
 ظهرت قائمة المركز المالي قبل التصفية مباشرة كالتالي: -

 
 

 الخصو  األصول
 البنك  50 000

 المدينين 120 000 

 م.د.م 20 000 100 000

 المخزون  150 000

 األصول الثابتة 1 300 000 

000 000 1 
 ــــــــــــــــــ

مجمع االستهالك  300 000

 لألصول

  مجموع األصول  1 300 000

 دائنون  300 000

 حقوق الشركاء  

 رأسمال خالد 500 000 

 رأسمال محمد 500 000 1 000 000

   

   

 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

مجموع الخصوم   1 300 000

  وحقوق المالك
 

 
 قيود اليومية إلثبات بيع األصول: -أ

 
                           المدينين: -1

 من مذكورين                        
 تم تحصيله فعالً( حـ/ البنك                                                   )ما              90 000
 حـ/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها         )إللغائه أو إقفاله(              20 000
 حـ/ أرباح وخسائر التصفية                            ) الفرق بين المدين والدائن(          10 000

 
 إلى حـ/ المدينين       120 000           

 
 عي:المخزون السل -2
 

 من حـ/ البنك   )سعر البيع(          170 000
 

 إلى مذكورين                                 
 حـ/ المخزون السلعي        150 000           

 حـ/ أرباح وخسائر التصفية          20 00
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 األصول الثابتة:-3
 

 من مذكورين                     
 )ما تم قبضه(                                    حـ/ البنك         900 000
 حـ/ مجمع استهالك األصول الثابتة       )إللغائه(       300 000
 حـ/ أرباح وخسائر التصفية                 )الفرق(       100 000

 
 حـ/ األصول الثابتة    1 300 000         

 
 
 قيود اليومية الخاصة بسداد الخصوم: -ب
 
 الدائنون:-1
 

 من حـ/ الدائنين        300 000
 إلى حـ/ البنك       300 000       

 
 
 توزيع أرباح وخسائر التصفية: -جـ

 حـ/ أرباح وخسائر التصفية

 دائن مدين

 إلى حـ/ المدينين                    10 000

 إلى حـ/ األصول الثابتة                  100 000

000 110 

 من حـ/ البنك                 20 000

 من مذكورين )الرصيد(                 90 000

000 110 

 

 
ويجب أن يتم  خسارة تصفيةفإن ذلك يدل على وجود  دائنبما أن رصيد حـ/ األرباح والخسائر 

 .عن طريق تخفيض رأسمال كل منهما تقسيمها بالتساوي على الشريكين
 

 ن مذكورينم                            
 مال خالد حـ/ رأس                45 000
 مال محمد  حـ/ رأس                45 000

 
 إلى حـ/ أرباح وخسائر التصفية            90 000           

 
 توزيع النقدية الباقية على الشركاء: –د 

 حـ/ البنك

 دائن مدين

 رصيد قبل التصفية              50 000

 إلى حـ/ المدينين              90 000

 إلى مذكورين )المخزون(            170 000

 من حـ/ الدائنون               300 000
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 إلى حـ/ األصول الثابتة            900 000

000 210 1 

 من مذكورين )رصيد(              910 000

000 210 1 

 

لاير  910 000بعد سداد الديون تبلغ الرصيد الدائن لحساب البنك يعني وجود نقدية فائضة 
 استعمالها لسداد حقوق المالك )أي توزيع النقدية على الشركاء(.

 
 من مذكورين                           

 910 000                  مال خالد حـ/ رأس             455 000
 2                      مال محمد حـ/ رأس             455 000

 
 إلى حـ/ البنك     910 000               

 
 مالحظة: تمت تصفية رؤوس األموال أي سداد حقوق المالك كاملة دون بقاء ربح.

 45 000مال كل من خالد ومحمد بقدر نصيبه من خسارة التصفية ) تم أوالً تخفيض رأس -
 لاير(

 – 500 000لكل منهما ) لاير 455 000ثم تم سداد ما تبقى من رأس المال لهما والبالغ  -
لغ بينهما بحيث تم توزيع الم 910 000( وذلك من النقدية المتبقية والبالغة    45 000

 بالتساوي ليغطي مبلغ رأس المال.
 

 مال خالد أو محمد حـ/ رأس                                                                       

 خسائر التصفيةإلى حـ/ أرباح و     45 000

 إلى حـ/ البنك   445 000

 

 من حـ/ البنك                500 000

 

000 500 000 500 

 

 68إقفال جميع الحسابات ص  -هـ 
 


