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  البحث األول

  التضامنشركات في المحاسبة 

  

عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر : " بأنهاالشركة ) 473مادة (عرف القانون المدني في سوریة : مفهوم الشركة

  ".من مال أو عمل القتسام ما قد ینتج من ربح او خسارة  بان یسهم كل منهم في مشروع بتقدیم حصة

  :وتتخذ الشركات المؤسسة في سوریة أحد األنواع التالیة

 شركات المحاصة, شركات توصیة بسیطة, شركات تضامن: وتقسم إلى شركات أشخاص - 

 .الشركات محدودة المسؤولیة, الشركات المساهمة: وتقسم إلى, شركات األموال - 

  :بین النوعین وفق األسس التالیة ویتم التفریق

  شركات األموال  شركات األشخاص

  كبیرة الحجم  صغیرة الحجم من حیث االستثمار

یقسم رأس المال إلى حصص للشركاء قد التكون 

  متساویة

  یقسم رأس المال إلى اسهم بقیم متساویة

  قد تكون األسهم قابلة للتداول  حصص رأس المال غیر قابلة للتداول

  الملكیة مفصولة عن االدارة  اإلدارةالتنفصل الملكیة عن 

  للشركة شخصیتها االعتباریة المستقلة  الشركاء متضامنین ومسؤولین عن التزامات الشركة 

أي المعرفة المسبقة (تعتمد على االعتبار الشخصي 

  )والقفة المتبادلة بین الشركاء

  مالكهولیس ) قیمة السهم(تعتمد على االعتبار المال 

  

والثقة المتبادلة بین الشركاء وعلى )االعتبار الشخصي(تقوم على على المعرفة المسبقة : شركات األشخاص

  .المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء مقابل مدیونیة الشركة تجاه الغیر

  :أنواع شركات األشخاص
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عنوان معین لها وتؤلف بین شركة تعمل تحت : " عرفها قانون الشركات السوري بأنها: شركة التضامن .1

شخصین أو أكثر مسؤولین بصفة شخصیة وعلى وجه التضامن في جمیع أموالهم عن التزامات ودیون 

 ."الشركة

الشركة یعني  إفالسكما أن , وحیث تستمد شركة التضامن اسمها من أسماء جمیع الشركاء أو عدد منهم

وتؤسس شركة التضامن ألجل , كما أن دیون الشركة تطال األموال الخاصة للشركاء, جمیع الشركاء إفالس

 أو في حال انضمام شریك أو اندماج الشركة بشركات أخرى, محدد ینتهي بوفاة أو انفصال أحد الشركاء

كون فیها احد شركة تعمل تحت عنوان معین ی : "عرفها قانون الشركات بأنها: شركات التوصیة البسیطة .2

 :أي تضم فئتین من الشركاء ."الشركاء وعلى األقل شریكًا متضامنًا إضافة إلى شریك أو شركاء موصین

یحق لهم االشتراك في إدارة الشركة ویكونون مسؤولین بالتضامن عن دیون : شركاء متضامنین - 

 )بصفة شخصیة(الشركة

دون أن یكون لهم الحق باالشتراك في  هم الذین یقدمون حصة في رأس المال :شركاء موصین - 

 إدارة الشركة وتكون مسؤولیة كل منهم عن دیون الشركة محصورة بمقدار حصته في رأس المال

شركة تعقد بین شخصین أو أكثر لیست معدة الطالع : "عرفها قانون الشركات بأنها: شركات المحاصة .3

 .الها شریك ظاهر یتعامل مع الغیرالغیر علیها وینحصر كیانها بین المتعاقدین ویمارس أعم

  .ولیس لشركة المحاصة شخصیة اعتباریة وال تخضع لمعامالت اإلشهار المفروضة على الشركات األخرى

  :تكوین شركات األشخاص إجراءات

یجب أن یكون العقد نصًا مكتوبًا یعبر عن النظام األساسي للشركة من خالل ): إثبات العقد(إثبات الشركة  .1

وأن ینص صراحة على األسس المتفق علیها بین , لألسس الناظمة كافًة لحقوق الشریك والتزاماتهشموله 

طریقة , حصة كل شریك, رأسمالها, مكانها, أسماء الشركاء, نوعها, موضوعها, عنوان الشركة: الشركاء مثل

 ......وكل المعلومات األخرى عن الشركة, نسبة توزیع األرباح والخسائر, سداد رأس المال

من خالل نشر , یقصد به إعالم الغیر بتكوین الشركة وٕاطالعهم على مضمون عقدها: إشهار الشركة .2

إضافة إلثبات تسجیلها , صورة عن العقد في دیوان المحكمة االبتدائیة المدنیةوذلك خالل شهر من تأسیسها

 .التجاري السجل في

  شركات التضامنالمحاسبة في 

 مفهوم رأس المال: 

رأس المال في شركات التضامن من مجموع حصص الشركاء المقدمة بغض النظر عن ماهیتها نقدیة یتكون 

  :ویوجد عدة مفاهیم لرأس المال هي, كانت أم عینیة
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مجموع الحصص (ویتمثل في مساهمة المالك في تمویل الشركة) الخاص(رأس المال الذاتي: رأس المال المملوك

  .تبر الضمانة الساسیة لحقوق الغیرالذي یع) المقدمة من قبل الشركاء

, واألرباح المحتجزة غیر الموزعة رأس المال االحتیاطي الذي یمثل مجموع االحتیاطیات :رأس المال المكتسب

على أن یستبعد منها الخسائر المرحلة من سنوات سابقة أو ) أرباح إعادة التقدیر(واألرباح الدفتریة غیر المحققة 

  .في حال وجودهاخسائر إعادة التقدیر 

یتمثل بأموال الغیر المستثمرة في عملیات الشركة بغض النظر عن طبیعتها نقدیة أم  :رأس المال المقترض

  .عینیة

 المعالجة المحاسبیة لطرق سداد حصة الشریك في رأس المال:  

دائنیة مقابل  مدینا) صندوق أو مصرف(یتم جعل حساب النقدیة : سداد حصة الشریك في رأس المال نقداً  .1

 رأس المال

) ب& أ ( س موزعًا بین الشریكین.ملیون ل 2تكونت شركة تضامن برأسمال قدره  1/1/2012بتاریخ : مثال

حصته من ) ب(بینما سدد , لشركة حصته نقدًا إلى صنوق) أ(وبتاریخه سدد , على التوالي) 3, 2(بنسبة 

ت القیود الالزمة واعداد قائمة المركز المالي اثبا: المطلوب. خالل فتح حساب جار باسم الشركة لدى المصرف

  .بعد التأسیس

  :الحل

  )3, 2(موزع  2000000رأس المال 

  800000= 2/5×  2000000):  أ(حصة 

  1200000=  3/5× 2000000): ب(حصة 

  

800000  

1200000  

  

800000  

1200000  

  رأس المال/ من المذكورین                    إلى ح 

  )أ(الشریك                  الصندوق      / ح 

  )ب(المصرف                       الشریك/ ح 

  تكوین الشركة وسداد الحصص

  قائمة المركز المالي بعد التأسیس

  رأس المال               2000000  المصرف  1200000  

  )أ(   800000                         

  ) ب( 1200000                         

  الصندوق       800000         

2000000  2000000  
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قد یتفق الشركاء أو بعضهم على سداد حصتهم في  :سداد حصة الشریك في رأس المال بتقدیم أصول عینیة .2

تقبل كل أو جزء من األصول إما بالقیمة الدفتریة أو بعد (یملكها  أصولرأس المال أو جزء منها مقابل تقدیم 

األصول الثابتة بالقیم ( فیتم جعل حساب األصول المقبولة مدینًا مقابل دائنیة رأس المال للشریك ) إعادة التقدیر

عدا  نینالمدیإجمالي , البضاعة بالقیمة السوقیة, الدفتریة لها والتي تساوي الفرق بین تكلفتها ومجمع االهتالك

والقیمة االسمیة ألوراق القبض في الطرف المدین من القید مقابل دائنیة حساب رأس المال , الدیون المعدومة

 .)نتیجة إعادة التقدیر آلجیو في حال وجودهما أو تشكلهماومؤونة الدیون المشكوك في تحصیلها وموؤنة ا

الحصة في رأس المال وقد یكون أكبر أو أصغر قد یتساوى صافي قیمة األصول المقدمة مع قیمة : مالحظةِ 

  :وفق أحد احتمالین, لذلك البد من اتفاق الشركاء على كیفیة معالجة الفرق, منها

حیث یقوم الشریك بسحب الفرق نقدًا إذا كان صافي قیمة : اتفاق الشركاء على تسویة الفرق نقداً   . أ

النقدیة إذا كان صافي قیمة األصول أقل أو بسداد الفرق في حساب . األصول اكبر من حصة الشریك

 .من حصة الشریك

عدم ذكر أي اتفاق على كیفیة تسویة الفرق أو استخدام عبارة أن األصول المقدمة اعتبرت سدادًا   . ب

) احتیاطي تضخم قیم األصول(فیعتبر الفرق احتیاطي رأسمالي , كامًال لحصة الشریك في رأس المال

أو یعتبر الفرق شهرة محل إذا كان صافي قیمة , ر من حصة الشریكإذا كان صافي قیمة األصول اكب

 .األصول أقل من حصة الشریك

  :ثالم

سدد , على التوالي) 3, 1(موزعًا بینهما بنسبة  1800000على تكوین شركة تضامن برأسمال قدره ) ب& أ(اتفق 

, أراضي 450000: األصول التالیة مقابل حصته) ب(قدم الشریك  بینما, حصته في رأس المال نقداً ) أ(الشریك 

  .أوراق قبض 90000, مدینون 135000, بضاعة 180000, أثاث 75000, آالت 120000, مباني 300000

: حیث أعید تقدیرها كما یلي, وقد اتفق الشریكان على انتقال جمیع األصول المقدمة عدا اآلالت لعدم الحاجة إلیها

 6000, الدیون المعدومة 7500, البضاعة 215000, األثاث 60000, المباني 337500, أراضي 480000

  . كما اتفق على تسویة الفرق في حال وجوده نقداً , أوراق القبض 87000, الدیون المشكوك فیها

  .وٕاعداد قائمة المركز المالي بعد التأسیس, إثبات القیود الالزمة: المطلوب

  :الحل

  )3,1(موزع  1800000رأس المال 

  450000=  1/4× 1800000): أ(حصة 
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  1350000= 3/4×  1800000):  ب(حصة 

  :قیود سداد الحصص

  )أ(رأس المال / الصندوق                                  إلى حـ/ من حـ  450000  450000

  لحصته نقداً ) أ(سداد الشریك 

  

480000  

337500  

60000  

215000  

127500  

90000  

49000  

  

1350000  

6000  

3000  

   

   

  :المذكورینإلى :                                       المذكورینمن 

  )ب(رأس المال /األراضي                                      حـ / حـ

  فیها. م. د. م/ حـ                                        المباني/ حـ

  مؤونة آجیو/ حـ                                         األثاث/ حـ

  البضاعة                                      / حـ

  الزبائن / حـ

  قبض. أ/ حـ

                                         الصندوق/ حـ

  سداد الشریك ب لحصته في رأس المال

  :اعداد قائمة المركز المالي بعد التأسیس

  

  المیزانیة االفتتاحیة بعد التأسیس

  حقوق الملكیة    الثابتةاألصول   

  رأس المال  1800000  األراضي  480000

  )أ( 450000    المباني  337500

  )ب( 1350000    األثاث  60000

      األصول المتداولة  

      البضاعة  215000

  127500           

  الزبائن

    

      فیها.م.د. م - )  6000(  121500

      قبض. أ        90000  
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      آجیو. م –)     3000(  87000

      األموال الجاهزة  

      الصندوق  499000    

1800000    1800000    

 

تقبل األصول إما بالقیمة الدفتریة أو بعد  :(سداد حصة الشریك في رأس المال بتقدیم میزانیة منشأة فردیة .3

وتتعهد الشركة بسداد كل أو جزء من التزامات الشریك فیتم جعل حساب األصول المقبولة مدینًا ) إعادة التقدیر

المال للشریك و حسابات االلتزامات المتعهد بسدادها ومؤنتي الدیون المشكوك فیها  رأسمقابل دائنیة  حساب 

 .تاواآلجیو إذا وجد

إلى شركات التضامن سواء ) الحمالت اإلعالنیة, التأسیس. م( ال یجوز نقل األصول الثابتة الوهمیة: مالحظة

 ذكر ذلك باالتفاق أو لم یذكر

 .قبول عمل علمي أو فني ألحدهم مقابل انضمامه لشركة التضامن: مشاركة أحد الشركاء بعمله .4

  : مثال

 2, 2, 1موزع بینهم بنسبة  1000000تكوین شركة تضامن برأسمال قدره على ) ج,ب,أ(اتفق  1/6/2010بتاریخ 

  :وقد تم سداد حصصهم في رأس المال كما یلي, على التوالي

 حصته بشیك) أ(سدد  - 

 :مقابل حصته األصول التالیة) ب(قدم الشریك  - 

  بضاعة 150000, أثاث 50000, سیارات 200000

  :وقد أعید تقدیرها بالقیم التالیة

وقد تمت تسویة الفرق بین صافي األصول , بضاعة 100000, أثاث  30000, سیارات 250000

 وحصته برأس المال بشیك) ب(المقدمة من الشریك 

 :مقابل حصته األصول والخصوم التالیة) ج(قدم الشریك  - 

  الزبائن 90000, بضاعة 100000, أثاث 75000, مباني 150000:األصول

  :تقدیرها كما یلي وقد أعید, دائنون 45000: الخصوم

) ج(دین على الشریك  5000, الدیون الجیدة 85000, بضاعة 75000, أثاث 50000, مباني 200000

, وقد اتفق الشركاء على انتقال جمیع األصول وتعهدت الشركة بجمیع الدیون, غیر مسجل في الدفاتر

  .وعدت األصول والخصوم المقدمة سدادُا كامًال لحصته في رأس المال
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  :طلوبالم

 إثبات القیود الالزمة لسداد الحصص في رأس المال .1

 .إعداد قائمة المركز المالي للشركة بعد التكوین .2

  :قیود سداد الحصص   :الحل

  )أ(رأس المال / المصرف                                  إلى حـ/ من حـ  200000  200000

  لحصته نقداً ) أ(سداد الشریك 

  

250000  

30000  

100000  

20000  

  

  

  

  

  

400000  

  

  :                                         المذكورینمن 

  السیارات                                      / حـ

  األثاث                                       / حـ

  البضاعة                                       / حـ

                                         المصرف/ حـ

  )ب(رأس المال / إلى حـ                                                  

  سداد الشریك ب لحصته في رأس المال

  

  

200000  

50000  

75000  

90000  

40000  

  

400000  

50000  

5000  

  

  :المذكورینإلى :                                   من المذكورین

  )ج(رأس المال / المباني                                      حـ/ حـ

  الدائنون/ االثاث                                       حـ/ حـ

  فیها.م.د.م/ البضاعة                                      حـ/ حـ

  الزبائن/ حـ

  شهرة المحل/ حـ

  رأس الماللحصته في ) ج(سداد الشریك 
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  المیزانیة االفتتاحیة بعد التأسیس

  حقوق الملكیة    األصول الثابتة  

  رأس المال  1000000  أصول ثابتة معنویة  

  )أ(    200000    شهرة المحل  40000

  )ب(    400000    أصول ثابتة مادیة  

  )ج( 400000    المباني  200000

  التزامات متداولة    السیارات  250000

  دائنون  50000  األثاث  80000

       األصول المتداولة  

      البضاعة  175000

  90000           

  الزبائن

    

. م - )  5000(  85000

  فیها.م.د

    

       األموال الجاهزة  

      المصرف  220000    

1050000    1050000    

  

  حاالت عملیة على المعالجة المحاسبیة لتكوین شركات التضامن

موزع بینهما  500000على تكوین شركة تضامن برأسمال قدره ) ب&أ(اتفق  1/1/2010بتاریخ   :التمرین األول

اصول وخصوم ) ب(بینما قدم الشریك , حصته في رأس المال نقداً ) أ(على التوالي وقد سدد الشریك ) 3/2(بنسبة 

  :محله التجاري التي كانت كما یلي

  .النقدیة 30000, الزبائن 75000, البضاعة 85000, األراضي 100000: األصول

  .أوراق الدفع 15000, الدائنون 25000: الخصوم
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وقدرت الدیون المشكوك فیها بمبلغ , 5000ولدى اعادة تقدیر حساب الزبائن تبین وجود دیون معدومة قدرها 

   .بتسویة الفرق في حال وجوده نقداً ) ب(واتفق الشركاء على قیام الشریك  .10000

  واعداد قائمة المركز المالي بعد التأسیس, قیود تأسیس شركة التضامناثباد  - : المطلوب

  :الحل

  )3,2(موزع  500000رأس المال 

  300000= 3/5×  500000):  أ(حصة 

  200000=  2/5× 500000): ب(حصة 

  :قیود سداد الحصص

  )أ(رأس المال / الصندوق                                  إلى حـ/ من حـ  300000  300000

  لحصته نقداً ) أ(سداد الشریك 

  

100000  

85000  

70000  

  

200000  

25000  

15000  

10000  

5000  

  :المذكورینإلى :                                       المذكورینمن 

  )ب(رأس المال /األراضي                                      حـ / حـ

  الدائنون/ حـ           البضاعة                           / حـ

  دفع. أ/ الزبائن                                        حـ/ حـ

  فیها. م.د.م/ حـ                                                  

  الصندوق/ حـ                                                  

  سداد الشریك ب لحصته في رأس المال

  

  المیزانیة االفتتاحیة بعد التأسیس

  حقوق الملكیة    األصول الثابتة  

  رأس المال  500000  األراضي  100000

  )أ(    300000    األصول المتداولة  

  )ب(    200000    البضاعة  85000

  التزامات متداولة             70000  
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  الزبائن

. م -)  10000(  60000

  فیها.م.د

  دائنون  25000

  دفع  . أ  15000  الجاهزة األموال  

      الصندوق  295000    

540000    540000    

  

  :التمرین الثاني

على التوالي وقد سدد ) 2, 3(موزعًا بینهما بنسبة  500000على تكوین شركة تضامن برأسمال قدره ) ب, أ(اتفق 

  :مقابل حصته األصول والخصوم التالیة) ب(حصته نقدًا بینما قدم الشریك ) أ(الشریك 

, الزبائن 25000, البضاعة 35000, اآلالت 950000,  المباني 130000, مصاریف التأسیس 6000: األصول

  .النقدیة 10000

  مصروفات مستحقة 2000, أوراق الدفع 9000, الدائنون 20000, قرض 45000:الخصوم

كما ,  2000معدومة قدرها ون كما اتفق الشریكان على انتقال األصول جمیعها عدا النقدیة بعد أن تبین وجود دی

  .تعهدت شركة التضامن بالوفاء بالقرض وحساب الدائنین فقط

  وٕاعداد قائمة المركز المالي بعد التأسیس, اثبات قیود تأسیس شركة التضامن - : المطلوب

  :قیود سداد الحصص:  الحل

  )أ(المال  رأس/ الصندوق                                  إلى حـ/ من حـ  300000  300000

  لحصته نقداً ) أ(سداد الشریك 

  

130000  

95000  

35000  

23000  

  

200000  

45000  

20000  

18000  

  :المذكورینإلى :                                       المذكورینمن 

  )ب(رأس المال /المباني                                      حـ / حـ

  القرض/ حـ                  اآلالت                    / حـ

  الدائنین/البضاعة                                     حـ/ حـ

  احتیاطي رأسمالي/ حـ  الزبائن/ حـ

  سداد الشریك ب لحصته في رأس المال
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  المیزانیة االفتتاحیة بعد التأسیس

  حقوق الملكیة    األصول الثابتة  

  رأس المال  500000  المباني  130000

  )أ(    300000    اآلالت  95000

  )ب(    200000    األصول المتداولة  

  احتیاطي رأسمالي  18000  البضاعة  35000

  23000           

  الزبائن

  التزامات متداولة  

  القرض  45000  األموال الجاهزة  

  دائنون  20000  الصندوق  300000    

583000    583000    

  

  : التمرین الثالث

وقد , بالتساويموزع بینهما  1200000على تكوین شركة تضامن برأسمال قدره ) ب&أ(اتفق  1/1/2010بتاریخ 

  :اصول وخصوم محله التجاري التي كانت كما یلي) أ(قدم الشریك 

. ه. م 4000, البضاعة 100000 , أ أثاث. م 24000,أثاث 120000 ,أ مباني. م 60000 ,مباني 300000 

  .آجیو. م 3000, قبض. أ 40000 , أ بضاعة

  : بینما قدم الشریك ب مقابل حصته في رأس المال الحسابات التالیة

  فیها. م.د. م 8000, مدینون 150000, بضاعة 100000, أ مباني. م 40000, مباني 200000

  :فإذا علمت أن الشریكین اتفقا على ما یلي

 انتقال جمیع األصول المقدمة من قبلهما إلى الشركة - 

 سدادًا كامًال لحصته) أ(اعتبار األصول المقدمة من الشریك  - 

, 10000وبعد أن تبین وجود دیون معدومة لدیه قدرها , للفرق في حال وجوده نقداً ) ب(سداد الشریك  - 

  .134000وتقدیر الدیون الجیدة 
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  واعداد قائمة المركز المالي بعد التأسیس, قیود تأسیس شركة التضامن اثبات - : المطلوب

  :قیود سداد الحصص:  الحل

  

240000  

96000  

96000  

40000  

131000  

  

600000  

3000  

  :المذكورینإلى :                                       المذكورینمن 

  )ب(رأس المال /المباني                                      حـ / حـ

  آجیو. م /األثاث                                      حـ/ حـ

  البضاعة                                     / حـ

  قبض. أ/ حـ

    شهرة محل/ حـ

  سداد الشریك ب لحصته في رأس المال

  

160000  

100000  

140000  

206000  

  

60000  

6000  

  :المذكورینإلى :                                       المذكورینمن 

  )ب(رأس المال /حـ                   المباني                    / حـ

  فیها. م. د. م/ البضاعة                                      حـ/ حـ

  الزبائن                                     / حـ

    الصندوق/ حـ

  سداد الشریك ب لحصته في رأس المال

  

  المیزانیة االفتتاحیة بعد التأسیس

  الملكیةحقوق     األصول الثابتة  

      شهرة محل  131000

  رأس المال  1200000  المباني  400000

  )أ(    600000    األثاث  96000

  )ب(    600000    األصول المتداولة  

      البضاعة  196000

  

134000  

140000           

  الزبائن

. م)_)       (6000(

  فیها. م.د
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37000  

أوراق     40000

  القبض

  آجیو. م) _)   (3000(

    

      األموال الجاهزة  

      الصندوق  206000    

1200000    1200000    
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  البحث الثاني

  قیاس وتوزیع الربح في شركات التضامن وأثره على الحسابات الجاریة للشركاء

  

الدائنون، (یجب أن یبقى رأس المال ثابتًا في شركات التضامن كونه الضمان األساس لحقوق الغیر على الشركة 

، وال یجوز تعدیله إال بعد القیام بإجراءات قانونیة كما ذكر سابقًا، السیما فیما یتعلق بتعدیل عقد الشركة )المقرضون

  .وتعدیل نسبة توزیع األرباح والخسائر وٕاشهار هذه التعدیالت أصوالً 

في شركات التضامن ثابتًا،  )مجموع حصص الشركاء(لذلك وبناء على ما سبق وبهدف المحافظة على رأس المال 

البد من معالجة تعامالت الشركاء كأشخاص طبیعیین مع شركة التضامن كشخصیة معنویة وكأنهم طرف خارجي 

، یلخص هذا الحساب جمیع )حساب شخصي باسمه(مثل الدائنین والمقرضین من خالل فتح حساب جاٍر لكل شریك

  . التزاماته تجاه الشركة وحقوقه علیهاتعامالت الشریك مع الشركة وٕاجراء المقاصة بین 

هو حساب شخصي یفتح باسم كل شریك في الشركة وذلك بعد تأسیسها حیث ینظم : الحساب الجاري للشریك .1

  .عالقة الشریك بالشركة

یمثل الطرف المدین منه التزامات الشریك تجاه الشركة التي تتمثل في رصید حسابه الجاري المدین للعام  - 

, حصة الشریك من خسائر الفترة,فائدة الحساب الجاري المدین, فائدة المسحوبات, ات الشریكمسحوب, السابق

 )مكافأة الشریك, راتب الشریك, فائدة قرض الشریك(وجمیع المبالغ المدفوعة مقدمًا للشریك  من الحسابات 

فائدة الحساب , رأس المالبینما یمثل الطرف الدائن منه حقوق الشریك على الشركة والتي تشمل كًال من فائدة  - 

, فائدة قرض الشریك(وجمیع المبالغ المستحقة من الحسابات , حصة الشریك من أرباح الفترة, الجاري الدائن

 ).مكافأة الشریك, راتب الشریك

وفي نهایة العام یتم التفاضل بین حقوق والتزامات الشریك فإذا كانت حقوقه على الشركة أكبر من التزاماته  - 

أما إذا كانت , ید دائن له یمثل صافي حقوقه الذي یظهر في قائمة المركز المالي بطرف الخصومیظهر رص

االلتزامات أكبر فیظهر رصید مدین لحسابه الجاري یمثل صافي التزاماته تجاه الشركة ویظهر في طرف 

 :ویظهر الحساب كما یلي. األصول ضمن األصول المتداولة في قائمة المركز المالي
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  الحساب الجاري للشریك

  1/1رصید الحساب الجاري الدائن    1/1رصید الحساب الجاري 

  فائدة رأس المال/من حـ  مسحوبات الشریك/إلى حـ

  فائدة الجاري الدائن/ من حـ  فائدة مسحوبات الشریك/إلى حـ

  )المبلغ المستحق(مكافأة الشریك /من حـ  فائدة الجاري المدین/إلى حـ

  )المبلغ المستحق(راتب الشریك /من حـ  )المبلغ المسدد مقدماً (الشرك مكافأة /إلى حـ

  )المبلغ المستحق(فائدة قرض الشریك /من حـ  )المبلغ المسدد مقدماً (راتب الشریك /إلى حـ

  خ,أ. ت/من حـ  )المبلغ المسدد مقدماً (فائدة قرض الشریك /إلى حـ

    خ,أ.ت/ إلى حـ

  31/12رصید مدین   31/12رصید دائن 

Xxxxx Xxxxx 

  

 ): 2(حساب األرباح والخسائر .2

بعد إعداد حساب األرباح والخسائر ومقابلة اإلیرادات العادیة لشركة التضامن الناتجة عن تعاملها مع الغیر وضمن 

ثم ) ربح العملیات أو صافي الربح العادي(حدود النشاط العادي مع المصروفات العادیة یظهر الرصید الدائن 

جمیع اإلیرادات غیر العادیة الناتجة عن تعامل الشركة مع الغیر ویستبعد جمیع المصروفات غیر یضاف إلیه 

خ . أ/ ویتم ترحیله إلى حـ) الربح الشامل(حیث یمثل الرصید الدائن , العادیة  الناتجة عن تعامل الشركة مع الغیر

  :كما یلي) 1(خ .أ/ویظهر حساب )2(

  )1(حساب األرباح والخسائر 

  المتاجرة/ حـمن    

    إداریة ومالیة. م/إلى حـ

    أعباء االهتالك/ إلى حـ

     المؤونات/إلى حـ

...........    

     )الربح العادي(رصید صافي ربح العملیات

Xxxx  Xxxx  
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  )صافي الربح العادي( رصید منقول 

  أرباح بیع أصول/ من حـ خسائر دعوى قضائیة/ إلى حـ

  فوائد دائنة/ من حـ خسائر بیع أصل/ إلى حـ

  ایجارات دائنة/ من حـ فوائد مدینة/ إلى حـ

...........   

   

    )2(خ,أ/رصید الربح الشامل  إلى حـ

Xxxx Xxxx  

  

الناتجة عن تعامل الشركة مع ) غیر العادیة(یظهر فیه جمیع االیرادات والنفقات) 2(خ .أ/ وفي حساب

المصروفات غیر العادیة الناتجة عن تعامل الشركة مع الشریك حیث یدرج في طرفه المدین جمیع , الشركاء

ویمثل رصیده الربح , وفي طرفه الدائن تدرج االیرادات غیر العادیة الناتجة عن تعامل الشریك مع الشركة, 

  :ویظهر الحساب كما یلي, الشامل المعد للتوزیع

  )2(حساب األرباح والخسائر     

  )بح الشاملالر (األرباح والخسائر / من حـ   

  فائدة مسحوبات الشریك/ من حـ  فائدة رأس المال/إلى حـ

  فائدة الجاري المدین/ من حـ  راتب الشریك/ إلى حـ

     فائدة الجاري الدائن/إلى حـ

     مكافأة الشرك /إلى حـ

     فائدة قرض الشریك /إلى حـ

     خ,أ.ت/ رصید األرباح المعدة للتوزیع إلى حـ

Xxxx Xxxx 

  

 : حساب توزیع األرباح والخسائر .3

األرباح المعدة للتوزیع والتي عادة ماتحتجز الشركة جزءًا ) 2(یمثل الرصید الدائن لحساب األرباح والخسائر 

أو أرباح , من هذه األرباح المعدة للتوزیع لتكوین رأس المال المكتسب ودعم المركز المالي كاحتیاطي عام

ثم یوزع ما تبقى بنسبة توزیع األرباح , )افیة لمدیونیة الشركة تجاه الغیروالذي یعتبر ضمانه إض(محتجزة 
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وفي حال عدم ذكر نسبة توزیع لألرباح والخسائر یتم التوزیع بنسبة حصص الشركاء ,والخسائر المتفق علیها

  :خ كما یلي.أ. ت/ویظهر حساب , في راس المال

  

  حساب توزیع األرباح والخسائر

  )2(لخسائر األرباح وا/ من حـ   

    احتیاطي عام/ إلى حـ

    أرباح محتجزة/ إلى حـ

     )األرباح الباقیة(رصید دائن 

Xxxx  Xxxx  

  رصید منقول        (...)جاري الشریك / إلى حـ

     (...)جاري الشریك / إلى حـ

..........    

Xxxx Xxxx  

  

  :المعالجة المحاسبیة لتعامالت الشریك مع الشركة

 :المسحوبات .1

وعادة ما یتم , هي المبالغ النقدیة أو العینیة التي یحق للشریك سحبها من أموال الشركة النقدیة أو البضائع

, تحدید سقف معین لمبلغ المسحوبات السنویة لكل شریك بهدف عدم المساس برأس المال المستثمر في الشركة

  :فعند قیام الشریك بسحب مبلغ نقدي نسجل القید

Xxx xxx الصندوق/ إلى حـ(...)                         لمسحوبات ا/ من حـ 

  :یتم إثبات القید) تحتسب بسعر البیع أو بسعر التكلفة(وعند قیامه بسحب بضاعة 

Xxx xxx المشتریات/أو ح(المبیعات / إلى حـ(...)                         المسحوبات / من حـ(  

  :یك بالحساب الجاري له باعتبارها التزامات علیه ویتم اثبات القیدوفي نهایة العام یتم اقفال مسحوبات الشر 

Xxx xxx المسحوبات /  إلى حـ(...)                      جاري الشریك / من حـ(...) 

 :قرض الشریك .2
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قد تحتاج الشركة ألموال إضافیة الستثمارها بصورة مؤقتة في أعمال الشركة مما قد یدفعها لالقتراض من الغیر 

ویعتبر قرض الشریك مصدرًا من مصادر التمویل المؤقتة لذلك ال یجوز دمجه بحساب , أو من أحد الشركاء

وعند , یستحق فائدة على قرضه رأس المال كونه یستحق الدفع بتاریخ االستحقاق من جهة وكون المقرض

حیث .حصول الشركة على مبلغ القرض یجعل حساب الصندوق مدینًا بالمبلغ وحساب قرض الشریك دائنًا بها

 : نسجل القید

Xxx xxx قرض الشریك /  الصندوق                      إلى حـ/ من حـ(...) 

  .وبتاریخ استحقاق القرض وسداده نقدًا یتم إثبات قید عكس القید السابق     

  : ایرادات الشركة من الشركاء .3

 :فائدة المسحوبات  . أ

یتم احتساب فائدة على المسحوبات تحقیقًا للعدالة بین الشركاء وذلك الختالف مبالغ المسحوبات من شریك 

تحتسب الفائدة على مسحوبات كل شریك بمعدل ما عن و , آلخر أو اختالف تواریخ السحب بین الشركاء

  .أو حتى تاریخ وفاة أو انفصال الشریك,الفترة من تاریخ السحب وحتى نهایة السنة المالیة

 :ففي حال تكرار عملیة السحب بمبالغ مختلفة وتواریخ مختلفة یمكن حساب فائدة المسحوبات بالعالقة - 

= فائدة المسحوبات 
ع

��
  +.........) 2ش×2م+  1ش×  1م(  

  :    حیث أن

  معدل الفائدة: ع         

  مبلغ المسحوبات األول:  1م        

  مدة احتساب الفائدة لمبلغ المسحوبات األول:  1ش        

  

 :أما إذا كانت مبالغ المسحوبات متساویة ومنتظمة من حیث تاریخ السحب فتحسب الفائدة كما یلي - 

= فائدة المسحوبات 
م×ع

��
 �

 ش� �ش ن

�
  ن �

  : حیث أن 

  مبلغ المسحوبات: م         

  معدل الفائدة: ع         

  مدة احتساب الفائدة عن مبلغ المسحوبات األول: 1ش        

  مدة احتساب الفائدة عن مبلغ المسحوبات األخیر: ش ن       
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  :ه ویسجل القیدویتم اثبات الفائدة في نهایة العام بالحساب الجاري للشریك كونها التزامًا علی

Xxx xxx فائدة المسحوبات /  إلى حـ(..)                      جاري الشریك/ من حـ(...)  

باعتبارها التزامًا على الشركاء وٕایرادًا غیر عادي للشركة )  2(خ &أ/ وتقفل فائدة المسحوبات في نهایة العام في حـ

  :بالقید التالي

Xxx xxx 2(خ &أ /  إلى حـ)                      (..فائدة المسحوبات / من حـ(  

............................................  

  :شریكان في شركة تضامن یقتسمان األرباح والخسائر بالتساوي) ب. أ: ( تمرین

 نقداً  8000مبلغ ) أ ( سحب الشریك 28/2/2011في   - 

 نقداً  10000مبلغ ) ب(سحب الشریك  1/4/2011في  - 

 نقداً  5000مبلغ ) أ ( سحب الشریك 30/6/2011في  - 

 نقداً  6000مبلغ ) ب(سحب الشریك  30/8/2011في  - 

  .,سنویاً % 6فإذا علمت أن عقد الشركة ینص على احتساب فائدة بمعدل 

  اثبات القیود الالزمة للمسحوبات وفوائدها: المطلوب

  : الحل

= فائدة المسحوبات      
ع

��
  +.........) 2ش×2م+  1ش×  1م(  

) =  أ(فائدة مسحوبات     
�%

��
  )8000  ×10  +5000×6  = (550  

) =  ب( فائدة مسحوبات     
�%

��
  )10000  ×9  +6000×4  =(570  

  :قیود اإلثبات  واإلقفال للمسحوبات

  الصندوق/ إلى حـ)              أ(مسحوبات / من حـ  8000  8000

  إثبات المسحوبات

28/8  

  الصندوق/ إلى حـ)              ب(مسحوبات / من حـ  10000  10000

  إثبات المسحوبات

¼  

  الصندوق/ إلى حـ)              أ(مسحوبات / من حـ  5000  5000

  إثبات المسحوبات

30/6  

  30/8  الصندوق/ إلى حـ)              ب(مسحوبات / من حـ  6000  6000
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  إثبات المسحوبات

   

13000  

16000  

   

13000  

16000  

المسحوبات       /   جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ( 

  ) ب)                                           (ب(

  اقفال المسحوبات

31/12  

  :قیود اإلثبات  واإلقفال لفائدة المسحوبات

   

   

550  

570  

   

550  

570  

  فائدة المسحوبات       / جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب)                                           (ب(    

  اثبات فائدة المسحوبات

31/12  

   

550  

570  

   

  

1120  

  فائدة المسحوبات                       / من حـ

  )                                            أ(    

  ) 2(خ & أ / إلى حـ)                                           ب(   

  اقفال فائدة المسحوبات

31/12  

  

ظهرت فیه األرصدة , )ب. أ(من شریكین لشركة تضامن مؤلفة  31/12/2011لدیك میزان المراجعة  في : تمرین

  :فإذا علمت أن). ب(مسحوبات  36000, )أ(مسحوبات  48000: المدینة التالیة

 2011في بدایة كل شهر من العام  4000بسحب مبلغ ) أ(قام الشریك  .1

 2011في نهایة األشهر الزوجیة من العام  6000بسحب مبلغ ) ب(قام الشریك  .2

 سنویاً % 6المسحوبات بواقع تحتسب الشركة فائدة على  .3

  وتصویر الحسابات اللالزمة, قیود اإلثبات الالزمة للمسحوبات وفوائدها:  المطلوب

= فائدة المسحوبات        )         المسحوبات منتظمة:  (الحل
م×ع

��
 �

 ش� �ش ن

�
  ن �

) = = أ(فائدة مسحوبات 
�% ×����

��
 �

����

�
�  ×12 =1560  

) = = ب(فائدة مسحوبات 
�% ×����

��
 �

����

�
�  ×6  =900  

  :قیود اإلثبات  واإلقفال للمسحوبات وفوائدها
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48000  

36000  

   

48000  

36000  

  المسحوبات       /   جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب)                                          (ب(    

  إقفال المسحوبات

31/12  

   

1560  

900  

   

1560  

900  

  فائدة المسحوبات       / جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب(                   )                        ب(    

  اثبات فائدة المسحوبات

31/12  

   

1560  

900  

   

  

2460  

  فائدة المسحوبات                       / من حـ

  )                                            أ(    

  ) 2(خ & أ / إلى حـ)                                           ب(   

  المسحوباتاقفال فائدة 

31/12  

  )أ(الحساب الجاري لشریك     

الشریك   البیان   )أ(الشریك 

  )أ(

  البیان

      مسحوبات الشریك/إلى حـ  48000

فائدة مسحوبات /إلى حـ  1560

  الشریك

  رصید مدین یظهر بالمیزانیة  49560

49560    49560    

  )ب(الحساب الجاري للشریك  

  البیان)                                                    ب( الشریك   البیان   )ب(الشریك 

      مسحوبات الشریك/إلى حـ  36000

  رصید مدین یظهر بالمیزانیة  36900  فائدة مسحوبات الشریك/إلى حـ  900

36900    36900    

  حساب المسحوبات

  البیان  )أ(الشریك   البیان   )أ(الشریك 
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جاري / حـمن   48000  رصید  48000

  الشركاء

        

48000    48000    

  

  حساب المسحوبات

الشریك 

  )ب(

( الشریك   البیان 

  )ب

  البیان

جاري / من حـ  36000  رصید  36000

  الشركاء

        

36000    36000    

  

 :فائدة الحساب الجاري المدین  . ب

من أموال الشركة  أي أن جزءاً , یمثل رصید الحساب الجاري المدین صافي التزامات الشریك تجاه الشركة

مستثمر من قبل الشریك بصورة خاصة لذلك وبهدف تحقیق العدالة بین الشركاء قد ینص عقد الشركة 

وتعتبر الفائدة هنا إیرادًا للشركة والتزامًا على الشریك , علىحساب فائدة على رصید الجاري المدین للشریك

  :تجاه الشركة ونثبتها بالقید

Xxx        xxx فائدة الحساب الجاري المدین/ إلى حـ(..)                   جاري الشریك /من حـ(..)  

  :كونها التزام على الشریك بالقید) 2(خ&أ/ ویتم اقفال حساب الفائدة في في حـ

Xxx        xxx 2(خ &أ / إلى حـ(..)                   فائدة الجاري المدین  /من حـ(  

   

ظهرت األرصدة المدینة , 31/12/2011المراجعة باألرصدة إلحدى شركات التضامن بتاریخ لدیك میزان : تمرین

  :التالیة



ینایام یاس. د                          السنة الثانیة -مقرر شركات أشخاصاالقتصاد                كلیة  –جامعة حماه   

 

23 
 

جاري  60000. 1/1/2011بتاریخ ) أ(جاري  75000, )ب(مسحوبات 25000, )أ(مسحوبات  50000     

  :فإذا علمت ما یلي, 1/1/2011بتاریخ) ب(

 ثالثة أشهر) ب(سط تاریخ السحب للشریك أربعة أشهر ومتو ) أ(إن متوسط تاریخ السحب للشریك - 

% 6ینص عقد الشركة على احتساب فائدة على المسحوبات وعلى األرصدة الجاریة المدینة أول المدة  - 

  .اثبات القیود الالزمة لإلثبات واالقفال: المطلوب .سنویاً 

  : الحل

  :قیود اإلثبات  واإلقفال 

    

50000  

25000  

   

50000  

25000  

  المسحوبات       /   جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب)                                          (ب(    

  إقفال المسحوبات

31/12  

   

1000  

375  

   

1000  

375  

  فائدة المسحوبات       / إلى حـجاري الشریك                 / من حـ

  )أ(                )  4/12×%6×50000()    أ(    

  )      ب(                  )3/12×%6×25000()  ب(    

  اثبات فائدة المسحوبات

31/12  

   

1000  

375  

   

  

1375  

  فائدة المسحوبات                       / من حـ

  )                                            أ(    

  ) 2(خ & أ / إلى حـ)                                           ب(   

  اقفال فائدة المسحوبات

31/12  

   

4500  

3600  

   

4500  

3600  

فائدة الجاري المدین       / جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب)                                          (ب(    

  اثبات فائدة الجاري المدین

31/12  

   

4500  

3600  

   

  

8100  

  فائدة الجاري المدین                       / من حـ

  )                                            أ(    

  ) 2(خ & أ / إلى حـ)                                           ب(   

  اقفال فائدة الجاري المدین

31/12  
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 :تكالیف الشركة المتعلقة بالشركاء  .4

 :فائدة قرض الشریك .1

  :لذلك یتم معالجة فائدة قرض الشریك كما یلي, موال الغیرمقابل استثمار أ) تكلفة(تعتبر الفائدة مصروفًا مالیاً 

 :عند سداد الفائدة بتاریخ استحقاقها نسجل القید - 

Xxx        xxx الصندوق/ إلى حـ(..)                   فائدة قرض الشریك  /من حـ  

 :ویثبت القید, )2(خ&أ/ویتم إقفال المبلغ السنوي في نهایة السنة المالیة في حـ - 

Xxx        xxx فائدة قرض الشریك  /  إلى حـ)                    2(خ&أ / من حـ(..)  

في هذه الحالة یجب اثبات فائدة , في حال كان مبلغ الفائدة المسددة للشریك أقل أو أكبر من مبلغ الفائدة السنوي - 

 :القرض المستحقة أو المدفوعة مقدمًا في حساب جاري الشریك حیث أنه

  :لفائدة أو جزء منها مستحقة للشریك فهي حق للشریك وتثبت بالقیدإذا كانت ا

 Xxx        xxx جاري الشریك / إلى حـ(..)                   فائدة قرض الشریك  /من حـ(..)  

  :أما إذا كانت الفائدة أو جزء منها مسددة مقدمًا تكون التزام على الشریك وتثبت بالقید

Xxx        xxx فائدة قرض الشریك  /  إلى حـ(..)                    ري الشریك جا/ من حـ(..)  

  :فائدة رأس المال .2

قد ال تتفق نسبة توزیع األرباح والخسائر المعتمدة في عقد الشركة مع نسبة حصص الشركاء في رأس 

قًا لذلك عادة ما ینص عقد الشركة على منح الشركاء فائدة على حصصهم في رأس المال تحقی, المال

  .للعدالة بینهم

 :یتم اثبات الفائدة في نهایة كل عام كونها حق من حقوق الشریك في الحساب الجاري له وتثبت بالقید - 

Xxx        xxx جاري الشریك / إلى حـ(..)                   فائدة رأس المال  /من حـ(..)  

 :القیدفي نهایة العام ب) 2(خ &ویتم اقفال فائدة رأس المال في حساب أ - 

Xxx        xxx فائدة رأس المال  /  إلى حـ)                    2(خ&أ / من حـ(..)  

 :رواتب الشركاء في شركات التضامن .3

تنص عقود شركات التضامن على منح أحد أو بعض الشركاء راتبًا شهریًا مقابل الخدمات اإلداریة الدوریة       

  التي یقدمها     
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  :فعند سداد الراتب شهریًا نسجل القید التالي عند كل سداد, عن باقي الشركاءللشركة نیابة       

Xxx        xxx الصندوق/ إلى حـ(..)                   راتب الشریك  /من حـ  

  ):2(خ.أ/أما في نهایة العام فیقفل راتب الشریك عن كامل العام في حـ, ویتكرر هذا القید شهریًا 

Xxx        xxx راتب الشریك / إلى حـ)                   2(خ&أ/من حـ(..)  

في هذه الحالة یجب اثبات , في حال كان مبلغ الراتب المسدد للشریك أقل أو أكبر من مبلغ الراتب السنوي - 

 :الراتب أو الجزء المستحق أو المدفوع مقدمًا في حساب جاري الشریك حیث أنه

  :للشریك البد من اثباته كحق للشریك في جاري الشریك وتثبت بالقیدإذا كان الراتب أو جزء منه مستحق 

Xxx        xxx جاري الشریك / إلى حـ(..)                   راتب الشریك  /من حـ(..)  

أما إذا كان الراتب أو جزء منه مسدد مقدمًا للشریك البد من اثباته كالتزام على الشریك في جاري الشریك 

  :وتثبت بالقید

Xxx        xxx راتب الشریك  /  إلى حـ(..)                    جاري الشریك / من حـ(..)  

  :مكافأة الشریك .4

تمییزًا عن ) غیر الدوریة(قد ینص عقد الشركة على احتساب مكافأة ألحد الشركاء مقابل خدماته الخاصة 

سنویًا أو على أساس نسبة من  الرواتب التي تمنح مقابل عمل دائم وتحدد المكافأة إما بشكل مقطوع

وال تختلف المعالجة المحاسبیة للمكافأة عن المعالجة المحاسبیة لراتب الشریك حیث تثبت , األرباح الصافیة

  :المكافأة المدفوعة كما یلي

Xxx        xxx الصندوق/ إلى حـ(..)                   مكافأة الشریك  / من حـ  

  ):2(خ.أ/كافأة الشریك عن كامل العام في حـأما في نهایة العام فتقفل م

Xxx        xxx مكافأة الشریك / إلى حـ)                   2(خ&أ/من حـ(..)  

في هذه , )السنویة(في حال كان مبلغ المكافأة المسدد للشریك أقل أو أكبر من مبلغ المكافأة المستحقة عن الفترة - 

 :ستحق أو المدفوع مقدمًا في حساب جاري الشریك حیث أنهالحالة یجب اثبات المكافأة أو الجزء الم

إذا كانت المكافأة أو جزء منها مستحق للشریك البد من اثباته كحق للشریك في جاري الشریك وتثبت 

  :بالقید
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Xxx        xxx جاري الشریك / إلى حـ(..)                   مكافأة الشریك  /من حـ(..)  

أو جزء منها مسدد مقدمًا للشریك البد من اثباته كالتزام على الشریك في جاري أما إذا كانت المكافأة 

  :الشریك وتثبت بالقید

Xxx        xxx مكافأة الشریك  /  إلى حـ(..)                    جاري الشریك / من حـ(..)  

  

  :صد التالیةاألر 31/12/2011ظهر في میزان المراجعة باألرصدة إلحدى شركات التضامن في : مثال

  ,)أ(فائدة قرض الشریك  2000, )ب(راتب الشریك  44000: األرصدة المدینة

قرض الشریك  60000, )على التوالي 2/ 3موزع بین الشریكین بنسب (رأس المال  100000:   األرصدة الدائنة 

  .األرباح الصافیة 200000, )1/3/2011تم الحصول على القرض بتاریخ % (3بفائدة 

  :د الشركة على ما یليوینص عق

 %4احتساب فائد على رأس المال بمعدل  .1

 4000) ب(الراتب الشهري للشریك  .2

 .من أرباح الشركة الصافیة% 10بنسبة ) أ(تحتسب مكافأة  للشریك  .3

  تسجیل القیود الالزمة : المطلوب 

  :الحل

  :قیود اإلثبات  واإلقفال لفائدة رأس المال 

    

24000  

16000  

   

24000  

16000  

جاري الشركاء       /   فائدة رأس المال                إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب)                                          (ب(    

  اثبات فائدة رأس المال

31/12  

 40000     

24000  

16000  

فائدة رأس المال       / إلى حـ               )          2(خ. أ/ من حـ

  )أ(                                                    

  )      ب(                                                   

31/12  
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  إقفال فائدة رأس المال

  ):أ(قیود اإلثبات  واإلقفال لفائدة قرض الشریك

×% 3×  60000=  فائدة القرض السنویة
��

��
  =1500    

  )إذا هو التزام على الشریك(مسدد مقدمًا  500مبلغ              2000الفائدة المسددة  

)                                      أ(فائدة قرض الشریك/ إلى حـ)                             2(خ &أ/ من حـ  1500  1500

  اقفال فائدة قرض الشریك                            

31/12  

 ) أ(فائدة قرض الشریك / إلى حـ)                         أ(جاري الشریك/ من حـ  500  500 

  اقفال الجزء المسدد مقدمًا في الجاري كالتزام

31/12  

  ):ب(قیود اإلثبات  واإلقفال لراتب الشریك 

  4000المستحق للشریك مبلغ               44000والمبلغ المسدد  48000=  12× 4000= الراتب السنوي 

)                                      ب(راتب  الشریك/ إلى حـ)                             2(خ &أ/ من حـ  48000  48000

  اقفال راتب الشریك                            

31/12  

 ) ب(جاري الشریك / إلى حـ)                         ب(راتب الشریك/ من حـ  4000  4000 

  اقفال الجزء المستحق  في الجاري كحق

31/12  

  

  ):أ(قیود اإلثبات  واإلقفال لمكافأة الشریك 

  وهي مستحقة بالكامل 20000% = 10×  200000= المكافأة 

)                                      أ(مكافأة الشریك/ إلى حـ)                             2(خ &أ/ من حـ  20000  20000

  اقفال مكافأة الشریك                            

31/12  

 ) أ(جاري الشریك / إلى حـ)                         أ(مكافأة الشریك/ من حـ  20000  20000 

  المستحقة في الجاري كحقاقفال المكافأة 

31/12  

  

 :فائدة الحساب الجاري الدائن .5

فإذا لم ) مدیونیة الشركة تجاه الشریك (یمثل رصید الحسا بالجاري الدائن صافي حقوق الشریك على الشركة 

یتم سحب هذا الرصید من قبل الشریك یعني ذلك أن أموال الشریك تستثمر في الشركة ولتحقیق العدالة بین 
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ویتم إثبات الفائدة في , الشركاء تنص عقود الشركات على احتساب فائدة على أرصدة الحسابات الجاریة الدائنة

  :نهایة العام بحساب جاري الشریك كونها حقًا من حقوقه فیسجل القید التالي

Xxx        xxx جاري الشریك / إلى حـ(..)         فائدة الحساب الجاري الدائن /من حـ(..)  

  :بالقید) 2(خ&أ/ ومن ثم یتم اقفالها في نهایة العام في ـ

Xxx        xxx فائدة الحساب الجاري الدائن / إلى حـ)              2(خ & أ/ من حـ(..)  

........................................................................................  

  :الثانيحاالت عملیة على البحث 

  :وقد ظهرت األرصدة التالیة 250000بلغ رصید األرباح العادیة لشركة تضامن ): 1(تمرین  

تمت بتاریخ  12000) ب(مسحوبات الشریك , 1/7/2010تمت بتاریخ  25000) أ(مسحوبات الشریك .1

1/10/2010 

 20000دائن بمبلغ ) ب(وجاري الشریك , 30000مدین بمبلغ ) أ(جاري الشریك  .2

 %6بفائدة سنویة معدلها  1/10/2010تم الحصول علیه بتاریخ  100000) أ(ریك قرض الش .3

 50000) ب(راتب الشریك  .4

 250000) ب(رأس المال , , 350000) أ(رأس المال  .5

  :فإذا علمت أن عقد الشركة ینص على ما یلي

% 4احتساب فائدة على حصص الشركاء في رأس المال وعلى الحسابات الجاریة الدائنة بمعدل  .1

 سنویاً 

 %6احتساب فائدة على المسحوبات وعلى أرصدة الحسابات الجاریة المدینة بمعدل  .2

 5000قدره ) ب(احتساب راتب شهري للشریك  .3

 من األرباح العادیة سنویًا لتكوین أرباح محتجزة% 10حجز  .4

 .توزع األرباح الباقیة بین الشریكین مناصفة .5

  اثبات القیود الالزمة   - : المطلوب

 )ب(راتب الشریك , جاري الشركاء, )2(خ &أ: حساباتتصویر  - 

 خ.أ . ت/ تصویر حـ - 
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  :الحل

    

25000  

12000  

   

25000  

12000  

  المسحوبات       /   جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب)                                          (ب(    

  إقفال المسحوبات

31/12  

   

750  

180  

   

750  

180  

  فائدة المسحوبات       / جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب(                 )                          ب(    

  اثبات فائدة المسحوبات

 750=6/12×% 6× 25000  ) أ(

 180= 3/12×%6× 12000  ) ب(

  

31/12  

   

750  

180  

   

  

930  

  فائدة المسحوبات                       / من حـ

  )                                            أ(    

  ) 2(خ & أ / إلى حـ)                                           ب(   

  اقفال فائدة المسحوبات

31/12  

  )أ(فائدة حساب جاري /إلى حـ)                      أ(جاري / من حـ  1800  1800

  إثبات فائدة الجاري المدین

31/12  

  )2(خ& أ / حـإلى )            أ (فائدة حساب جاري /من حـ  1800  1800

  إقفال فائدة الجاري المدین

31/12  

  

14000  

10000  

  

14000  

10000  

  جاري الشركاء/ فائدة رأس المال                     إلى حـ/ من حـ

 )أ(                                           ) أ(

 )ب(                                          ) ب(

  إثبات فائدة رأس المال

31/12  

24000    

14000  

10000  

  فائدة رأس المال/ إلى حـ )                      2(خ &أ/من حـ 

  )أ(                                                      

  )ب(                                                     

  إقفال فائدة رأس المال

31/12  
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  )ب(جاري / إلى حـ)                    ب(فائدة جاري دائن/ من حـ  800  800

  اثبات فائدة الجاري الدائن

31/12  

  )ب(فائدة جاري دائن/ إلى حـ)                           2(خ &أ/من حـ   800  800

  اقفال فائدة الجاري الدائن

31/12  

  راتب الشریك/ إلى حـ)                            2(خ &أ/ من حـ  60000  60000

  مبلغ مستحق 10000أي أن  60000=12×5000

  اقفال الراتب

31/12  

  )ب(جاري / إلى حـ)                   ب(راتب الشریك / من حـ  10000  10000

  اثبات الجزء المستحق من الراتب في الجاري

31/12  

  )أ(جاري  /إلى حـ )                       أ(فائدة قرض/ من حـ  1500  1500

100000  ×6%× 3/12 =1500  

31/12  

  فائدة القرض/ إلى حـ)                            2(خ&أ / من حـ  1500  1500

  اقفال فائدة القرض

31/12  

  )2(حساب األرباح والخسائر 

  )الربح الشامل(األرباح والخسائر / من حـ  250000     

  فائدة مسحوبات الشریك/ من حـ  930  فائدة رأس المال/إلى حـ  24000

  فائدة الجاري المدین/ من حـ  1800  راتب الشریك/ إلى حـ  60000

       فائدة الجاري الدائن/إلى حـ  800

       فائدة قرض الشریك /إلى حـ  1500

       خ,أ.ت/ األرباح المعدة للتوزیع إلى حـ    166430

252730   252730    

  حساب توزیع األرباح والخسائر

  )2(األرباح والخسائر / من حـ  166430  أرباح محتجزة/ إلى حـ  25000

        

      )األرباح الباقیة(رصید دائن   141430

166430    166430     

  رصید منقول        141430   
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      )أ(جاري الشریك / إلى حـ  70715

       )ب(جاري الشریك / إلى حـ  70715

141430    141430    

  )أ(الحساب الجاري لشریك 

  البیان    البیان   

  رأس المال. ف/ من حـ  14000  1/1رصید   30000

  قرض . ف/ من ح  1500  مسحوبات الشریك/إلى حـ  25000

فائدة مسحوبات /إلى حـ  750

  الشریك

  خ.أ. ت/ من حـ  70715

      الجاري.ف/ إلى حـ  1800

رصید دائن یظهر   28665

  بالمیزانیة

     

86215    86215    

  )ب(الحساب الجاري للشریك

  البیان                                                     البیان   

  1/1رصید   20000  مسحوبات الشریك/إلى حـ  12000

  جاري . ف /من حـ   800  فائدة مسحوبات الشریك/إلى حـ  180

  رأس المال.ف / من حـ  10000    

  راتب الشریك/ من حـ  10000    

  خ.أ.ت/حـمن   70715  رصید دائن یظهر بالمیزانیة  99335

        

111515    111515    

  

  :استخرجت األرصدة التالیة من دفاتر شركة تضامن 31/12/2010بتاریخ   ): 2(تمرین

, )أ(جاري  15000, )أ(فائدة قرض  3000, )ب(مسحوبات 36000, )أ(مسحوبات  72000 :األرصدة المدینة

  ).ب(مكافأة  9000, )أ(راتب الشریك 60000
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جاري  12000, احتیاطي عام 90000, )ب(رأس المال  120000, )أ(رأس مال  180000  :األرصدة الدائنة

  :فإذا علمت ما یلي. صافي الربح العادي 165000%. 6بفائدة سنویة ) أ(قرض  75000, )ب(

 6000مبلغ ) ب(بینما سحب الشریك , 2010في نهایة كل شهر من عام  6000بسحب مبلغ ) أ(قام الشریك  .1

وتحتسب الفائدة على المسحوبات وعلى أرصدة الحسابات الجاریة , 2010شهر الزوجیة من عام في نهایة األ

 %.7.5المدینة بمعدل 

 4500راتبًا شهریًا قدره ) أ(یتقاضى الشریك  .2

 .من الربح الصافي العادي% 10مكافأة سنویة بواقع ) ب(یتقاضى الشریك  .3

 سنویاً % 4الجاریة الدائنة بمعدل تحتسب الشركة فائدة على رأس المال وعلى الحسابات  .4

وتوزع األرباح الباقیة بین الشریكین , من الربح الصافي العادي لتكوین احتیاطي عام% 10تحتجز الشركة سنویًا  .5

 .بالتساوي

  تسجیل القیود الالزمة - :  المطلوب

 .جاري كل شریك/ حـ, خ&أ. ت/ حـ, )2(خ& أ / حـ: تصویر  - 

 .31/12/2010المركز المالي في بیان أثر ذلك على قائمة  - 

= فائدة المسحوبات        ) :        المسحوبات منتظمة:   (الحل
م×ع

��
 �

 ش� �ش ن

�
  ن �

) = = أ(فائدة مسحوبات 
�.�% ×����

��
 �

����

�
�  ×12 =2475  

) = = ب(فائدة مسحوبات 
�.�% ×����

��
 �

����

�
�  ×6  =1125  

    

72000  

36000  

   

72000  

36000  

  المسحوبات       /   جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب)                                          (ب(    

  إقفال المسحوبات

31/12  

   

2475  

1125  

   

2475  

1125  

  فائدة المسحوبات       / جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )      ب)                                           (ب(    

  اثبات فائدة المسحوبات

31/12  

  31/12  فائدة المسحوبات                       / من حـ      
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2475  

1125  

  

3600  

  )                                            أ(    

  ) 2(خ & أ / إلى حـ)                                           ب(   

  اقفال فائدة المسحوبات

  )أ(حساب جاري فائدة /إلى حـ)                      أ(جاري / من حـ  1125  1125

  إثبات فائدة الجاري المدین

31/12  

  )2(خ& أ / إلى حـ)            أ (فائدة حساب جاري /من حـ  1125  1125

  إقفال فائدة الجاري المدین

31/12  

  

7200  

4800  

  

7200  

4800  

  جاري الشركاء/ فائدة رأس المال                     إلى حـ/ من حـ

 )أ(                   )                      أ(

  )ب)                                        (ب(

31/12  

12000    

7200  

4800  

  فائدة رأس المال/ إلى حـ )                      2(خ &أ/من حـ 

  )أ(                                                      

  )ب(                                                     

  إقفال فائدة رأس المال

31/12  

  )ب(جاري / إلى حـ)                    ب(فائدة جاري دائن/ من حـ  480  480

  اثبات فائدة الجاري الدائن

31/12  

  )ب(فائدة جاري دائن/ إلى حـ)                           2(خ &أ/من حـ   480  480

  اقفال فائدة الجاري الدائن

31/12  

  راتب الشریك/ إلى حـ)                            2(خ &أ/ من حـ  54000  54000

  مبلغ مسدد مقدماً  6000أي أن  54000=12×4500

31/12  

  )ب(راتب الشریك / إلى حـ)                   ب(جاري الشریك / من حـ  6000  6000

  اثبات الجزء المسدد مقدمًا من الراتب في الجاري

31/12  

  )أ(فائدة القرض/ إلى حـ)                            2(خ&أ / من حـ  4500  4500

  اقفال فائدة القرض

31/12  

  )أ(جاري  /إلى حـ )                       أ(فائدة قرض/ من حـ  1500  1500

  مبلغ مستحق 1500أي 3000مسدد منها  %4500= 6×  75000

31/12  

  )ب(مكافأة الشریك / إلى حـ                    )        2(خ&أ / من حـ  16500  16500

  اقفال المكافأة

31/12  
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  )أ(جاري  /إلى حـ )                       ب(مكافأة الشریك / من حـ  7500  7500

  مبلغ مستحق 7500أي  9000مسدد منها  %16500= 10×  165000

31/12  

  )2(حساب األرباح والخسائر 

  )الربح الشامل(والخسائر األرباح / من حـ  165000     

  فائدة مسحوبات الشریك/ من حـ  3600  فائدة رأس المال/إلى حـ  12000

  )أ(فائدة الجاري المدین/ من حـ  1125  )أ(راتب الشریك/ إلى حـ  54000

       )ب(فائدة الجاري الدائن/إلى حـ  480

       )أ(فائدة قرض الشریك /إلى حـ  4500

      )ب(الشریكمكافأة / إلى حـ  16500

       خ,أ.ت/ األرباح المعدة للتوزیع إلى حـ    82245

169725   169725    

  حساب توزیع األرباح والخسائر

  )2(األرباح والخسائر / من حـ  82245  احتیاطي عام/ إلى حـ  16500

        

      )األرباح الباقیة(رصید دائن   65745

82245    82245     

  رصید منقول        65745   

      )أ(جاري الشریك / إلى حـ  32872.5

       )ب(جاري الشریك / إلى حـ  32872.5

65745    65745    

  )أ(الحساب الجاري للشریك   

  البیان    البیان   

  رأس المال. ف/ من حـ  7200  1/1رصید   15000

  قرض . ف/ من ح  1500  مسحوبات الشریك/إلى حـ  72000

فائدة مسحوبات /إلى حـ  2475

  الشریك

  خ.أ. ت/ من حـ  32872.5
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      الجاري.ف/ إلى حـ  1125

  رصید مدین یظهر بالمیزانیة  55027.5  راتب الشریك/ إلى حـ  6000

49560    49560    

  )ب(الحساب الجاري للشریك  

  البیان                                                     البیان   

  1/1رصید   12000  مسحوبات الشریك/إلى حـ  36000

  جاري . ف /من حـ   480  فائدة مسحوبات الشریك/إلى حـ  1125

  رأس المال.ف / من حـ  4800    

  المكافأة/ من حـ  7500    

  خ.أ.ت/من حـ  32872.5  رصید دائن یظهر بالمیزانیة  20527.5

        

57652.5    57652.5    

  األثر على المیزانیة

  البیان    البیان  

  رأس المال  300000    

  )أ(  180000

  )ب(  120000

  

  احتیاطي عام  106500    

  )ب(جاري الشریك   20527.5    

  )أ(قرض الشریك   75000  )ب(جاري الشریك   55027.5

.....    ....    

  

  ):3(تمرین 

حیث قدم , موزع بینهما بالتساوي 400000برأسمال قدره  ) ب &أ (تأسست شركة تضامن بین  1/1/2010بتاریخ 

أصول والتزامات منشأته التجاریة دون تعدیل لقاء كامل حصته في رأس ) ب(بینما قدم , )200000(شیكًا بمبلغ ) أ(
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 130000, دائنون 90000, مدینون 50000, بضاعة 100000, آالت  240000:  المال والتي كانت كما یلي

  .عأوراق دف

واشترت , % 8لمدة سنة بفائدة سنویة معدلها  100000الشركة مبلغًا قدره ) ب( أقرض 1/4/2010وبتاریخ 

ظهرت األرصدة اآلتیة في دفاتر  31/12/2010وبتاریخ , بشیك 80000الشركة في التاریخ نفسه آالت بمبلغ 

  :الشركة عالوة على األرصدة التي تنتج عن العملیات السابقة

  البیان  دائن  مدین 

  مبیعات/ مشتریات   425000  270000

  دائنون/ مدینون   45000  130000

  حسم مكتسب/ حسم ممنوح   3000  5000

  دفع. أ/ قبض  . أ  147000  90000

  رواتب وأجور    20000

  مصروفات عمومیة    15000

  )ب(راتب الشریك     5000

  ایجار    15000

  أشهر 4متوسط السحب ) أ(مسحوبات الشریك     15000

  اشهر 6متوسط السحب ) ب(مسحوبات الشریك     10000

  الصندوق    45000

  المصرف    50000

670000  620000    

  :وعند الجرد الجاري بنهایة العام تبین مایلي 

 12000والدیون المشكوك فیها ,  90000قدرت بضاعة آخر المدة بمبلغ   .1

 2000الرواتب واألجور الشهریة  .2

 %.10تستهلك اآلالت بمعدل  .3

  1000االیجار الشهري  .4

 :نص عقد الشركة على ما یلي .5

 .سنویاً % 10وعلى المسحوبات بمعدل , سنویأ% 5تحتسب فائدة على رؤوس األموال المدفوعة - 

 5200راتب سنوي قدره ) ب(یحتسب للشریك - 
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 .توزع األرباح والخسائر بین الشریكین بالتساوي - 

  :  المطلوب

 تقدیم الشریكین لحصصهما تنظیم المیزانیة االفتتاحیة للشركة بعد .1

 31/12/2010تكملة میزان المراجعة قبل الجرد في  .2

 )جاري كل شریك, خ & أ .ت, )2(خ& أ , خ& أ , المتاجرة: ( تصویر الحسابات .3

 31/12/2010تنظیم قائمة المركز المالي بتاریخ  .4

  : الحل

 حصته بالكامل بشیك) أ(سدد الشریك  - 

 مجموع الخصوم -صول  مجموع األ= صافي األصول ): ب(الشریك  - 

       ])240000 +100000+50000 (– )90000  +130000([ =170000  

وبما أنه اعتبر سدادًا كامًال لحصة الشریك إذًا الفرق هو شهرة محل , صافي األصول أقل من الحصة

  )30000(بمقدار 

 جاري الشریك/ وتسجل في حـ 6000= 9/12× % 8×  100000= كلها مستحقة ) ب(فائدة قرض  - 

 24000% = 10×  240000:      اهتالك اآلالت  - 

  )30000(المجموع هو  6000=  9/12×% 10×  80000                  

 : فائدة المسحوبات  - 

    500=  4/12×% 10×  15000) = أ(       

  500=  6/12×%10×  10000) = ب(      

 لكل شریك 10000% = 5×  200000: فوائد رأس المال - 

 مستحق 4000إذًا مبلغ  20000والمسددة  24000=  12×  2000= الرواتب واألجور السنویة  - 

 مسدد مقدماً  3000إذًا مبلغ  15000والمسدد  12000=  12×  1000االیجار المدین السنوي  - 

 مستحق 200إذًا مبلغ  5000لمسدد وا 5200السنوي ) ب(راتب الشریك  - 

 :المیزانیة االفتتاحیة  .1

  المیزانیة االفتتاحیة بعد التأسیس

  حقوق الملكیة    األصول الثابتة  

  رأس المال  400000  أصول ثابتة معنویة  
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  )أ(    200000    شهرة المحل  30000

  )ب(    200000    أصول ثابتة مادیة  

  التزامات متداولة    اآلالت  240000

  دائنون  90000  األصول المتداولة  

  دفع  . أ 130000  البضاعة  100000

      الزبائن  50000

      األموال الجاهزة  

      المصرف  200000    

620000    620000    

  

 :31/12/2010تكملة میزان المراجعة قبل الجرد بتاریخ  .2

  البیان  دائن  مدین

  مجموع األرصدة السابقة  620000  670000

  رأس المال  400000  

  شهرة محل    30000

  )80000+240000(آالت     320000

  1/1بضاعة     100000

  قرض الشریك  100000  

  المجموع  1120000  1120000

 

  31/12المتاجرة /حـ

  البیان                                                     البیان   

  المبیعات/ من حـ  425000  1/1بضاعة / إلى حـ  100000

  حسم مكتسب/ من حـ  3000  المشتریات/ إلى حـ  270000

  31/12بضاعة / من حـ  90000  حسم ممنوح/ إلى حـ  5000

      )مجمل الربح(خ &أ / إلى حـ  143000
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518000    518000    

  

  

  31/12) 1(أ  خ /حـ

  البیان                                                     البیان   

  المتاجرة/ من حـ   143000  وأجوررواتب / إلى حـ  24000

      مصروفات عمومیة/إلى حـ  15000

      اإلیجار/إلى حـ  12000

      فیها. م. د.م/ إلى حـ  12000

      اهتالك آالت/ إلى حـ  30000

      )صافي الربح الشامل) (2(خ&أ/إلى حـ  50000

143000    143000    

  )2(حساب األرباح والخسائر                                      

  )الربح الشامل(األرباح والخسائر / من حـ  50000  فائدة رأس المال/إلى حـ  20000

  فائدة مسحوبات الشریك/ من حـ  1000  )أ(فائدة قرض الشریك /إلى حـ  6000

      )أ(راتب الشریك/ إلى حـ  5200

       خ,أ.ت/ األرباح المعدة للتوزیع إلى حـ    19800

51000   51000    

  

  حساب توزیع األرباح والخسائر                                          

  )2(األرباح والخسائر / من حـ  19800    

      )أ(جاري الشریك / إلى حـ  9900

       )ب(جاري الشریك / إلى حـ  9900

19800    19800    

    

  )أ(الجاري لشریك الحساب 
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  البیان    البیان   

  رأس المال. ف/ من حـ  10000  مسحوبات الشریك/إلى حـ  15000

فائدة مسحوبات /إلى حـ  500

  الشریك

  خ.أ. ت/ من حـ  9900

رصید دائن یظهر   4400

  بالمیزانیة

    

19900    19900    

  )ب(الحساب الجاري للشریك

  البیان                                                     البیان   

  رأس المال.ف / من حـ  10000  مسحوبات الشریك/إلى حـ  10000

  فائدة قرض / من حـ  6000  فائدة مسحوبات الشریك/إلى حـ  500

  الراتب/ من حـ  200  رصید دائن یظهر بالمیزانیة  15600

  خ.أ.ت/ من حـ  9900    

26100    26100    

  

  31/12/2010المیزانیة العمومیة 

  حقوق الملكیة      األصول الثابتة    

  رأس المال    400000  أصول ثابتة معنویة    

  )أ(       200000    شهرة المحل    30000

  )ب(       200000    أصول ثابتة مادیة    

  الحسابات الجاریة    20000  اآلالت  320000  

  )أ(جاري   4400    أ آالت. م) -(  )30000(  290000

  )ب(جاري       15600    األصول المتداولة    

  التزامات متداولة      البضاعة    90000

  دائنون  45000    الزبائن  130000  

  أوراق دفع   147000    فیها. م. د. م) -(  )12000(  118000
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  )ب(قرض الشریك   100000  292000  اوراق قبض    9000

  حسابات التسویة       األموال الجاهزة    

  رواتب وأجور مستحقة    4000  المصرف        50000

        الصندوق    45000

        :حسابات التسویة    

        ایجار مدفوع مقدماً     3000

716000       716000      

  

  ):4( تمرین

ویقتسمون , على التوالي) 1, 2, 2(مقسم بینهم ) 2000000(شركاء في شركة تضامن رأسمالها ) ج, ب, أ(

الشركة مبلغًا قدره ) ب(أقرض الشریك  1/7/2010وبتاریخ . بنسبة حصصهم في رأس المالاألرباح والخسائر 

وكان عقد الشركة ینص على ما , من كل عام 1/7تدفع في %) 8(لمدة عامین بفائدة معدلها السنوي  240000

  :یلي

 .سنویاً % 5وعلى المسحوبات بمعدل , سنویاً % 6تحتسب فوائد على رأس المال بمعدل  .1

 )4000(قدره ) ب(وراتب شهري للشریك  50000قدرها ) أ(ب مكافأة سنویة للشریك تحتس .2

 .سنویاً % 4تحتسب فائدة على أرصدة الحسابات الجاریة للشركاء في أول الفترة بمعدل  .3

  :ظهرت األرصدة التالیة ضمن أرصدة میزان المراجعة 21/12/2010وبتاریخ 

 تاریخ السحب  28000)ب(مسحوبات , 1/7/2010تاریخ السحب في  40000) أ(مسحوبات الشریك

1/10/2010  , 

  .1/7/2010تاریخ السحب  34000) ج(مسحوبات    

  40000) ب(راتب الشریك, 

  20000مدین ) ج(جاري , 40000دائن ) ب(جاري , 60000مدین ) أ(جاري. 

  : المطلوب, 473800شاملة فإذا علمت أن صافي األرباح العادیة ال
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 اثبات القیود الالزمة  .1

 الحسابات الجاریة للشركاء, خ&أ. ت/ حـ, )2(خ&أ: تصویر الحسابات  .2

 31/12/2010بیان أثر ذلك على قائمة المركز المالي في  .3

  : الحل

  

40000  

28000  

34000  

  

40000  

28000  

34000  

  المسحوبات       /   جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                            (أ(    

  )    ب)                                           (ب(    

  )ج(           )  ج(    

  إقفال المسحوبات

31/12  

  

1000  

350  

850  

  

1000  

350  

850  

  فائدة المسحوبات       / جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                             (أ(    

  )ب)                                           (ب(    

  )ج(           )      ج(    

  اثبات فائدة المسحوبات

31/12  

   

1000  

350  

850  

   

  

  

2200  

  فائدة المسحوبات                       / من حـ

  )                                            أ(    

  )                                         ب(   

  ) 2(خ & أ / إلى حـ)                                          ج(   

  اقفال فائدة المسحوبات

31/12  

  )أ(فائدة حساب جاري /إلى حـ)                      أ(جاري / حـمن   2400  2400

  إثبات فائدة الجاري المدین

31/12  

  )2(خ& أ / إلى حـ)            أ (فائدة حساب جاري /من حـ  2400  2400

  إقفال فائدة الجاري المدین

31/12  

  )ب(جاري / إلى حـ)                    ب(فائدة جاري دائن/ من حـ  1600  1600

  اثبات فائدة الجاري الدائن

31/12  

  )ب(فائدة جاري دائن/ إلى حـ)                           2(خ &أ/من حـ   1600  1600

  اقفال فائدة الجاري الدائن

31/12  
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  )ج(فائدة حساب جاري /إلى حـ)                      ج(جاري / من حـ  800  800

  إثبات فائدة الجاري المدین

31/12  

  )2(خ& أ / إلى حـ)            ج (فائدة حساب جاري /من حـ  800  800

  إقفال فائدة الجاري المدین

31/12  

  

48000  

48000  

24000  

  

48000  

48000  

24000  

  جاري الشركاء/ فائدة رأس المال                     إلى حـ/ من حـ

 )أ(                                           ) أ(

 )ب(                                          ) ب(

  )ج(                                          ) ت(

31/12  

120000    

48000  

48000  

24000  

  فائدة رأس المال/ إلى حـ )                      2(خ &أ/من حـ 

  )أ(                                                      

  )ب(                                                     

  )ج(                                                     

  إقفال فائدة رأس المال

31/12  

  راتب الشریك/ إلى حـ)                            2(خ &أ/ من حـ  48000  48000

  مبلغ مستحق للشریك 8000أي أن  48000=12×4000

31/12  

  )ب(جاري الشریك / إلى حـ)                   ب(راتب الشریك /من حـ   8000  8000

  اثبات الجزء المستحق من الراتب في الجاري

31/12  

  )ب(فائدة القرض/ إلى حـ)                            2(خ&أ / من حـ  9600  9600

  اقفال فائدة القرض

31/12  

  )ب(جاري  /إلى حـ              )          ب(فائدة قرض/ من حـ  9600  9600

  وهي مستحقة بالكامل 9600= 6/12×% 8×  240000

31/12  

  )ب(مكافأة الشریك / إلى حـ)                            2(خ&أ / من حـ  50000  50000

  اقفال المكافأة

31/12  

  )أ(جاري  /إلى حـ )                       ب(مكافأة الشریك / من حـ  50000  50000

  المكافأة مستحقة بالكامل فتثبت في الجاري

31/12  

  )2(حساب األرباح والخسائر 

  )الربح الشامل(األرباح والخسائر / من حـ  473800     

  فائدة مسحوبات الشریك/ من حـ  2200  فائدة رأس المال/إلى حـ  120000
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  )أ(فائدة الجاري المدین/ من حـ  2400  )أ(راتب الشریك/ إلى حـ  48000

  )ج(فائدة الجاري المدین / من حـ  800  )ب(فائدة الجاري الدائن/إلى حـ  1600

       )أ(فائدة قرض الشریك /إلى حـ  9600

      )ب(مكافأة الشریك/ إلى حـ  50000

       خ,أ.ت/ األرباح المعدة للتوزیع إلى حـ    250000

479200   479200    

  حساب توزیع األرباح والخسائر

  )2(األرباح والخسائر / من حـ  250000    

      )أ(جاري الشریك / إلى حـ  100000

      )ب(جاري الشریك / إلى حـ  100000

       )ج(جاري الشریك / إلى حـ  50000

250000    250000    

  )أ(الحساب الجاري لشریك   

  البیان    البیان   

  رأس المال. ف/ من حـ  48000  1/1رصید   60000

  مكافأة/ من حـ  50000  مسحوبات الشریك/إلى حـ  40000

فائدة مسحوبات /إلى حـ  1000

  الشریك

  خ.أ. ت/ من حـ  100000

      الجاري.ف/ إلى حـ  2400

رصید دائن یظهر   94600

  بالمیزانیة

     

198000    198000    

    

  )ب(الحساب الجاري للشریك

  البیان                                                     البیان   

  1/1رصید   40000  مسحوبات الشریك/إلى حـ  28000
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  جاري . ف /من حـ   1600  فائدة مسحوبات الشریك/إلى حـ  350

  رأس المال.ف / من حـ  48000    

  راتب الشربك/ من حـ  8000    

  فائدة القرض/ من حـ  9600    

  خ.أ.ت/من حـ  100000  رصید دائن یظهر بالمیزانیة  178850

207200    207200    

  )](الجاري لشریك لحساب ا

  البیان    البیان   

  رأس المال. ف/ من حـ  24000  1/1رصید   20000

      مسحوبات الشریك/إلى حـ  34000

فائدة مسحوبات /إلى حـ  850

  الشریك

  خ.أ. ت/ من حـ  50000

      الجاري.ف/ إلى حـ  800

رصید دائن یظهر   18350

  بالمیزانیة

     

74000    74000    

  

  األثر على المیزانیة

  البیان    البیان  

  رأس المال  2000000  .............  ...............

  )أ(  800000

  )ب(  800000

  )ج( 400000

  )أ(جاري الشریك  94600    

  )ب(جاري الشریك    178850    

  )ج(جاري الشریك  18350    
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  %8) ب(قرض الشریك   240000    

....    ....    
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 البحث الثالث

رأس المال في شركات التضامنتعدیل   

  )تعدیل نسبة توزیع األرباح والخسائر –تخفیض رأس المال  - زیادة رأس المال(

 

قد یتطلب األمر أثناء حیاة الشركة أن یعید الشركاء النظر في عقد الشركة وٕادخال بعض التعدیالت في بنوده 

وان هذه التعدیالت المتفق علیها ال تؤدي , خفیضه كتعدیل نسبة توزیع األرباح والخسائر أو زیادة رأس المال أو ت

.إلى إلغاء الشخصیة االعتباریة للشركة وهنا یجب إشهار هذه التعدیالت  

 أوالً : زیادة رأس المال:

إن التوسع في أعمال الشركة قد یتطلب توفیر أموال إضافیة لذلك من الممكن اتفاق الشركاء على تعدیل حصصهم 

:ویتم زیادة رأس المال إما بصورة حقیقیة أو بصورة دفتریة, ةفي رأس المال بالزیاد  

ویتم ذلك من خالل إضافة أموال جدیدة تستثمر في أعمال : )نقدیة أو عینیة(زیادة رأس المال بصورة حقیقیة   . أ

شركة الشركة وال تختلف المعالجة المحاسبیة لزیادة رأس المال نقدًا أو عینًا عن المعالجة المحاسبیة لتكوین 

  :التضامن وسداد الحصص ویسجل 

Xxx xxx  رأس المال / إلى حـ        النقدیة/ من حـ(..) 

Xxx xxx  رأس المال / إلى حـ        األصول/ من حـ(..)  

وذلك من خالل إقفال بعض الحسابات المتعلقة بحقوق المالك بحساب رأسمالهم مما : زیادة رأس المال دفتریاً   . ب

ویتم ذلك باستخدام , لهذه األموال ویعطیها صفة الدیمومة نظرًا لتحویلها إلى رأس المال یلغي الصفة المؤقتة

 :الحسابات التالیة
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 :زیادة رأس المال بالحسابات الجاریة الدائنة .1

یعد رصید الحساب الجاري الدائن للشریك مصدرًا تمویلیًا قصیر األجل للشركة إذ یحق للشریك سحبه خالل 

وقد یتفق الشركاء على تحویله إلى رأس المال وذلك بإقفال الحساب الجاري الدائن برأس المال العام متى یشاء 

 :بالقید

Xxx xxx  رأس المال / إلى حـ        (..)جاري الشریك / من حـ(..)  

في هذه , عند اتفاق الشركاء على زیادة رأس المال قد یكون ألحد الشركاء رصید حساب جاري مدین: مالحظة

ویسجل , لة البد من قیام الشریك بسداد حسابه الجاري المدین نقدًا ومن ثم تتم إجراءات زیادة رأس المالالحا

  :القید

Xxx xxx  جاري الشریك / إلى حـ        النقدیة/ من حـ(..)  

  

  :زیادة رأس المال بقرض الشریك .2

دائم بزیادة حصة الشریك برأس یعد القرض مصدرًا تمویلیًا قصیر األجل ویمكن تحویله إلى مصدر تمویلي 

 :ویثبت القید, المال بمبلغه

Xxx xxx  رأس المال / إلى حـ        (..)قرض الشریك/ من حـ(..)  

  :زیادة رأس المال باالحتیاطي العام أو األرباح المحتجزة .3

جزءًا من رأس  والذي یعتبر) رأس المال المكتسب(یمثل االحتیاطي واألرباح المحتجزة جزءًا من حقوق الملكیة 

وفي هذه , وقد یتفق الشركاء على زیادة رأس المال بجزء أو بكل االحتیاطي واألرباح المحتجزة, المال المستثمر

 :الحالة یتم توزیعه بین الشركاء بنسبة توزیع األرباح والخسائر المتفق علیها ویثبت القید

Xxx xxx  رأس المال / إلى حـ        )   أو أرباح محتجزة(احتیاطي عام / من حـ  

  )أ(                                                                                            

                                                                                      (..)  

 :منهازیادة رأس المال بأرباح السنة المالیة أو بجزء  .4

 :ونثبت القید, قد یتفق الشركاء على عدم توزیع أرباح العام الحالي أو جزء منها وزیادة رأس المال بمقداره 

Xxx xxx  رأس المال / إلى حـ        )2(خ & أ / من حـ(..)  
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  :زیادة رأس المال بأرباح إعادة التقدیر .5

تاریخ تعدیلهم لرأس المال وذلك ألسباب مختلفة قد یتفق الشركاء على إعادة تقدیر قیم أصول وخصوم الشركة ب

 :منها

عدم التمییز بین المصروفات اإلیرادیة التي تتمیز بتكرارها ودوریتها وقدرتها على تحقیق منفعة للشركة لدورة   . أ

مالیة واحدة عن المصروفات الرأسمالیة أو اإلیرادیة المؤجلة التي من شأنها زیادة الطاقة اإلنتاجیة لألصل 

أما المصاریف الرأسمالیة , خ. أ/حیث تقفل المصروفات اإلیرادیة في حساب . یادة عمرة المنتجأو ز 

  .خ. واإلیرادیة المؤجلة فال یجوز تحمیلها لحساب أ

 المبالغة في حساب اهتالك األصول الثابتة أو عدم كفایته  . ب

 .اولةاختالف القیم الدفتریة عن القیم السوقیة أو عن نتائج الجرد لألصول المتد  . ت

  وتنتج أرباح إعادة التقدیر عادة إما عن زیادة قیمة األصول أي بمقدار الفرق بین القیمة التقدیریة وتكلفة

ویتم إثبات , األصل أو نقصان قیمة الخصوم أو أي حساب دائن آخر عما هو مسجل في الدفاتر

 .الزیادة في الطرف الدائن من حساب إعادة التقدیر

 یر فتنتج إما عن انخفاض قیمة األصول أي بمقدار الفرق بین القیمة التقدیریة أما خسائر إعادة التقد

ویتم إثبات , وتكلفة األصل أو زیادة قیمة الخصوم أو أي حساب دائن آخر عما هو مسجل في الدفاتر

 .النقص في الطرف المدین من حساب إعادة التقدیر

رصید دائن یمثل ذلك أرباح إعادة التقدیر التي یتم  وبعد إجراء إعادة التقدیر یتم مقارنة طرفیه فإذا ظهر

 :ویثبت القید, خ المتفق علیها. أ. زیادة رأس المال فیها وتزع بنسبة ت

Xxx xxx  رأس المال / إلى حـ        إعادة التقدیر/ من حـ  

  )أ(                                                    

                                                   (..)  

خ بالتساوي وقد كانت میزانیة شركتهما في & شریكان في شركة تضامن یقتسمان  أ) ب, أ: (تمرین

  :كالتالي1/1/2010
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  1/1/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  1000000 المباني 800000 

 )أ(      600000  أ مباني. م) -( )40000( 760000

 )ب(      400000  األثاث 120000 

 احتیاطي عام  100000 األثاث.أ. م) -( )30000( 90000

 أرباح محتجزة  60000 البضاعة  120000

 )أ(جاري    20000 الزبائن 180000 

 )ب(قرض الشریك   50000 فیها. م. د. م) -( )8000( 172000

  دائنون   40000  )ب(جاري الشریك     28000

      الصندوق  100000

1270000    1270000   

على أن تصبح حصصهما فیه متساویة وعلى أن یستخدم  1600000بتاریخه قرر الشریكان زیادة رأس المال إلى 

وعلى أن , أرباح إعادة التقدیر, الحسابات الجاریة, قرض الشریك, األرباح المحتجزة, في الزیادة االحتیاطي العام

وبهذه المناسبة انتدب خبیر إلعادة تقدیر أصول الشركة حیث قدم المالحظات . وجودهیسوى الفرق نقدًا في حال 

  :التالیة

الدیون , 6000الدیون المعدومة , 110000البضاعة , 100000األثاث , 1000000قدرت المباني بــ  .1

 .من رصید الزبائن% 10المشكوك فیها 

 سددت نقداً  4600بلغت أتعاب الخبیر  .2

 :والمطلوب. 1000هناك مبالغة بمخصص اهتالك األثاث بمقدار  .3

  إثبات القیود الالزمة 

 وحساب النقدیة. تصویر حساب إعادة التقدیر وحساب رأس المال للشریكین 

 إعداد المیزانیة بعد التعدیل.  

  :الحل
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  )ب(جاري / النقدیة                          إلى حـ/ من حـ 28000  28000

100000  

50000 

50000 

رأس المال       /   عام                       إلى حـ. أ /  من حـ

  )أ(                                                

 )      ب(                                               

60000  

30000 

30000 

رأس المال        /  محتجزة                       إلى حـ. أ /  من حـ

  )أ(                                                

 )      ب(                                               

 )أ(رأس المال/ إلى حـ)                أ(جاري الشریك / من حـ 20000  20000

 )ب(المال  رأس/ إلى حـ)            ب(قرض الشریك / من حـ 50000 50000

22700   

20000  

10000  

6000  

 9400 

  :إعادة التقدیر                 إلى المذكورین/ من حـ 

  األثاث/حـ                                       

  البضاعة/ حـ                                       

  الزبائن/ حـ                                       

 فیها. م. د. م/ حـ                                        

  

200000  

10000  

  

  

  

  

210000 

  :من المذكورین

  مباني/حـ 

  األثاث.أ . م/ حـ 

  إعادة التقدیر/ إلى حـ                                       

 إثبات أرباح إعادة التقدیر

 الصندوق/  إلى حـ    أتعاب الخبیر            / من حـ 4600 4600

  أتعاب الخبیر/ إعادة التقدیر                إلى حـ / من حـ  4600  4600

160000   

80000  

80000 

  رأس المال/ إعادة التقدیر               إلى حـ/ من حـ

  )أ(                                          

  ) ب(                                         

  )أ(رأس المال / النقدیة                          إلى حـ/ من حـ  20000  20000

  تسویة الفرق نقداً 

  )ب(رأس المال / النقدیة                          إلى حـ/ من حـ  190000  190000

  تسویة الفرق نقداً 
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  حساب إعادة التقدیر

  

  )أ( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  600000  

 عام. أ/  من حـ 50000  

 محتجزة. أ/  من حـ  30000  

رصید بعد  800000

 التعدیل

 جاري الشریك/ من حـ 20000

 إعادة التقدیر/ من حـ 80000  

  النقدیة/ من حـ  20000  

 البیان                                                    البیان  

 المباني/ من حـ 200000 األثاث/ إلى حـ 20000

      البضاعة/ إلى حـ  10000

 األثاث. أ. م/ من حـ 10000 الزبائن/ إلى حـ 6000

إلى  9400

 فیها.م.د.م/حـ

  

إلى أتعاب  4600

 الخبیر

  

   رصید دائن 160000

210000  210000  

رأس / إلى حـ 

 :المال

 رصید منقول 160000

   )أ( 80000

   )ب( 80000

160000  160000  
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800000  800000  

  )ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  400000  

 عام. أ/  من حـ 50000  

 محتجزة. أ/  حـمن   30000    

  قرض الشریك/ من حـ  50000    

رصید بعد  800000

 التعدیل

  إعادة التقدیر/ من حـ  80000

 النقدیة/ من حـ 190000  

800000  800000  

  31/12/2010المیزانیة بعد التعدیل 

 رأس المال  1600000 المباني 1000000 

 )أ(      800000  أ مباني. م) -( )40000( 960000

 )ب(      800000  األثاث 100000 

    أثاث. أ. م) -( )20000( 80000

 دائنون   40000 البضاعة  110000

    الزبائن 174000 

   فیها. م. د. م) -( )17400( 156600

    الصندوق  333400

1640000    1640000   

 

كانت میزانیة  1/1/2010في,بالتساوي شریكان في شركة تضامن یقتسمان األرباح والخسائر) ب, أ (:تمرین

  :شركتهما كما یلي

 31/12/2010المیزانیة العمومیة 
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 رأس المال  325000 المباني 225000 

 )أ(      150000  أ مباني. م) -( )25000( 200000

 )ب(      175000  السیارات 125000 

 احتیاطي عام  50000 سیارات. أ. م) -( )12500( 112500

 )أ(جاري    12500 البضاعة  62500

 )ب(جاري              17500 الزبائن 75000 

 )أ(قرض الشریك   35000 فیها. م. د. م) -( )5000( 70000

 دائنون   60000 الصندوق  55000

500000    500000   

وبنتیجة , القرض, الجاریةالحسابات , وقد اتفق الشركاء بتاریخه على زیادة حصصهم برأس المال باالحتیاطي العام

:حیث انتدب خبیر إلجراء إعادة التقدیر فقدم المالحظات التالیة, إعادة التقدیر  

ویبلغ , حملت خطأ على حساب األرباح والخسائر 25000بلغت كلفته , تم بناء مستودع في العام الماضي .1

خصص اهتالك السیارات بمقدار كم أنه توجد مبالغة في احتساب م. 1250االهتالك الواجب احتسابه علیها 

2500  

 .لم تجرد من قبلها كونها موجودة على سبیل األمانة لدى الغیر 1250لدى الشركة بضاعة تكلفتها  .2

 .من رصید الزبائن% 10وقدرت الدیون المشكوك فیها  2000بلغت الدیون المعدومة  .3

 : المطلوب. سددت نقداً  700بلغت أتعاب الخبیر  .4

 الالزمةإثبات القیود  - 

 .وٕاعداد المیزانیة بعد التعدیل, تصویر حساب إعادة التقدیر وحساب رأس المال للشریكین - 

 :الحل

50000  

25000 

25000 

رأس المال       /   عام                       إلى حـ. أ /  من حـ

  )أ(                                                

 )      ب(                                               

   

12500  

   

12500 

  رأس المال/ جاري الشریك                 إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                             (أ(    
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)      ب)                                           (ب(     17500 17500

 )أ(رأس المال / إلى حـ)            أ(الشریك قرض / من حـ 35000 35000

 الصندوق/  أتعاب الخبیر                إلى حـ/ من حـ 700 700

6250   

1250  

2000  

2300  

700 

  :إعادة التقدیر                 إلى المذكورین/ من حـ 

  مباني. أ. م/ حـ                                       

  الزبائن/ حـ                                       

  فیها. م. د. م/ حـ                                        

  أتعاب الخبیر/ حـ                                        

 إثبات خسائر إعادة التقدیر

  

25000  

2500  

1250 

  

  

  

28750 

  :من المذكورین

  مباني/حـ 

  سیارات.أ . م/ حـ 

  إعادة التقدیر/ بضاعة                    إلى حـ/ حـ

 إثبات أرباح إعادة التقدیر

22500   

11250  

11250 

  رأس المال/ إعادة التقدیر               إلى حـ/ من حـ

  )أ(                                          

 ) ب(                                           

  

  حساب إعادة التقدیر

 البیان                                                    البیان  

. م/ إلى حـ 1250

 مباني.أ

 المباني/ من حـ 25000

 سیارات. أ. م/ من حـ 2500 الزبائن/ إلى حـ 2000

إلى  2300

 فیها.م.د.م/حـ

 البضاعة/ من حـ 1250

أتعاب /إلى حـ 700

 الخبیر
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   رصید دائن 22500

28750  28750  

رأس / إلى حـ 

 :المال

 رصید منقول 22500

   )أ( 11250

   )ب( 11250

22500  22500  

)أ( حساب رأس مال   

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  150000  

 عام. أ/  من حـ 25000  

رصید بعد  233750

 التعدیل

 جاري الشریك/ من حـ 12500

 قرض الشریك/ من حـ 35000  

  إعادة التقدیر/ من حـ  11250  

233750  233750  

  

  )ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  175000  

رصید بعد  228750

 التعدیل

 عام. أ/  من حـ 25000

 جاري الشریك/ من حـ 17500  

  من حـ إعادة التقدیر  11250  

228750  228750  
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  31/12/2010المیزانیة بعد التعدیل 

 رأس المال  462500 المباني 250000 

 )أ(      233750  أ مباني. م) -( )26250( 223750

 )ب(      228750  السیارات 125000 

    سیارات. أ. م) -( )10000( 115000

 دائنون   60000 البضاعة  63750

    الزبائن 73000 

   فیها. م. د. م) -( )7300( 65700

    الصندوق  54300

522500    522500   

  

  :تخفیض رأس المال: ثانیاً 

  :ألسباب مختلفة منهاقد یتفق الشركاء على تخفیض رأس المال 

 زیادة السیولة لدى الشركة وعدم استثمارها بالشكل المناسب مما یخفض معدل العائد على االستثمار .1

 وجود خسائر متراكمة من سنوات سابقة لم توزع على الشركاء ولم تستطع الشركة إطفائها .2

 وجود أرصدة مدینة للحسابات الجاریة للشركاء لفترة طویلة .3

 األصول المسجلة في الدفاتر وفق تكلفتها التاریخیة مقارنة بأسعارها السوقیة الحالیةتضخم قیم  .4

 .زیادة األصول المقتناة عن الحاجة الفعلیة للشركة .5

  :ویمكن تخفیض رأس المال بصورة حقیقیة أو بصورة دفتریة من خالل

نقدیة أو أصول غیر مستثمرة في حال وجود أموال :)نقدیة أو عینیة(تخفیض رأس المال بصورة حقیقیة   . أ

  :ویسجل , فائضة عن الحاجة

Xxx xxx  النقدیة/ إلى حـ             (..)رأس المال /  من حـ  
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رأس المال مدینًا بالقیمة المقدرة لألصل وحساب مخصص / یجعل ح: في حال التنازل عن أصول عینیة 

فإذا كانت القیمة المقدرة لألصل أصغر من القیم , اهتالك األصل مقابل دائنیة حساب األصل بتكلفته التاریخیة

  :في الطرف المدین من القید) خسائر التنازل عن األصل(الدفتریة له یتم إثبات الفرق المدین 

  

Xxx xxx            من المذكورین  

            (..)رأس المال /  حـ                                  

  األصل                                                                . أ.م/ حـ                                      

  األصل/ خسائر التنازل عن األصل                    إلى حـ/ حـ                                 

ساب خسائر التنازل عن ومن ثم یتم تخفیض رأس المال للشركاء بخسائر التنازل عن األصل من خالل إقفال ح

  :بالقید, األصل بحساب رأس المال

  رأس المال/ من حـ                         

xxx                             )أ(  

xxx            xx                                          (..)خسائر التنازل عن األصل/ إلى حـ 

الخسائر , الحسابات الجاریة المدینة: لك باستخدام الحسابات التالیةویتم ذ:  تخفیض رأس المال دفتریاً   . ب

 :خسائر إعادة التقدیر وفق مایلي, المتراكمة

 :تخفیض رأس المال بالحسابات الجاریة المدینة  .1

Xxx xxx  جاري الشریك/ إلى حـ             (..)رأس المال /  من حـ(..)  

 :تخفیض رأس المال بالخسائر المتراكمة .2

  رأس المال/ من حـ                        

xxx                             )أ(  

xxx            xx                                          (..)الخسائر المتراكمة/ إلى حـ 

أي ) رصید مدین(إذا كانت نتیجة حساب إعادة التقدیر: تخفیض رأس المال بخسائر إعادة التقدیر .3

 .خ المتفق علیها.أ. ت/خسارة فیمكن تخفیض رأس المال بها من خالل توزیعها علیهم بنسبة 

  :تمرین
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وقد كانت میزانیة شركتهما . على التوالي) 2, 3(شریكان في شركة تضامن یقتسمان األرباح والخسائر بنسبة ) ب, أ(

  :كما یلي 1/1/2010بتاریخ 

  

  

 1/1/2010المیزانیة في 

  رأس المال    900000  نيالمبا  400000   

  )أ(   600000    مباني . أ. م) -(  )50000(  350000 

  )ب(   300000    اآلالت   100000  

        آالت. أ. م) -(  )30000(  70000

        البضاعة    150000

        الزبائن  125000  

  دائنون    100000  فیها. م. د. م) -(  )10000(  115000

        أوراق مالیة  150000  

        مالیة.أ.أ. ه. م -   )25000(  125000

        )أ(جاري     50000

        )ب(جاري     60000

        النقدیة    50000

        خسائر تجاریة    30000

1000000      1000000      

  

حیث . نتیجة إعادة التقدیر, الخسائر التجاریة, بتاریخه اتفق الشریكان على تعدیل رأس المال بالحسابات الجاریة

  :الحظ الخبیر ما یلي

أقفلت بحساب المباني واهتلكت  بمعدل , 25000أجرت الشركة صیانة لمبانیها كلفتها  1/7/2009بتاریخ  .1

10.% 
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 إن مخصص اهتالك اآلالت غیر كاف ویجب مضاعفته .2

 وضعت على سبیل األمانة لدى الشركة 12500تتضمن البضاعة بضاعة تكلفتها  .3

 .100000والدیون الجیدة ,   10000بلغت الدیون المعدومة   .4

 140000بلغت القیمة السوقیة لألوراق المالیة  .5

 20000وجد دین على الشركة غیر مسجل في الدفاتر قدره  .6

 سددت نقداً  7500بلغت مصاریف إعادة التقدیر  .7

  :المطلوب

 تسجیل القیود الالزمة  - 

 تصویر حساب إعادة التقدیر وحساب رأس المال للشریكین - 

 إعداد المیزانیة بعد التعدیل - 

 :الحل

 المباني             /   إعادة التقدیر                       إلى حـ/  من حـ 25000 25000

 إعادة التقدیر   / المباني                         إلى حـ. أ. م/ من حـ 1250 1250

 أ اآلالت.م/  إعادة التقدیر                         إلى حـ/ من حـ 30000 30000

 البضاعة/  إعادة التقدیر                         إلى حـ/ من حـ 12500 12500

 الزبائن      / إعادة  التقدیر                       إلى  حـ/ من حـ  10000 10000

 فیها      . م. د. م/ إعادة  التقدیر                       إلى  حـ/ من حـ  5000 5000

 إعادة التقدیر   / مالیة                       إلى حـ. أ.أ. ه.م/ من حـ 15000 15000

 الدائنین      / إعادة  التقدیر                       إلى  حـ/ من حـ  20000 20000

 النقدیة      / مصاریف إعادة  التقدیر              إلى  حـ/من حـ  7500 7500

مصاریف إعادة التقدیر      / تقدیر                       إلى  حـإعادة  ال/ من حـ  7500 7500

  

56250  

56250 

  

  

93750 

  رأس المال/ من حـ

  )أ(

 إعادة التقدیر/ إلى حـ)                                    ب(

  

50000  

  

50000  

  الشركاءجاري / رأس المال                           إلى حـ/ من حـ

  )أ)                                              (أ(
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 )                ب)                                            (ب( 60000 60000

  

18000  

12000  

  

  

30000  

  رأس المال/ من حـ

  )أ(

  الخسائر التجاریة/ إلى حـ)                                    ب(    

  

  

  التقدیرحساب إعادة 

 البیان                                                    البیان  

 المباني.أ. م/ من حـ 1250 المباني/ إلى حـ 25000

 مالیة.أ.أ. ه.م/ من حـ  15000  اآلالت. أ. م/ إلى حـ  30000

      البضاعة/ إلى حـ  12500

   الزبائن/ إلى حـ 10000

   فیها.م.د.م/إلى حـ 5000

 رصید مدین 93750  الدائنین/ إلى حـ   20000

   إعادة التقدیر. م/ إلى حـ 7500

110000  110000  

 :رأس المال/ من حـ    

 )أ( 56250 رصید منقول 93750 

 )ب( 37500   

93750  93750  

)أ( حساب رأس مال          

 البیان                                                    البیان  

 1/1/2010رصید  600000 إعادة التقدیر/ إلى حـ    56250

   جاري الشریك/ إلى حـ 50000

   الخسائر التجاریة/ إلى حـ  18000

     رصید بعد التعدیل 475750

600000  600000  
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  )ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  300000 إعادة التقدیر/ إلى حـ 37500

   جاري الشریك/ إلى حـ 60000

   الخسائر التجاریة/ إلى حـ  12000

     رصید بعد التعدیل 190500

300000  300000  

-  

 المیزانیة بعد التعدیل

  رأس المال    666250  المباني  375000   

  )أ(   475750    مباني . أ. م) -(  )48750(  326250 

  )ب(   190500    اآلالت   100000  

        آالت. أ. م) -(  )60000(  40000

        البضاعة    137500

        الزبائن  115000  

  دائنون    120000  فیها. م. د. م) -(  )15000(  100000

        أوراق مالیة  150000  

        مالیة.أ.أ. ه. م -   )10000(  140000

        النقدیة    42500

786250      786250      

  

  :تعدیل نسبة توزیع األرباح والخسائر: ثالثاً 

, عند تعدیل نسبة توزیع األرباح والخسائر بین الشركاء عما هو متفق علیه في عقد الشركة ووجود احتیاطي عام

ولم یتفق على إقفالها في رأس المال فال بد من إعداد مذكرة تسویة یتم فیها بصورة , خسائر متراكمة, أرباح محتجزة
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ومن ثم یتم تسویة رأس المال بنتیجة , بل التعدیل وبعد التعدیلافتراضیة توزیع االحتیاطي العام واألرباح والخسائر ق

  :حیث أنه وتحقیقًا للعدالة بین الشركاء یتم مایلي, التسویة

في حال االحتیاطي واألرباح المحتجزة یتم تخفیض رأس المال للشریك الذي زادت حصته مقابل زیادة   . أ

 .رأسمال الشریك الذي انخفضت حصته

وتخفیض حصة , راكمة یتم زیادة رأس المال للشریك الذي زادت حصته من الخسائرفي حال الخسائر المت  . ب

 .الشریك الذي انخفضت حصته من الخسائر

  

 31/12/2011كانت میزانیة الشركة بتاریخ , شریكان متضامنان یقتسمان األرباح والخسائر بالتساوي) ب, أ(: مثال

  :   كما یلي

  المالرأس   300000  أصول مختلفة  400000

  )أ(  180000

  )ب( 120000

  احتیاطي عام  100000  النقدیة  50000

  دائنون  60000  خسائر متراكمة  10000

460000    460000    

  :المطلوب. على التوالي) 2, 3(خ لتصبح . أ. بتاریخه اتفق الشریكان على تعدیل نسبة ت

 إعداد مذكرة التسویة وتسجیل قید التسویة  . أ

 التعدیلإعداد المیزانیة بعد   . ب

  :مذكرة التسویة لالحتیاطي العام - : الحل

  )ب(  )أ(  البیان

  50000  50000  توزیع االحتیاطي قبل التعدیل

  40000  60000  توزیع االحتیاطي بعد التعدیل

  )10000(  10000+   النتیجة
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 ش:قید التسویة - 

  )ب(رأس المال / إلى حـ     )أ(رأس المال / ن حـم   10000    10000

 :التسویة للخسائرمذكرة  - 

  )ب(  )أ(  البیان

  5000  5000  توزیع الخسائر قبل التعدیل

  4000  6000  توزیع الخسائر بعد التعدیل

  )1000(  1000+   النتیجة

  :قید التسویة - 

  )أ(رأس المال / إلى حـ    )ب(رأس المال / من حـ     1000  1000 

 المیزانیة بعد التعدیل

  المالرأس   300000  أصول مختلفة  400000

  )أ(  171000

  )ب( 129000

  احتیاطي عام  100000  النقدیة  50000

  دائنون  60000  خسائر متراكمة  10000

460000    460000    

وقد كانت میزانیة , على التوالي) 2, 3(شریكان في شركة تضامن یقتسمان األرباح والخسائر بنسبة ) ب, أ: ( تمرین

  :كما یلي 1/1/2011شركتهما بتاریخ 

 1/1/2011المیزانیة في 

  رأس المال    200000  المباني  150000   

    )أ(  140000    مباني . أ. م) -(  )10000(  140000 

    )ب( 60000    اآلالت   100000  

  احتیاطي عام    30000  آالت. أ. م) -(  )50000(  50000

  أرباح محتجزة    45000  األثاث  50000  

  )أ(جاري     2500  األثاث. أ. م) -(  )15000(  35000
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  دائنون    47500  البضاعة    25000

        الزبائن  30000  

        فیها. م. د. م) -(  )5000(  25000

        )ب(جاري     5000

        النقدیة    45000

325000      325000      

  

على أن تصبح حصصهما فیه ونسبة توزیع األرباح  375000بتاریخه قرر الشریكان زیادة رأس المال إلى 

نتیجة إعادة , الحسابات الجاریة, على التوالي وعلى أن یستخدم في الزیادة األرباح المحتجزة ) 1, 2(والخسائر 

, 90000اآلالت بمبلغ , 200000ي بمبلغ وقد قدرت المبان, على أن یسوى الفرق في حال وجوده نقداً , التقدیر

  :المطلوب. 2000الدیون المشكوك فیها , 37000البضاعة , 45000األثاث 

 تصویر حساب إعادة التقدیر وحساب رأس المال للشریكین   . أ

 .إعداد المیزانیة بعد التعدیل  . ب

  :الحل

  :الزیادةبما أنه یوجد جاري مدین یجب تسدیده في حساب النقدیة  قبل البدء بإجراءات 

  )ب(جاري الشریك / إلى حـ    النقدیة/ من حـ 5000    5000

  

  حساب إعادة التقدیر

 البیان                                                    البیان  

 المباني/ من حـ 50000 اآلالت/ إلى حـ 10000

 فیها.م.د.م/ من حـ 3000 األثاث/ إلى حـ 5000

 البضاعة/ من حـ 12000  

50000    

65000  65000  
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رأس / إلى حـ 

 :المال

 رصید منقول 50000

   )أ( 30000

   )ب( 20000

50000  50000  

  

  

 :مذكرة التسویة لالحتیاطي العام

  )ب(  )أ(  البیان

  12000  18000  توزیع االحتیاطي قبل التعدیل

  10000  20000  توزیع االحتیاطي بعد التعدیل

  )2000(  2000+   النتیجة

 :قید التسویة - 

  )ب(رأس المال / إلى حـ    )أ(رأس المال / من حـ     2000    2000

  )أ( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

رأس المال /إلى حـ  2000

 )ب(

 1/1رصید  140000

 محتجزة. أ/  من حـ 27000  

 جاري الشریك/ من حـ 2500 التعدیل رصید بعد 250000

 إعادة التقدیر/ من حـ 30000  

  النقدیة/من حـ   52500  

252000  252000  

  

  )ب( حساب رأس مال 
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 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  60000  

رصید بعد  125000

 التعدیل

 محتجزة. أ/  من حـ 18000

  إعادة التقدیر/ من حـ  20000  

 )أ(رأس المال / من حـ 2000  

 النقدیة/ من حـ  25000  

125000  125000  

 

  31/12/2010المیزانیة بعد التعدیل 

 رأس المال  375000 المباني 20000 

 )أ(      250000  أ مباني. م) -( )10000( 190000

 )ب(      125000  اآلالت 90000 

 احتیاطي عام  30000 آالت. أ. م) -( )50000( 40000

     األثاث  45000  

 دائنون   47500  أ األثاث.م) -(  )15000(  30000

    البضاعة  37000

    الزبائن 30000 

    فیها. م. د. م) -( )2000( 28000

    الصندوق  127500

452500    452500   

 

وفیما یلي المیزانیة بتاریخ , تضامن یقتسمان األرباح والخسائر بالتساوي شریكان في شركة) ب, أ: ( تمرین

31/21/2011 :  
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 31/12/2011المیزانیة في 

  رأس المال    1000000  المباني بعد االهتالك    750000

    )أ(  600000    األثاث بعد االهتالك    150000

    )ب( 400000    البضاعة    375000

        الزبائن  150000  

  دائنون    225000  فیها. م. د. م) -(  )10000(  140000

  أوراق دفع    195000      

  أجور مستحقة    75000  النقدیة    50000

        الخسائر المتراكمة    30000

1495000      1495000      

  

وعلى إعادة تقدیر , على التوالي 2, 3بتاریخه اتفق الشریكان على تعدیل نسبة توزیع األرباح والخسائر لتصبح 

وقد جاء بتقریر الخبیر ما , وخصوم الشركة وتعدیل حصص الشركاء في رأس المال بنتیجة إعادة التقدیر فقطأصول 

  :یلي

من القیمة الدفتریة % 4هناك مبالغة في اهتالك المباني في األعوام الماضیة وتقدر هذه المبالغة ب   .1

 للمباني الواردة في المیزانیة

من القیمة % 6والبد من زیادته بمقدار , م الماضیة بصورة غیر كافیةتم احتساب اهتالك األثاث في األعوا .2

 الدفتریة لألثاث الواردة في المیزانیة

 بسعر السوق 350000قدرت البضاعة بمبلغ  .3

 136000والدیون الجیدة , 10000بلغت الدیون المعدومة  .4

 لم تسجل في الدفاتر 5000تم سداد أوراق دفع قیمتها  .5

 سددت نقداً  7000بلغت أتعاب الخبیر  .6

  : المطلوب

 تصویر حساب إعادة التقدیر وحساب رأس المال للشریكین 
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 إعداد مذكرة التسویة للخسائر المتراكمة 

 إعداد المیزانیة بعد التعدیل.  

 :الحل

األثاث             /   إعادة التقدیر                       إلى حـ/  من حـ 9000 9000

 إعادة التقدیر   / المباني                             إلى حـ/ من حـ 30000 30000

  )تخفیض اهتالك ( 30000% = 4× 750000= اهتالك المباني  

  )زیادة االهتالك( 9000% =6×  15000= اهتالك األثاث 

 البضاعة/  إعادة التقدیر                         إلى حـ/ من حـ 25000 25000

 الزبائن      / إعادة  التقدیر                       إلى  حـ/ من حـ  10000 10000

  150000رصید الزبائن        

  )10000(معدومة     . د)  _(

  140000رصید نهائي للزبائن 

  )136000( الدیون الجیدة       

   4000المؤونة للفترة المقبلة  

  6000یجب تخفیض المؤنة بمقدار               10000المؤونة السابقة     

 إعادة التقدیر   / فیها                       إلى حـ. م. د. م/ من حـ 6000 6000

إعادة  التقدیر      / دفع                             إلى  حـ. ا/  من حـ  5000 5000

 المصرف      / أتعاب الخبیر                         إلى  حـ/من حـ  7000 7000

أتعاب الخبیر      / إعادة  التقدیر                       إلى  حـ/ من حـ  7000 7000

  

5000  

5000 

  

  

10000 

  رأس المال/ من حـ

  )أ(

 إعادة التقدیر/ إلى حـ)                                    ب(

)                                                                                         أ(رأس المال / إلى حـ)                           ب(رأس المال/ من حـ 3000 3000

  

 :مذكرة التسویة للخسائر التجاریة -

  )ب(  )أ(  البیان

  15000  15000  توزیع الخسائر قبل التعدیل
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  12000  18000  توزیع الخسائر بعد التعدیل

  )3000(  3000+   النتیجة

  

  حساب إعادة التقدیر

 البیان                                                    البیان  

 المباني/ من حـ 30000 األثاث/ إلى حـ 9000

 فیها. م. د.م/ من حـ  6000  البضاعة/ إلى حـ  25000

 أز دفع/ من حـ 5000 الزبائن/ إلى حـ 10000

 رصید مدین 10000 أتعاب الخبیر/  إلى حـ 7000

51000  51000  

 :رأس المال/ من حـ    

 )أ( 5000 رصید منقول 10000 

 )ب( 5000   

10000  10000  

     

)أ( حساب رأس مال      

 البیان                                                     البیان  

 1/1/2010رصید  600000 إعادة التقدیر/ إلى حـ     5000

 )ب(رأس المال / من حـ 3000  

598000      

603000  603000  

  )ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  400000 إعادة التقدیر/ إلى حـ 5000

   )أ(رأس المال / إلى حـ 3000

     رصید بعد التعدیل 392000
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400000  400000  

-  

  المیزانیة  بعد التعدیل

  رأس المال    990000  المباني بعد االهتالك    780000

    )أ(  598000    األثاث بعد االهتالك    141000

    )ب( 392000    البضاعة    350000

        الزبائن  140000  

  دائنون    225000  فیها. م. د. م) -(  )4000(  136000

  أوراق دفع    190000      

  أجور مستحقة    75000  النقدیة    43000

        الخسائر المتراكمة    30000

1480000      1480000      
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 البحث الرابع

  انضمام شریك إلى شركة تضامن

المعالجة المحاسبیة حقوق الملكیة   - إضافة أموال جدیدة - شراء الشریك المنضم لحصة من الشركاء القدامى(

  )المكتسبة

  

  :قد یتفق الشركاء على انضمام شریك جدید  أو أكثر إلى شركة التضامن  ألسباب مختلفة منها

 الحاجة إلى زیادة رأسمال الشركة وعدم قدرتهم على زیادة حصصهم وعدم الرغبة باالقتراض .1

 خالل ضمه للشركة رغبة الشركاء بالقضاء على منافسة الشریك الجدید من .2

 رغبة الشركة بالحصول على الخبرات .3

رغبة الشركاء القدامى بتخفیض حصصهم في رأس المال فیتم البیع أو التنازل عن جزء من حصصهم  .4

 :ویتم االنضمام إما من خالل. لمصلحة شریك جدید یرغب باالنضمام

 )المحافظة على رأس المال المستثمر(شراء حصة من الشركاء القدامى   . أ

 .أو إضافة أموال جدیدة نقدیة أو عینیة تستثمر في أعمال الشركة  . ب

لذلك البد من التحدید الموضوعي لصافي قیمة األصول قبل االنضمام من أجل تحدید المبلغ المطلوب من الشریك 

  :المنضم ویعتمد ذلك على

 إعادة تقدیر أصول وخصوم الشركة 

  خسائر متراكمة, أرباح محتجزة, احتیاطي عام(توزیع رأس المال المكتسب على الشركاء القدامى( 

 تعدیل رأس المال بالحسابات الجاریة 

 تقدیر شهرة المحل 
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  رأس المال , أرباح وخسائر إعادة التقدیر(في حال لم یتم تعدیل حصص الشركاء القدامى بحقوق ملكیتهم

خالل إعداد مذكرة تسویة  فإنه البد من تحدید أثر ذلك من) الشهرة غیر الظاهرة في الدفاتر, المكتسب

  .تضمن العدالة بین الشركاء القدامى والشریك المنضم

بموجب هذه الطریقة یبقى رأس المال  المستثمر في الشركة :شراء الشریك المنضم لحصة من الشركاء القدامى: أوالً 

  :ویتم إثبات التنازل عن الحصص بالقید, ثابتًا بعد االنضمام

XXX            XXX         من المذكورین:  

  )أ(رأس المال/ ح                               

  )  ج(رأس المال / إلى ح)                                     ب(رأس المال/ ح                               

  ):الجدید(ویتم سداد الحصص من قبل الشریك المنضم  

 ال یسجل في الدفاتر(حسابات الشركة أي خارج ): مباشرة (إما بصورة شخصیة( 

 أو بتوسیط حسابات الشركة في عملیة السداد فنسجل القید: 

XXX            XXX         جاري الشركاء/ النقدیة                            إلى حـ/ من ح  

  )أ(    

  )ب(    

  .ویحق للشركاء القدامى سحب هذا المبلغ متى یشاؤون 

كما  1/1/2011كانت میزانیة الشركة في , یكان متضامنان یقتسمان األرباح والخسائر بالتساويشر ) ب, أ(: مثال 

  :   یلي

  رأس المال  450000  أصول ثابتة  360000

  )أ(  250000

  )ب( 200000

      أصول متداولة  200000

  دائنون  150000  النقدیة  40000
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600000    600000    

عن حصة في رأسماله قدرها ) أ(لشركتهما من خالل تنازل الشریك ) ج(بتاریخه اتفق الشریكان على ضم الشریك 

  :المطلوب. 50000عن حصة في رأسماله قدرها ) ب(تنازل الشریك , 100000

 مباشرة) شخصیة(سدد المبلغ المطلوب منه لهما بصورة ) ج(إثبات القید الالزم علمًا أن الشریك   . ت

 المیزانیة بعد االنضمام إعداد  . ث

  :الحل

  

100000  

50000  

  

  

150000  

  من المذكورین

  )أ(رأس المال/ حـ

  )ج(رأس المال / إلى حـ)                  ب(رأس المال / حـ

  )ج(تنازل الشریكین عن جزء من حصتیهما للشریك الجدید 

  المیزانیة بعد االنضمام

  

  :االنضمام بإضافة أموال جدیدة: ثانیاً 

بموجب هذه الطریقة یتم زیادة رأسمال الشركة بمقدار حصة الشریك المنضم وال یختلف القید هنا عن حالة تأسیس 

  في رأس المالالشركة وسداد الحصص 

كما  1/1/2011كانت میزانیة الشركة في , شریكان متضامنان یقتسمان األرباح والخسائر بالتساوي) ب, أ(: مثال

  :   یلي

  

  رأس المال  450000  أصول ثابتة  360000

  )أ(  150000

  )ب( 150000

  )ج( 150000

  دائنون  150000  أصول متداولة  200000

      النقدیة  40000

600000    600000    
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  رأس المال  800000  المباني  600000

  )أ(  400000

  )ب( 400000

      األثاث  100000

      البضاعة  200000

  دائنون  150000  النقدیة  50000

950000    950000    

رأس المال (صافي قیمة أصول الشركة  1/3لشركتهما بحصة تعادل ) ج(بتاریخه اتفق الشریكان على ضم الشریك 

مقابل حصته في رأس المال مستودعًا تكلفته ) ج(وقد قدم الشریك , األرباح 1/3بعد االنضمام مقابل ) المستثمر

  :المطلوب. وسدد الباقي نقدًا , 140000بضاعة تكلفتها , 180000

 إثبات القیود الالزمة  . أ

 إعداد المیزانیة بعد االنضمام  . ب

  :الحل

من صافي قیمة األصول  2/3وتعادل  800000=  150000 – 950000= صافي األصول قبل االنضمام  

  بعد االنضمام

  400000=  2/  800000= صافي قیمة أصول الشركة بعد االنضمام أي  1/3تعادل ) ج(حصة الشریك  

  

180000  

140000  

80000  

  

  

  

400000  

  من المذكورین

  المباني/ حـ

  البضاعة/ حـ

  )ج(رأس المال / النقدیة                                    إلى حـ/ حـ

  وسداد أصول عینیة مقابل حصته ) ج(انضمام الشریك الجدید 

  

  المیزانیة بعد التعدیل

  رأس المال  1200000  المباني  780000

  )أ(  400000
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  )ب( 400000

  )ج( 400000

      األثاث  100000

  دائنون  150000  البضاعة  340000

      النقدیة  130000

1350000    1350000    

  

  :المعالجة المحاسبیة لحقوق الملكیة المكتسبة عند االنضمام:ثالثاً 

تتم المعالجة المحاسبیة لحقوق الملكیة المكتسبة عند انضمام شریك جدید  بهدف تحدید حصة الشریك المنضم من  

  :بصورة عادلة وحقیقیة وفق مایلي) رأس المال المستثمر(صافي قیمة األصول 

س المال یتم ذلك من خالل تجمیع حقوق الشركاء القدامى في حساب رأ :إما بتجمیع حقوق الشركاء القدامى .1

 :لكل شریك كما یلي

 إقفالها في رأس المال  :زیادة رأس المال باالحتیاطي العام واألرباح المحتجزة من خالل إقفالها في رأس المال

  :بإثبات القید, خ .أ. كونها أرباح تحققت في سنوات سابقة وتوزع بنسبة ت

  

Xxxx 

Xxx 

 

xxx 

xxx  

  إلى المذكورین    من المذكورین                             

  ) أ(رأس المال / احتیاطي عام                         حـ/ حـ 

  ) ب(رأس المال / أرباح محتجزة                         حـ/ حـ

 یخفض رأس المال بمقدارها بالقید :توزیع الخسائر المتراكمة: 

  

Xxxx 

Xxx 

 

  

xxx  

  من المذكورین                                 

  ) أ(رأس المال / حـ

خسائر متراكمة                               / إلى حـ)                      ب(رأس المال / حـ

 وتخفیضه بالجاري المدین, من خالل زیادته بالرصید الجاري الدائن : تعدیل رأس المال بالحسابات الجاریة 

 یتم تعدیل رأس المال بنتیجة إعادة التقدیر من خالل زیادته  : إجراء إعادة تقدیر ألصول وخصوم الشركة

 بأرباحها وتخفیضه بخسائرها
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  وزیادة رأسمال الشركاء بمقدار حصة : قبل االنضمام) غیر الظاهرة في الدفاتر(تقدیر قیمة الشهرة المستترة

 :ر وتوزیعها علیهمكل منهم فیها من خالل إثباتها بالدفات

  

Xxxx 

Xxx 

 

xxx 

xxx  

  شهرة المحل                                 إلى المذكورین/ من حـ

  ) أ(رأس المال / حـ                                                    

  ) ب(رأس المال / حـ                                                   

  

  :توجد عدة طرق لقیاس قیمة الشهرة وتعتمد هذه الطرق على عاملین أساسیین هما: تقدیر وقیاس الشهرة

یعتمد تقدیر وتوقع األرباح في السنوات القادمة على دراسة وتحلیل أرباح : التنبؤ باألرباح المتوقعة مستقبالً   . أ

 )أرباح سنوات سابقةمتوسط (الشركة التاریخیة الفعلیة المحققة خالل السنوات السابقة

 :ویعتمد ذلك على ما یلي:  تقدیر األرباح العادیة  . ب

  تحدید معدل الربح العادي الذي یفترض ان یساوي معدل الفائدة السائد مضافًا إلیه معدل ما یتناسب مع درجة

 المخاطرة

 یساوي الفرق بین األصول والخصوم): رأس المال المستثمر(تحدید صافي األصول 

یتم ذلك وفق الطریقة العلمیة من خالل تقسیم أرباح الشركة إلى أرباح عادیة ناتجة عن استثمار  :قیاس الشهرة

وأرباح غیر عادیة تتحقق للشركة نتیجة الستثمار قیمة الشهرة كونها مصدرًا , صافي قیمة األصول بمعدل ربح عادي

  :وتحتسب الشهرة وفق الخطوات التالیة, للربح غیر العادي

  معدل الربح العادي× ) رأس المال المستثمر(صافي قیمة األصول = ادیة األرباح الع

  األرباح العادیة –األرباح المتوقعة = األرباح غیر العادیة 

  مقلوب نسبة األرباح غیر العادیة× األرباح غیر العادیة  = شهرة المحل 

األرباح , %10معدل الربح العادي  ,100000احتیاطي عام , 400000رأس المال :  إلیك البیانات التالیة: مثال

  .تحدید قیمة شهرة المحل: المطلوب, %12.5معدل الربح غیر العادي , 70000المتوقعة 

  : الحل
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  50000% = 10× ) 100000+  400000= (األرباح العادیة 

  20000=  50000 – 70000= األرباح غیر العادیة

 160000= 100/12.5×  20000= شهرة المحل 

  : اتفاق الشركاء على عدم تجمیع حقوق المالك .2

في حال عدم اتفاق الشركاء على تجمیع الحقوق فالبد من قیام المحاسب بأخذ ذلك بالحسبان من خالل ما 

إعداد مذكرة تسویة للشهرة  المستترة واالحتیاطي واألرباح المحتجزة وتسویة حسابات رأس المال للشركاء :یلي

, الشهرة المستترة(حوال البد من أن یعوض الشریك المنضم عن مقدار حصته في وفي جمیع األ, الثالثة

 :ویتم التعویض.وان یعوض علیه بمقدار حصته من الخسارة المتراكمة) األرباح المحتجزة, االحتیاطي العام

 ال یسجل قید: إما بصورة شخصیة 

 ل الشركة یسجل القیدأو التعویض عن طریق الشركة على أن یستثمر مبلغ التعویض في أعما: 

  رأس المال/ النقدیة                          إلى حـ/ من حـ

  )أ(                                  

  )ب(                                 

 إذا تم التعویض عن طریق الشركة وعلى أن ال یستثمر مبلغ التعویض في أعمال الشركة یسجل القید: 

  جاري الشركاء/ النقدیة                          إلى حـ/ من حـ                      

  )أ(                                                                   

  )ب(                                                                               

وفیما یلي میزانیة شركتهما في , )1, 2(خ بنسبة & تضامن یقتسمان  أشریكان في شركة ) ب, أ: (تمرین

31/12/2010:  

 31/12/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  300000 شهرة المحل  30000

 )أ(      150000   اآلالت  150000  

 )ب(      150000  أ آالت. م) -( )60000( 90000
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 احتیاطي عام  45000 السیارات 90000 

    السیارات.أ. م) -( )30000( 60000

 )أ(جاري    15000 البضاعة  60000

  دائنون      60000 الزبائن 75000 

    فیها. م. د. م) -( )6000( 69000

       قبض  . أ  48000  

       آجیو. م) _(  )3000(  45000

       )ب(جاري الشریك     6000

      النقدیة  60000

420000    420000   

وقد تمت إعادة تقدیر أصول وخصوم الشركة حیث ) ج(وافق الشریكان على انضمام الشریك  1/1/2011بتاریخ 

  :تبین ما یلي

 %10ومعدل الربح غیر العادي  10500تقدر األرباح غیر العادیة المتوقعة مستقبًال بــــ  .4

وأجرت بعض  30000استبدلت الشركة المحرك القدیم لسیارتها بمحرك جدید كلفته  31/12/2010في  .5

 وقد حملت تكلفة المحرك واإلصالحات على السیارات 15000اإلصالحات األخرى للسیارة بلغت تكلفتها 

 نظرًا لعدم كفایته 15000اآلالت بمقدار . أ. یجب زیادة م .6

 بسعر السوق 66000قدرت البضاعة بمبلغ  .7

 30000ة ألوراق القبض ب وقدرت القیمة الحالی, إلفالس المدین بها 15000أعدمت كمبیالة قیمتها  .8

 72000قدرت الدیون الجیدة بــــــــ  .9

 12000وجد دین على الشركة غیر مسجل في الدفاتر قدره  .10

وعلى انضمام , وٕاقفال الحسابات الجاریة بحساب رأس المال, وقد اتفق الشریكان على توزیع االحتیاطي العام

 :والمطلوب. وقد سدد المطلوب منه نقداً . عد االنضمامرأس المال بعد التعدیل وب 1/3بحصة تعادل ) ج(الشریك 

  إثبات القیود الالزمة 

 وحساب النقدیة. تصویر حساب إعادة التقدیر وحساب رأس المال للشریكین 

 إعداد المیزانیة بعد االنضمام.  
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  :الحل

  إعادة التقدیر/  شهرة المحل                          إلى حـ/ من حـ 75000  75000

  مقلوب معدل األرباح غیر العادیة× األرباح غیر العادیة = المحل شهرة 

              =10500  100/10  =105000  

  75000=  30000 – 105000= الزیادة بالشهرة

  السیارات/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 15000  15000

  اآلالت. أ. م/ إلى حـ                  إعادة التقدیر        / من حـ 15000  15000

  إعادة التقدیر/ البضاعة                              إلى حـ/ من حـ 6000  6000

  القبض. أ/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 15000  15000

  إعادة التقدیر /فیها                          إلى حـ. م. د. م/ من حـ 3000  3000

  الدائنین/ إعادة التقدیر                           إلى حـ/ من حـ 12000  12000

27000   

18000 

9000 

رأس المال       /   إلى حـ                 إعادة التقدیر         /  من حـ

  )أ(                                                      

  )ب(                                                     

45000  

30000 

15000 

رأس المال       /   إلى حـ               عام               . أ /  من حـ

  )أ(                                                     

 )      ب(                                                     

 )أ(رأس المال/ إلى حـ                 )     أ(جاري الشریك / من حـ 15000  15000

 ) ب(جاري / إلى حـ                 )       ب(رأس المال / من حـ 6000 6000

  حساب إعادة التقدیر

 البیان                                                    البیان  

 شهرة المحل/ من حـ 75000 السیارات/ إلى حـ 15000

  البضاعة/ من ح  6000  اآلالت. أ. م/ إلى حـ  15000

 فیها. م. د. م/ من حـ 3000 القبض. أ/ إلى حـ 15000

   الدائنون/إلى حـ 12000

   رصید دائن 27000

84000  84000  



ینایام یاس. د                          السنة الثانیة -مقرر شركات أشخاصاالقتصاد                كلیة  –جامعة حماه   

 

81 
 

 رصید منقول 27000 :رأس المال/ إلى حـ 

   )أ( 18000

   )ب( 9000

27000  27000  

  

  )أ( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  150000  

 عام. أ/  من حـ 30000  

 جاري الشریك/ من حـ 15000  

 إعادة التقدیر/ من حـ 18000 رصید  213000

213000  213000  

  )ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  150000 جاري الشریك/ إلى حـ 6000

 عام. أ/  من حـ 15000  

  إعادة التقدیر/ من حـ  9000  رصید  168000

174000  174000  

  

في رأس المال وذلك بسبب تعدیل مجموع حصتي الشریكین = رأس المال المستثمر = صافي قیمة أصول الشركة 

  .رأس المال بمكونات حقوق الملكیة

  صافي أصول الشركة بعد االنضمام 2/3تساوي                ) 168000+ 213000(

  صافي قیمة أصول الشركة بعد االنضمام 1/3تساوي                              ) ج(حصة 

  190500=  3/2×  1/3×  381000) = ج(أي أن حصة
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  :قید االنضمام

  )ج(رأس المال / النقدیة                   إلى حـ/ من حـ 190500 190500

 سداد الشریك الجدید لحصته نقدًا 

  

 1/1/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  571500 شهرة المحل  105000

 )أ(      213000   اآلالت  150000  

 )ب(      168000  أ آالت. م) -( )75000( 75000

 )ج(    190500  السیارات 75000 

    السیارات.أ. م) -( )30000( 45000

    البضاعة  66000

  دائنون      60000 الزبائن 75000 

    فیها. م. د. م) -( )3000( 72000

       قبض  . أ  33000  

       آجیو. م) _(  )3000(  30000

      النقدیة  250500

643500    643500   

  : تمرین

  :كالتالي 1/1/2010وقد كانت میزانیة شركتهما في , خ بالتساوي& شریكان في شركة تضامن یقتسمان  أ) ب, أ(

 1/1/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  300000  المباني  115000  

 )أ(      150000  أ المباني. م) -( )15000( 100000

 )ب(      150000  األثاث 25000 

 احتیاطي عام  20000 األثاث.أ. م) -( )10000( 15000
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 )أ(جارب   15000 البضاعة  90000

 )ب(جاري    15000 الزبائن 105000 

  )أ(قرض الشریك       50000 فیها. م. د. م) -( )10000( 95000

    النقدیة  100000

400000    400000   

وقد تمت إعادة تقدیر أصول وخصوم الشركة حیث ) ج(وافق الشریكان على انضمام الشریك  1/1/2010بتاریخ 

  :تبین ما یلي

 %15ومعدل الربح غیر العادي  7500تقدر األرباح غیر العادیة المتوقعة مستقبًال بــــ  .1

حملت على حساب المباني واهتلكت معها علمًا أن ما یخصها  10000أجرت الشركة صیانة لمبانیها كلفتها  .2

 2500من اإلهتالك 

شحنت إلیها ولم تصلها حتى تاریخ الجرد وقد  2500الشركة بضاعة في نهایة العام السابق تكلفتها اشترت  .3

 .لكنها لم تجرد بحجة عدم وصولها, سجلت في حساب المشتریات

 90000والدیون الجیدة   ,  5000بلغت الدیون المعدومة  .4

 .دفعت نقداً  5000بلغت أتعاب الخبیر  .5

  :وقد اتفق الشریكان على

 توزیع االحتیاطي العام عدم  . أ

 عدم إثبات شهرة المحل في الدفاتر  . ب

 وتحویل قرض الشریك إلى حساب رأسماله, إقفال الحسابات الجاریة بحساب رأس المال  . ت

وقد . صافي قیمة أصول الشركة بعد انضمام مقابل نصف األرباح 1/2بحصة تعادل ) ج(ینضم الشریك   . ث

 :والمطلوب. سدد المطلوب منه نقداً 

 .القیود الالزمةإثبات  - 

 تصویر حساب إعادة التقدیر وحساب رأس المال للشریكین 

 إعداد المیزانیة بعد االنضمام.  
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  :الحل

  مقلوب معدل األرباح غیر العادیة× األرباح غیر العادیة = شهرة المحل 

              =7500   ×100/15  =50000  

  المباني/ إلى حـ          إعادة التقدیر                / من حـ 10000  10000

  إعادة التقدیر/ مباني                              إلى حـ. أ. م/ من حـ 2500  2500

  إعادة التقدیر/ البضاعة                              إلى حـ/ من حـ 2500  2500

  الزبائن/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 5000  5000

  النقدیة/ أتعاب الخبیر                           إلى حـ/ من حـ 5000  5000

  أتعاب الخبیر   /   إعادة التقدیر                       إلى حـ/  من حـ 5000  5000

  

7500  

7500  

 

 

15000 

  رأس المال       /   من حـ

  )أ(     

  إعادة التقدیر/ إلى حـ  )ب(    

 )أ(رأس المال/ إلى حـ)                         أ(جاري الشریك / حـمن  15000  15000

 )ب(رأس المال/ إلى حـ)                       ب(جاري الشریك / من حـ 15000 15000

 )أ(رأس المال/ إلى حـ)                        أ(قرض الشریك / من حـ 50000  50000

  

  حساب إعادة التقدیر

 البیان                                                    البیان  

 المباني. أ. م/ من حـ 2500 المباني/ إلى حـ 10000

  البضاعة/ من ح  2500  الزبائن/ إلى حـ  5000

 رصید مدین 15000 أتعاب الخبیر/ إلى حـ 5000

20000  20000  

 :رأس المال/ من حـ     

 )أ(    7500 رصید منقول 15000

 )ب(    7500    

15000  15000  
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  )أ( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  150000 إعادة التقدیر/ إلى حـ 7500

 قرض الشریك/ من حـ 50000  

 جاري الشریك/ من حـ 15000  

 النقدیة/ من حـ 17500 رصید  225000

232500  232500  

  )ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  150000 إعادة التقدیر / من حـ 7500

 جاري الشریك/  من حـ 15000  

  النقدیة/ من حـ  17500  رصید  175000

174000  174000  

  :لالحتیاطي العاممذكرة التسویة 

  )ج(  )ب(  )أ(  البیان

  -   10000  10000  توزیع االحتیاطي قبل االنضمام

  1000  5000  5000  توزیع االحتیاطي بعد االنضمام

  10000+   )5000(  )5000(  النتیجة

  :مذكرة التسویة للشهرة

  )ج(  )ب(  )أ(  البیان

  -   25000  25000  توزیع الشهرة قبل االنضمام

  25000  12500  12500  االنضمام توزیع الشهرة بعد

  25000+   )12500(  )12500(  النتیجة

  الخصوم –) األصول بعد إعادة تقدیرها+ الشهرة المستترة = (صافي قیمة أصول الشركة قبل االنضمام 
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) =50000+105000 +25000 +92500 +100000 +95000 (– )12500 +10000 +10000 =(

435000  

  دفعت نقداً  435000= الشركة بعد االنضمام  صافي أصول ½ ) =  ج(حصة 

  :قید االنضمام

435000  

17500 

17500 

400000 

  رأس المال / النقدیة                                   إلى حـ/ من حـ

  )أ(  

  )ب(  

  )ج(      

 سداد الشریك الجدید لحصته نقدًا 

 المیزانیة العمومیة بعد االنضمام

 رأس المال  800000  المباني  105000  

 )أ(      225000  أ المباني. م) -( )12500( 92500

 )ب(      175000  األثاث 25000 

  )ج(  400000  األثاث.أ. م) -( )10000( 15000

 احتیاطي عام  20000 البضاعة  92500

    الزبائن 100000 

    فیها. م. د. م) -( )10000( 90000

      النقدیة  530000

820000    820000   
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وقد كانت میزانیة شركتهما في , )2/ 3( خ بنسبة& شریكان في شركة تضامن یقتسمان  أ) ب, أ:  (تمرین

  :كالتالي 31/12/2010

 31/12/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  800000  اآلالت  400000  

 )أ(      440000  اآلالت. أ. م) -( )160000( 240000

 )ب(      360000  السیارات 320000 

 احتیاطي عام  120000 السیارات.أ. م) -( )40000( 280000

    البضاعة  160000

 )ب(جاري    40000 الزبائن 200000 

  الدائنون   160000 فیها. م. د. م) -( )16000( 184000

       أوراق قبض  128000  

       آجیو. م) -(  )8000(  120000

       )أ(جاري     16000

    النقدیة  120000

1120000    1120000   

  

  :وقد تمت إعادة تقدیر أصول وخصوم الشركة حیث تبین ما یلي) ج(بتاریخه  وافق الشریكان على انضمام الشریك 

 %20ومعدل الربح غیر العادي  12000تقدر األرباح غیر العادیة المتوقعة مستقبًال بــــ  .1

حملت على حساب األرباح  14000بلغت نفقات تركیبها  2010بدایة عام  اشترت الشركة آالت جدیدة في  .2

 )سنویاً % 10معدل اهتالك اآلالت (والخسائر

 سنویاً % 15سنویًا واألفضل % 10إن اهتالك السیارات غیر كاف إذ یحتسب على أساس  .3

 ید الزبائنمن رص% 10وتحتسب مؤونة  الدیون المشكوك فیها بمعدل ,  10000بلغت الدیون المعدومة  .4

 114000بلغت القیمة الحالیة ألوراق القبض  .5

  :وقد اتفق الشریكان على. دفعت نقداً  3600بلغت أتعاب الخبیر  .6

 عدم إثبات شهرة المحل في الدفاتر  . أ
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 والحسابات الجاریة ونتیجة إعادة التقدیر, تعدیل رأس المال باالحتیاطي العام   . ب

وقد . األرباح 1/3أصول الشركة بعد االنضمام مقابل صافي قیمة  1/3بحصة تعادل ) ج(ینضم الشریك   . ت

 :والمطلوب. سدد المطلوب منه نقداً 

 إثبات القیود الالزمة  - 

 تصویر حساب إعادة التقدیر وحساب رأس المال للشریكین 

 إعداد المیزانیة  قبل وبعد االنضمام.  

  :الحل

  إعادة التقدیر/ إلى حـاآلالت                                 /  من حـ 14000  14000

  اآلالت. أ. م/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 1400  1400

  السیارات. أ. م/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 20000  20000

  الزبائن/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 10000  10000

  فیها. م. د. م/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 3000  3000

  آجیو.  م/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 6000  6000

  النقدیة/ أتعاب الخبیر                           إلى حـ/ من حـ 3600  3600

  أتعاب الخبیر    /   إعادة التقدیر                       إلى حـ/  من حـ 3600  3600

  

18000  

12000  

 

 

30000 

  رأس المال       /   من حـ

  )أ(     

  إعادة التقدیر/ إلى حـ  )ب(    

120000   

72000 

48000 

  رأس المال/ االحتیاطي العام                        إلى حـ/ من حـ

  )أ(  

  )ب(  

 )أ(جاري الشریك / إلى حـ)                         أ(رأس المال/ من حـ 16000  16000

 )ب(رأس المال/ إلى حـ)                    ب(جاري الشریك / من حـ 40000 40000
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  حساب إعادة التقدیر

 البیان                                                    البیان  

 اآلالت/ من حـ 14000 اآلالت. أ. م/ إلى حـ 1400

     السیارات. أ. م/ إلى حـ  20000

      الزبائن/ إلى حـ  10000

      فیها. م. د. م/ إلى حـ  3000

      آجیو. م/ إلى حـ  6000

 رصید مدین 30000 أتعاب الخبیر/ إلى حـ 3600

44000  44000  

 رأس المال/ من حـ     

 )أ(    18000 رصید منقول 30000

 )ب(    12000    

30000  30000  

  بعد التعدیل وقبل االنضمام) أ( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  440000 إعادة التقدیر/ إلى حـ 18000

 عام. احتیاطي/ من حـ 72000 جاري الشریك/ إلى حـ 16000

   رصید  478000

512000  512000  

  بعد التعدیل وقبل االنضمام)ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  360000 إعادة التقدیر / من حـ 12000

 عام. احتیاطي/ من حـ  48000  

 الشریكجاري /  من حـ 40000  رصید  436000

448000  448000  
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  حساب النقدیة

 البیان                                                    البیان  

 أتعاب الخبیر/ من حـ 3600 1/1رصید 120000

 رصید  116400  

120000  120000  

  

 المیزانیة العمومیة قبل االنضمام وبعد التعدیل

 المالرأس   914000  اآلالت  414000  

 )أ(      478000  أ اآلالت. م) -( )161400( 252600

 )ب(      436000  السیارات 320000 

    السیارات.أ. م) -( )60000( 260000

    البضاعة  160000

    الزبائن 190000 

  الدائنون   160000 فیها. م. د. م) -( )19000( 171000

       أوراق قبض  128000  

       آجیو. م) -(  )14000(  114000

    النقدیة  116400

1074000    1074000   

  

  60000= 100/20×  12000= شهرة المحل : للشهرةمذكرة التسویة 

  )ج(  )ب(  )أ(  البیان

  -   24000  36000  توزیع الشهرة قبل االنضمام

  20000  16000  24000  توزیع الشهرة بعد االنضمام

  20000+   )8000(  )12000(  النتیجة

  الخصوم –) األصول بعد إعادة تقدیرها+ الشهرة المستترة = (صافي قیمة أصول الشركة قبل االنضمام 
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 )=1074000  +60000 (–)160000 = (974000  

  دفعت نقداً   487000= 974000/2= صافي أصول الشركة بعد االنضمام   2/3) =  ج(حصة 

  :قید االنضمام

487000  

12000 

8000 

467000 

  رأس المال / النقدیة                                   إلى حـ/ من حـ

  )أ(  

  )ب(  

  )ج(      

 سداد الشریك الجدید لحصته نقدًا 

  بعد االنضمام) أ( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 رصید قبل االنضمام 478000    

 النقدیة/  من حـ 12000 رصید بعد االنضمام 490000

490000  490000  

  بعد االنضمام) ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 رصید قبل االنضمام 436000  

 النقدیة/  من حـ  8000  رصید بعد االنضمام  444000

444000  444000  

  

 المیزانیة العمومیة بعد االنضمام  

 رأس المال  1401000  اآلالت  414000  

 )أ(      490000  أ اآلالت. م) -( )161400( 252600

 )ب(      444000  السیارات 320000 

 )ج(       467000  السیارات.أ. م) -( )60000( 260000

    البضاعة  160000
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    الزبائن 190000 

  الدائنون   160000 فیها. م. د. م) -( )19000( 171000

       أوراق قبض  128000  

       آجیو. م) -(  )14000(  114000

      النقدیة  603400

1561000    1561000   
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 البحث الخامس

    انفصال شریك من شركة تضامن  

  )حقوق الشریك المنفصلسداد صافي   -التزامات الشریك المنفصل  -حقوق الشریك المنفصل(

  

إن انفصال أو وفاة أحد الشركاء یؤدي إلى انقضاء الشركة ولكن إذا كان عدد الشركاء أكثر من اثنین فإن انفصال 

ولذلك البد من إتباع , شریك منها قد ال یؤدي إلى انقضائها شریطة أن ینص عقد تكوینها على ذلك صراحة

  :لك محاسبیًا ما یليویتطلب ذ, اإلجراءات القانونیة الناظمة

 تحدید حقوق الشریك المنفصل .5

 تحدید التزامات الشریك المنفصل .6

 تحدید صافي حقوقه وتحدید كیفیة سدادها .7

بینما , لذلك یتم إعداد حساب یدعى حساب الشریك المنفصل یتضمن الطرف الدائن منه حقوق الشریك المنفصل

وتشمل حقوق . ورصید هذا الحساب یمثل صافي حقوقهیتضمن الطرف المدین منه التزامات الشریك المنفصل 

  :الشریك المنفصل

 حصة الشریك المنفصل برأس المال 

 رصید الحساب الجاري الدائن للشریك المنفصل 

 قرض الشریك المنفصل 

 حصة الشریك المنفصل في رأس المال المكتسب ومن أرباح إعادة التقدیر 

  تسبق تاریخ االنفصالحصة الشریك المنفصل من أرباح الفترة التي 

 الفوائد والرواتب والمكافأة المستحقة وغیر المدفوعة للشریك 

  :حقوق الشریك المنفصل: أوالً 

  :حصة الشریك المنفصل في رأس المال )1
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  :ویسجل القید, تعتبر أول حق من حقوقه

XXX            XXX         منفصلالشریك ال/ إلى ح(...)                   رأس المال/ من ح                                            (...)

 :بالقید یقفل: رصید الجاري الدائن )2

XXX            XXX         الشریك المنفصل/ إلى ح(..)                   جاري الشریك/ من ح                                            (..)

 : قرض الشریك المنفصل )3

حق القرض بتاریخ االنفصال قد یتفق الشركاء على بقاء القرض لدى الشركة ویعامل معاملة قروض إذا لم یست

الغیر كما یمكن اعتبار قرض الشریك المنفصل حق من حقوقه مستحقًا بتاریخ االنفصال ویتم اقفاله بحساب 

  :الشریك المنفصل بالقید

XXX            XXX         الشریك المنفصل/ إلى ح              (..)     قرض الشریك/ من ح                                            (..)

 :حصة الشریك المنفصل من رأس المال المكتسب )4

هناك عدة احتماالت تتعلق بمعالجة الشهرة وتوزیعها بین الشركاء : حصة الشریك المنفصل في شهرة المحل  .أ 

 :منها

 :وهنا یوجد احتمالین: الدفاتر قبل االنفصالعدم وجود قیمة للشهرة  في  -

حیث یتم إثبات كامل قیمة الشهرة في رأس المال : اتفاق الشركاء على إظهار قیمة الشهرة في الدفاتر .1

 :وتوزیعها بین الشركاء

  :شهرة المحل                                          إلى المذكورین/ من حـ           

  )أ(رأس المال / حـ                                                                       

  )ب(رأس المال / حـ                                                                      

 )ج(ك المنفصل الشری/ حـ                                                                      

  :یسجل القید: رغبة الشركاء في إثبات الشهرة بمقدار حصة الشریك .2

XXX            XXX         الشریك المنفصل/ شهرة المحل                   إلى ح/ من ح                                            (..)

والبد , صل ویبقى جزء منها مستتر وغیر ظاهر في الدفاترهنا تظهر شهرة المحل بمقدار حصة الشریك المنف       

  من االنتباه   

  .خ بین الشركاء الباقین بعد االنفصال&أ. إلى ضرورة إعداد مذكرة تسویة في حال تم تغییر نسبة ت        



ینایام یاس. د                          السنة الثانیة -مقرر شركات أشخاصاالقتصاد                كلیة  –جامعة حماه   

 

95 
 

ها أي عدم إظهار الشهرة ال یعني حرمان الشریك المنفصل من: رغبة الشركاء بعدم إظهار الشهرة في الدفاتر .3

 .البد من تعویض الشركاء الباقین على الشریك المنفصل من خالل إعداد مذكرة تسویة

تعامل الشهرة الموجودة في الدفاتر معاملة أي أصل ثابت آخر من حیث : وجود قیمة سابقة للشهرة في الدفاتر - 

 .إعادة التقدیر

  :خ االنفصالحصة الشریك المنفصل من االحتیاطي العام واألرباح المحتجزة بتاری  .ب 

  :اتفاق الشركاء على توزیعها بالكامل أو توزیعها بمقدار حصة الشریك المنفصل - 

  إلى المذكورین         من المذكورین                                   

  )ا(رأس المال / عام                                                    ح.أ/ ح                        

  )ب(رأس المال / أرباح محتجزة                                             ح / ح                       

  )ج(الشریك المنفصل / ح                                                                                     

  )خ&أ.بة تتوزع بنس(توزیع كامل االحتیاطي واألرباح المحتجزة 

  :أما إذا تم توزیعها بمقدار حصة الشریك المنفصل یسجل القید

 XXX            XXX         الشریك / إلى ح)                   أو األرباح المحتجزة(احتیاطي عام/ من ح

ویبقى جزء هنا تظهر بمقدار حصة الشریك المنفصل (..)                                            المنفصل

خ &أ. والبد من االنتباه إلى ضرورة إعداد مذكرة تسویة في حال تم تغییر نسبة ت, منها هو حصة الشركاء الباقین

  .بین الشركاء الباقین بعد االنفصال

البد من إعداد مذكرة تسویة لها وتخفیض  :اتفاق الشركاء على عدم توزیع االحتیاطي العام واألرباح المحتجزة - 

لمال للشركاء الباقین بمقدار الزیادة التي طرأت على حصتهم فیها وٕاضافة حق الشریك المنفصل حصص رأس ا

 :إلى حقوقه األخرى

  من المذكورین                                   

                xxx                        أ(رأس المال / ح(  
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       xxx              xxx         ج(الشریك المنفصل / إلى ح)                          ب(لمال رأس ا/ ح( 

 :حصة الشریك المنفصل من أرباح إعادة التقدیر )5

الرصید (ویتم إقفال نتیجة , عند إعادة تقدیر أصول وخصوم المنشأة  یفتح حساب إعادة التقدیر

 .خ&أ. المنفصل بنسبة ت إلعادة التقدیر بزیادة رأس المال للشركاء الباقین وحساب الشریك)الدائن

 :حصة الشریك المنفصل من أرباح الفترة التي تسبق تاریخ االنفصال )6

هذا یعني أن الشركة قد حققت أرباحًا من بدایة , قد ینفصل الشریك بتاریخ ال یتطابق مع بدایة أو نهایة السنة المالیة

الشركة بإعداد الحسابات النهائیة بتاریخ العام لتاریخ االنفصال وللشریك المنفصل حق فیه لذلك إما أن تقوم 

حیث محاسبیًا یتم فتح حساب توزیع األرباح , االنفصال أو أن تحدد أرباح الشریك على أساس أرباح سنوات سابقة

  :خ.أ.ت/والخسائر المؤقت على أن یتم إقفاله بنهایة العام في ح

Xxx xxx الشریك المنفصل/ إلى ح)                             مؤقت(خ &.أ. ت/ من ح 

 :الفوائد المدینة والرواتب والمكافآت للشریك المنفصل )7

والرواتب ) فائدة قرض الشریك, الجاري الدائن. ف, رأس المال.ف( إن حق الشریك المنفصل في الفوائد المدینة 

من خالل جعله )تحقالمس (ویجعل حساب الفائدة أو الفرق, والمكافآت مرتبط باستحقاق هذه المبالغ أو جزء منها

  :مدینًا مقابل دانیة الشریك المنفصل

  من المذكورین                               

           xxx                        رأس المال. ف/ ح  

            xxx                      الراتب /ح  

Xxx     xxx                      ج(الشریك المنفصل / إلى ح         / .....            ح( 

  :التزامات الشریك المنفصل: ثانیاً 

  :یقفل بالقید: الحساب الجاري المدین .1

Xxx xxx  جاري الشریك/ إلى ح(...)          الشریك المنفصل/ من ح(..)  

 :تقفل بالقید: مسحوبات الشریك المنفصل .2
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Xxx xxx  مسحوبات الشریك/ إلى ح(...)          الشریك المنفصل/ من ح(..)  

خ بین الشركاء الباقین والشریك &أ.توزع الخسائر المتراكمة بنسبة ت :حصة الشریك من الخسائر المتراكمة .3

  :المنفصل

  من المذكورین                            

           xxx                        أ(رأس المال/ ح(  

            xxx                      ح/ ........  

Xxx     xxx                      الخسائر المتراكمة/ إلى ح    )ج(لشریك المنفصل / ح  

 :حصة الشریك المنفصل من خسائر إعادة التقدیر .4

الرصید (ویتم إقفال نتیجة , عند إعادة تقدیر أصول وخصوم المنشأة  یفتح حساب إعادة التقدیر

  .خ&أ. التقدیر بتخفیض رأس المال للشركاء الباقین وحساب الشریك المنفصل بنسبة ت إلعادة)المدین

 :الفوائد الدائنة والمبالغ المدفوعة مقدماً  .5

الجاري المدین المبالغ المدفوعة مقدمًا من راتب أو مكافأة أو . ف, المسحوبات. ف(تعتبر الفوائد الدائنة 

ومن ثم , اتها في الطرف المدین من حساب الشریك المنفصلالتزامات على الشریك یجب إثب) فائدة قرض

  ):2(خ &تقفل هذه الحسابات بنهایة العام في حساب أ

Xxx        إلى المذكورین(..)                          الشریك المنفصل/ من ح  

xxx                                             المسحوبات. ف/ ح  

xxx                                                 جاري مدین.ف/ ح  

         Xxx                                                 راتب(مبالغ مقدمة / ح,....  

  :یسدد صافي حقوق الشریك المنفصل بإحدى الطرق التالیة: سداد صافي حقوق الشریك المنفصل: ثالثاً 

ي حقوق الشریك المنفصل من موارد الشركة كشخصیة معنویة مستقلة یمكن سداد صاف: من موارد الشركة )1

 :بالقید

   Xx  xx  النقدیة/ إلى ح  (..)          الشریك المنفصل / من ح  
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, أي زیادة استثمارات الشركاء الباقین من خالل شراء حصة الشریك المنفصل: من موارد الشركاء الباقین )2

 :ویسجل القید

Xxx        إلى المذكورین(..)                     الشریك المنفصل/ من ح  

Xxx                                                   أ(رأس المال /ح(  

                           xxx                                                     ب(رأس المال / ح...( 

 :لشریك المنفصل إلى قرضتحویل صافي حقوق ا )3

, یمكن االتفاق مع الشریك المنفصل على تحویل حقوقه إلى قرض یستحق الدفع بعد مدة زمنیة وبمعدل فائدة

  :فیسجل

   Xx  xx  قرض/ إلى ح  (..)          الشریك المنفصل / من ح(...)  

  :ویظهر حساب الشریك المنفصل كما یلي

  )ج(حساب الشریك المنفصل

  )ج(رأس المال/ من حـ  )ج(جاري مدین / إلى ح 

  )ج(جاري دائن / من حـ  )لتاریخ االنفصال 1/1من(فائدة جاري مدین/إلى حـ

لتاریخ  1/1من(فائدة الجاري الدائن/ من حـ  )ج(مسحوبات/ إلى حـ

  )االنفصال

  )إذا اعتبر مستحقاً ) (ج(قرض / من حـ   )لتاریخ االنفصال 1/1من(فائدة المسحوبات/إلى حـ

لتاریخ  1/1المقدمة  من) (ج(فائدة قرض /إلى حـ

  )االنفصال

  ) النتیجة ربح(إعادة التقدیر / من حـ 

لتاریخ  1/1المقدمة من) (ج(مكافأة /إلى حـ

  )االنفصال

  )إذا تقرر توزیعه(عام. احتیاطي/ من حـ 

في حال عدم (رأس المال للشركاء الباقین / من حـ  )االنفصاللتاریخ  1/1المقدم امن) (ج(راتب /إلى حـ

  )توزیع االحتیاطي

  )إذا تقرر إثباتها(شهرة المحل / من حـ  الخسائر المتراكمة إذا تقرر توزیعها/إلى حـ

في حال عدم (رأس المال للشركاء الباقین / إلى حـ 

  )توزیع الخسائر

ر إبقاء إذا تقر (رأس المال للشركاء الباقین / من حـ

  )الشهرة مستترة
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  )ربح مقدر(خ مؤقت &.أ.ت/ من حـ   )النتیجة خسارة(إعادة التقدیر / إلى حـ

لتاریخ  1/1المستحقة  من) (ج(فائدة قرض /من حـ  )خسارة مقدرة(خ مؤقت&.أ. ت/ إلى حـ

  )االنفصال

لتاریخ  1/1المستحقة من) (ج(مكافأة /من حـ  

  )االنفصال

لتاریخ  1/1المستحق امن() ج(راتب /من حـ  

  )االنفصال

لتاریخ  1/1من) (  ج(فائدة رأس المال /من حـ  رصید یمثل صافي حقوق الشریك المنفصل

  )االنفصال

Xxxx Xxxx 

إذا تم السداد من أموال الشركة (النقدیة / إلى حـ

  )النقدیة

  رصید دائن منقول            

تم شراء  إذا(رأس المال للشركاء الباقي /إلى حـ 

  )حصة الشریك المنفصل

  

    تحویل صافي الحقوق إلى قرض) ج(قرض / إلى حـ

    )إذا حرر بالمبلغ كمبیالة(دفع . أ/ إلى حـ

د ) د(إذا اشترى الشریك) (د( رأس المال/ إلى حـ

  وانضم إلى الشركة) ج(صافي حقوق 

  

Xxxx Xxx 

 

تقرر الموافقة على  1/1/2010بتاریخ , شریكان متضامنان یقتسمان األرباح والخسائر بالتساوي) ج, ب, أ: (مثال

  : وقد كانت میزانیة الشركة فیذلك التاریخ كما یلي). ج(انفصال الشریك 

 1/1/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  960000 شهرة المحل  200000

 )أ(      320000   المباني  280000  

 )ب(      320000  أ مباني. م) -( )60000( 220000

 )ج( 320000  السیارات 160000 
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 احتیاطي عام  240000 السیارات.أ. م) -( )40000( 120000

 )أ(جاري    20000 البضاعة  160000

  )ب(جاري    32000 الزبائن 240000 

  دائنون      108000 فیها. م. د. م) -( )20000( 220000

       )ج(جاري الشریك     40000

      النقدیة  400000

1360000    1360000   

  :وقد انتدب خبیر  إلعادة تقدیر أصول الشركة حیث قدم المالحظات التالیة

 %15وغیر العادي , %10ومعدل الربح  العادي  168000تقدر األرباح غیر العادیة المتوقعة مستقبًال بــــ  .1

حملت على حساب المباني واهتلكت معها علمًا أن االهتالك  40000مصروفات صیانة للمباني قدرها هناك  .2

 .4000المحسوب علیها بلغ 

وقد اقفلت هذه , التي أدت إلى زیادة طاقتها اإلنتاجیة 20000تحملت الشركة نفقات تحسین السیارات البالغة  .3

 4000ك الواجب احتسابه النفقات بحساب األرباح والخسائر علمًا أن االهتال

 8000تتضمن البضاعة تكلفة بضاعة مملوكة للغیر موجودة في مخازن الشركة قدرها  .4

 %10ویراد تكوین مؤونة للدیون المشكوك فیها بمعدل  8000بلغت الدیون المعدومة  .5

  :وقد اتفق الشركاء على ما یلي. دفعت نقداً  8800بلغت أتعاب الخبیر  .6

 .عام وتعویض الشریك المنفصل عن حصته فیهعدم توزیع االحتیاطي ال )1

 تعدیل رأس المال للشركاء الباقیین بحساباتهم الجاریة )2

  مناصفة وقد قاما بسداد ) ب, أ(من موارد الشریكین ) ج(تم شراء صافي حقوق الشریك المنفصل

إعادة / : تصویر الحسابات - إثبات القیود الالزمة  - : والمطلوب. المبلغ المطلوب بصورة شخصیة له

  .إعداد المیزانیة بعد االنفصال -/ حساب رأس المال للشریكین, )ج(حساب الشریك المنفصل , التقدیر

  :الحل

  إعادة التقدیر/  شهرة المحل                          إلى حـ/ من حـ 120000  120000

  :شهرة المحل 
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  120000% = 10× ) 240000+ 960000= (األرباح العادیة 

  48000= 120000 - 168000= غیر العادیة األرباح 

  320000=  100/15× 48000= شهرة المحل 

  المباني/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 40000  40000

  إعادة التقدیر/ المباني                         إلى حـ. أ. م/ من حـ 4000  4000

  إعادة التقدیر/ إلى حـ                          السیارات  /  من حـ 20000  20000

  السیارات.أ. م/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 4000  4000

  البضاعة/  إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 8000  8000

  الزبائن/ إلى حـ  إعادة التقدیر                        / من حـ 8000  8000

  فیها . م. د. م/ إعادة التقدیر                           إلى حـ/ من حـ 3200  3200

  النقدیة/أتعاب الخبیر                           إلى حـ/ من حـ 8800  8800

  أتعاب الخبیر / إعادة التقدیر                           إلى حـ/ من حـ 8800  8800

72000   

24000 

24000 

24000 

  إلى المذكورین                        إعادة التقدیر         /  من حـ

  )أ(راس المال  /  ح                                               

  )ب(رأس المال  / ح                                               

  )ج(الشریك المنفصل /حـ  

 )أ(رأس المال/ إلى حـ                 )      أ(جاري الشریك / من حـ 20000  20000

 )ب(رأس المال / إلى حـ                       )      ب(جاري / من حـ 32000 32000

  )ج(الشریك المنفصل/ إلى حـ)                         ج(رأس المال / من حـ 320000  320000

  )ج(جاري / إلى حـ)                   ج(الشریك المنفصل  /من حـ 40000  40000

  

40000  

40000  

 

 

80000 

  رأس المال/ من حـ

  )أ(

  الشریك المنفصل/ إلى حـ)                                          ب(

  عن حصته باالحتیاطي غیر المرغوب بتوزیعه) ج(تعویض الشریك 

384000   

192000 

192000 

  رأس المال/ الشریك المنفصل                        إلى حـ/ من حـ

  )أ(  

  )ب(  

  سداد صافي حقوق الشریك المنفصل من موارد الشركاء مناصفة
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  :إعداد مذكرة التسویة لالحتیاطي

  )ج(  )ب(  )أ(  البیان

  80000  80000  80000  توزیع االحتیاطي قبل االنفصال

  ـــــــــــ  120000  120000  توزیع االحتیاطي بعد االنفصال

  )80000(  40000  40000  النتیجة

  حساب إعادة التقدیر

 البیان                                                    البیان  

 شهرة المحل/ من حـ 120000 المباني/ إلى حـ 40000

  السیارات/ من ح  20000  السیارات. أ. م/ إلى حـ  4000

 المباني. أ. م/ من حـ 4000 البضاعة/ إلى حـ 8000

   الزبائن/إلى حـ 8000

    فیها.د. م/إلى حـ  3200

    أتعاب الخبیر/ إلى حـ   8800

   رصید دائن 72000

144000  144000  

 رصید منقول 72000 :رأس المال/ إلى حـ 

   )أ( 24000

   )ب( 24000

   )ج(الشریك المنفصل 24000

72000  72000  

  )أ( حساب رأس مال     

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  320000 الشریك المنفصل/ إلى حـ 40000

 إعادة التقدیر/ من حـ 24000  
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 جاري الشریك/ من حـ 20000  

 الشریك المنفصل/ من حـ 192000 رصید  516000

556000  556000  

  )ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  320000 )ج(الشریك المنفصل / إلى حـ 40000

  إعادة التقدیر/ من حـ 24000  

  )ب(جاري / من حـ  32000  

  الشریك المنفصل/ من حـ  192000  رصید  528000

568000  568000  

  )ج(الشریك المنفصلحساب 

 البیان                                                    البیان  

 )ج(رأس المال / من حـ 320000 )ج(جاري /إلى حـ 40000

  إعادة التقدیر/ من حـ 24000  

  رأس المال/ من حـ  80000  

  )أ( 40000    

  )صافي الحقوق(رصید دائن  384000
  

  )ب( 40000

424000  424000  

 رصید منقول  384000 رأس المال/ إلى حـ  

      )أ(          192000

      )ب(         192000

384000   384000   

 1/1/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  1044000 شهرة المحل  320000

 )أ(      516000   المباني  240000  

 )ب(      528000  أ مباني. م) -( )56000( 184000
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 عام   . أ  240000 السیارات 180000 

 دائنون  108000 السیارات.أ. م) -( )44000( 136000

    البضاعة  152000

         الزبائن 232000 

    فیها. م. د. م) -( )23200( 208800

    النقدیة  391200

1392000   1392000   

  

) ج(رغب الشریك  1/1/2010بتاریخ , شریكان متضامنان یقتسمان األرباح والخسائر بالتساوي) ج, ب, أ:( مثال

  : وقد كانت میزانیة الشركة فیذلك التاریخ كما یلي. باالنفصال

 1/1/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  1390000  المباني  840000  

 )أ(      750000  أ مباني. م) -( )120000( 720000

 )ب(      360000  السیارات 560000 

 )ج( 280000  السیارات.أ. م) -( )160000( 400000

 احتیاطي عام  180000 البضاعة  200000

    الزبائن 200000 

  دائنون      430000 فیها. م. د. م) -( )20000( 180000

      النقدیة  500000

        

        

2000000    2000000   

  :وقد انتدب خبیر  إلعادة تقدیر أصول الشركة حیث قدم المالحظات التالیة

 %.10ومعدل الربح غیر العادي  215000والمتوقعة مستقبًال بـــــ  200000تقدر األرباح العادیة  بــــ  .1

 60000اهتالك المباني غیر كاف یجب زیادته بمبلغ  .2
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 44000وجدت بضاعة تالفة تكلفتها  .3

 من رصید الزبائن%20ویراد تكوین مؤونة للدیون المشكوك فیها بمعدل  20000المعدومة بلغت الدیون  .4

  :وقد اتفق الشركاء على ما یلي. 4000هناك دین على الشركة لم یسجل في الدفاتر قدره  .5

 عدم إثبات شهرة المحل في الدفاتر وٕابقاؤها مستترة )1

 .توزیع االحتیاطي العام بمقدار حصة الشریك المنفصل فقط  )2

 .سداد صافي حقوق الشریك المنفصل من أموال الشركة نقداً  )3

 :المطلوب. بین الشریكین الباقیین) 1,  2(تغییر نسبة توزیع األرباح والخسائر بعد االنفصال لتصبح  )4

  إثبات القیود الالزمة 

 حساب رأس المال للشریكین, )ج(ساب الشریك المنفصل ح, إعادة التقدیر: / تصویر الحسابات ./ 

 إعداد المیزانیة بعد االنفصال.  

  :الحل

  : شهرة المحل       

  15000= 200000 - 215000= األرباح غیر العادیة 

  150000=  100/10× 15000= شهرة المحل 

  البضاعة/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 44000  44400

  المباني.أ. م/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 60000  60000

  الزبائن/ إعادة التقدیر                          إلى حـ/ من حـ 20000  20000

  فیها . م. د. م/ إعادة التقدیر                           إلى حـ/ من حـ 16000  16000

  الدائنین / إعادة التقدیر                           إلى حـ/ من حـ 40000  40000

  

60000  

60000  

60000  

 

  

  

180000 

  من المذكورین       

  )أ(راس المال  /  ح 

  )ب(رأس المال  / ح 

  إعادة التقدیر/ إلى ح)                         ج(الشریك المنفصل /ح

  )ج(الشریك المنفصل/ إلى حـ)                         ج(المال رأس / من حـ 280000  280000

)                  ج(الشریك المنفصل / احتیاطي عام                           إلى حـ/ من ح 60000  60000
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50000   

50000 

  )أ(رأس المال / من حـ

  الشریك المنفصل/ إلى حـ                                           

  عن حصته بالشهرة غیر المرغوب بتوزیعها) ج(تعویض الشریك 

  )    ب(رأس المال / إلى ح)                           أ(رأس المال / من ح 20000  20000

330000  330000 

  

  النقدیة/ إلى حـ          الشریك المنفصل              / من حـ

  سداد صافي حقوق الشریك المنفصل من موارد الشركة

  :إعداد مذكرة التسویة للشهرة

  )ج(  )ب(  )أ(  البیان

  50000  50000  50000  توزیع الشهرة قبل االنفصال

  ـــــــــــ  50000  100000  توزیع الشهرة بعد االنفصال

  )50000(  ــــــــــــ  50000  النتیجة

  :اعداد مذكرة تسویة لالحتیاطي

  )ب(  )أ(  البیان

  60000  60000  توزیع االحتیاطي قبل االنفصال

  40000  80000  توزیع االحتیاطي بعد االنفصال

  )20000(  20000  النتیجة

  

  حساب إعادة التقدیر

 البیان                                                    البیان  

   البضاعة/ إلى حـ 44000

      الزبائن/ إلى حـ  20000

   فیها. م .د. م/ إلى حـ 16000

   مباني. أ . م/إلى حـ 60000

 رصید 180000  الدائنین/ إلى ح  40000

180000  180000  

 رأس المال/ إلى ح   رصید منقول 180000

 )أ( 60000  
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 )ب( 60000  

 )ج(الشریك المنفصل 60000  

180000  180000  

  )أ( حساب رأس مال     

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید   750000 إعادة التقدیر/ إلى حـ 60000

   الشریك المنفصل/ إلى حـ 50000

   )ب(رأس المال / إلى حـ 20000

   رصید بعد االنفصال 620000

750000  750000  

  )ب( حساب رأس مال 

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  360000  إعادة التقدیر/ إلى حـ 60000

  )أ(رأس المال / من حـ  20000  رصید بعد االنفصال  320000

380000  380000  

  )ج(حساب الشریك المنفصل

 البیان                                                    البیان  

 )ج(رأس المال / من حـ 280000 عادة التقدیر/  إلى حـ 60000

  إحتیاطي عام/ من حـ 60000  

  )أ(رأس المال / من حـ  50000  )صافي الحقوق(رصید دائن  330000

390000  390000  

 منقولرصید   330000 النقدیة/ إلى حـ  330000

330000   330000   
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 المیزانیة العمومیة بعد االنفصال

 رأس المال  940000   

 )أ(      620000   المباني  840000  

 )ب(      320000  أ مباني. م) - ( )180000( 66000

 عام   . أ  120000 السیارات 560000 

 دائنون  470000 السیارات.أ. م) - ( )160000( 400000

    البضاعة  156000

         الزبائن 180000 

    فیها. م. د. م) - ( )36000( 144000

    النقدیة  170000

1530000   1530000   

  

تم  1/5/2010وبتاریخ . على التوالي) 1, 1, 2(خ بنسبة ,شركاء متضامنون یقتسمون أ) ج, ب, أ: (تمرین

  : عن الشركة  وكان میزان المراجعة للشركة كما یلي ) ج(انفصال 

 الحسابات الدائنة الحسابات المدینة دائن مدین

)أ(رأس المال  شهرة محل 500000 200000  

1/1/2010بضاعة  400000 300000 )ب(رأس المال    

)ج(رأس المال  األثاث 300000 120000  

األثاث. أ. م مشتریات 48000 900000  

 30000  دائنون   مصاریف عمومیة 87900 

)أ(راتب الشریك  1150000 20000  مبیعات 

)ب(مسحوبات  19100 10000 )ب(جاري    

)ج(مسحوبات  15000 30000  حسم مكتسب 

)أ(جاري   52400   

  مدینون  237600

  أوراق قبض  120000

  مصرف  500000

  المجموع 2520000 2520000

:فإذا علمت ما یلي  
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 س.ل) 535000(بمبلغ  1/5/2010تقدر البضاعة الباقیة في   .أ 

 سنویاً % 10یستهلك األثاث بمعدل   .ب 

 س.ل 66000هناك مصروفات مستحقة لم تدفع بعد بمبلغ   .ج 

وعلى المسحوبات بمعدل , سنویاً %) 12(فائدة على رأس المال بمعدل ینص عقد الشركة على احتساب   .د 

 .س.ل 13100راتبًا شهریًا قدره ) أ(ویتقاضى الشریك , سنویاً % 6

:المطلوب  

 )ج( بمناسبة انفصال الشریك 1/5/2010تنظیم الحسابات الختامیة للشركة عن الفترة المنتهیة بتاریخ  .1

 وحساب الشریك المنفصل) ب, أ(تصویر حساب جاري الشریكین  .2

 .بشیك مسحوب على المصرف) ج(تنظیم المیزانیة العمومیة للشركة بعد سداد صافي حقوق الشریك المنفصل  .3

    :الحل

  :1/5/2010حتى  2010 1/1إن الفترة المالیة التي یتم القیاس عنها هي من 

 س.ل 4000=  4/12× % 10 120000= اهتالك األثاث  - 

 س. ل  96000= 66000+  30000= ریف العمومیة ما یخص الفترة من المصا - 

 :فائدة رأس المال - 

  20000=   4/12× % 12×  500000)= أ(للشریك 

  48000= المجموع            16000=  4/12× % 12×  400000) =ب(للشریك 

  12000=  4/12× % 12×  300000) = ج(للشریك 

  :فائدة المسحوبات  - 

  400= المجموع            100=   2/12× % 6×  10000) =ب(للشریك 

  300=  2/12× % 6×  30000) = ج(للشریك 

 32400=  20000 - 52400[إذًا  20000حیث أن المسدد  52400=  4×  13100) = أ(راتب الشریك  - 

 .])أ(مبلغ مستحق للشریك 
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  حساب المتاجرة

 البیان                                                    البیان  

 المبیعات/ من حـ  1150000   1/1بضاعة / إلى حـ 300000

 حسم مكتسب/ من حـ 15000 المشتریات/ إلى حـ 900000

 بضاعة  آخر المدة/ من حـ 535000  

   خ. أ/ رصید مجمل الربح إلى حـ 500000

1700000  1700000  

  خُ & حساب أ

 البیان                                                    البیان  

المتاجرة       / من حـ   500000 اهتالك األثاث  / إلى حـ 4000

   عمومیة. م/ إلى حـ 96000

   )2(خ. أ/ رصید صافي الربح إلى حـ 400000

500000  500000  

  )2(خ& حساب أ 

 البیان                                                    البیان  

 خ& أ / من حـ  400000 فائدة رأس المال  / إلى حـ 48000

 فائدة المسحوبات/ من حـ 400 )أ(راتب / إلى حـ 52400

  رصید الربح القابل للتوزیع  300000

 خ& أ. ت/ إلى حـ

  

400400  400400  

  خ& توزیع أ / حساب

 البیان                                                    البیان  

 )2(خ& أ / من حـ  300000 إلى المذكورین 300000

   )أ(جاري /حـ 150000 

   )ب(جاري/حـ 75000 

    )ج(الشریك المنفصل / حـ75000 
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300000  300000  

  )أ( جاري/ حساب

 البیان                                                    البیان  

 رأس المال. ف/ من حـ  20000 1/1رصید  52400

 راتب الشریك/ من حـ 32400  

 خ&أ. ت/ من حـ 150000 1/5/2010رصید دائن مرحل  150000

202400  202400  

  )ب( جاري/ حساب

 البیان                                                    البیان  

 1/1رصید  19100 المسحوبات/ إلى حـ 10000 

 رأس المال. ف/ من حـ  16000 المسحوبات. ف/ إلى حـ 100

 خ&أ. ت/ من حـ 75000 1/5/2010رصید دائن مرحل  100000

110100  110100  

  )ج(الشریك المنفصل /حساب

 البیان                                                    البیان  

 من رأس المال 300000 المسحوبات/ إلى حـ 30000 

 رأس المال. ف/ من حـ  12000 المسحوبات. ف/ إلى حـ 300

 خ&أ. ت/ من حـ 75000 المصرف/ إلى حـ 356700

387000  387000  

 1/5/2010المیزانیة العمومیة بعد االنفصال في 

 رأس المال  900000 شهرة المحل  200000

 )أ(      500000   األثاث  120000  

 )ب(      400000  أ أثاث. م) -( )52000( 68000

 جاري الشركاء   250000 البضاعة  535000

 )أ( 150000  الزبائن  237600

 )ب( 100000  أوراق قبض  120000
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 دائنون  87900 المصرف  143300

 مصارف عمومیة مستحقة  66000   

1303900   1303900   
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  المعالجة المحاسبیة النقضاء وتصفیة شركات التضامن 

, یقصد بتصفیة الشركة مجموعة اإلجراءات الضروریة إلنهاء الوجود المادي للشركة من خالل سداد ما علیها

ویتولى عملیة , موجوداتها إلى نقدیة وسداد حقوق الشركاء) بیع(وتحصیل مالها من دیون باإلضافة إلى تحویل 

اء على ذلك ویمثل هذا المصفي الشخصیة التصفیة الشركاء أو یعین مصفي من قبل المحكمة إذا لم یتفق الشرك

ومن أسباب . المعنویة للشركة أمام الغیر باعتبار أن شخصیة الشركة تبقى موجودة لحین إتمام إجراءات التصفیة

  : التصفیة

 انتهاء المدة المحددة للشركة في عقد التأسیس إال إذا اتفق الشركاء على تحدید مدة جدیدة - 

 من أجلهاانجاز األعمال التي تكونت  - 

 انضمام أو اندماج الشركة إلى شركة أخرى - 

 انسحاب أو وفاة أو إفالس أحد الشركاء  - 

 وجود حكم قضائي بحل وانقضاء الشركة - 

 الذي تأسست علیه) العقد(شراء أحد الشركاء لحصص باقي الشركاء مما یفقد الشركة األساس القانوني - 

  :د له من إتباع أولویة السداد التالیةوعند قیام المصفي بسداد دیون الغیر على الشركة الب

 مصاریف التصفیة وأتعاب المصفي, سداد المصاریف القضائیة .1

 الدیون المضمونة برهن, الرواتب المستحقة, مثل الضرائب: سداد الدیون الممتازة .2

 )دفع. أ, دائنین ( سداد الدیون العادیة للدائنین  .3

 سداد قرض الشریك .4

 ).األرصدة الدائنة لحسابات رأس المال(سداد صافي حقوق الشركاء  .5

  : أنواع التصفیة

 التصفیة السریعة - 

 التصفیة التدریجیة - 

هي التصفیة التي یتم فیها بیع موجودات الشركة دفعة واحدة أو على دفعات خالل فترة  : التصفیة السریعة  .أ 

 .لتصفیة دفعة واحدةقصیرة جدًا وتحصیل دیونها ولكن ال یتم سداد االلتزامات إال في نهایة عملیة ا
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تتوقف المعالجة المحاسبیة لبیع أصول الشركة وفقًا لكیفیة بیعها  :بیع أصول الشركة وتحویلها إلى نقدیة .1

ویتم فتح حساب , حیث یتم فتح حساب التصفیة إذا تم بیعها دفعة واحدة, دفعة واحدة أم على دفعات

 ):كل أصل على حدا(نتیجة التصفیة إذا تم بیعها على دفعات 

 بتكلفة األصول المباعة والدیون  یتم جعل حساب التصفیة مدیناً : بیع األصول دفعة واحدة

 :المحصلة

  األصول/ التصفیة                             إلى حـ/ من حـ

  كما تقفل مخصصات اهتالك األصول الثابتة والمؤونات بحساب التصفیة بجعله دائنًا بهذه

  الحسابات       

  التصفیة/ إلى حـ المؤنات واالهتالكات                / من حـ                    

 ثم یتم إثبات قید البیع وتحصیل قیمة هذه األصول المباعة بالقید: 

  التصفیة/ النقدیة                               إلى حـ/  من حـ

  :من خالل جعلها مدینة وحساب النقدیة دائن: سداد الدیون الممتازة .2

 من المذكورین 

  ضریبة الدخل/ حـ  

  النقدیة/ إلى حـ                                 اتعاب المصفي   / حـ      

  .وتقفل هذه المصروفات بحساب التصفیة            

   :سداد دیون الغیر .3

  من المذكورین                  

  القروض/ حـ                  

  النقدیة/ ـإلى ح)                                   دفع. أ(الدائنین أو / حـ                 
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یتم فتح حساب رأس المال للشركاء الذي تقفل فیه الحسابات المتعلقة : تجمیع حقوق والتزامات الشركاء .4

( والحسابات الشخصیة للمالك ) خسائر متراكمة, أرباح محتجزة, احتیاطي عام( بحقوق الملكیة 

 )الحسابات الجاریة المدینة والدائنة

 :یتم مایليبعد االنتهاء من إجراءات التصفیة  .5

 خ المتفق علیها بعقد الشركة&أ. وتوزیع الرصید على الشركاء بنسبة ت : ترصید حساب التصفیة  .أ 

یظهر رصید مدین یمث النقدیة السائلة المتبقیة والتي یجب أن تتساوى مع  :ترصید حساب النقدیة  .ب 

 )مجموع أرصدة حسابات رأس المال للشركاء(صافي حقوق الشركاء 

حیث یمثل الرصید الدائن صافي حقوق الشریك على الشركة  :لمال للشركاءترصید حساب رأس ا  .ج 

ثم یتم سداد هذه األرصدة  عن , بینما یمثل الرصید المدین صافي التزامات الشریك تجاه الشركة

 طریق النقدیة

 :هنا یوجد احتماالن هما :إذا كان رصید رأس المال مدین  .د 

 الشریك بسداد صافي التزاماتهیقوم : الشریك ذو الرصید المدین میسور 

  ًهنا یتحمل الشركاء الباقین التزامات الشریك المعسر بنسبة : الشریك ذو الرصید المدین معسرا

 :حصصهم في رأس المال فیسجل

  رأس المال/ من حـ           

  )أ(                

  )ج( رأس المال/ إلى حـ)                                ب(               

  على الشریكین الباقیین بنسبة حصصهم في رأس المال) ج(توزیع صافي التزامات الشریك 

  بعد ذلك یتم سداد ما تبقى من حقوق الشركاء الباقیین بالنقدیة المتوفرة لدى الشركة

  :مثال

قرر  1/1/2010وبتاریخ , على التوالي) 2, 3(شریكان في شركة تضامن یقتسمان األرباح والخسائر بنسبة ) ب, أ(

  :وقد كانت میزانیتها بذلك التاریخ كما یلي, الشریكان تصفیة شركتهما النتهاء األعمال التي أنشئت من أجلها
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  1/1/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  320000  المباني  150000  

 )أ(      200000  أ المباني. م) -( )20000( 130000

 )ب(      120000  اآلالت 160000 

 احتیاطي عام  40000 اآلالت.أ. م) -( )40000( 120000

  الدائنون   105000  األثاث    40000

    البضاعة  60000

    الزبائن 50000 

      فیها. م. د. م) -( )10000( 40000

       )أ(جاري     10000

    النقدیة  65000

465000    465000   

  :وقد قام المصفي بما یلي

  144000على المباني بقیمة مقدرة قدرها ) أ(استولى الشریك  

  300000بلغ المتحصل من بیع أصول الشركة الباقیة وتحصیل دیونها 

  15000سدد المصفي دیون الشركة بعد أن تنازلوا عن مبلغ 

  سددت نقداً  9000بلغت مصاریف التصفیة 

  تسجیل القیود الالزمة لعملیة التصفیة - : المطلوب

 حساب التصفیة الضروریة تصویر - 

  :الحل

 

144000 

20000  

 

150000 

14000 

  من المذكورین                                   إلى المذكورین

المباني/ حـ)                                  أ(رأس المال / حـ   

التصفیة/ مباني                                      حـ. أ. م/ حـ  

على المباني) أ(الشریك استیالء   
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31000   

160000 

40000 

60000 

50000 

  التصفیة                                   إلى المذكورین/ من حـ

  اآلالت/ حـ  

  األثاث/ حـ  

  البضاعة/ حـ  

  الزبائن/ حـ  

  إقفال األصول المباعة والدیون المحصلة

  

40000 

10000 

 

 

50000 

  من المذكورین

  آالت. أ . م/ حـ

  التصفیة/ فیها                                إلى حـ. م. د. م/ حـ

  إقفال المخصصات والمؤونات

  التصفیة/ النقدیة                                   إلى حـ/ من حـ 300000  300000

  إثبات عملیة البیع وتحصیل الدیون

105000   

90000 

15000 

  إلى المذكورین                 الدائنین                 / من حـ

  النقدیة/ حـ  

  التصفیة/ حـ  

  سداد الدیون بعد الحصول على خصم 

  النقدیة/ مصاریف التصفیة                       إلى حـ/ من حـ 9000  9000

  سداد مصاریف التصفیة 

  التصفیة. م/ التصفیة                                 إلى حـ/ من حـ 9000  9000

  إقفال مصاریف التصفیة

40000   

24000 

16000 

  رأس المال/ احتیاطي عام                            إلى حـ / من حـ

  )أ(  

  )ب(  

  توزیع االحتیاطي العام

  )أ(جاري / إلى حـ)                          أ(رأس المال / من حـ 10000 10000

 بحساب رأسماله) أ(إقفال جاري 

60000   

36000 

  رأس المال/ التصفیة                                إلى حـ/ من حـ

  )أ(  
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  )ب(   24000

 توزیع أرباح التصفیة وٕاقفال حسابها

  

106000  

160000 

 

 

2266000 

  رأس المال/ من حـ

  )أ( 

  النقدیة/ إلى حـ)                                      ب(

 سداد صافي حقوق الشریكین

  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

 من المذكورین 14000 إلى المذكورین  310000

  من المذكورین  50000  التصفیة. م/ إلى حـ  9000

 النقدیة/ من حـ 300000 )أرباح التصفیة(رصید دائن 60000 

 الدائنین/ من حـ 15000  

379000  379000  

 رصید منقول 60000 :رأس المال/ إلى حـ 

   )أ( 36000

   )ب( 24000

60000  60000  

  حساب النقدیة

 البیان                                                    البیان  

 التصفیة. م/ من حـ 9000 رصید 65000

  الدائنین/ من حـ  90000  التصفیة/  إلى حـ  300000

 رصید مدین 266000   

365000  365000  

 :رأس المال/ من حـ   رصید منقول  266000

 )أ( 106000   

 )ب( 160000   

266000  266000  
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  حساب رأس المال للشریكین

 البیان  )ب()                                                   أ( البیان   )ب( )أ(

 رصید  120000 200000 إلى المذكورین   144000

  احتیاطي عام/ من حـ  16000  24000  )أ(جاري /  إلى حـ    10000

 التصفیة/ من حـ  24000 36000 رصید     160000 106000

260000 160000  260000 160000    

  رصید منقول  160000 106000 النقدیة/ إلى حـ 160000 106000

106000 160000  106000 160000  

  

  :مثال

وبتاریخ , على التوالي) 3, 3, 4(شركاء في شركة تضامن یقتسمون األرباح والخسائر بنسبة ) ج, ب ,أ(

  :وقد كانت میزانیتها بذلك التاریخ كما یلي, تقرر تصفیة شركتهم النتهاء األعمال التي أنشئت من أجلها 1/1/2010

  1/1/2010المیزانیة العمومیة 

أصول   430000

  مختلفة

 الرأس الم  220000

 )أ(      80000   )ج(جاري   13000

 )ب(      80000  النقدیة 33800

 )ج(   60000    

  )ب(جاري    15000    

 الدائنون  240000  

  مصاریف مستحقة   1800  

476800  476800   

  :فإذا علمت ما یلي

 300000بیعت أصول الشركة بمبلغ  .1
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  8000تبین وجود دین على الشركة غیر مسجل في الدفاتر قدره  .2

 سدد المصفي المصاریف المستحقة نقدًا وسدد الدائنین .3

 سددت نقداً  36000بلغت ضریبة الدخل على الشركة  .4

 نقداً  6000سدد المصفي مصاریف التصفیة البالغة  .5

 :المطلوب. تبین أن الشریك ج معسر .6

 وتصویر حسابات التصفیة الضروریة ,إثبات القیود الالزمة للتصفیة - 

  :الحل

  األصول/ التصفیة                                   إلى حـ/ من حـ 430000  430000

  إقفال األصول المباعة 

التصفیة          / النقدیة                                    إلى حـ/من حـ 300000 300000

  إثبات قید البیع

  الدائنین/ التصفیة                                  إلى حـ/ من حـ 8000  8000

  النقدیة/ الدائنین                                  إلى حـ/ من حـ 248000  248000

  سداد الدیون        

  النقدیة/ مصاریف المستحقة                       إلى حـ/ من حـ 1800  1800

  سداد مصاریف مستحقة 

  النقدیة/ ضریبة الدخل                           إلى حـ/ من حـ 36000  36000

  سداد الضریبة

  ضریبة الدخل/ التصفیة                                إلى حـ/ من حـ 36000  36000

  النقدیة/ التصفیة                              إلى حـ. م/ من حـ 6000  6000

  التصفیة. م/ التصفیة                                 إلى حـ/ حـمن  6000  6000

  إقفال مصاریف التصفیة

  

72000  

54000  

54000 

 

 

 

180000 

  رأس المال/ من حـ

  )أ( 

  )  ب(

  التصفیة/ إلى حـ)                                         ج(

 إقفال حساب التصفیة وتوزیع خسارة التصفیة

  )ج(جاري /إلى حـ )                        ج(رأس المال/ من حـ 13000  13000
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  )ب(رأس المال / إلى حـ)                           ب(جاري / من حـ 15000  15000

  

3500  

3500  

 

 

7000 

  رأس المال/ من حـ

  )أ(

  )ج(رأس المال / إلى حـ)                                          ب(

  بنسبة حصصهما في رأس المال) ب,أ(بین الشریكین ) ج(توزیع إعسار 

  

4500  

  رأس المال/ من حـ 

  )أ(

  النقدیة/ إلى حـ)                                         ب(

  بالنقدیة المتبقیة) ب&أ(سداد صافي حقوق الشریكین 

  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

 النقدیة/ من حـ 300000 األصول / إلى حـ 430000

      الدائنین/ إلى حـ  8000

رصید مدین   180000  الدخل. ض/ إلى حـ  36000

  )خسارة(

   التصفیة. م/ إلى حـ 6000 

480000  480000  

 رأس المال/ إلى حـ   رصید منقول 180000

 )أ( 72000   

 )ب( 54000   

 )ج( 54000   

180000  180000  

  

  حساب النقدیة

 البیان                                                    البیان  

 الدائنین/ من حـ 248000 رصید 33800

  مستحقة. م/ من حـ  1800  التصفیة/  إلى حـ  300000
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. ض/ من حـ  36000    

  الدخل

  التصفیة. م/ من حـ  6000    

 رصید مدین 42000   

333800  333800  

 :رأس المال/ من حـ   رصید منقول  42000

 )أ( 4500   

 )ب( 37500   

42000  42000  

  

  حساب رأس المال للشریكین

 البیان  )ج(  )ب()                                                   أ( البیان   )ج(  )ب( )أ(

 رصید  60000  80000 80000 )ج(جاري   13000  -  - 

  )ب(جاري   -   15000  -   التصفیة  54000  54000  72000

 رصید مدین  7000  -  -  رصید دائن  -  41000 8000

80000 95000 67000  80000 95000  67000   

 رصید منقول  -   41000 8000 رصید منقول 7000 - -

 رأس المال/ إلى حـ  3500 3500

 )ج(

رأس المال / من حـ  7000   

 )ب,أ(

4500 37500           

8000 41000 7000  8000 41000 7000  

  

تقرر تصفیة  1/1/2010وبتاریخ , شركاء في شركة تضامن یقتسمون األرباح والخسائر بالتساوي) ج, ب, أ(: مثال

  :التاریخ كما یلي وقد كانت میزانیتها بذلك, شركتهم النتهاء األعمال التي أنشئت من أجلها

  1/1/2010المیزانیة العمومیة 

 رأس المال  360000  أصول مختلفة  220000
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 )أ(      125000   النقدیة   40000

الخسائر  240000

 المتراكمة

 )ب(      115000 

 )ج(   120000    

  القرض   60000    

 الدائنون  80000  

500000  500000   

  :فإذا علمت ما یلي

 نقداً  74000أصول الشركة بمبلغ بیعت  .1

 تم سداد جزء من دیون الشركة بمقدار النقدیة المتبقیة .2

 تم سداد القرض  .3

 سددت نقداً  36000بلغت ضریبة الدخل على الشركة  .4

 نقداً  4000سدد المصفي مصاریف التصفیة البالغة  .5

 :المطلوب. تبین أن جمیع الشركاء معسرون .6

 وتصویر حسابات التصفیة الضروریة, إثبات القیود الالزمة للتصفیة - 

  :الحل

  األصول/ التصفیة                                   إلى حـ/ من حـ 220000  220000

  إقفال األصول المباعة 

التصفیة          / النقدیة                                    إلى حـ/من حـ 74000 74000

  إثبات قید البیع

  النقدیة/ التصفیة                              إلى حـ. م/ حـمن  4000  4000

  التصفیة. م/ التصفیة                                 إلى حـ/ من حـ 4000  4000

  إقفال مصاریف التصفیة

  النقدیة/ القرض                                   إلى حـ/ من حـ 60000  60000

  

50000  

50000  

 

 

 

  رأس المال/ من حـ

  )أ( 

  )  ب(
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  التصفیة/ إلى حـ)                                         ج( 150000  50000

  إقفال حساب التصفیة وتوزیع خسارة التصفیة

30000  5000 

15000 

10000 

  الدائنین                                 إلى المذكورین/ من حـ

  )أ(                                              

  )  ب(                                                    

  )   ج(                                                    

  تحمیل الدائنین بجزء من إعسار الشركاء

  النقدیة/ إلى حـ        الدائنین                          / من حـ 50000  50000

  سداد باقي الدیون        

  

  حساب التصفیة

 البیان                                                    البیان  

 النقدیة/ من حـ 74000 األصول / إلى حـ 220000

رصید مدین   150000 التصفیة. م/ إلى حـ 4000 

  )خسارة(

224000  224000  

 رأس المال/ إلى حـ   رصید منقول 150000

 )أ( 50000   

 )ب( 50000   

 )ج( 50000   

150000  150000  

  

  حساب النقدیة

 البیان                                                    البیان  

  القرض/من حـ  60000 رصید 40000

  التصفیة. م/ من حـ  4000  التصفیة/  إلى حـ  74000

 رصید مدین 50000   
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114000  114000  

 الدائنین/ من حـ 50000  رصید منقول  50000

50000  50000  

  

  حساب رأس المال للشریكین

 البیان  )ج(  )ب()                                                   أ( البیان   )ج(  )ب( )أ(

 رصید  120000  115000 125000 الخسائر المتراكمة  80000  80000 80000

  رصید مدین  10000  15000   5000  التصفیة  50000  50000  50000

130000 130000 130000  130000 130000  130000   

 الدائنین/ من حـ  -   41000 8000 رصید منقول 10000 15000 5000

5000 15000 10000  5000 15000 10000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




