المحاسبة في شركات التضامن


ِذبٚساٌفصً:








-1رؼش٠فاٌششوخٚأٔٛاعاٌششوبد
ِ-2فَٛٙاٌّذبعجخفٟششوبداٌزضبِٓ
-3رىٕٙ٠ٛب(رؤع١غٙب)ٚإػذاداٌمٛ١داٌّذبعج١خاٌخبصخ 
-4رٛص٠غاالسثبحٚاٌخغبئش 
ٚ-5جٗاالخزالففٟاٌمٛائُاٌّبٌ١خثٓ١ششوبداٌزضبِٓٚإٌّشآداٌفشد٠خ

تعريف الشركة :


ػمذٍ٠زضَثّمزضبٖشخصبْأٚأوثشثبْ٠غبُ٘وًُِٕٙفِٟششٚع٠غزٙذفاٌشثخ
ثزمذُ٠دصخِِٓبيأٚػًّاللزغبَِبلذٕ٠زجإٔ٠ٚشؤػٓاٌّششٚعِٓسثخأٚ
خغبسح.

أنواع الشركات بشكل عام :

المنشئات الفردٌة

ٌملكها شخص واحد فقط

شركات األشخاص

يملكها أكثر من شخص و يكون الجميع أو

يملكها أكثر من شخص ولكن تتحدد

بعضهم مسئولون عن ديون المنشأة في جميع

مسئولية الجميع عن ديون المنشأة في

أموالهم.

شركات التضامن

444444444

شركات األموال

شركة التوصٌة البسٌطة

حدود ما يملكونو فيها .

شركة المحاصة

ىي الشركة التي تتكون من شركيين أو

ىي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء  ,فريق

شركات مستتره ليس لها وجود قانوني

أكثر مسئولين بالتضامن في جميع

يضم على األقل شريكاً متضامناً مسئول في جميع

أمام الغير  ,وفيها يتفق اثنان أو أكثر

أموالهم عن ديون الشركة .

أموالو عن ديون الشركة وفريق آخر موصياً مسئول عن
ديون الشركة بقدر حصتو في راس المال

أن يعمال بشكل فردي أو جماعي ثم
يقتسمان عائد العمل بينهما .

أوالً  :مفهوم شركة التضامن :
ٟ٘اٌششوخاٌزٟرزىِْٓٛشريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة  .

ثأٍا ً  :ذى ٌٓٛششواخ اٌرضآِ :
بعد أن ٌتفق الشركاء على تكوٌن شركة تضامن ٌتم :
 -1تحدٌد حصة ”نصٌب“ رأس مال كل شرٌك فً رأس المال .
 -2تحدٌد طرٌقة التكوٌن فً رأس المال نقدا ،أعٌان ،تحوٌل .

خطوات إعداد قيد تكوين شركة التضامن:
ٔضغِا دفؼٗ اٌششواء ِِٓجبٌغأٚاألصٛياٌّمذِخإْٚجذدفٟاٌجأة اٌّذٌٓ ِٓاٌم١ذ.
ٔضغح /سأط ِاي اٌششواء (ٔظٍث ُٙفً سأط اٌّاي ) ٚاٌخصَٛاٌّمذِخإْٚجذدفٟاٌجأة
اٌذائٓ ِٓاٌم١ذ ..

ٌٚى ْٛاٌمٍذ واٌراًٌ:
××ِٓح/اٌجٕهأٚإٞأصٛيِمذِخاْٚجذ 
 

إٌِٝزوٛس ٓ٠

 ××ح/اٌخصَٛإْٚجذد 
 ××ح/سأطِبياٌشش٠ه 1
 ××ح/سأطِبياٌشش٠ه 2

ِثاي  :اتفق محمد وخالد على تقدٌم حصتهما فً شركة التضامن كالتالً :محمد
011,111لاير بشٌك واحمد ارض بقٌمة  01,111و الباقً نقدا ؟ اكتبً قٌد التكوٌن؟
ِِٓزوٛس:ٓ٠
151,111ح/اٌجٕه 
51,111ح/أساض ٟ




إٌِٝزوٛس :ٓ٠

 



 

111,111ح/سأطِبياٌشش٠هِذّذ 

 

111,111ح/سأطِبياٌششوبءخبٌذ 




طرق تقديم رأس المال:
 .1دفغ سأط اٌّاي ٔمذا.
مثال ()1
قرر الشرٌكان زٌد وعمرو إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره  11110111لاير ٌدفعونها
بالتساوي؟
المطلوب :قٌد الٌومٌة الالزم إلثبات هذا تكوٌن شركة التضامن ؟
الحل:ل١ذاٌ١ِٛ١خ:
ِٓ1111,111ح/اٌجٕه 
إٌِٝزوٛس ٓ٠
511,111ح/سأطاٌّبيص٠ذ 
511,111ح/سأطاٌّبيػّش ٚ

 .2دفغ سأط اٌّاي ٔمذا ٚأػٍاْ ألحذ اٌششواء أ ٚوٍٍّٙا
مثال ()1
قرر الشرٌكان زٌد و عمرو إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره  11110111لاير ٌدفعونها
بالتساوي ،فقد اتفق أن ٌدفع زٌد 5110111لاير  ،و أن ٌنقل عمرو إلى ملكٌة الشركة أرضا
تبلغ قٌمتها 5110111لاير؟
المطلوب:قٌد الٌومٌة الالزم إلثبات هذا تكوٌن شركة التضامن ؟
اٌذً:لٍذ اٌٍٍِٛح
ِِٓزوٛس ٓ٠
ِٓ511,111ح/اٌجٕه(فمظاٌّجٍغاٌّذفٛعِٓاٌشش٠هص٠ذ) 
ِٓ511,111ح/األساض(ٟاألصًاٌزٞلذِٗػّش )ٚ
إٌِٝزوٛس ٓ٠
511,111ح/سأطاٌّبيص٠ذ 
511,111ح/سأطاٌّبيػّش ٚ


ِثبي( )2
قرر الشرٌكان زٌد و عمرو إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره  0111,111لاير ٌدفعونها
بالتساوي ،فقد اتفقا على أن ٌدفع زٌد 011,111لاير و أن ٌنقل عمرو إلى ملكٌة الشركة
أرض تبلغ قٌمتها 011,111لاير و مبانً فوقها تبلغ قٌمتها 011,111لاير و الباقً دفعه
نقدا؟
اٌّطٍٛة:ل١ذاٌ١ِٛ١خاٌالصَإلثجبد٘زارىٓ٠ٛششوخاٌزضبِٓ؟
اٌذً:ل١ذاٌ١ِٛ١خ:
ِِٓزوٛس ٓ٠
ِٓ611,111ح/اٌجٕه(اٌّجٍغاٌّذفٛعٔمذاص٠ذ+511,111ػّش )111,111ٚ
ِٓ311,111ح/األساض ٟ
ِٓ111,111ح/اٌّجبٔ ٟ
إٌِٝزوٛس ٓ٠
 511,111ح/سأطاٌّبيص٠ذ 
 511,111ح/سأطاٌّبيػّش ٚ

-3أن ٌحول أحد الشركاء منشأته الفردٌة القائمة بأصولها وخصومها وٌمثل الفرق كل أو
بعض رأس ماله فً الشركة .
• ػٕذِا ٌرفك اٌششواء ػٍى ذح ًٌٛأطٛي  ٚخظ َٛإٌّشأج اٌمائّح تذ ْٚإػادج ذمٍٍُ..
• ػٕذِا ٌرفك اٌششواء ػٍى ذح ًٌٛأطٛي ٚخظ َٛإٌّشاج ِغ اػادج ذمٍٍُ..

طشٌمح إػادج اٌرمٍٍُ ٚاٌمٍذ اٌخاص تٙا :
ػٕذاٌم١بَثزىٓ٠ٛششوخاٌزضبِِٓٓخاليششوخلبئّخٔشوضػٍٝلبئّخاٌّشوضاٌّبٌٌٍّٕٟشؤح
اٌمبئّخِٓخاليثبٌخطٛاداٌزبٌ١خ:
-1ا٠جبدِجّٛعاألصٛيثخصُِخصصدِْٛ٠شىٛنفٙ١ب 



-2ا٠جبدِجّٛعاٌخصَٛثإضبفخِخصصدِْٛ٠شىٛنفٙ١ب 
-3ا٠جبدِؼبدٌخ:لّ١خإٌّشبح=األصٛي–اٌخص َٛ
٠-4ذزفِٓاٌّشوضاٌّبٌٟثٕٛددمٛقاٌٍّى١خ(سأطاٌّبي،األسثبح>>>)..اٌزغ١١شاٌُّٙ
٠ظٙشفٟدمٛقاٌٍّى١خ 
-5ربخزاالصٛيثبٌّجٍغاٌصبفٟأٞثؼذخصُِجّغاال٘الن 
-6ثّبأٗروشاٌمّ١خاٌغٛل١خإرإ٘بنإػبدحرمٌُ١ألصٛيٚاٌخصَٔٚٛؤخزاٌمُ١اٌجذ٠ذٖ 
-7ح\اٌجٕه٠شًّاٌّجبٌغاٌز٠ٟذفٙباٌششوبءِمبثًدصصُٙفٟششوخاٌزضبِٓٚاٌّجٍغ
اٌّٛجٛدثبٌجٕهإٌّشبٖاٌفشد٠خ .



ٚذى ْٛاٌّؼاٌجح اٌّحاعثٍح ٌّثً ٘زٖ اٌحاٌح :
فٟاٌم١ذرٛضغجّ١غاألصٛيفٟاٌجبٔتاٌّذٚٓ٠جّ١غاٌخصَِٛغِخصصاٌذْٛ٠اٌّشىٛن
فٙ١باٌٝجبٔتاٌذائٓ٠ٚضبفدغبةساطِبياٌششوبءا٠ضبٌٍجبٔتاٌذائٓوبٌزبٌ:ٟ
ِِٓزوٛس ٓ٠
××××ِٓح/اٌجٕه(إٌمذ٠خاٌز٠ٟذفؼٙباٌششوبء+إٌمذ٠خاٌّٛجٛدحثبٌششوخاٌمبئّخ) 
××××ِٓح/اٌّذٔ ٓ١
××××ِٓح/اٌّخضْٚاٌغٍؼ ٟ
××××ِٓح/اٌغ١بسادأٚاٌّجبٟٔأٚأٞأصٛيأخش  ٜ
إٌِٝزوٛس ٓ٠
××××ح/اٌذائٕ ٓ١
××××ح/لشضطً٠ٛاألجً 
××××حِ/خصصدِْٛ٠شىٛنفٟرذصٍٙ١بأٚإٞخصَٛأخش ٜ
××××ح/سأطاٌّبياٌشش٠ه(أ) 
××××ح/سأطاٌّبياٌشش٠ه(ة) 


مثال :قرر الشريكان زيد وعمر إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره  1000,000لاير
يدفعونها بالتساوي ,يدفع عمرو حصتو نقدا فإذا كان زيد لديو منشأة مركزىا
المالي كما ىو موضح بالجدول التالي :
األصول
50,000

البنك

الخصوم وحقوق الملكية

30,000

المدينين

100,000

دائنين

50.000

المخزون السلعي

400,000

قرض طويل األجل

75,000

سيارات ( صافي)

300,000

رأس مال زيد

125,000

مباني (صافي)

470,000

أراضي
011,111

011,111


المطلوب :قيد اليومية الالزم إلثبات تكوين شركة التضامن في حالة إعادة التقييم وحالة عدم إعادة التقييم؟

(أ) (اٌحاٌح األٌٚى)
أْ اٌششوٍٍٓ لثال ذح ًٌٛأطٛي  ٚخظِٕ َٛشاج صٌذ ٌششوح ذضآِ وّا ذظٙش ِٓ ٚالغ ِشوض٘ا
اٌّاًٌ ٚ ،دفغ صٌذ ِا ٌجؼً سأط ِاٌٗ ٌظً إٌى 055,555سٌاال وّا دفغ ػّش حظرٗ
ٔمذا .
اٌحً :
حظح وً ششٌه فً سأط اٌّاي ==سأطاٌّبياٌششوخ=511,111=1111,1111لاير 


 





ػذداٌششوبء 2

لٍّح ِٕشأج صٌذ = األطٛي – اٌخظ َٛ
لٍّح ِٕشأج صٌذ =(+ 000,555 + 00,555+ 05.555+ 05,555+ 05,555
 )055,555 + 055,555( – )005,555
لٍّح ِٕشأج صٌذ =  055,555 = 055,555 – 055,555لاير 
إرا ِا ٌغذدٖ صٌذ ٔمذا= 511,111دصزٗ 055,555-لّ١خإٌّشؤح=  055,555لاير 
ٌٚى ْٛاٌمٍذ واٌراًٌ :
ِٓ ِزوٛسٌٓ
 ِٓ 005,555ح /اٌثٕه (211,111ص٠ذ511,111+ػّش51,111+ٚاٌجٕهفِٕٟشؤح
ص٠ذ) 
 ِٓ 05,555ح /اٌّذٌٍٕٓ 
 ِٓ 05,555ح /اٌّخض ْٚاٌغٍؼً 
 ِٓ 00,555ح /اٌغٍاساخ 
 ِٓ 000,555ح /اٌّثأً 
 ِٓ 005,555ح /األساضً 
إٌى ِزوٛسٌٓ 
055,555ح /اٌذائٍٕٓ 
055,5555ح /لشع ط ًٌٛاألجً 
 055,555ح /سأط اٌّاي صٌذ



 055,555ح /سأط اٌّاي ػّش ٚ


(ب) (اٌحاٌح اٌثأٍح)
لشس اٌششٌىاْ صٌذ ٚػّش ٚػٍى إػادج ذمٍٍُ ِٛجٛداخ ِٕشأج صٌذ وّا ًٌٍ  :



البنك

01,111

المدٌنٌن

01,111

مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

0111
01.111

المخزون السلعً

01,111

سٌارات ( صافً)

01,111

مبانً (صافً)

011,111

أراضً



قيمة منشأة زيد = األصول – الخصوم
=(– )0550555+050555+050555+050555+050555+050555
()0550555 + 0 555 + 0550555
=  0000555 = 0500555 – 0050555لاير 

ما يسدده زيد نقدا = حصته  -0550555قيمة املنشأة 155,000 = 0000555
بعد اعادة التقييم  :اتضح ان المنشاة تساوي أكثر اذ كانت تساوي  300,000سابقا
وأصبحت  345000لاير 

اٌمٍذ ٌى ْٛواٌراًٌ :
ِٓ ِزوٛسٌٓ
 ِٓ 050,555ح /اٌثٕه (511,111ػّش155,111+ٚص٠ذ51,111+اٌجٕه) 
 ِٓ 05,555ح /اٌّذٍٔٓ 
 ِٓ 05,555ح /اٌّخض ْٚاٌغٍؼً 
 ِٓ 05,555ح /اٌغٍاساخ 
 ِٓ 05,555ح /اٌّثأً 
 ِٓ 055,555ح /األساضً 
إٌى ِزوٛسٌٓ 
055,555ح /اٌذائٍٕٓ 
055,5555ح /لشع ط ًٌٛاألجً 
 0555حِ /خظض دٌِ ْٛشىٛن فً ذحظٍٍٙا 
 055,555ح /سأط اٌّاي صٌذ 

لاير 

 055,555ح /سأط اٌّاي ػّش ٚ

و تصبح قائمة المركز المالي بعد إعادة التقييم كما يلي :
األصول

الخصوم و حقوق الملكية

األصول المتداولة

الخصوم

705,000

البنك

 30,000المدينين

100,000

دائنين

400,000

قرض طويل األجل

 5000مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها

25,000
40.000

المخزون السلعي
حقوق الملكية

األصول الثابتة
50,000

سيارات ( صافي)

500,000

رأس مال زيد

80,000

مباني (صافي)

500,000

رأس مال عمرو

600,000

أراضي
1500,000

1500,000



ثالثا :توزيع األرباح والخسائر في شركات التضامن:
ٕ٘ا ٌخرٍف ذٛصٌغ األستاح  ٚاٌخغائش فً ششواخ اٌرضآِ ػٓ اٌششواخ اٌفشدٌح ٚرٌه ٌألعثاب
اٌراٌٍح :
 ٚ-1جٛدأوثشِٓشش٠هٍّ٠هإٌّشؤح .
 -2اخزالفدصصاٌششوبءفٟسأطاٌّبي .
ٌرٛصٌغ ٌجة ذحذٌذ أعاط اٌرٛصٌغ ِ ٛ٘ٚرشٚن ٌٍششواء ِٕٙٚا :
 )1رٛص٠غاألسثبحٚاٌخغبئشدغتٔغجخِزفكػٍٙ١ب 
 )2رٛص٠غاألسثبحٚاٌخغبئشدغتٔغجخرىٓ٠ٛسأطاٌّبي .
 )3رٛص٠غاألسثبحٚاٌخغبئشِغادزغبةفٛائذسأطاٌّبيٚسارتاٌشش٠هاٌؼبًِإْٚجذ
لجًرٛص٠غاألسثبحثُٛ٠صعاٌجبلٟث.ُٕٙ١

القيد المحاسبي لتوزيع األرباح أو الخسائر:
ٌكون القٌد المحاسبً فً حالة األرباح

من ح /المتاجرة واألرباح والخسائر
الى مذكورٌن :
ح /جاري المالك  1أو رأس مال الشرٌك 1
ح /جاري المالك  2أو رأس مال الشرٌك 2
القٌد المحاسبً فً حالة الخسائر :
من مذكورٌن :
ح /جاري المالك  1أو رأس مال الشرٌك 1
ح /جاري المالك  2أو رأس مال الشرٌك 2
الى ح /المتاجرة واالرباح والخسائر
-1توزيع األرباح والخسائر حسب نسبة متفق عليها:
أ -ػٕذِا ٌرفك اٌششواء ػٍى ذٛصٌغ األستاح ٚاٌخغائش تاٌرغاٚي 
ِثاي  :ششوح ذضآِ ذٍّىٙا عاسٖ ٚعٛعٓ ػٍّد خالي اٌغنٕح اٌّاٌٍنح ٚ 0050حممند طنافً
أستاح لذسٖ  055,555سٌاال ٚذُ االذفاق ػٍى ذٛصٌغ األستاح ٚاٌخغائش تٍّٕٙا تاٌرغاٚي.
اٌّطٍٛب لٍذ اٌٍٍِٛح اٌالصَ إلثثاخ ذٛصٌغ األستاح تٍٓ اٌششواء ؟ 
رٛصعثبٌزغبٚٞٚدممذأسثبح :
ِٓ111,111ح/اٌّزبجشحاألسثبحٚاٌخغبئش 
إٌِٝزوٛس ٓ٠
51,111ح/جبسٞاٌشش٠هعبسٖ 
51,111ح/جبسٞاٌشش٠هعٛعٓ 

ِثبي:ثبفزشاضٔفظاٌج١بٔبداٌغبثمخٌٚىٓاٌششوخدممذخغبئشثمّ١خ111111لاير .
اٌّطٍٛب لٍذ اٌٍٍِٛح اٌالصَ إلثثاخ ذٛصٌغ اٌخغائش تٍٓ اٌششواء ؟ 
من مذكورٌن :
 51111ح /جاري الشرٌك ساره
 51111ح /جاري الشرٌك سوسن
 111111الى ح /المتاجرة واالرباح والخسائر 


ب – ػٕذِا ٌرفك اٌششواء ػٍى ٔغثح ِؼٍٕح
ِثبي:ارفمذسُٚ٠عبسٖػٍٝرٛص٠غاألسثبحثّٕٙ١بثٕغجخٚ1:2وبٔذاٌششوخلذدممذفٟٙٔب٠خ
٘1435ـاسثبحرجٍغ61111لاير ..
ٔص١تسُِٓ٠األسثبح=41111=2x61111لاير 
 3
ٔص١تعبسحِٓاألسثبح=21111=1x61111لاير 
 3
٠ٚىْٛاٌم١ذ :
ِٓ61111ح/اٌّزبجشحاألسثبحٚاٌخغبئش 
إٌِٝزوٛس ٓ٠
41,111ح/جبسٞاٌشش٠هس ُ٠
21,111ح/جبسٞاٌشش٠هعبسٖ 
ِثبي:ثبفزشاضٔفظاٌج١بٔبداٌغبثمخٌٚىٓاٌششوخدممذخغبسحثّجٍغ61111لاير؟و١ف
٠ىْٛل١ذاٌزٛص٠غ؟ 
من مذكورٌن :
 41111ح /جاري الشرٌك رٌم
 21111ح /جاري الشرٌك ساره
 61111الى ح /المتاجرة واالرباح والخسائر 

-0توزيع األرباح والخسائر حسب نسبة رأس المال :
أ -ػذَرغ١شسأطاٌّبي .
ِثاي :ششوح ذضآِ ذٍّىٙا عاسٖ ٚسٌُ تنشأط ِناي ٌثٍن  0555,555لاير دفؼند عناسٖ ِٕٙنا
 055,555لاير  ٚاذفمٛا ػٍى ذٛصٌغ األستاح  ٚاٌخغائش حغة ٔغثح سأط ِاي ونً ِنٕ.ُٙ
 ٚػٍّد اٌششوح خالي ػاَ  ٚ ،0050وأد طنافً األستناح فٍٙنا  055,555لايرٚ .وبٔتذ
ٔز١جخأػّبياٌششوخخاليػبَ1415خغبئشثمّ١خ61111لاير....
اٌّطٍٛب 
-0لٍذ اٌٍٍِٛح اٌالصَ إلثثاخ ذٛصٌغ األستاح تٍٓ اٌششواء فً ٔٙاٌح ػاَ ٘0050ـ ؟ 
أٚالٛٔ :جذ ٔغثح وً ششٌه فً ساط اٌّاي :
ٔغثح عاسٖ= %05 =055×0555,555÷055,555
ٔغثح سٌُ=  %05 =055×0555,555÷055,555

األستاح  055,555لاير ذٛصع حغة ٔغث:ُٙ
حظح عاسٖ ِٓ االستاح= 05,555=055÷05×055,555لاير 
حظح سٌُ ِٓ االستاح=  05,555=055÷05×055,555لاير 
ٌٚى ْٛاٌمٍذ واٌراًٌ :
ِٓ111,111ح/اٌّزبجشحٚاألسثبحٚاٌخغبئش 
إٌِٝزوٛس ٓ٠
61,111ح/جبسٞاٌشش٠هعبسٖ 
41,111ح/جبسٞاٌشش٠هس ُ٠
-2ل١ذاٌ١ِٛ١خاٌالصَإلثجبدرٛص٠غاٌخغبئشثٓ١اٌششوبءفٟٙٔب٠خ٘1415ـ؟ 
اٌخغائش  05,555لاير ذٛصع حغة ٔغث:ُٙ
حظح عاسٖ ِٓ اٌخغائش= 00,555=055÷05×05,555لاير 
حظح سٌُ ِٓ اٌخغائش =  00,555=055÷05×05,555لاير 
ٌٚى ْٛاٌمٍذ واٌراًٌ :

من مذكورٌن :
 36111ح /جاري ساره
 24111ح /جاري رٌم
 61111الى ح /المتاجرة واالرباح والخسائر 
ب -ذغٍش سأط اٌّاي .
ِثبي:ثبفزشاضأْششوخخبٌذِٚذّذاٌزضبِٕ١خأشئذفٟػبَ٘1434ـثشأطِبيلذسٖ
1111111لايرثذ١ث٠ذفغوًِٓاٌشش٠ى511111ٓ١لايرٚلذرُاالرفبقثّٕٙ١بػٍٝأْ
٠زُرٛص٠غاألسثبحٚاٌخغبئشدغتٔغجخسأطاٌّبيٌىًِّٕٙب .
ٚفٟػبَ٘1435ـادزبجذاٌششوخاٌٝاٌّض٠ذِٓاٌزًّ٠ٛفبرفكخبٌذِٚذّذػٍٝأْ٠ض٠ذخبٌذ
سأطِبٌٗثّجٍغ311111لايرٚلذلبَخبٌذفٟربس٠خ1435ثذفغاٌّجٍغٚفٟٙٔب٠خ
1435دممذاٌششوخسثذبًثٍغ101111لاير ..
ِٓثذا٠خرؤع١ظاٌششوخٚدزٝآخشَٛ٠لجًأْ٠ض٠ذخبٌذسأعّبٌٗ،وبٔذٔغجخسأعّبيوًِٓ
خبٌذِٚذّذ،%51أِبثؼذرغ١شسأطِبيخبٌذخالياٌغٕخفإْٔغجخسإٚطاألِٛاي
عززغ١ش .
٠ٚجتاألخزفٟػٓ١االػزجبسأِْجٍغ311111لايراٌزٞدفؼٗخبٌذِّبأدٌٜض٠بدحسأعّبٌٗ
لذرُرشغٍٗ١اثزذا ًءِٓ5/1فمظ١ٌٚظخالياٌغٕخاٌّبٌ١خوبٍِخ .




ٌزٌهع١زُرؼذًٔ٠غتسإٚطاألِٛايوبٌزبٌ :ٟ
سأطِبيخبٌذاٌّذفٛع 
12x 511111شٙش=ِٛ(511111جٛدحِٓأٚياٌغٕخدزٙٔٝب٠زٙب) 
 12

0x311111أشٙش=211111لاير 
 12
٠زُاْ٢دغبةٔغتسإٚطاالِٛايثبفزشاضاْساطِبيخبٌذ711111لايرٚساطِبي
ِذّذ511111لاير 
ٔغجخساطِبيخبٌذ= %50.33=111x711111
 1211111
ٔغجخسأطِبيِذّذ= %41.66=111x511111
 1211111
إرْٔص١تخبٌذِٓاألسثبح=115111=%50.33x101111لاير 
ٔص١تِذّذفٟاألسثبح=75111=41.66101111لاير 
ٌٚى ْٛاٌمٍذ :
ِٓ101111ح/اٌّزبجشحٚاالسثبحٚاٌخغبئش 
اٌِٝزوٛس ٓ٠
115111ح/جبسٞاٌشش٠هخبٌذ 
75111ح/جبسٞاٌشش٠هِذّذ 

-0ذٛصٌغ األستاح ٚاٌخغائش ِغ احرغاب فٛائذ سأط اٌّاي ٚساذة اٌششٌه اٌؼاًِ .
أ -رٛص٠غاألسثبحٚاٌخغبئشِغادزغبةفٛائذساطاٌّبي
قد ٌتفق الشركاء على فوائد رأس المال (فائدة سنوٌة)  ،ثم توزٌع الباقً بٌن الشركاء حسب
نسب متفق علٌها.
ِثاي  :اذفك اٌششوٍٍٓ ػٍى ذٛصٌنغ األستناح ِٕاطنفح تٍنٕٚ ُٙاْ ٌحرغنة فائنذج ػٍنى سأط اٌّناي
لذس٘ا ِ %05غ اٌؼٍُ أْ سأط اٌّاي =  055,555لاير ٚاالستاح = 05,555لاير؟ 
اٌّطٍٛب :احغثً ٔظٍة وً ششٌه ِٓ األستاح؟ 




رأس مال الشرٌك (أ)

البٌان

رأس مال الشرٌك (ب)

صافً الربــــــــــح ( الخســـــــــــــارة) القابـــــــــــــل للتوزٌع

( )-فائدة رأس

المال = نسبة

5111
=%1×510111

 5111
=%1×510111

× رأس المال

مجموع ما ٌجب توزٌعه بٌن الشـــــــــــــــــــــــــركاء

توزيع المتبقي من

35111

35111

األرباح

أو الخسائر =
اإلجمالي ( نصيب

الشريك في األرباح

=+
410111

المجموع
010111 
معطى
)11111( =+
دائما بٌن قوسٌن ألنها
تخصم من األرباح
10000-80,000
 -
= 01111
ممكن أن ٌكون النتٌجة
سالبة أو موجب
×××××
ٌوزع حسب (نسبة
توزٌع األرباح والخسائر)

=+
41,111

05,555

أو الخسائر) =


لٍذ اٌٍٍِٛح:
 ِٓ 05,555ح /اٌّراجشج ٚاألستاح ٚاٌخغائش 
إٌى ِزوٛسٌٓ 
41,111ح/جبسٞاٌشش٠ه(أ) 
41,111ح/جبسٞاٌشش٠ه(ة) 

ة -رٛص٠غاألسثبحٚاٌخغبئشِغادزغبةػبئذ(سارت)اٌشش٠ه 
لذ٠زفكاٌششوبءػٍٝادزغبةػبئذٌؼًّاٌشش٠هاٌؼبًِ٠ٚ،غزمطغجضءِٓاألسثبحّ٠ثً
سارتاٌشش٠هاٌؼبًِ٠ٚ،ؼزجشرٛص٠ؼبًٌٍشثخ١ٌٚظرىٍفخوّب٘ٛاٌذبيفٟسٚارتٚأجٛس
اٌّٛظفٚٓ١اٌؼّبي .
الْإٌظبَال٠ج١ضٌٍشش٠هاْ٠ذغتٌٕفغخاجشاًػٍٝػٍّٗ٠غزٍّٗشٙش٠بً .
ثُ٠زُرٛص٠غاٌجبلٟثٓ١اٌششوبءدغتٔغتِزفكػٍٙ١بثؼذادزغبةاٌشارت .


ِثبي:ششوح خاٌذ ِٚحّذ ذأعغد تشأط ِاي  0555555لاير دفؼاٖ تاٌرغناٚي  ،اعنرٍُ ِحّنذ
إداسذٙا تشاذة شٙشي ٌثٍ  05555لاير ٚلذ حممد اٌششوح أستاحا ً تٍغد  005555لاير
اٌج١بْ 

خبٌذ 

ِذّذ 

اٌّجّٛع 

صبفٟاألسثبحاٌمبثٍخٌٍزٛص٠غ 





 321111

سارتاٌشش٠ه 



x11111
 121111=12

( )121111

ِتتبرجمتتِٝتتٓاألسثتتبحثؼتتذدغتتُ 
اٌشارت 



 211111

رٛص٠غاٌّزجمتِٟتٓاالسثتبحػٍت 111111 ٝ
اٌششوبء 

 111111

 211111

 111111

 221111

 3211111

ٔص١توًشش٠هِٓاألسثبح 

 121111-321111


ٌٚى ْٛاٌمٍذ  :
ِٓ321,111ح/اٌّزبجشحٚاألسثبحٚاٌخغبئش 
إٌِٝزوٛس ٓ٠
111,111ح/جبسٞاٌشش٠هخبٌذ 
221,111ح/جبسٞاٌشش٠هِذّذ 

ِثاي  :تافرشاع ٔفظ تٍأاخ اٌّثاي اٌراًٌ ٌٚىٓ ٕ٘ان فائذج ػٍى سأط لذس٘ا  %05ػٍى ساط
اٌّاي  ،تاإلضافح اٌى أٙا حممد خغائش تمٍّح  005555لاير ..

اٌج١بْ 

خبٌذ 

صبفٟاألسثبحاٌمبثٍخٌٍزٛص٠غ  

ِذّذ 

اٌّجّٛع 



( )151,111

 121111=12x 11111

( )121,111

سارتاٌشش٠ه 



فبئذحسأطاٌّبي 

 )111,111(  51111=%11x511111  51111=%11x511111

ِبرجمِٝتٓاألسثتبحثؼتذدغتُ 
اٌشارت 

( )371111



رٛص٠غاٌّزجمتِٟتٓاالسثتبحأٚ
اٌخغبئشػٍٝاٌششوبء 

( )105111

( )105111

( )371111

ٔص١توًشش٠هِٓاألسثبح 

( )135111

( )15111

( )151111


ٌٚى ْٛاٌمٍذ :
من مذكورٌن :
 135111ح /جاري خالد
 15111ح /جاري محمد
 151111الى ح /المتاجرة واالرباح والخسائر 


















