
المحاسبة في شركات التضامن 
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�  

 رؼش٠ف�اٌششوخ�ٚأٔٛاع�اٌششوبد���-1 �
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 : عام بشكل الشركات أنواع

 شركات األموال  شركات األشخاص المنشئات الفردٌة

 ٌملكها شخص واحد فقط

يملكها أكثر من شخص و يكون الجميع أو 
بعضهم مسئولون عن ديون المنشأة في جميع 

 أموالهم.

 تتحدد  ولكنيملكها أكثر من شخص 
الجميع عن ديون المنشأة في مسئولية 

 .حدود ما يملكونو فيها 

 شركة المحاصة  شركات التضامن  شركة التوصٌة البسٌطة

 ىي الشركة التي تتكون من شركيين أو
أكثر مسئولين بالتضامن في جميع  

 .                      أموالهم عن ديون الشركة

 

من الشركاء , فريق  فريقينىي الشركة التي تتكون من 
ع ييضم على األقل شريكاً متضامناً مسئول في جم

وفريق آخر موصياً مسئول عن  ةأموالو عن ديون الشرك
                     بقدر حصتو في راس المال  ةديون الشرك

شركات مستتره ليس لها وجود قانوني 
أمام الغير , وفيها يتفق اثنان أو أكثر 
أن يعمال بشكل فردي أو جماعي ثم 

                .       يقتسمان عائد العمل بينهما 



  

 الً : مفهوم شركة التضامن : أو

�الشركة .عن ديون  ريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم شٟ٘�اٌششوخ�اٌزٟ�رزىْٛ�ِٓ�

 ثأٍاً : ذىٌٛٓ ششواخ اٌرضآِ : 

 :أن ٌتفق الشركاء على تكوٌن شركة تضامن ٌتم بعد 

 . مال كل شرٌك فً رأس المالرأس “ نصٌب”تحدٌد حصة  -1    

 .  نقدا، أعٌان، تحوٌل   تحدٌد طرٌقة التكوٌن فً رأس المال -2    

 : خطوات إعداد قيد تكوين شركة التضامن

 ِٓ�اٌم١ذ.اٌجأة اٌّذٌٓ ِٓ�ِجبٌغ�أٚ�األصٛي�اٌّمذِخ�إْ�ٚجذد�فٟ��ِا دفؼٗ اٌششواء ٔضغ�

ة اٌجأاٌخصَٛ�اٌّمذِخ�إْ�ٚجذد�فٟ�ٚ( ٔظٍثُٙ فً سأط اٌّاي )/ سأط ِاي اٌششواء حٔضغ�

�..��ِٓ�اٌم١ذاٌذائٓ 

 ٌٚىْٛ اٌمٍذ واٌراًٌ:

�ٚجذ�اْإٞ�أصٛي�ِمذِخ��أٚ/�اٌجٕه��حِٓ�××�

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ���

�دإْ�ٚجذ/�اٌخصَٛ�ح××���

��1/�سأط�ِبي�اٌشش٠ه�ح××���

��2/�سأط�ِبي�اٌشش٠ه�ح××���

�

اتفق محمد وخالد على تقدٌم حصتهما فً شركة التضامن كالتالً: محمد ِثاي : 

 الباقً نقدا ؟ اكتبً قٌد التكوٌن؟ و 01,111شٌك واحمد ارض بقٌمة لاير ب011,111

 ِٓ�ِزوٛس٠ٓ:

�/�اٌجٕهح��151,111

�/�أساضٟح����51,111

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ:�����

�/�سأط�ِبي�اٌشش٠ه�ِذّذ�ح�����111,111

��ح/�سأط�ِبي�اٌششوبء�خبٌذ���111,111

�

�



�

�

 طرق تقديم رأس المال:

 
 دفغ سأط اٌّاي ٔمذا. .1

 

 (1) مثال

 ٌدفعونها لاير 11110111 قدره مال برأس تضامن شركة إنشاء وعمرو زٌد الشرٌكان ررق

 بالتساوي؟

 ؟ التضامن شركة تكوٌن هذا إلثبات الالزم الٌومٌة قٌد :المطلوب

 ل١ذ�ا١ِٛ١ٌخ:���:الحل

�/�اٌجٕهح1111,111��ِٓ

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ�����������������

�بي�ص٠ذ/�سأط�اٌّح����������������������511,111

�/�سأط�اٌّبي�ػّشٚح�����������������������511,111

 

 دفغ سأط اٌّاي ٔمذا ٚأػٍاْ ألحذ اٌششواء أٚ وٍٍّٙا .2
 (1) مثال

 ٌدفعونها لاير 11110111 قدره مال برأس تضامن شركة إنشاء  عمرو و  زٌد الشرٌكان قرر

 أرضا الشركة ملكٌة لىإ  عمرو ٌنقل أن و ، لاير5110111 زٌد ٌدفع أن اتفق فقد بالتساوي،

 لاير؟5110111 قٌمتها تبلغ

 ؟ التضامن شركة تكوٌن هذا إلثبات الالزم الٌومٌة قٌد:المطلوب

 لٍذ اٌٍٍِٛحاٌذً�:�

�ِٓ�ِزوٛس٠ٓ

�/�اٌجٕه)�فمظ�اٌّجٍغ�اٌّذفٛع�ِٓ�اٌشش٠ه��ص٠ذ(ح511,111��ِٓ

�/�األساضٟ�)�األصً�اٌزٞ�لذِٗ�ػّشٚ�(ح511,111��ِٓ

�ٌٝ�ِزوٛس٠ٓإ�����������������

�/�سأط�اٌّبي�ص٠ذح����������������������511,111

�/�سأط�اٌّبي�ػّشٚح�����������������������511,111

�



�(�2ِثبي�)

لاير ٌدفعونها  0111,111عمرو إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره  قرر الشرٌكان  زٌد و

إلى ملكٌة الشركة   أن ٌنقل عمرو ولاير 011,111بالتساوي، فقد اتفقا على أن ٌدفع زٌد 

الباقً دفعه  ولاير 011,111مبانً فوقها تبلغ قٌمتها  ولاير 011,111أرض تبلغ قٌمتها 

 نقدا؟

 اٌّطٍٛة:ل١ذ�ا١ِٛ١ٌخ�اٌالصَ�إلثجبد�٘زا�رى٠ٛٓ�ششوخ�اٌزضبِٓ�؟

 :��ل١ذ�ا١ِٛ١ٌخاٌذً�:�

�ِٓ�ِزوٛس٠ٓ

�(�111,111شٚ+�ػ511,111��ّ/�اٌجٕه�)�اٌّجٍغ�اٌّذفٛع�ٔمذا�ص٠ذ�ح611,111��ِٓ

�/�األساضٟح311,111��ِٓ

�/�اٌّجبٟٔح111,111��ِٓ

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ�������

�/�سأط�اٌّبي�ص٠ذح���511,111

�/�سأط�اٌّبي�ػّشٚح���511,111

�

أن ٌحول أحد الشركاء منشأته الفردٌة  القائمة بأصولها وخصومها وٌمثل الفرق كل أو -3

 بعض رأس ماله فً الشركة .

 ..�تذْٚ إػادج ذمٍٍُ خظَٛ إٌّشأج اٌمائّح  ٍى ذحًٌٛ أطٛي ٚػٕذِا ٌرفك اٌششواء ػ •

 ..�ذمٍٍُج اػادِغ إٌّشاج  أطٛي ٚخظَٛػٕذِا ٌرفك اٌششواء ػٍى ذحًٌٛ  •

 

�طشٌمح إػادج اٌرمٍٍُ ٚاٌمٍذ اٌخاص تٙا:

ػٕذ�اٌم١بَ�ثزى٠ٛٓ�ششوخ�اٌزضبِٓ�ِٓ�خالي�ششوخ�لبئّخ�ٔشوض�ػٍٝ�لبئّخ�اٌّشوض�اٌّبٌٟ�ٌٍّٕشؤح�

 ثبٌخطٛاد�اٌزب١ٌخ:خ�ِٓ�خالي�اٌمبئّ

�ثخصُ�ِخصص�د٠ْٛ�ِشىٛن�ف١ٙباألصٛي�ِجّٛع��ا٠جبد-1

�����ثإضبفخ�ِخصص�د٠ْٛ�ِشىٛن�ف١ٙب�اٌخصَٛ�ِجّٛع��ا٠جبد-2

�اٌخصَٛ��–=األصٛي�ل١ّخ�إٌّشبح�ِؼبدٌخ�:��ا٠جبد-3

اٌُّٙ�اٌزغ١١ش�<<<�)�سأط�اٌّبي،�األسثبح..(دمٛق�اٌٍّى١خ�ِٓ�اٌّشوض�اٌّبٌٟ�ثٕٛد��٠ذزف�-4

�٠ظٙش�فٟ�دمٛق�اٌٍّى١خ

�اال٘النثبٌّجٍغ�اٌصبفٟ�أٞ�ثؼذ�خصُ�ِجّغ��االصٛي�ربخز�-5

�اٌجذ٠ذٖاٌخصَٛ�ٚٔؤخز�اٌم١ُ��إرا�ٕ٘بن�إػبدح�رم١ُ��ٌألصٛي�ٚاٌم١ّخ�اٌغٛل١خ�ثّب�أٗ�روش�-6

اٌّجٍغ��ٚاٌششوبء�ِمبثً�دصصُٙ�فٟ�ششوخ�اٌزضب٠��ِٓذفٙباٌجٕه�٠شًّ�اٌّجبٌغ�اٌزٟ��\ح�-7

�اٌفشد٠خ.�إٌّشبٖثبٌجٕه�اٌّٛجٛد�

�

�



 ٚذىْٛ اٌّؼاٌجح اٌّحاعثٍح ٌّثً ٘زٖ اٌحاٌح :

فٟ�اٌم١ذ�رٛضغ�ج١ّغ�األصٛي�فٟ�اٌجبٔت�اٌّذ٠ٓ�ٚج١ّغ�اٌخصَٛ�ِغ�ِخصص�اٌذ٠ْٛ�اٌّشىٛن�

 ٌٍجبٔت�اٌذائٓ�وبٌزبٌٟ:�ا٠ضبِبي�اٌششوبء��ساطجبٔت�اٌذائ٠ٚ�ٓضبف�دغبة��ف١ٙب�اٌٝ

�ِٓ�ِزوٛس٠ٓ

�ذ٠خ�اٌز٠�ٟذفؼٙب�اٌششوبء+�إٌمذ٠خ�اٌّٛجٛدح�ثبٌششوخ�اٌمبئّخ(/�اٌجٕه�)�إٌمحِٓ�××××�

�/�اٌّذ١ٔٓحِٓ�××××�

�/�اٌّخضْٚ�اٌغٍؼٟحِٓ�××××�

��أٞ�أصٛي�أخشٜأٚ��/�اٌغ١بساد�����أٚ�����اٌّجبٟٔ�حِٓ�××××�

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ�����������������

�ح/�اٌذائ١ٕٓ××××�����������������������

�ح/�لشض�ط٠ًٛ�األجً××××�����������������������

�أخشٜ�خصَٛ�ح/�ِخصص�د٠ْٛ�ِشىٛن�فٟ�رذص١ٍٙب��أٚ�إٞ�××××�����������������������

�/�سأط�اٌّبي�اٌشش٠ه)أ(ح××××������������������������

�/�سأط�اٌّبي�اٌشش٠ه�)ة(ح××××������������������������

�

لاير  1000,000قرر الشريكان زيد وعمر  إنشاء شركة تضامن برأس مال قدره  مثال:
يدفعونها بالتساوي, يدفع عمرو حصتو نقدا فإذا كان زيد لديو منشأة مركزىا 

�المالي كما ىو موضح بالجدول التالي:

 الخصوم وحقوق الملكية األصول

   البنك 50,000

 دائنين 100,000 المدينين 30,000

 قرض طويل األجل 400,000 المخزون السلعي 50.000

 رأس مال زيد 300,000 صافي( سيارات ) 75,000

   مباني )صافي( 125,000

   أراضي 470,000

011,111 011,111 

�

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



 )أ( )اٌحاٌح األٌٚى(

وح ذضآِ وّا ذظٙش ِٓ ٚالغ ِشوض٘ا خظَٛ ِٕشاج صٌذ ٌشش أْ اٌششوٍٍٓ لثال ذحًٌٛ أطٛي ٚ

سٌاال وّا دفغ ػّش حظرٗ 055,555دفغ صٌذ ِا ٌجؼً سأط ِاٌٗ ٌظً إٌى  ٚاٌّاًٌ، 

�ٔمذا.

�اٌحً: 

�لاير�511,111=�1111,1111=���سأط�اٌّبي�اٌششوخ=�حظح وً ششٌه فً سأط اٌّاي =

�2ػذد�اٌششوبء����������������������

�َٛ اٌخظ –= األطٛي لٍّح ِٕشأج صٌذ 

+  000,555+  00,555+ 05.555+ 05,555+ 05,555=)لٍّح ِٕشأج صٌذ 

005,555 )– (055,555  +055,555 )�

�لاير   055,555=  055,555 – 055,555= لٍّح ِٕشأج صٌذ 

�لاير 055,555= ل١ّخ�إٌّشؤح� �055,555-دصز511,111ٗ= إرا ِا ٌغذدٖ صٌذ ٔمذا

 

 ٌٚىْٛ اٌمٍذ واٌراًٌ : 

 ِٓ ِزوٛسٌٓ

اٌجٕه�فٟ�ِٕشؤح��51,111ػّشٚ�+��511,111ص٠ذ�+���211,111)/ اٌثٕه حِٓ  005,555

�ص٠ذ(

�ٌٍٕٓ/ اٌّذحِٓ  05,555

�/ اٌّخضْٚ اٌغٍؼًحِٓ  05,555

�/ اٌغٍاساخ حِٓ  00,555

�/ اٌّثأًحِٓ  000,555

�/ األساضًحِٓ  005,555

�إٌى ِزوٛسٌٓ                 

�ٌذائٍٕٓح/ ا055,555                       

�ح/ لشع طًٌٛ األج055,5555ً                     

�   / سأط اٌّاي صٌذح 055,555                     

�/ سأط اٌّاي ػّشٚح 055,555                      

�

�

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

�

�



 البنك  01,111

 المدٌنٌن  01,111

 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها 0111 

 المخزون السلعً  01.111

 سٌارات ) صافً(  01,111

 مبانً )صافً(  01,111

 أراضً  011,111

�

الخصوم   –قيمة منشأة زيد = األصول 
(=050555+050555+050555+050555+050555+0550555 )–
(0550555  +555 0  +0550555) 

�لاير 0000555=  0500555 – 0050555= 
�لاير 155,000=  0000555قيمة املنشأة  -0550555 حصتهما يسدده زيد نقدا = 

سابقا  300,000اتضح ان المنشاة تساوي أكثر اذ كانت تساوي  :بعد اعادة التقييم 
� لاير 345000وأصبحت 

 اٌمٍذ ٌىْٛ واٌراًٌ : 

 ِٓ ِزوٛسٌٓ

�اٌجٕه(�51,111ص٠ذ�+��155,111ػّشٚ�+��511,111)�ٌثٕه / احِٓ  050,555

�/ اٌّذٍٔٓحِٓ  05,555

�/ اٌّخضْٚ اٌغٍؼًحِٓ  05,555

�/ اٌغٍاساخ حِٓ  05,555

�/ اٌّثأًحِٓ  05,555

�/ األساضًحِٓ  055,555

�إٌى ِزوٛسٌٓ                 

�ح/ اٌذائ055,555ٍٕٓ                        

�ح/ لشع طًٌٛ األج055,5555ً                      

�/ ِخظض دٌْٛ ِشىٛن فً ذحظٍٍٙاح 0555                             

�/ سأط اٌّاي صٌذح 055,555                         



�/ سأط اٌّاي ػّشٚح 055,555                          

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

 حقوق الملكية الخصوم و األصول

 الخصوم ولةااألصول المتد

 دائنين 100,000 البنك 705,000

 قرض طويل األجل 400,000 المدينين 30,000

مخصص الديون المشكوك في  5000
 تحصيلها

  

25,000  

 المخزون السلعي 40.000

  حقوق الملكية األصول الثابتة

 مال زيد رأس 500,000 سيارات ) صافي( 50,000

 رأس مال عمرو 500,000 مباني )صافي( 80,000

   أراضي 600,000

1500,000 1500,000 

�

 :تضامنالثالثا: توزيع األرباح والخسائر في شركات 

اٌخغائش فً ششواخ اٌرضآِ ػٓ اٌششواخ اٌفشدٌح ٚرٌه ٌألعثاب  خرٍف ذٛصٌغ األستاح ٌٕٚ٘ا 

 اٌراٌٍح :
�.إٌّشؤح�ٚجٛد�أوثش�ِٓ�شش٠ه�٠ٍّه��-1 �

�.اخزالف�دصص�اٌششوبء�فٟ�سأط�اٌّبي��-2 �

�ٌرٛصٌغ ٌجة ذحذٌذ أعاط اٌرٛصٌغ ٚ٘ٛ ِرشٚن ٌٍششواء ِٕٚٙا: 
�رٛص٠غ�األسثبح�ٚاٌخغبئش�دغت�ٔغجخ�ِزفك�ػ١ٍٙب (1

�.رٛص٠غ�األسثبح�ٚاٌخغبئش�دغت�ٔغجخ�رى٠ٛٓ�سأط�اٌّبي (2

ه�اٌؼبًِ�إْ�ٚجذ�سارت�اٌشش�٠رٛص٠غ�األسثبح�ٚاٌخغبئش�ِغ�ادزغبة�فٛائذ�سأط�اٌّبي�ٚ (3

 لجً�رٛص٠غ�األسثبح�ث٠�ُٛصع�اٌجبلٟ�ث١ُٕٙ.

 

 : القيد المحاسبي لتوزيع األرباح أو الخسائر

 ٌكون القٌد المحاسبً فً حالة األرباح 



 من ح/ المتاجرة واألرباح والخسائر 

 الى مذكورٌن :                     

 1أو رأس مال الشرٌك  1ح/ جاري المالك                    

 2أو رأس مال الشرٌك  2ح/ جاري المالك                     

 القٌد المحاسبً فً حالة الخسائر : 

 من مذكورٌن : 

 1أو رأس مال الشرٌك  1ح/ جاري المالك 

 2أو رأس مال الشرٌك  2ح/ جاري المالك 

 الى ح/ المتاجرة واالرباح والخسائر                               

 :توزيع األرباح والخسائر حسب نسبة متفق عليها-1

�ػٕذِا ٌرفك اٌششواء ػٍى ذٛصٌغ األستاح ٚاٌخغائش تاٌرغاٚي -�أ

ٚحممند طنافً  0050ػٍّد خالي اٌغنٕح اٌّاٌٍنح  عاسٖ ٚعٛعٍّٓىٙا  ذِثاي : ششوح ذضآِ 

 ذٛصٌغ األستاح ٚاٌخغائش تٍّٕٙا تاٌرغاٚي.  اق ػٍىذُ االذفسٌاال ٚ 055,555أستاح لذسٖ 

�تٍٓ اٌششواء ؟ اٌّطٍٛب لٍذ اٌٍٍِٛح اٌالصَ إلثثاخ ذٛصٌغ األستاح 

� :أسثبح��رٛصع�ثبٌزغبٚٞ�ٚدممذ

�ِٓ�ح/�اٌّزبجشح�األسثبح�ٚاٌخغبئش�111,111

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ�����������������

�بسٖعح/�جبسٞ�اٌشش٠ه�������������������������51,111

�عٛعٓ�ح/�جبسٞ�اٌشش٠ه��������������������������51,111

�

�لاير�.�111111ِثبي�:�ثبفزشاض�ٔفظ�اٌج١بٔبد�اٌغبثمخ�ٌٚىٓ�اٌششوخ�دممذ�خغبئش�ثم١ّخ�

�تٍٓ اٌششواء ؟  خغائشاٌّطٍٛب لٍذ اٌٍٍِٛح اٌالصَ إلثثاخ ذٛصٌغ اٌ

 

 من مذكورٌن : 

 ح/ جاري الشرٌك ساره  51111

 شرٌك سوسن ح/ جاري ال 51111

�الى ح/ المتاجرة واالرباح والخسائر 111111                             



�

 ػٕذِا ٌرفك اٌششواء ػٍى ٔغثح ِؼٍٕح  –ب 

ٚوبٔذ�اٌششوخ�لذ�دممذ�فٟ�ٔٙب٠خ��1:2ػٍٝ�رٛص٠غ�األسثبح�ث١ّٕٙب�ثٕغجخ�ٚعبسٖ�ارفمذ�س٠ُ�ِثبي�:�

�..لاير��61111رجٍغ�٘ـ�اسثبح�1435

�لاير��61111�x�2��=41111ٔص١ت�س٠ُ�ِٓ�األسثبح�=�

�����������������������������������������������3��

�لاير��61111�x�1��=21111ٔص١ت�عبسح�ِٓ�األسثبح�=�

������������������������������������������������3��

�٠ٚىْٛ�اٌم١ذ�:

�ِٓ�ح/�اٌّزبجشح�األسثبح�ٚاٌخغبئش61111

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ�����������������

�س٠ُح/�جبسٞ�اٌشش٠ه�������������������������41,111

�عبسٖح/�جبسٞ�اٌشش٠ه��������������������������21,111

لاير�؟�و١ف��61111ِثبي�:�ثبفزشاض�ٔفظ�اٌج١بٔبد�اٌغبثمخ�ٌٚىٓ�اٌششوخ�دممذ�خغبسح�ثّجٍغ�

�٠ىْٛ�ل١ذ�اٌزٛص٠غ�؟��

 من مذكورٌن : 

 ح/ جاري الشرٌك رٌم  41111

 ك ساره ح/ جاري الشرٌ 21111

�الى ح/ المتاجرة واالرباح والخسائر 61111                             

�

 :توزيع األرباح والخسائر حسب نسبة رأس المال -0
�ػذَ�رغ١ش�سأط�اٌّبي�. - أ

ِٕٙنا  عناسٖ دلاير دفؼن 0555,555تنشأط ِناي ٌثٍن   عاسٖ ٚسٌُ ٍّىٙا  ذششوح ذضآِ  ِثاي:

اٌخغائش حغة ٔغثح سأط  ِاي ونً ِنُٕٙ.  ٚاألستاح اذفمٛا ػٍى ذٛصٌغ  ٚلاير  055,555

ٚوبٔتذ�لاير.  055,555وأد طنافً األستناح فٍٙنا  ٚ، 0050ٚ ػٍّد اٌششوح خالي ػاَ 

 لاير�....�61111خغبئش�ثم١ّخ��1415ٔز١جخ�أػّبي�اٌششوخ�خالي�ػبَ�

�اٌّطٍٛب 

�؟٘ـ 0050فً ٔٙاٌح ػاَ  اءذٛصٌغ األستاح تٍٓ اٌششو ثثاخإللٍذ اٌٍٍِٛح اٌالصَ -0

�اٌّاي: أٚال: ٔٛجذ ٔغثح وً ششٌه فً ساط

�%05= 055×0555,555÷055,555=عاسٖٔغثح 

�%05= 055×0555,555÷055,555= سٌُٔغثح 



 لاير ذٛصع حغة ٔغثُٙ: 055,555األستاح 

�لاير05,555=055÷05×055,555= ِٓ االستاح عاسٖحظح 

�لاير 05,555=055÷05×055,555= ِٓ االستاح سٌُحظح 

�:واٌراًٌاٌمٍذ ٌىْٛ ٚ

�اٌخغبئش�ٚاألسثبح��ٚ/�اٌّزبجشح�ح111,111��ِٓ

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ�����������������

�عبسٖح/�جبسٞ�اٌشش٠ه�������������������������61,111

�س٠ُ�/�جبسٞ�اٌشش٠ه�ح������������������������41,111

�ـ�؟�1415�٘ل١ذ�ا١ِٛ١ٌخ�اٌالصَ�إلثجبد�رٛص٠غ�اٌخغبئش�ث١ٓ�اٌششوبء�فٟ�ٔٙب٠خ�-2

 لاير ذٛصع حغة ٔغثُٙ: 05,555 خغائشاٌ

�لاير00,555=055÷05×05,555= خغائشِٓ اٌ عاسٖحظح 

�لاير 00,555=055÷05×05,555= خغائش ِٓ اٌ سٌُحظح 

�:واٌراًٌٌىْٛ اٌمٍذ ٚ

�

 من مذكورٌن : 

 ح/ جاري ساره 36111

 ح/ جاري رٌم  24111

�رة واالرباح والخسائرالى ح/ المتاج  61111                            

 ذغٍش سأط اٌّاي . -ب

ثشأط�ِبي�لذسٖ��٘ـ��1434فٟ�ػبَ��ِثبي�:�ثبفزشاض�أْ�ششوخ�خبٌذ�ِٚذّذ�اٌزضب١ِٕخ�أشئذ

لاير�ٚلذ�رُ�االرفبق�ث١ّٕٙب�ػٍٝ�أ511111��ْلاير�ثذ١ث�٠ذفغ�وً�ِٓ�اٌشش٠ى1111111��ٓ١

�.غت�ٔغجخ�سأط�اٌّبي�ٌىً�ِّٕٙب�د٠زُ�رٛص٠غ�األسثبح�ٚاٌخغبئش�

ادزبجذ�اٌششوخ�اٌٝ�اٌّض٠ذ�ِٓ�اٌز٠ًّٛ�فبرفك�خبٌذ�ِٚذّذ�ػٍٝ�أ٠�ْض٠ذ�خبٌذ�٘ـ�1435ٚفٟ�ػبَ�

ثذفغ�اٌّجٍغ�ٚفٟ�ٔٙب٠خ��1435لاير�ٚلذ�لبَ�خبٌذ�فٟ�ربس٠خ��311111سأط�ِبٌٗ�ثّجٍغ�

�..لاير��101111دممذ�اٌششوخ�سثذبً�ثٍغ��1435

سأعّبٌٗ�،�وبٔذ�ٔغجخ�سأعّبي�وً�ِٓ��اٌششوخ�ٚدزٝ�آخش�٠َٛ�لجً�أ٠�ْض٠ذ�خبٌذ�رؤع١ظِٓ�ثذا٠خ�

%�،�أِب�ثؼذ�رغ١ش�سأط�ِبي�خبٌذ�خالي�اٌغٕخ�فإْ�ٔغجخ�سإٚط�األِٛاي�51خبٌذ�ِٚذّذ�

�عززغ١ش�.

لاير�اٌزٞ�دفؼٗ�خبٌذ�ِّب�أدٜ�ٌض٠بدح�سأعّب٠ٚ311111��ٌٗجت�األخز�فٟ�ػ١ٓ�االػزجبس�أْ�ِجٍغ�

�١ٌخ�وبٍِخ�.فمظ�١ٌٚظ�خالي�اٌغٕخ�اٌّب�1/5لذ�رُ�رشغ١ٍٗ�اثزذاًء�ِٓ�

�

�

�



�ٌزٌه�ع١زُ�رؼذ٠ً�ٔغت�سإٚط�األِٛاي�وبٌزبٌٟ�:�

�سأط�ِبي�خبٌذ�اٌّذفٛع�

511111�x ��12��=ِٛجٛدح�ِٓ�أٚي�اٌغٕخ�دزٝ�ٔٙب٠زٙب(�511111شٙش�(�

�������������������12��

�

311111�x�0��=لاير��211111أشٙش��

������������������12��

لاير�ٚساط�ِبي��711111ساط�ِبي�خبٌذ�٠زُ�ا٢ْ�دغبة�ٔغت�سإٚط�االِٛاي�ثبفزشاض�اْ�

�لاير��511111ِذّذ�

�711111�x�111��=50.33�%=�ٔغجخ�ساط�ِبي�خبٌذ�

�������������������������1211111�

�511111�x�111��=41.66�%=�ٔغجخ�سأط�ِبي�ِذّذ�

����������������������������1211111��

�لاير��101111�x�50.33�=�%115111إرْ�ٔص١ت�خبٌذ�ِٓ�األسثبح�=�

�لاير��75111=��101111�41.66ٔص١ت�ِذّذ�فٟ�األسثبح�=�

 ٌٚىْٛ اٌمٍذ :

�ٚاالسثبح�ٚاٌخغبئش��حِٓ�ح/�اٌّزبجش�101111

�اٌٝ�ِزوٛس٠ٓ���������������������

�ح/�جبسٞ�اٌشش٠ه�خبٌذ������������������115111

�ح/�جبسٞ�اٌشش٠ه�ِذّذ�����������������75111

�

�.�ئش ِغ احرغاب فٛائذ سأط اٌّاي ٚساذة اٌششٌه اٌؼاًِذٛصٌغ األستاح ٚاٌخغا-0

 رٛص٠غ�األسثبح�ٚاٌخغبئش�ِغ�ادزغبة�فٛائذ�ساط�اٌّبي� -�أ

 حسب الشركاء بٌن الباقً توزٌع ثم، ( وٌةسن فائدة) المال رأس فوائد على  الشركاء ٌتفق قد

 .علٌها متفق نسب

فائنذج ػٍنى سأط اٌّناي  اذفك اٌششوٍٍٓ ػٍى ذٛصٌنغ األستناح ِٕاطنفح تٍنُٕٙ ٚاْ ٌحرغنةِثاي : 

�لاير؟ 05,555تاح =سلاير ٚاال 055,555% ِغ اٌؼٍُ أْ سأط اٌّاي = 05لذس٘ا 

�احغثً ٔظٍة وً ششٌه ِٓ األستاح؟ اٌّطٍٛب:

�

�

�



 المجموع (ب)رأس مال الشرٌك  (أرأس مال الشرٌك ) البٌان

ٌعصافً الربــــــــــح ) الخســـــــــــــارة( القابـــــــــــــل للتوز     010111  
 معطى    

رأس ( فائدة -)
= نسبة  المال

 رأس المال× 

5111 
=510111×1% 

 5111  
=510111×1%  

=+ (11111) 

دائما بٌن قوسٌن ألنها 
 تخصم من األرباح

  10000-80,000 مجموع ما ٌجب توزٌعه بٌن الشـــــــــــــــــــــــــركاء

-  
=01111  

تٌجة ممكن أن ٌكون الن 
 سالبة أو موجب

توزيع المتبقي من 
 األرباح 

 أو الخسائر =

35111 35111 ××××× 
حسب )نسبة ٌوزع  

 (توزٌع األرباح والخسائر

اإلجمالي ) نصيب 
الشريك في األرباح 

 ( =أو الخسائر

=+ 
410111 

=+ 
41,111 

05,555 

 

 

�

 لٍذ اٌٍٍِٛح:

�ائش/ اٌّراجشج ٚاألستاح ٚاٌخغحِٓ    05,555 

�إٌى ِزوٛسٌٓ                     

�/�جبسٞ�اٌشش٠ه�)أ(ح���������41,111

�/�جبسٞ�اٌشش٠ه�)ة(ح���������41,111

�

��ػبئذ�)سارت(�اٌشش٠ه��ادزغبة�ِغ�ٚاٌخغبئش�األسثبح�رٛص٠غ�-ة

٠ٚغزمطغ�جضء�ِٓ�األسثبح�٠ّثً�،��ادزغبة�ػبئذ�ٌؼًّ�اٌشش٠ه�اٌؼبًِ�ػٍٝ��اٌششوبء�٠زفك�لذ

اٌؼبًِ�،�٠ٚؼزجش�رٛص٠ؼبً�ٌٍشثخ�١ٌٚظ�رىٍفخ�وّب�٘ٛ�اٌذبي�فٟ�سٚارت�ٚأجٛس��سارت�اٌشش٠ه

�اٌّٛظف١ٓ�ٚاٌؼّبي�.

�الْ�إٌظبَ�ال�٠ج١ض�ٌٍشش٠ه�ا٠�ْذغت�ٌٕفغخ�اجشاً�ػٍٝ�ػ٠�ٍّٗغزٍّٗ�شٙش٠بً.

�ثؼذ�ادزغبة�اٌشارت�.�ػ١ٍٙب�ِزفك�ٔغت�دغت�اٌششوبء�ث١ٓ�اٌجبلٟ�رٛص٠غ٠زُ��ثُ

�



لاير دفؼاٖ تاٌرغناٚي ، اعنرٍُ ِحّنذ  0555555غد تشأط ِاي ششوح خاٌذ ِٚحّذ ذأعِثبي�:�

 لاير  005555لاير ٚلذ حممد اٌششوح أستاحاً تٍغد  05555إداسذٙا تشاذة شٙشي ٌثٍ  

 

�اٌّجّٛع��ِذّذ��خبٌذ�اٌج١بْ

����321111صبفٟ�األسثبح�اٌمبثٍخ�ٌٍزٛص٠غ�

���11111xسارت�اٌشش٠ه�

12=121111�

(121111)�

ثؼتتذ�دغتتُ��رجمتتٝ�ِتتٓ�األسثتتبح�ِتتب

�اٌشارت�

��211111�

321111�-121111�

رٛص٠غ�اٌّزجمتٟ�ِتٓ�االسثتبح�ػٍتٝ�

�اٌششوبء

111111�111111�211111�

��111111�221111�3211111ٔص١ت�وً�شش٠ه�ِٓ�األسثبح�

�

�ٌٚىْٛ اٌمٍذ : 

 

�/�اٌّزبجشح�ٚاألسثبح�ٚاٌخغبئشح�321,111����ِٓ

�إٌٝ�ِزوٛس٠ٓ���������������������

�خبٌذ/�جبسٞ�اٌشش٠ه�ح���������111,111

�ِذّذ/�جبسٞ�اٌشش٠ه�ح���������221,111

�

% ػٍى ساط 05ِثاي : تافرشاع ٔفظ تٍأاخ اٌّثاي اٌراًٌ ٌٚىٓ ٕ٘ان فائذج ػٍى سأط لذس٘ا 

 لاير .. 005555اٌّاي ، تاإلضافح اٌى أٙا حممد خغائش تمٍّح 

�

�اٌّجّٛع��ِذّذ��خبٌذ�اٌج١بْ

�(151,111)���صبفٟ�األسثبح�اٌمبثٍخ�ٌٍزٛص٠غ�

���11111�x �12�=121111�(121,111)سارت�اٌشش٠ه�

��511111�x�11=%�51111�511111x�11�=�%51111��(111,111)فبئذح�سأط�اٌّبي�

رجمٝ�ِتٓ�األسثتبح�ثؼتذ�دغتُ��ِب

�اٌشارت

��(371111)�

أٚ�رٛص٠غ�اٌّزجمتٟ�ِتٓ�االسثتبح�

�ػٍٝ�اٌششوبءاٌخغبئش�

(105111�)�(105111)�(371111)�

�(151111)�(15111)�(135111)�ٔص١ت�وً�شش٠ه�ِٓ�األسثبح



�

 ٌٚىْٛ اٌمٍذ : 

 من مذكورٌن : 

 خالد ح/ جاري  135111

 محمدح/ جاري   15111

�رة واالرباح والخسائرالى ح/ المتاج  151111                            

�

�

�

�

�

��

�

�

�
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