
 21الفصل  تطثٍقاخ

 87ص  6-21تمرٌه 

 فيحالةاالرباح -أ

 اإلجمالً ج ب أ الثٍان

 001,111  صافً الرتخ القاتل للتوزٌع 

 660666 فائدج رأس المال

(011111x01)% 

060666 

(011111x01)% 

160666 

(011111x01)% 

 (001,111) 

 01,111  تاقً ارتاح القاتلح للتوزٌع

 للتوزٌعتوزٌع الرتخ القاتل 

 توسع تالتساوي 66 666

01,111 01,111 01,111  

وصٍة كل شرٌك مه 
 األرتاح

760666 660666 060666 2760666 



 في حالة الخسائر :-ب 

 

 

 اإلجمالً ج ب أ الثٍان

صافً الخسارج 
 القاتلح للتوزٌع 

 (111 051) 

 660666 فائدج رأس المال

(01111x01)% 

060666 

(011111x01)% 

160666 

(011111x01)% 

(111 001) 

مجموع الخسائر 
 القاتلح للتوزٌع

 (111 071) 

-051111-001111 

توزٌع الخسائر 
 القاتلح للتوزٌع

 توسع تالتساوي 186 666

(111 01) (111 01) (111 01)  

وصٍة كل شرٌك 
 مه الخسائر

(666 06) (666 06) (666 86) (666 206) 



 الخاص تاألرتاح :  قٍد الٍومٍح

  خسائز األرتاح والومه حـ/ المتاجزج  001,111

 إلى مذكىريه         

 حـ/ جاري الشزيك أ   01,111              

 حـ/ جاري الشزيك ب    01,111             

 حـ/ جاري الشزيك ج     01,111      

 الخاصبالخسائر:قٍد الٍومٍح

 مه مذكىريه

 ح/ جاري الشزيك أ 01,111

 ح/ جاري الشزيك ب51,111  

 ح/ جاري الشزيك ج 71,111 

  خسائز األرتاح والإلى ح/ المتاجزج و 051,111                        

 

 

 



 :  76ص  9-21تمرٌه 

 لاير x 2        =000 600 1 500 000رأس مال أ = 

                                  2+2+1 

 لاير x 2        =000 600 1 500 000رأس مال ب = 

                                    2+2+1 

 لايرx 1        =000 300 1 500 000رأس مال ج = 

                                    2+2+1  

 اليومية:)ب( قيد )أ( قيد اليومية:

         

 بمن حـ/ رأس مال الشريك     600 000                                     من حـ/ رأس مال الشريك ب    600 000

 إلى مذكورين                                                        إلى مذكورين                      

 حـ/ رأس مال الشريك أ    300 000                                                            حـ/ البنك   500 000      

 جحـ/ رأس مال الشريك     300 000                                                  حـ/ رأس مال الشريك أ     50 000   

 حـ/ رأس مال الشريك ج     50 000 

 



 : 76ص  26-21تمرٌه 

 (:2الذالح )

 مه مذكىريه              

 حـ/ رأس مال أ   511 111

 حـ/ رأس مال ب   511 111

 إلى حـ/ رأس مال ج   0 111 111       

 (:1الذالح )

 مه حـ/ الثىك   0 111 111

 إلى حـ/ رأس مال ج    0 111 111     

 (:0الذالح )

  2 000 000رأس مال الشركة قبل االنضمام =    

 2 500 000ما سيدفعه الشريك الجديد ج     =     

 4 500 000رأس المال الجديد للشركة              

 لاير x 50 =%000 250 2 4 500 000رأس مال ج = 

 (2250000( < نصيبه من رأس مال الشركة )2500000ما سيدفعه ج )



 لاير 250 000=  2 250 000 – 2 500 000الفائض = 

 كزيادة في رأس مالهما سيوزع الفائض على أ,ب

 لاير 125 000= 2÷  250 000من الفائض =  بنصيب كل من أ و 

 قٍد الٍومٍح:

 مه حـ/ الثىك      0 511 111

 إلى مذكىريه                       

 حـ/ رأس مال أ      005 111     

 حـ/ رأس مال ب      005 111     

 حـ/ رأس مال ج   0 051 111     

 (:0الذالح )

 مه حـ/ الثىك      0511 111

 إلى مذكىريه                        

 حـ/ رأس مال ج      0 051 111     

 حـ/ إعادج تقذيز األصىل        051 111     

 



 (:0الذالح )

 القيمح الذفتزيح –قيمح شهزج المحل = القيمح السىقيح 

 لاير 511 111=  0 111 111 – 0 511 111= 

 لاير 051 111=  0÷  511 111وصية كل مه أ و ب مه الشهزج = 

 مه مذكىريه             

 حـ/ الثىك   0 111 111

 حـ/ الشهزج      511 111

 إلى مذكىريه                  

 حـ/ رأس مال أ    051 111        

 حـ/ رأس مال ب    051 111        

 حـ/ رأس مال ج  0 111 111        

 

 : 91ص  7-21مسألح 

 ٌجة أوالً دساب دقوق الشرٌك المتوفً دسووح كالتالً:

 حقىق الشزيك حسىوح = رأس المال + أرتاح + الحساب الجاري



                          =111 011 ( +111 011x01 + )%111 01 

 لاير 0 111 111=                          

 )رأس المال ثاتت(الذالح األولى: 

 مه حـ/ رأس مال الشزيك حسىوح     0 111 111

 إلى حـ/ رأس مال الىرثح    0 111 111     

 )رأس المال ثاتت(الذالح الثاوٍح: 

 مه حـ/ رأس مال حسىوح     0 111 111

 إلى مذكىريه                          

 ه  حـ/ رأس مال حس     511 111         

 حـ/ رأس مال حسان     511 111         

 )تخفيض رأس المال(الذالح الثالثح: 

 مه حـ/ رأس مال حسىوح    0 111 111

 إلى حـ/ الثىك    0 111 111    

 )رأس المال ثاتت(الذالح الراتعح: 

 مه حـ/ رأس مال حسىوح    0 111 111

  إلى حـ/ رأس مال محيسه    0 111 111    



 

 

 

 

 

 

 

 


