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 عادة التقدٌر .أرابعا ً : 
        

مرادب أاٌانا ومندجا ٌ د  الشكاا  اااع  مصى شا  جو ودا  وجطصوورا  ٌتفرق الشركاا  مصرى أ
 ركا  ترردٌال  مصرى قٌجعرا والاٌرادب او أو ودا  الج دج  جن قو  الشركاا  وو ا  الجأت دٌك ورض 

ساس لصتس ٌ  فرً سر ال  أال دٌدب لصجو ودا  ا التافٌض وفً  ذه الاال  تستاد  ال ٌ  الت دٌكٌ 
 جن ال ٌ  التاكٌاٌ  . ً   الشكا  ود 

 عادة التقدٌر .المعالجات المحاسبٌة أل
و التافررٌض فررً سرر ال  الشرركٌس أدا  الشرركٌس ترررالج مجصٌرر  الاٌررادب مررادب ت رردٌك جو رروأمنررد 

 -وطكٌ تٌن  جا :
 . الطرٌقة المباشرة .1

 الجا  . كأسو اٌادب الجو ودا  فً اساال أتافٌض وجو ال  ذه الطكٌ   ٌت      
 . الطرٌقة غٌر المباشرة .2

مررادب أو اٌررادب الجو ررودا  فررً اسرراال وسررٌط ٌسررجى اسرراال أوجو ررال  ررذه الطكٌ رر  ٌررت  تافررٌض 
 الجا  . كأسالت دٌك والذي ٌ ف  كاٌده فً اساال 

والجطصوورا  الرى سر ال  مادب الت دٌك فً س ال  الشكٌس تنت   الجو ودا  أوورد جرال   مجصٌ  
و الن ص فً اافً جو ودا  الشكٌس مرن اارت  أن الاٌادب ألشكا  و ٌجعا ال دٌدب جع جالاظ  ا

 و تستص  ن دا .أالجا  تدفع  كأسفً 

          
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 27 

( 1:  2ل جرا  ج سر  وٌنعجرا ونسرو   كأساالرد مصرى تاروٌن شركا  تضراجنٌ  ور وتفق ماد  أجما  // 
  -قد قد  االد جو ودا  وجطصووا  جاص  الت اكي ووالشا  التالً :و
 

 جٌاانٌ  االد الت اكٌ 

 
   -الشكٌاان مصى جاٌصً : وقد أتفق

 الجا  وشٌس . كأسٌدفع الشكٌس ماد  اات  فً  .2
 ت كي التردٌال  التالٌ  مصى جو ودا  وجطصووا  الشكٌس االد . .1
 دٌناك . 10000أ . تافض الوضام  وجوصغ     
 جااص الدٌون الجشاوس فً تااٌصعا .ال . ٌشطال   
 دٌناك . 300000ج . ترد  قٌج  السٌاكا  لتاو    

 -موا  قٌود التردٌ  واستادا  :أ. 2  // 
 ـــ الطكٌ   الجواشكب .       
 ـــ الطكٌ   غٌك الجواشكب .       
لغ ورالجالٌٌن( الشكاا  وتاوٌك الجٌاانٌ  ا فتتااٌ  لصشكا  لالجوا أجوا موا  قٌود كؤوس . أ1
 . 

 
 س ال  االد .

 
 الطكٌ   غٌك الجواشكب                                                                     الطكٌ   الجواشكب

 
 . تافٌــــــــــــــــــض الوضامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2                      

 جن اـ/ امادب الت دٌك  10000                                                     جن اـ/ كأس الجا    10000
 الى اـ/ الوضام   10000الى اـ/ الوضام                                                            10000      
 من تافٌض قٌج  الوضام                                                     من تافٌض قٌج  الوضام          
 
 
 

 الااو                   او اأ             

 ونس  160000
 أ . قوض  5000

 وضام   200000
 جدٌنون   15000

   . د . جشاوس فً تااٌصعا   (5000ل
 الاافً  10000
 ا ماث    10000
   ٌاكا س 110000

 دائنون  50000
 أ .دفع  10000
 الجا   كأس 505000

 

455000 455000 
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 . الغـــــــــــــــا  جااص الدٌون الجشاوس فً تااٌصعا 1                    
 جن اـ/  .د.الجشاوس فً تااٌصعا  5000جن اـ/   .د.الجشاوس فً تااٌصعا                           5000
 الت دٌك مادب أالى اـ/  5000                                    الى اـ/ كأس الجا                   5000    

 من الغا  جااص دٌون جشاوس فً تااٌصعا                   من الغا  جااص دٌون جشاوس فً تااٌصعا
 

 . ترــــــــــــــــــــــــدٌ  قٌجــــــــــــــ  السٌاكا  لاٌادب( 3                   
 جن اـ/ السٌاكا   30000السٌاكا                                                       جن اـ/ 30000
 الت دٌك مادب أالى اـ/  30000الى اـ/ كأس الجا                                                      30000      

                          من تردٌ  قٌج  السٌاكا                                                من تردٌ  قٌج  السٌاكا   
 

 مادب الت دٌك أاـ/                                                                                 
 الجا   كأساـ /                  

 الكاٌد 25000        اـ/ كأس الجا  25000  
             الكاٌد ورد التردٌال  400000                      

 
 مادب الت دٌك أجن اـ/  25000                                                                     

 الجا   كأسالى اـ/  25000                                                                           
 مادب الت دٌك أ قفا  اـ/أمن                                                                            

 
                                       

 
 الجا   كأساـ/                                                                       

 
 
 
 
 

                                                
  الكاٌد ورد التردٌال 666666                                                                          

 
 
 
 

                 

 البضاعة 26666
 

15666 

 حـ/ م.دم فً تحصٌلها5666  
 حـ/ السٌارات36666

 
 

35666 35666 

 البضاعة  26666
 
 
 
 666666 

 الرصٌد  505666
 م د.م فً تحصٌلها  حـ/5666   

 حـ/ السٌارات 36666

626666 626666 

 
 
 
 666666 

 الرصٌد  505666
 عادة التقدٌر أحـ/ 15666

666666 666666 
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 س ال  الشكا  التضاجنٌ            
 

  دٌناك و و ٌساوي 400000كأس الجا  الشكٌس االد ورد التردٌ  ٌساوي                    
1
3
 جن كأس جا  الشكا   

                                                                                                                

  ×  400000جا  الشكا  = كأسأذن                    
3
1
 دٌناك 900000=  

                                                               

 × 900000اا  الشكٌس ماد  =                       
2
3
 دٌناك300000= 

                                                            
 تس ٌ  اا  الشكٌس ماد   -                 

 دٌناك جن اـ/ الونس 300000                      
 جا  الشكٌس ماد   كأساـ/ 300000                             

 الجا   كأسمن استال  اا  الشكٌس ماد  فً                              
    

 تس ٌ  اا  الشكٌس االد  -                 
         

 جن جذاوكٌن                        
 اـ/الونس 160000                   
 اـ/ أ.قوض 5000                       

 اـ/الوضام   00000                   
   جدٌنٌنالاـ/15000                     

 اـ/اأماث10000                     
 اـ/السٌاكا 300000                   
 الى جذاوكٌن                                 

 نٌالدائن ـ/ا50000                              
 اـ/  أ.دفع 10000                              

 جا  الشكٌس االد  كأس اـ/400000                            
 الجا  كأسستال  اا  الشكٌس االد فً أمن                             
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 ...الجٌاانٌ  اأفتتااٌ  لصشكا  التضاجنٌ  اجا  ً .

 الااو                          اأاو                     

 الجو ودا  الجتداول                 
 الونس  560000
 أ.قوض      5000
 الوضام    00000
 جدٌنون    15000
 الج جوا  450000

 الجو ودا  الماوت                 
 اأماث    10000
 السٌاكا  300000
 واالج ج  310000

 جطصوا  الجتداول ال                   
 الدائنون   50000
 أ.دفع  10000
 الج جوا   10000

 
 ا وق الجصاٌ                  
 جا  الشكٌس ماد  كأس  300000
 جا  الشكٌس االد  كأس  400000
 الج جوا  900000

910000 910000 

 
ذا ذاررك أودٌك جمرر  الجرردٌنون و أ. قرروض الت ررمررادب أورررض الجو ررودا   ٌجاررن تررردٌ  قٌجعررا منررد و

مررادب أامررك جررن قٌجتعررا فرران  ررذا ٌرنررً أو أقرر  أت رردٌك قررٌ   ررذه الجو ررودا  ومررادب أنرر  ترر  أوالسررؤا  و
     الت رردٌك تررت  جررن اررال  الجاااررا  جمرر  جااررص الرردٌون الجشرراوس فررً تااررٌصعا او جااررص

 أ. ال وض .
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سر  شركا  الركو  الوسرٌط أومصرً مصرى تاروٌن شركا  تضراجنٌ  و دأاجرتفق ا  جن جاجد وأجما  // 
   -دٌناك ج س  وٌنعجا والتساوي وقد اتفق الشكاا  مصى جاٌصً : 900000جا  قدكه  كأسالت اكٌ  و

 ووالااج  . ً   ٌ د  جاجد اات  ن دا .2
 -اات  والشا  التالً : أاجدٌ د   .1

 دائنون . 200000دٌنون   ج 50000ن د    10000وضام     200000سٌاكا     200000
  -ٌ د  مصً  اات  والشا  التالً : .3

 وضام  .  100000سٌاكا     200000
  كا  التردٌال  التالٌ  .أوقد اتفق الشكاا  مصى 

 ٪ . 50تاداد قٌج  السٌاكا  ونسو    .2
 ٪ . 40تافض قٌج  الوضام  ونسو   .1
 ٪ . 20ونسو    جدٌنٌنتافض قٌج  ال .3
 ردٌ  واستادا  .. تس ٌ  قٌود الت2 //  
 الطكٌ   الجواشكب . . أ
 الطكٌ   غٌك الجواشكب . . ال
وتاروٌك الجٌاانٌر  ا فتتااٌر  لصشركا  مصجرا ان الجورالغ  جروا . تس ٌ  قٌرود تسردٌد كؤوس اأ1

 وجالٌٌن الدنانٌٌك أماله 
 

 الا  // 

             
900000

3
 ا  شكٌس  اا  دٌناك 300000=   

 
   جدأاس ال  الشكٌس  -2
 قو  التردٌ   أاجدجا  الشكٌس  كأس 

 دٌناك  300000=   200000 – 50000+  10000+  200000+  200000
 

  الطكٌ   غٌك الجواشكب                                                       الطكٌ   الجواشكب
 

 دٌناك اٌادب السٌاكا   ٪90000  =  50×  200000
 جن اـ/ السٌاكا   90000                  جن اـ/ السٌاكا                     90000                     

 مادب الت دٌكأالى اـ/  90000                             الجا        كأسالى اـ/ 90000                        
 من اٌادب قٌج  السٌاكا                                               من اٌادب قٌج  السٌاكا        

 
 

 دٌناك تافٌض الوضام   ٪40000  =   40×  200000
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 دب الت دٌك امأجن اـ/  40000                                   الجا        كأسجن اـ/  40000
 لوضام  الى اـ/ ا 40000                                      الى اـ/ الوضام    40000      

 من تافٌض قٌج  الوضام                                  من تافٌض قٌج  الوضام           
 
 

 . جدٌنٌندٌناك تافٌض ال ٪5000   =  20×  50000
 

 مادب الت دٌك أجن اـ/  5000    الجا                           كأسجن اـ/  5000
 الى اـ/  .د.جشاوس فً تااٌصعا 5000         عا  الى اـ/  .د. جشاوس فً تااٌص 5000     

   من اٌادب  .د.جشاوس فً تااٌصعا                من اٌادب   .د. جشاوس فً تااٌصعا             
 

 اـ/ أمادب الت دٌك

 
 الكاٌد  15000     اـ/ كأس الجا  15000         الكاٌد ورد التردٌ  315000                   

 
  مادب الت دٌكأاـ/ جن  15000                                                                 

 الجا   كأساـ/ الى  15000                                                                    
 مادب الت دٌك أمن غصق اـ/                                                                    

      
 الجا  كأساـ /                                                     

 
 
 
 
 
 

 الكاٌد ورد التردٌ   315000                                                                          
 
 
 
 
 

 اـ/ كأس الجا 
 اـ/ الوضام   40000
 اـ/  .د.  فً تااٌصعا 5000

 
 
 الكاٌد الجن و   15000 

 اـ/السٌاكا  90000
 

90000 90000 

 اـ/ الوضام   40000
 اـ/  .د.  فً تااٌصعا 5000

 
 
 315000 

 قو  التردٌ  الكاٌد 300000
 اـ/السٌاكا  90000

 

390000 390000 

 
 
 315000 

 الكاٌد 300000
 مادب الت دٌك/ أاـ 15000

 

315000 315000 
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 ٌس مصً س ال  الشك
 جا  الشكٌس مصً قو  التردٌ   كأس

 دٌناك  300000=  100000+  200000
 الطكٌ   غٌك الجواشكه                                                               الطكٌ   الجواشكه

  
 دٌناك اٌادب قٌج  السٌاكا   ٪50000 =  50×   200000

 
 اـ/السٌاكا  جن  50000                                جن اـ/ السٌاكا            50000

 الى اـ/أمادب الت دٌك  50000الجا                                           كأسالى اـ/ 50000    
 من اٌادب قٌج  السٌاكا                                          من اٌادب قٌج  السٌاكا             

 
 

 دٌناك تافٌض قٌج  الوضام  ٪210000  =   40× 100000
 

 جن اـ/  أمادب الت دٌك    210000                                الجا    كأسجن اـ/ 210000
 الى اـ/ الوضام   210000                                 الوضام           / الى اـ 210000    

 من تافٌض قٌج  الوضام                                     من تافٌض قٌج  الوضام           
 جن اـ/ كأس الجا 10000                                                                    

 الى اـ أمادب الت دٌك 10000                                                                           
 اـ/ كأس الجا                                              اـ/ أمادب الت دٌك           

    اـ/ كأس الجا  10000الكاٌد       10000 
                                                                           الكاٌد ورد التردٌ                         130000              

 اـ/ كأس الجا                                                                           
 
  
 
 
 
 

 الكاٌد ورد التردٌ  130000                                                                   
 
 

 اـ/الوضام 210000
 
 

130000 

 الكاٌد قو  التردٌ   300000
 اـ/السٌاكا  50000

350000 350000 

 اـ/الوضام 210000
 
 
 

 اـ/السٌاكا  50000
 

10000  

210000 210000 

 اـ/ أمادب الت دٌك10000
 
 

130000 

 الكاٌد قو  التردٌ  300000
 

300000 300000 
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 الكو  الوسٌط  شكا  س ال 
 
 .تس ٌ  اا  الشكٌس جاجد2

 جن اـ/ الاندوق  300000
 جا  الشكٌس جاجد كأساـ/ الى  300000        

 الجا   كأسستال  اا  الشكٌس جاجد فً أمن                        
 
  أاجد. تس ٌ  اا  الشكٌس 1
 

 جن جذاوكٌن         
 اـ/ السٌاكا   110000
 اـ/ الوضام    60000
 اـ/ الاندوق   10000
   جدٌنٌنالاـ/   50000
 الى جذاوكٌن         
 ن ٌدائنال اـ/ 200000        
 اـ/  .د. جشاوس فً تااٌصعا      5000        
   أاجدجا  الشكٌس  كأساـ/  315000        

 الجا   كأسفً  أاجدستال  اا  الشكٌس أمن                       
 

  أاجدجا  الشكٌس  كأسجن اـ/  15000
 الى اـ/ الاندوق  15000       

  أاجدى الشكٌس من دفع الاٌادب ال                 
 

الشركا  وجوصرغ فرً اورك جرن اارت  أو رو  315000ورد التردٌ   أاجدجا  الشكٌس  كأسن أاٌث 
 دٌناك فاذن تراد ل  الاٌادب . 15000

 
 . تس ٌ  اا  الشكٌس مصً  3
 

 جن جذاوكٌن         
 اـ/ السٌاكا   250000
 اـ/ الوضام     00000
 مصً  جا  الشكٌس كأسالى اـ/  130000       

 الجا   كأسستال  اا  الشكٌس مصً فً أمن                      
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 جن اـ/ الاندوق  10000
 جا  الشكٌس مصً  كأسالى اـ/  10000        

 من استال  الن ص جن الشكٌس مصً                      
وصررغ ا  وجقرر  جررن ااررت  والشرركأو ررو  130000جررا  الشرركٌس مصررً ورررد التررردٌ   كأسن أاٌررث 

 .ً   دٌناك ٌدفر  ن دا 10000
 

 الجٌاانٌ  اأفتتااٌ  لصشكا  التضاجنٌ  اجا  ً ....

 الااو                          اأاو                     

 الجو ودا  الجتداول                 
 

 الاندوق  625000
 الوضام   210000
 جدٌنون    50000

  .د. فً تااٌصعا   (5000ل
 الاافً  65000
 الج جوا    500000

 
 الجو ودا  الماوت                
 السٌاكا  610000

 

 جطصوا  الجتداول ال             
 الدائنون  200000

 
 

 ا وق الجصاٌ                  
 جا  الشكٌس جاجد كأس 300000
  أاجدجا  الشكٌس  كأس 300000
 جا  الشكٌس مصً كأس 300000
 الج جوا 900000

2000000 2000000 

 
الجرا  فرً الشركاا  التضراجنٌ   ورد جرن الرذاك وانر   كأسنتعا  جن جوضوا طكق تسردٌد وقو  اأ

الجا  مصرى شرا  مجر  اران  كأساد الشكاا  فً شكا  التضاجن وٌ د  اات  فً أاٌانا ٌشتكس أ
ك ذلرس فرً ٌاون اوٌك فً ج ا  جرٌن او اداكي او فنً جتجٌا .....الرخ وفرً  رذه الاالر  ٌ رال ذار

مج  ولارن ٌشرتكس  ذا اان  مصى شا أفتتااٌ  تس   اا  الشكٌس فً ال ٌود اأم د الشكا  و  
 كواح ل ا  الادجا  التً ٌ دجعا لصشكا  .ف ط فً تواٌع اأ
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 بحقوق الشركاءلجة المحاسبية للعمليات المتعلقة االمع: الثالثالفصل 
 

 Personal Accountsالحسابات الشخصية للشركاء في دفاتر شركات التضامن  3-1

for Partners in Books of Solidarity Companies 
حساب جاري الشركاء وحساب توزيع األرباح بالتضامن  اتشركاء في شركللالحسابات الشخصية تتمثل 
 ائر.والخس

 أواًل: حساب جاري الشركاء

تمثل حصص الشركاء في رأس المال أحد حسابات حقوق الملكية والتي ال يجوز تعديلها إال إذا تم تعديل 
شهار هذا التعديل أصواًل. لذلك فإن باقي حقوق الشركاء  تعالج في في شركات التضامن عقد الشركة وا 

حساب جاري الشركاء كافة حقوق الشركاء على  يسجل في. "حساب جاري الشركاء"حساب خاص يسمى 
فوائد القروض عن توزيعات األرباح والخسائر, الشركة وكافة التزامات الشركاء تجاه الشركة، التي تنجم 

المقدمة من الشريك إلى الشركة، فوائد القروض المقدمة من الشركة إلى الشريك، رواتب ومكافآت الشركاء، 
 .ت الشركاء من الشركة وفوائد المسحوبات وغيرهافوائد رأس المال، ومسحوبا

بكل حقوق الشريك  ناً داصالشريك تجاه شركة التضامن, و بجميع التزامات اً مدينجاري الشريك ساب يجعل حـ
الشركة. بالتالي يمكن أن يكون رصيده مدين أو دائن, ويمكن للشريك أن يسحب من رصيد حسابه  على

على  فائدة, وقد يتم االتفاق على احتساب الجاري المدينن يسدد رصيد حسابه أيتوجب عليه , و الدائنالجاري 
 .الدائن أو تحميل الشريك فائدة على رصيد حسابه الجاري المدينرصيد الحساب الجاري 

 تجاه الشركة, مثل: الشريكبجميع التزامات  اً مدين الشريك ويجعل حساب جاري

 الشريكوبات مسح. 

 .فائدة مسحوبات الشريك 
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  لشريك من الشركة.الممنوح لقرض الفائدة 

 الحساب الجاري المدين. فائدة 

 الموزعة. نصيب الشريك من الخسائر 

 ويكون القيد:

×××  
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 

 إلى مذكورين  جاري الشريكحـ/ من 
 حـ/ مسحوبات الشريك

 حـ/ فوائد مسحوبات الشريك
 لشريكالممنوح لقرض الفائدة حـ/ 
 لجاري المدينالحساب ا فائدةحـ/ 

حـ/ ت. أ. خ )نصيب الشريك من 
 (الموزعة الخسائر

 تجاه الشركة هبجميع التزاماتلشريك لجاري الحساب التحميل 
 , مثل:الشركة علىبكافة حقوق الشريك  داصناً ويجعل حساب جاري الشريك 

  الشريك مالفوائد رأس. 
  للشريك. الممنوحةالمكافآت 
 للشريك. المستحقةرواتب ال 
 الشريك للشركة. المقدم من القرضئد فوا 
 الحساب الجاري الدائن. فائدة 
 الموزعة نصيب الشريك من األرباح. 

 ويكون القيد:
 
 



 

 

57 

 

 
 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
×× 

××× 
 

 مذكورين:من 
 الشريك مالفوائد رأس حـ/ 

 للشريك الممنوحةحـ/ المكافآت 
 للشريك المستحقةرواتب الحـ/ 

 شريك للشركةال المقدم من القرضحـ/ فوائد 
 الحساب الجاري الدائن فائدةحـ/ 
األرباح ت. أ. خ )نصيب الشريك من حـ/ 

 (الموزعة

 الشريك جاريحـ/ إلى 

 جاريحسابه ال تسجيل كافة حقوق الشريك في
 ويأخذ الحساب الجاري للشركاء الشكل التالي:

 حـ/ جاري الشركاء
 انـــــــــــــالبي ب أ انـــــــــــــــالبي ب أ
×× 
×× 
×× 
×× 
 
×× 
 
×× 
 
 
×× 

×× 
×× 
×× 
×× 
 
×× 
 
×× 
 
 
×× 

 رمدو  رصيد مدين 
 حـ/ مسحوبات الشريكإلى 
 حـ/ فوائد مسحوبات الشريكإلى 
الممنوح قرض الفائدة حـ/ إلى 

 لشريكل
الحساب الجاري  فائدةحـ/ إلى 
 المدين
حـ/ ت. أ. خ )نصيب إلى 

 (الموزعة الشريك من الخسائر
 

 (اصند) 31/12رصيد 

×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
 
×× 
×× 
 
 
×× 

×× 
×× 
×× 
×× 
×× 
 
×× 
×× 
 
 
×× 

 ردائن مدو  رصيد 
 الشريك مالفوائد رأس حـ/ من 
 للشريك الممنوحةحـ/ المكافآت من 
 للشريك المستحقةرواتب الحـ/ من 
الشريك  المقدم من القرضحـ/ فوائد من 

 للشركة
 الحساب الجاري الدائن فائدةحـ/ من 
خ )نصيب الشريك من  ت. أ.حـ/ من 

 (األرباح الموزعة
 

 (مدين) 31/12رصيد 
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 المجموع ×× ×× المجموع ×× ××
فإذا كانت حقوق الشريك أكبر من مدين أو دائن،  الجاري للشريك وبالتالي قد يكون رصيد الحساب

ن، ويكون ويظهر هذا الرصيد في طرف االلتزامات في ميزانية شركة التضام داصن، يكون رصيده التزاماته
 للشريك الحق في سحب هذا المبلغ أو جزء منه.

ويظهر هذا الرصيد في طرف األصول  مدين، يكون رصيده إذا كانت حقوق الشريك أقل من التزاماتهأما 
 في ميزانية شركة التضامن، ويكون للشركة الحق في مطالبة الشريك بكامل الحساب أو جزء منه.

 

 لخساصرحساب توزيع األرباح وا ثانيًا:

بعد التوصل إلى صافي الربح أو صافي الخسارة عن طريق فتح حساب األرباح والخسائر، ينقل هذا الرصيد 
إلى حساب جديد هو حساب توزيع األرباح والخسائر، تمهيدًا لتوزيع األرباح أو الخسائر على الشركاء حسب 

 ة ربح يكون القيد:النسب المتفق عليها في عقد الشركة. إذا كانت نتيجة أعمال الشرك

 توزيع األرباح والخسائرحـ/ إلى  األرباح والخسائر حـ/من  ×× ××
 إقفال حساب األرباح والخسائر في حساب التوزيع

 أما إذا كانت نتيجة أعمال الشركة خسارة يجري القيد التالي:
 األرباح والخسائرحـ/ إلى  توزيع األرباح والخسائر حـ/من  ×× ××

 ألرباح والخسائر في حساب التوزيعإقفال حساب ا

يبين هذا الحساب أرباح وخسائر يمسك حساب جاري الشركاء بالتوافق مع حساب توزيع األرباح والخسائر, 
ها تلتي حققااألرباح الصافية  الجانب الداصن منه. فيتضمن في بين الشركاءشركة التضامن وكيفية توزيعها 

, إضافة إلى فوائد المسحوبات وفوائد الحساب الجاري المدين الخسائروالمرحلة من حساب األرباح و  الشركة
والمرحلة من حساب  ها الشركةتلتي حققاالصافية  الخسائر منه الجانب المدينللشركاء, بينما يتضمن في 

مكافآت ورواتب الشركاء, وفوائد باإلضافة إلى فوائد رأس المال التي تمنح للشركاء  ،األرباح والخسائر
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 -:المبحث الثانً 
 الحسابات الجارٌه  للشركاء . 

ً تررؤمك مصررى ا رروقع  فررً الشرركا   نرراس ورررض الجررراجال  التررً تررت  وررٌن الشرركاا  والشرركا  والترر
والاٌاده أو التافٌض ولجرال ر   رذه الجرراجال  نفرت  اسراوا  تسرجى الاسراوا  ال اكٌر  لصشركاا  
تسرر   فررً  انوعررا الجرردٌن الرردٌون والجسررتا ا  مصررى الشرركٌس لاررال  الشرركا  وفررً  انوعررا الرردائن 

 الدٌون والجستا ا  لصشكٌس مصى الشكا  
 

 اـ/  اكي الشكٌس

  
 -و ناس نومٌن جن الجراجال  التً تت  وٌن الشكاا  و الشكا  و ً :

   -تجم  التااجا  مصى الشكاا  لاال  الشكا  وتتضجن :الرجصٌا  التً  -2
 أ. الجساووا  التً ٌ و  وعا الشكٌس .

 ال. فوائد الجساووا  .
  ـ. اا  الشكٌس جن الاسائك.

   -. الرجصٌا  التً تجم  ا وق لصشكاا  مصى الشكا  و ً :1
 الشكاا  . أجوا أ. فوائد مصى كؤوس 

 ال. كواتال وجاافئا  الشكاا  . 
 ائد وقكوض الشكاا  . ج. فو

 د. اا  الشكٌس جن اأكواح.
    ذٌن النومٌن جن الجراجال  وشً  جن التفاٌ  .ساكوسوا ن و  ود

 . العملٌات التً تمثل التزامات على الشركاء لصالح الشركة .1
تتجم   ذه الرجصٌا  والجساووا  التً ٌ و  وعا الشكٌس جن الشكا  التضاجنٌ  اٌث ٌاق لصشركٌس و
و مٌنٌررر  جرررن الشررركا  وت رررو  الشررركا  وااتسررراال فوائرررد مصرررى  رررذه أٌسررراال جو رررودا  ن دٌررر  ن أ

لصشكٌس جدٌن مصى ان تؤاذ ونظرك الجساووا  وترالج الجساووا  والفوائد و ر  الاساال ال اكي 
اتساال الفوائد جوالغ الجسراووا  وترواكٌخ السراال ونسرال الفائردب الجتفرق مصٌعرا فرً أمتواك مند اأ

 -ترالج الجساووا  والفوائد الجتكتو  مصٌعا فً س ال  الشكا  والشا  التالً :م د الشكا  و
 
 
 
 
 
 

 ووا  الجسا -
 الجساووا الفوائد مصى  -
 الاسائك                       جناا  الشكٌس  -

 فوائد مصى كأس جا  الشكٌس. -
 فوائد قكض الشكٌس  -
 جاافئا  وكواتال الشكٌس -
 جن ا كواح     الشكٌساا -
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   ال ٌد فً نعاٌ  السن                         ال ٌد اال  السن                  انواا الجساووا   
 جن اـ/  اكي لشكٌس××      جن اـ/جساووا  الشكٌس   ×× . الجساووا  الن دٌ     2

 الى اـ/ جساووا  الشكٌس××         الى اـ/ الاندوقلالونس( ××                                 
 
 ذا اان  والاصف  أ         . جساووا  الوضام    1

 جن اـ/  اكي الشكٌس ××      جن اـ/ جساووا  الشكٌس   ××                           
 الى اـ/ جساووا  الشكٌس××              / الجشتكٌا      الى اـ××                              

             
 جا اذا اان  وسرك الوٌع أ                               
 جن اـ/  اكي الشكٌس ×× جن اـ/ جساووا  الشكٌس        ××                             
 الى اـ/ جساووا  الشكٌس××                    الى اـ/ الجوٌرا  ××                              

 
 جن اـ/  اكي الشكٌس ××   جن اـ/ جساووا  الشكٌس  ×× . جساووا  الجو ودا  الماوت   3

 الى اـ/ جساووا  الشكٌس××       الى اـ/ الجو ودا  الماوت  ××                                        
 

 جن اـ/ فائدب الجساووا  ××           اـ/  اكي الشكٌس   جن ××    . فائدب الجساووا  6

 والاسائككواح الى اـ/ تواٌع اأ××        الى اـ/ فائدب الجساووا   ××                                
 

فتكب الساال وتجم  الفتكب جرن تراكٌخ  ود جن جكاماب اتساال الفائدب أمتواك مند اذ ونظك اأجع اأ
ارتالا ترواكٌخ السراال ارذلس أنعاٌ  السن  والتً تسجى وـجتوسط تراكٌخ السراال منرد الساال الى 

ذا اران كارٌده جردٌن فرً نعاٌر  السرن  ٌظعرك ورالجر  أالشركٌس   راكي ن اساالأ ود جن جالاظ  
ذا اران اسراال  راكي الشركٌس أجرا أو ٌظعرك فرً  انرال الجو رودا  أسالال فً  انرال الجطصوورا  
 فٌظعك فً  انال الجطصووا  . كاٌده دائن فً نعاٌ  السن 
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 واالد شكاا  فً شكا  تضاجنٌ  . أاجدجما  // 
 دٌناك ن دا . 00000ساال االد جوصغ   2/1فً 
 دٌناك . 210000وضام  قٌجتعا وسرك الوٌع  أاجدساال  2/20فً 

 .٪  4فائدب مصى الجساووا  ونسو   اتساالأوان م د الشكا  ٌنص مصى 
  كورراح والاسررائك والجٌاانٌرر  مك ررا مصررى اسرراال تواٌررع اأأان ـررـود الالاجرر  ووٌــررـ ٌ رركا  الأ  //

 .الجوالغ والجالٌٌن(ل الرجوجٌ 
 

 الا  // 
   2/1فً 

 جن اـ/ جساووا  الشكٌس االد  00000
 الى اـ/ الاندوق  00000       

 من جساووا  الشكٌس االد                   
 

   2/20فً 
  أاجدووا  الشكٌس جن اـ/ جسا 210000
 الى اـ/ الجوٌرا   210000        

 أاجدمن جساووا  الشكٌس                     
 

 نعاٌ  السن   32/21وفً 
 
 . ت ف  الجساووا  والاساوا  ال اكٌ  لصشكاا  .2
 
 جن جذاوكٌن            
 اـ /  اكي الشكٌس االد  00000    
 أاجداـ/  اكي الشكٌس  210000   
 الى جذاوكٌن                    

 اـ / جساووا  الشكٌس االد  00000              
  أاجداـ / جساووا  الشكٌس  210000            
 
 اتساال الفائدب مصى الجساووا  .أ. 1
 

00000  ×4   ٪×  
4
21
 دٌناك فائدب جساووا  الشكٌس االد                 1600=      

 

  210000 × 4  ٪× 
3
21
  أاجددٌناك فائدب جساووا  الشكٌس  2000=   
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 جن جذاوكٌن      
 اـ/  اكي الشكٌس االد  1600
   أاجداـ/  اكي الشكٌس  2000
 الى اـ/ فائدب الجساووا   6100      

 م  ت ف  الفائدب فً اساال تواٌع ا كواح والاسائك 
 

 جن اـ/ فائدب الجساووا  6100
 الى اـ/ تواٌع ا كواح والاسائك  6100      

 
 أاجداـ/  اكي الشكٌس االد                                  اـ/  اكي الشكٌس                 

                                                       
 الكاٌد 212000الكاٌد                                  01600     
 
 

 اـ/ تواٌع ا كواح والاسائك
                                                        

 
 
 
 
 الجٌاانٌ  ال ائٌ  لصشكا  التضاجنٌ  اجا  ً ....                         

 الااو  اأاو                     

 
 الاساوا  ال اكٌ  لصشكاا  

  اكي الشكٌس االد   01600
   أاجد اكي الشكٌس  212000

 

 
                 

 اـ/الاندوق  00000
 اـ/فائدب الجساووا  1600

 
 

 الكاٌد 01600

01600 01600 

 اـ/الجوٌرا  210000
 اـ/فائدب الجساووا   2000

 
 

 ٌدالكا212000

212000 212000 

 اـ/فائدب الجساووا  6100  
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ارران كاررٌد الاساوـــــررـا   32/21جمررا  // مصررً واسررٌن شرركاا  فررً شرركا  تضرراجنٌ  وفررً ٌررو  
 -ال اكٌ  لصشكاا  اجا ٌصً :

 دٌناك لدائن( .  5000دٌناك لدائن(   اسٌن 20000مصً  
دٌنرراك لدائررن( وٌررنص م ررد الشرركا  مصررى  3000وارران كاررٌد اسرراال تواٌررع ا كورراح والاسررائك 

٪  سررنوٌا وقررد ظعررك  جسرراووا  الشرركٌاٌن 20اتسرراال فوائررد مصررى جسرراووا  الشرركاا  وونسررو  أ
 -ال  السن  والشا  التالً :ا
 

   جساووا  اسٌن                                     جساووا  مصً                    تاكٌخ الساال
    2/3                              2000                                               2000   
    2/5                               400                                                2000   
    2/4                      000                           600  
 ــــــ                                    2000                              2/0    
    2/20            2000                                   000   
    2/21            2400                                   000   
 

كورراح والاسررائك اأ مك ررا مصررى اسرراال تواٌررعأووٌرران  32/21موررا  ال ٌررود الجااسرروٌ  ٌررو  أ // 
 .الرجوجٌ  لالجوالغ والجالٌٌن(  والجٌاانٌ

 
 الا // 

 
 دٌناك  4000ج جوا جساووا  الشكٌس مصً    = 

 دٌناك  6000=  سٌن   الشكٌس اج جوا جساووا
 
 قفا  الجساووا  والاساوا  ال اكٌ  لصشكاا  .أ. 2
 
    
 جن جذاوكٌن          

 اـ/  اكي الشكٌس مصً  4000
 اـ/  اكي الشكٌس اسٌن  6000

 الى جذاوكٌن               
 اـ/ جساووا  الشكٌس مصً 4000      
 اـ/ جساووا  الشكٌس اسٌن  6000      
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 اتساال الفوائد مصى الجساووا  .أ. 1
 أ. فوائد جساووا  الشكٌس مصً 

2000  ×20  ٪ ×
20
21
 دٌناك                            03.3=   

400    ×20  ٪× 
0
21
          دٌناك   60=    

000   ×20   ٪× 
1
21
    دٌناك                       64.1=    

2000  ×20  ٪× 
5
21
 دٌناك                          62.1=   

2000  ×20  ٪× 
3
21
 دٌناك                           15=   

2400  ×20  ٪× 
2
21
  = 

دٌناك23.3
150 

   

 
 ال. فوائد جساووا  الشكٌس اسٌن .

 

2000 ×20   ٪× 
20
21
 دٌناك                           03.3 = 

2000 ×20   ٪× 
0
21
 دٌناك                          44.1=  

600  ×20    ٪× 
1
21
 دٌناك                            13.3=  

000   ×20   ٪× 
3
21
 دٌناك                       10=   

000   ×20   ٪× 
2
21
  = 

دٌناك 4.1
دٌناك100

  

  
 جن جذاوكٌن      
 اـ/  اكي الشكٌس مصً  150
 اـ/  اكي الشكٌس اسٌن 100
 الى اـ/ فائدب الجساووا   650     

 م  ت ف  فائدب الجساووا  فً اساال تواٌع ا كواح والاسائك .
 جن اـ/ فائدب الجساووا  650
 تواٌع ا كواح والاسائك  الى اـ/ 650    
 
 

 ج جوا فوائد جساووا  الشكٌس مصً 
 

  اسٌنالشكٌس ج جوا فوائد جساووا  
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 اـ/  اكي الشكٌس اسٌن              اـ/  اكي الشكٌس مصً                                    
  

                                                        
 
 
   
 
 
 الكاٌد  000                                      الكاٌد 3150                         
 
   

 32/21الجٌاانٌ  ال ائٌ  اجا  ً فً               والاسائك          كواحاـ/  تواٌع اأ     

  
                                                        

 
 
   
 

 الكاٌد  3650                                     

 
 . العملٌات التً تمثل حقوق للشركاء .2

 - ذه الرجصٌا  جاٌصً : وجنو ً الرجصٌا  التً تاون فٌعا الاساوا  ال اكٌ  لصشكاا  دائن  
 الجا  . كأسأ. فائدب 

 -ع  لالسواال التالٌ  :أجوالاتساال فائدب مصى كؤوس أقد ٌتفق الشكاا  مصى 
جال  فرً  كأسستمجك أن ٌاا  مصٌعا لو أالتً اان ٌجان لصشكٌس    الضائر اودٌ  من الفكا .2

 اتالا ااص الشكاا  .أاكى ااكج الشكا  ااا  فً اال  أج ا   
 ن جسؤلٌت  غٌك جادودب .أسٌجا اودٌ  من مناك الجااطكب التً ٌتاجصعا الشكٌس أ .1

 -الجا  والشا  التالً : كأسوترالج فائدب 
 الجا   كأس= فائدب نسو  الفائدب × الجا    كأس
 الجا   كأسجن اـ/ فائدب ×× 
 الى اـ/  اكي الشكٌس ××    

 وفً نعاٌ  السن  
 كواح والاسائك ت ف  الفائدب فً اساال تواٌع اأ

 كواح والاسائك جن اـ/ تواٌع اأ×× 
 الجا   كأسالى اـ/ فائدب ××    
 
 

 جذاوكٌن 4000
 اـ/فائدب الجساووا     150
 

 الكاٌد  3150

 الكاٌد 20000
 
 

20000 20000 

 جذاوكٌن  6000
 اـ/فائدب الجساووا      100
 

 الكاٌد  000

 الكاٌد 5000

5000 5000 

  
3650 

 الكاٌد 3000
 اـ/فائدب الجساووا 650 
 

3650 3650 

 الااو   أأاو           

  
 الاساوا  ال اكٌ  لصشكاا 

  اكي الشكٌس مص3150ً
  اكي الشكٌس اسٌن000
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دٌنراك جرواا وٌنعجرا ونسرو   500000جالعرا  كأسجما  // ماد  وسرٌد شكاا  فً شكا  تضاجنٌ  
 ٪ . 5الشكاا  ونسو    أجوا اتساال فائدب مصى كؤوس أ( وٌنص م د الشكا  مصى 3: 1ل

   // اموا  الفائدب واقفالعا لالجوالغ والجالٌٌن( .
 

 الا  // 
 ج جوا الااص  5=  3+  1             

 

500000 × 
1
5
 جا  الشكا  .                    كأسدٌناك اا  الشكٌس ماد  و 100000=  

500000 × 
3
5
 جا  الشكا  .                    كأسدٌناك اا  الشكٌس سرٌد و 300000=  

  .جا  الشكٌس ماد  كأسدٌناك فائدب  ٪20000  =  5×   100000
   .جا  الشكٌس سرٌد كأسدٌناك فائدب  ٪25000  =  5×   300000

 
 الجا   كأسائدب جن اـ/ ف 15000
 الى جذاوكٌن               
 اـ/  اكي الشكٌس ماد   20000      
 اـ/  اكي الشكٌس سرٌد  25000      

 كواح والاسائك الجا  فً اساال تواٌع اأ كأسم  ت ف  فائدب 
 . خ أجن اـ/  . 15000
 الجا   كأسالى اـ/ فائدب  15000       

 
 ال . كواتال وجاافئا  الشكاا  .

و ل جٌرع  ل ا  اداكت  لصشركا  أاد الشكاا  و جاافئا  أأد ٌتفق الشكاا  مصى تااٌص كواتال ق
و مصى شرا  دفررا  أو جاافئت  دفر  واادب أاو ت دٌ  الادجا  لعا وٌجان لصشكٌس ان ٌساال كاتو  

 و جاافئت  .أوٌس   ال ٌد التالً مند ساال الشكٌس كاتو  
 
 ٌس جن اـ/ كواتال وجاافئا  الشك× ××
 الى اـ/ الاندوق لالونس(× ××  

 وفً نعاٌ  السن  ت ف  الكواتال والجاافئا  فً اساال تواٌع ا كواح والاسائك .
 جن اـ / تواٌع ا كواح والاسائك ××
 الى اـ/ كواتال وجاافئا  الشكٌس ××   

 اجا الكواتال والجاافئا  الجستا   لصشكٌس ول  تساال فتضاا الى اساو  ال اكي .
 اـ/ كواتال وجاافئا  الشكٌس  جن××× 
 الى اـ/  اكي الشكٌس ×××     
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داكب الشركا  أجما  // االح وفالح شركاا  فرً شركا  تضراجنٌ  وقرد تر  تاصٌرا الشركٌس ارالح ور
 دٌناك ٌاق ل  الساال جنعا اال  السن  . 30000ل ا  جاافئ  سنوٌ  

 دٌناك ن دا . 20000ساال الشكٌس االح جن جاافئت   2/1فً 
 موا  قٌود ساال الجاافئ  وقٌود ال ف  فً نعاٌ  السن  لالجوالغ والجالٌٌن( . أ   //
 

 الا  // 
   1/ 2فً 

 جن اـ / جاافئ  الشكٌس االح  20000
 الى اـ/ الاندوق  20000       

 
   32/21فً 

 جن اـ/ جاافئ  الشكٌس االح  10000
 الى اـ/  اكي الشكٌس االح  10000       
 كواح والاسائك اأ/ تواٌع اـ  فً الجاافئم  ت ف  
 كواح والاسائك جن اـ/ تواٌع اأ 30000
 الى اـ/ جاافئ  الشكٌس االح  30000       

 
  ـ . قكض الشكٌس والفائدب الجتكتو  مصٌ  .

وٌراجر  الشركٌس اطركا  جروا قتكاض جن الشكاا  مند اا تعا لألشكا  التضاجن الى اأ أقد تص 
 ئدب مصى ال كض .ااك ً اٌث تاسال ل  فا

 -ستال  ال كض ٌاون ال ٌد والشا  التالً :أمند و
 جن اـ/ الاندوق لالونس( ×× 
 الى اـ/ قكض الشكٌس ××     

  -مادب ال كض ٌاون ال ٌد والشا  التالً :أومند 
 جن اـ/ قكض الشكٌس ×× 
 الى اـ/ الاندوق لالونس( ××    
 
 -ً :جا فائدب ال كض فٌاون قٌد ا والشا  التالأ

 جن اـ/ فائدب ال كض ×× 
 الى اـ/ الاندوق لالونس( ل اكي الشكٌس( ××    

 وفً نعاٌ  السن  ت ف  فائدب ال كض فً اـ/ أ.خ  وامتواك ا جاكوا .
 جن اـ/ أ.خ ×× 
 الى اـ/ فائدب ال كض ××    
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 أاجرردكارردب التالٌرر  فررً جٌرراان جكا ررر  شرركا  مصررً وظعررك  اأ 32/21/1001جمررا  // فررً 
  -التضاجنٌ  :
 25000   أاجرردجررا  الشرركٌس  كأسدٌنرراك  00000جررا  الشرركٌس مصررً    كأسدٌنرراك  210000

دٌنراك قركض الشركٌس  60000   أاجددٌناك جساووا  الشكٌس  9000جساووا  الشكٌس مصً   
 دٌناك كاتال الشكٌس مصً .  3000   أاجد

 -فاذا مصج  جاٌصً :
٪  وفائردب مصرى الجسراووا   5الجرا  ونسرو   كأس اتسراال فائردب مصرىأٌنص م د الشكا  مصى  .2

 ٪ . 0٪ وفائدب مصى قكض الشكٌس ونسو  4ونسو   
 دٌناك . 60000  أدناهكواح الاافٌ  قو  تنفٌذ الف كا  اان  اأ .1
 . 2/1متواكا  جن أال كض لصشكا   أاجدقد  الشكٌس  .3
 ك .اشع 4 أاجدشعك  والشكٌس أ 6اان جتوسط تواكٌخ جساووا  الشكٌس مصً  .6
 دٌناك .  2000داكب الشكا  ج او  كاتال شعكي  أٌ و  الشكٌس مصً و .5
 ( . 1:  3كواح والاسائك وٌن الشكاا  ونسو  ل تواٌع اأ .4

كورراح والاسررائك واسرراال تواٌررع مك ررا مصررى اسرراال اأأ // تسرر ٌ  قٌررود الٌوجٌرر  الالاجرر  ووٌرران 
 لالجوالغ والجالٌٌن( . ال ائٌ كواح والاسائك والجٌاانٌ  اأ
 

 الا  // 
 . أاجد. فائدب قكض الشكٌس 2 

60000  ×0  ٪× 
4
21
 .                      32/21الى  2/1جن  أاجدقكض الشكٌس فائدب دٌناك  2400=  

 جن اـ/ فائدب ال كض  2400
   أاجدالى اـ/  اكي الشكٌس  2400    

 /أ.خ ـم  ت ف  فائدب ال كض فً ا
 

 جن اـ/ أ.خ  2400
 الى اـ/ فائدب ال كض  2400    
 

 اـ / أ.خ
 
 
  
 

                                                                           
          

 الكاٌد  30600                    اـ/  .أ.خ  30600              
 
 

 اـ/فائدب ال كض 2400
 

 الكاٌد 30600

 الكاٌد  60000

60000 60000 



 46 

 كواح والاسائك . قف  كاٌد اـ/أ.خ فً اـ/ تواٌع اأ1
 

 جن اـ/ أ . خ  30600
 الى اـ/   . أ.خ 30600       

 
 الجا  . كأساتساال فائدب أ. 3
 

 جا  الشكٌس مصً  كأسدٌناك فائدب  ٪4000   =  5×   210000
   أاجدجا  الشكٌس  كأسدٌناك فائدب  ٪6000  =   5×     00000

 
 الجا   كأسائدب جن اـ/ ف 20000

 الى جذاوكٌن            
 اـ/  اكي الشكٌس مصً  4000       
  أاجداـ/  اكي الشكٌس  6000       

 كواح والاسائك .الجا  فً اـ/ تواٌع اأ كأسم  ت ف  فائدب 
 جن اـ/   .أ. خ  20000

 الجا   كأسالى اـ/ فائدب  20000     
 . جساووا  الشكاا   . 6
   الشكاا  والاساوا  ال اكٌ  لع  .قف  جساووا  

 جن جذاوكٌن         
 اـ/  اكي الشكٌس مصً  25000
  أاجداـ/  اكي الشكٌس    9000

 الى جذاوكٌن                  
 اـ/ جساووا  الشكٌس مصً  25000      
   أاجداـ/ جساووا  الشكٌس   9000       

 م  تاسال فائدب مصى الجساووا  .

25000  ×4   ٪× 
6
21
 دٌناك فائدب جساووا  الشكٌس مصً . 300=  

                          

9000    ×4   ٪× 
4
21
  =

دٌناك 110
الج جوا 510

        

 جن جذاوكٌن         
 اـ/  اكي الشكٌس مصً  300    
  أاجداـ/  اكي الشكٌس  110    

 ب الجساووا  الى اـ/ فائد 510      
 م  ت ف  فائدب الجساووا  فً اـ/  .أ.خ 

 

 فائدب جساووا  الشكٌس أاجد.
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 جن اـ/ فائدب الجساووا   510
 الى اـ /  .أ.خ  510    
 
 . كواتال الشكٌس مصً .5

 دٌناك استا اق الشكٌس مصً جن الكواتال اال  السن  . 21000=   21×  2000
تضرراا الررى ً مرر  لصشرركٌس مصرردٌنرراك كواتررال جسررتا   وغٌررك جدفو 9000=   3000 – 21000

 اساو  ال اكي .
 جن اـ/ كواتال الشكٌس مصً  9000
 الى اـ/  اكي الشكٌس مصً  9000     

 م  ت ف  كواتال الشكٌس مصً وااجصعا فً اـ/  .أ.خ 
 جن اـ/  .أ.خ  21000
 الى اـ/ كواتال الشكٌس مصً  21000      

 لاسائكاـ /تواٌع ا كواح وا                                        
 
 
  
 

                                                                         
 الكاٌد  24910                         جذاوكٌن 24910                    

 كواح والاسائك .. تواٌع اأ4
 
 ج جوا الااص  5=   1+  3  

24910 × 
3
5
 دٌناك اا  الشكٌس مصً جن ا كواح .                  20201=   

24910 × 
1
5
 جن ا كواح . أاجددٌناك اا  الشكٌس  4100 =  

              
  .أ.خ  جن اـ/ 24910
 الى جذاوكٌن                  
 اـ/  اكي الشكٌس مصً  20201        
   أاجداـ/  اكي الشكٌس    4100        

 
 
 
 

 الجا   كأساـ/ فائدب  20000
 اـ/ كواتال الشكٌس مصً  21000

 
 الكاٌد 24910

 اـ/ أ.خ  30600
 اـ/ فائدب الجساووا  510    

30910 30910 
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 اـ/  اكي الشكٌس مصً                                             
 
  
 
 
 

                                                     
 الكاٌد  9001                                                            

 
   اجدأاـ/  اكي الشكٌس                                              

 
  
 

                                                                           
          

                                    
 الكاٌد   3220                                                             

  
 لصشكا  التضاجنٌ  اجا  ً .... ال ائٌ الجٌاانٌ  

 الااو  اأاو 

 قكض الشكٌس أاجد 60000 
 

 كأس الجا 
 كأس جا  الشكٌس مصً 210000
 كأس جا  الشكٌس أاجد   00000
 الج جوا 100000

 
   ال اكٌ  لصشكاا الاساوا
  اكي الشكٌس مصً 9001
  اكي الشكٌس أاجد 3220
 الج جوا 23000

 

 
 
 
 
 
 
 

 اـ/الجساووا  25000
 اـ/فائدب الجساووا  300    

 الكاٌد 9001

 الجا   سكأاـ/ فائدب  4000  
 اـ/الكواتال  9000  

 اـ/   .أ.خ  20201

15201 15201 

 اـ/ الجساووا  9000
 اـ/ فائدب الجساووا    110
 الكاٌد 3220

 اـ/ فائدب ال كض  2400
 الجا   كأساـ/فائدب  6000
 اـ/ .أخ 4100

21300 21300 
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 . ٌهشركات التضامنالالحسابات الختامٌة وطرق توزٌع االرباح والخسائر فً  -المبحث الثالث : 
 

 -تتاون الاساوا  الاتاجٌ  فً الشكاا  التضاجنٌ  جن :
 . اساال الجتا كب .2
ذا اانر  أو ج جر  الاسراكب لنشراط الشركا  ارال  السرن  وأي ٌورٌن ج جر  الركو   و الاساال الرذو

شرركا  اررنامٌ  فٌاررون  نالررس اسرراال تشررغٌ  قورر  اسرراال الجتررا كب اٌررث تاررو  اصفرر  الاررنع 
 لالتشغٌ ( الى اساال الجتا كب .

 كواح والاسائك .. اساال اأ1
   السن   . و الاساكب لنشاط الشكا  االأو و الاساال الذي ٌوٌن اافً الكو  

 . اساال تواٌع ا كواح والاسائك .3
و الاسررائك ورررد اسررتٌفا  ا رروق والتااجررا  أو ررو الاسرراال الررذي ٌوررٌن الجتو ررً جررن اررافً الرركو  

 الشكاا  .
  -الشا  التالً : ٌ شكاا  التضاجنالاٌث تااذ الدوكب الجااسوٌ  فً    

 ا كواح والاسائك     الجتا كب        جكا ر            ستاذ ما              جٌاانأٌوجٌ  ماج           
                                               
 كواح والاسائكتواٌع اأ الاساوا  ال اكٌ  لصشكاا           الجٌاانٌ  الرجوجٌ                
 

تفاق الشكاا  أكواح والاسائك اسال اأكواح والاسائك النعائٌ  الظا كب فً اساال تواٌع وٌت  تواٌع اأ
 فً م د الشكا  .

 

 -و ً :كواح والاسائك تواٌع األطكق و ناس مدب 
 الجا  . كأسوالاسائك وٌن الشكاا  والتساوي وغض النظك من كواح اأن تواا أ .2
 والاسائك وٌن الشكاا  ونسال جتفق مصٌعا فً م د الشكا  .كواح اأن تواا أ .1
 -: جوا اسائك وٌن الشكاا  مصى اساس كؤوس اأوالكواح اأن تواا أ .3
 او  الجدب . جوا مصى اساس كؤوس اأ . أ
 آاك الجدب . جوا مصى اساس كؤوس اأ . ال
 اال  الجدب . جوا مصى اساس جتوسط كؤوس اأ . ج
 . اأتفاقوالجتو ً ٌواا اسال  جوا اتساال فائدب مصى كؤوس اأأن ٌت  أ .6
والجتو ررً ٌررواا اسررال  جرروا ى كؤوس اأاتسرراال كواتررال لصشرركاا  مرر  فائرردب مصررأٌررت  ن أ .5

 . اأتفاق
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دٌنراك وظعرك   40000شكاا  جتضاجنون وقد وصرغ ارافً الركو  نعاٌر  السرن   ج  ال   جما  // أ
  -والشا  التالً : 32/21ٌو   جوا اساوا  كؤوس اأ

 
 شكٌس أاـ/ كأس جا  ال

 
 
 
 
 

 21/ 32الكاٌد  90000                                                              

 
 اـ/ كأس جا  الشكٌس   ال

 
 
 
 
 

  21/  32كاٌد  110000                                                                

 
 اـ/ كأس جا  الشكٌس   ج

 
 
 
 
 

          
  21/ 32كاٌد  300000                                                                

 
  -جاٌصً : // تس ٌ  قٌود الٌوجٌ  لتواٌع اافً الكو  وفق 

 كواح والاسائك وٌن الشكاا  والتساوي .ن تواا اأأ. 2
 ( .6:  6:  1كواح والاسائك وٌن الشكاا  ونسو  لاأن تواا أ. 1
 و  الجدب .أ جوا كادب كؤوس اأأكواح والاسائك وٌن الشكاا  اسال اأن تواا أ. 3
 آاك الجدب . ا جوكادب كؤوس اأأكواح والاسائك وٌن الشكاا  اسال اأن تواا أ. 6
 اال  الجدب . جوا كادب كؤوس اأأكواح والاسائك وٌن الشكاا  اسال جتوسط اأن تواا أ. 5
والوررراقً ٌرررواا ونسرررو         ع  او  الجررردب أجررروال٪ مصرررى كؤوس  5اتسرراال فوائرررد لصشررركاا  ونسرررو  أ. 4
1 :6 :6 . 
٪  3ع   ونسررو  والأجرردٌنرراك لارر  جررنع  وفوائررد مصررى كؤوس  3000اتسرراال كواتررال الشرركاا  أ. 1

          جررروا  آارررك الجررردبوالجتو رررً ٌرررواا اسرررال كؤوس اأاسرررال أكاررردب كؤوس أأجررروا  أو  الجررردب 
 الجوالغ والجالٌٌن( . ل

 2/1فً  20000
 

 الكاٌد 90000

 2/2كاٌد 200000
 

200000 200000 

   2/5فً  10000
 

 كاٌد 110000

  2/2كاٌد  100000
60000  2 /0  

160000 160000 

  
 

 الكاٌد 300000

   2/2كاٌد  300000

   300000     300000  
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 الا  // 
 كواح والتساوي وٌن الشكاا  . اأتواا ن أ. 2
 

 
40000
3

 كواح.اأدٌناك اا  ا  شكٌس جن  10000=  

     
 و  .قفا  اافً الكأقٌد 
 

 جن اـ/ أ. خ  40000
 الى اـ/   . أ . خ  40000     
 

 جن اـ/   . أ . خ 40000
 الى جذاوكٌن             
 اـ/  اكي الشكٌس  أ       10000       
 اـ/  اكي الشكٌس  ال 10000       
 اـ/  اكي الشكٌس  ج  10000       

 
   6:  6:  1كواح ونسو   . تواٌع اأ1
 
   ااص التواٌعج جوا  20 = 6+  6+  1

40000 ×  
1
20
 كواح.              دٌناك اا  الشكٌس  أ جن اأ 21000=  

40000 ×  
6
20
 كواح.               دٌناك اا  الشكٌس ال جن اأ 16000=  

40000 ×  
6
20
 كواح.            دٌناك اا  الشكٌس ج جن اأ 16000=  

 
 جن اـ/ أ . خ  40000
 الى اـ/   . أ . خ  40000       

 
 جن اـ/   . أ . خ  40000

 الى جذاوكٌن               
 اـ/  اكي الشكٌس أ  21000       
 اـ/  اكي الشكٌس ال  16000       
 اـ/  اكي الشكٌس  ج  16000       
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 و  الجدب . أ الشكاا  أجوا كؤوس أكادب كواح والاسائك اسال . تواٌع اأ3
 

 الشكاا   أجوا دٌناك ج جوا كؤوس  400000=   300000+  100000+  200000

40000  × 
200000
400000
 كواح                دٌناك اا  الشكٌس ل أ ( جن اأ 20000=   

40000  × 
100000
400000
          كواح       دٌناك اا  الشكٌس ل ال ( جن اأ 10000=   

40000   ×
300000
400000
 كواح              دٌناك اا  الشكٌس ل ج ( جن اأ 30000=  

 جن اـ/ أ . خ  40000
 الى اـ/   . أ . خ  40000       

 
 جن اـ/   . أ . خ  40000

 الى جذاوكٌن               
 اـ/  اكي الشكٌس ل أ (  20000       
  اكي الشكٌس ل ال ( اـ/  10000       
 اـ/  اكي الشكٌس ل ج (   30000       

 
 جوا  الشكاا  آاك الجدب .أكؤوس اكادب كواح والاسائك اسال . تواٌع اأ6
 

الشرركاا  آاررك  أجرروا دٌنرراك ج جرروا كؤوس  420000=   300000+  110000+  90000
 لجدب  ا

40000   × 
90000
420000
 كواح                الشكٌس ل أ ( جن اأدٌناك اا    0051=     

40000   × 
110000
420000
 كواح                دٌناك اا  الشكٌس ل ال ( جن اأ 12460=   

40000   ×
300000
420000
 كواحدٌناك اا  الشكٌس ل ج ( جن اأ 19500=     

                 
 جن اـ/ أ . خ  40000
 الى اـ/   . أ . خ  40000       

 
 جن اـ/   . أ . خ  40000

 الى جذاوكٌن               
 اـ/  اكي الشكٌس ل أ (   0051       
 اـ/  اكي الشكٌس ل ال (  12460       
 اـ/  اكي الشكٌس ل ج (   19500       
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 الفتكب .الشكاا  اال   أجوا ساس جتوسط اكادب كؤوس أكواح والاسائك مصى . تواٌع اأ5
 

 جا  الشكٌس ل أ ( . كأسجتوسط 
 

 1/ 2ــــ    2/ 2دٌناك جن  400000=   4×   200000

90000     ×4  = 
560000
2260000
  32/21ــــ   2/1دٌناك جن    

                          
2260000

21
 جا  الشكٌس ل أ (  كأسدٌناك جتوسط  95000=  

       
 جا  الشكٌس ل ال (  كأسسط جتو
 

 5/ 2ــــ    2/ 2دٌناك جن      000000=     6×   100000
  2/0ــــ   2/5دٌناك جن      560000=   3×     200000

110000     ×5   =
2200000
1660000
                             32/21ـــــ  2/0دٌناك جن  

1660000
21

 جا  الشكٌس ل ال (  كأسدٌناك جتوسط  103330=  

 
 جا  الشكٌس ل ج (  كأسجتوسط 

 
 دٌناك  3400000=  21×  300000

 
3400000

21
 جا  الشكٌس ل ج (        كأسدٌناك جتوسط  300000=     

 
 الشكاا       أجوا دٌناك ج جوا جتوسط كؤوس  590330=   300000+  103330+  95000

40000   ×
95000
590330
 كواح                دٌناك اا  الشكٌس ل أ ( جن اأ   9511=    

40000   ×
103330
590330
 كواح                دٌناك اا  الشكٌس ل ال ( جن اأ 10390=  

40000   ×
300000
590330
         كواح        دٌناك اا  الشكٌس ل ج ( جن اأ 30003=  

   
 جن اـ/ أ . خ 40000
 الى اـ/   . أ . خ  40000      
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 جن اـ/   . أ . خ  40000
 الى جذاوكٌن             

 اـ/  اكي الشكٌس ل أ (    9511       
 اـ/  اكي الشكٌس ل ال (   10390      
 اـ/  اكي الشكٌس ل ج (   30003       

 
والواقً ٌواا ونسو   أو  الجدب جوا كادب كؤوس اأأمصى  ٪ 5اتساال فوائد لصشكاا  ونسو  أ. 4
1  :6  :6. 

 دٌناك فائدب الشكٌس ل أ (     ٪5000  =  5×  200000
 دٌناك فائدب الشكٌس ل ال (   ٪20000  =  5×  100000
 دٌناك فائدب الشكٌس ل ج (    ٪25000  =  5×  300000

 ا الفائدب دٌناك ج جو 30000                           
 

  6:  6:  1دٌناك الجتو ً ٌواا ونسو   30000=   30000 – 40000
 

30000 × 
1
20
 دٌناك اا  الشكٌس ل أ ( جن  ا كواح                 4000=  

30000 × 
6
20
 دٌناك اا  الشكٌس ل ال ( جن ا كواح                 21000=  

30000 ×
6
20
 دٌناك اا  الشكٌس ل ج ( جن ا كواح                 21000=  

 
  دو  تواٌع ا كواح وٌن الشكاا 

 

 الج جوا                  ج                    ال                   أ                                  الوٌـــــان
  30000                    25000           20000             5000          ٪               5فائدب 

 
  30000                     21000            21000             4000الجتو ً ٌواا اسال النسال   

                                 22000           11000            11000                    40000  
 

  جن اـ/ أ . خ 40000
 الى اـ/   . أ . خ  40000      

  
 جن اـ/   . أ . خ  40000
 الى جذاوكٌن                   
 اـ /  اكي الشكٌس ل أ (    22000      

 اـ /  اكي الشكٌس ل ال (  1100 0       
 اـ  /  اكي الشكٌس ل ج (   11000      
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و  الجرردب والجتو ررً ٌررواا أس الجررا  كأ٪ مصررى  3ن ترردفع الكواتررال لصشرركاا  مرر  فائرردب وجرررد  أ. 1
 آاك الجدب . جوا اأ اسال كؤوس

 
 دٌناك كواتال الشكاا   9000=   3×  3000        

 دٌناك فائدب الشكٌس ل أ (  ٪3000  =  3×   200000
 دٌناك فائدب الشكٌس ل ال (  ٪4000  =  3×   100000
 دٌناك فائدب الشكٌس ل ج (    ٪9000  =  3×   300000

 دٌناك ج جوا الكواتال والفوائد   11000                         
 آاك الجدب  جوا دٌناك الجتو ً ٌواا اسال كؤوس اأ 33000=   11000 – 40000

33000   ×
90000
420000
 كواح                 دٌناك اا  الشكٌس ل أ ( جن اأ  6040=     

33000   ×
110000
420000
 كواح          ( جن اأ الدٌناك اا  الشكٌس ل 22901=  

33000   ×
300000
420000
 كواح( جن اأ جدٌناك اا  الشكٌس ل  24130=  

                 
 الج جوا                  ج                    ال                   أ                                الوٌـــــان

  9000                     3000              3000             3000                  واتال       ك
  20000                    9000               4000             3000٪                       3فائدب 

  33000                     24130           12290            6040         الجتو ً                
                                20040          10901            10130                     40000  

 
 جن اـ/  أ . خ  40000
 الى اـ/   . أ . خ  40000      

 
 جن اـ/   . أ . خ  40000

 الى جذاوكٌن             
 الشكٌس ل أ ( اـ/  اكي  20040       
 اـ/  اكي الشكٌس ل ال (  10901       
 اـ/  اكي الشكٌس ل ج (  10130       
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 زٌادة رأس مال الشركة التضامنٌة . -المبحث الرابع :
   -سواال جنعا :أجالعا لردب كأسٌ وا لشكا  التضاجن اٌادب 

 غكاض التوسرا  .ا ضافٌ  أ جوا . اا   الشكا  الى اأ2
 الجا  . كأس٪ جن  15ذا ا    الشكا  اسائك توصغ أ. 1

 ن ٌت  تردٌ  م د الشكا  .أجا  الشكا  مصى  كأسوفً جم   ذه الاا   تت  مجصٌ  اٌادب     
 

 طرق زٌادة رأس المال .
   -جا  الشكا  التضاجنٌ  و ً : كأس نالس مدب طكق لاٌادب 

 .تفاق الشركاء فٌما بٌنهم وزٌادة رأس المال نقداً أ .1
 جا ان ٌدفع الشكاا  جوصغ ن دي فوكا  .أوفً  ذه الاال        

 
 جن اـ/ الاندوق لالونس(× ×

 الى جذاوكٌن              
 جا  الشكٌس أ  كأساـ/ ××        
 جا  الشكٌس ال كأساـ/ ××        
 جا  الشكٌس ج  كأساـ/ ××        

 
 توسط اساواتع  ال اكٌ  .ن الشكاا   ٌدفرون جوصغ الاٌادب اا   لذلس أو أ
 

 جن جذاوكٌن        
 اـ/  اكي الشكٌس أ  ×× 
 اـ/  اكي الشكٌس ال  ×× 
 اـ/  اكي الشكٌس ج  ×× 
 الى جذاوكٌن                
 جا  الشكٌس أ  كأساـ/ ××       
 جا  الشكٌس ال كأساـ/ ××       
 جا  الشكٌس ج كأساـ/ ××       

 
 -   ال ٌد التالً :ومند دفع جوصغ الاٌادب ٌس

 جن اـ/ الاندوق لالونس(×× 
 الى جذاوكٌن          
 اـ/  اكي الشكٌس أ  ××       
 اـ/  اكي الشكٌس ال  ××       
 اـ/  اكي الشكٌس ج  ××       
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   300000   300000ع   أجرررروالجمررررا  // أ   ال   ج شرررركاا  فررررً شرررركا  تضرررراجنٌ  كؤوس 
جا  الشكا  وج داك المصث ٌردفع ن ردا  جرن  كأسد اتف وا مصى اٌادب دٌناك مصى التوالً وق  400000

 قو  الشكاا  .
 -جا  الشكا  وافتكاض : كأس  // تس ٌ  ال ٌود الالاج  لاٌادب 

 ن الاٌادب دفر  فوكا  جن قو  الشكاا  . أ. أ 
 ن الاٌادب ل  تدفع فوكا  جن قو  الشكاا  . لالجوالغ والجالٌٌن( أال . 

 الا  // 
 جا  الشكا  قو  الاٌادب  كأسدٌناك  2100000=   400000+  300000+  300000

2100000 ×
1
3

 الجا                       كأسدٌناك اٌادب  600000=   

600000  ×
300000
2100000
 دٌناك اا  الشكٌس ل أ ( جن الاٌادب                  200000=    

600000  ×
300000
2100000
 دٌناك اا  الشكٌس ل ال ( جن الاٌادب                  200000=    

600000  × 
400000
2100000
 دٌناك اا  الشكٌس ل ج ( جن الاٌادب                  100000=   

 . فوكا  الاٌادب دفر   أن فتكاضأأ . و
 جن اـ/ الاندوق  600000

 جذاوكٌن الى                  
 جا  الشكٌس ل أ (  كأساـ /  200000       
 جا  الشكٌس ل ال ( كأساـ /  200000       
 جا  الشكٌس ل ج (  كأساـ /  100000       
 ن الاٌادب ل  تدفع فوكا  .أفتكاض أال. و

 جن جذاوكٌن          
 اـ /  اكي  الشكٌس ل أ (  200000
 اـ /  اكي  الشكٌس ل ال ( 200000
 اـ /  اكي  الشكٌس ل ج  (  100000
 الى جذاوكٌن          
 جا  الشكٌس ل أ (  كأساـ /  200000       
 جا  الشكٌس ل ال ( كأساـ /  200000       
 جا  الشكٌس ل ج (  كأساـ /  100000       

 ومند دفع جوصغ الاٌادب 
 جن اـ/ الاندوق  600000

 الى جذاوكٌن                    
 اـ /  اكي  الشكٌس ل أ ( 200000          

 اـ /  اكي  الشكٌس ل ال ( 200000         
 اـ /  اكي  الشكٌس ل ج  ( 100000         
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 االحتٌاطٌات الى رأس مال الشركة .و أو االرباح المحتجزة أضافة االرباح الحالٌة أ. 2
الجات رراب جررن سررنوا  سرراو   او  كورراحاأو أكورراح الفترركب الاالٌرر  أضرراف  أمصررى قررد ٌتفررق الشرركاا  

  -كواح والاسائك وٌاون ال ٌد :اأجا  الشكا  واسال نسال تواٌع  كأساتٌاطٌا  الى اأ
 

 جن اـ/   . أ . خ لا كواح الجات اب( لا اتٌاطٌا (×× 
 الى جذاوكٌن                

 جا  الشكٌس أ  كأساـ/ ××         
 جا  الشكٌس ال كأساـ/ ××         
 جا  الشكٌس ج  كأساـ/ ××         
  

دٌنراك وقرد اتفرق  210000وجوصرغ  1001كواح نعاٌ  سرن  أتااد التضاجنٌ  // ا    شكا  اأجما  
جا  الشكا  لغكض اٌادتر  ..مصجرا   كأسكواح الى اأ  جاجود مصى تاوٌ   أاجدالشكاا  جاجد   

 كواح والاسائك تواا وٌنع  والتساوي .اأان 
 الجا  لالجوالغ والجالٌٌن(  كأسقٌود اٌادب   // تس ٌ  

 
 جن اـ/ أ .خ  210000
 الى اـ/   . أ . خ  210000         

 
 جن اـ/   . أ . خ 210000

 الى جذاوكٌن               
 جا  الشكٌس جاجد   كأساـ /  60000        
   أاجدجا  الشكٌس  كأساـ /  60000        
 ا  الشكٌس جاجود  ج كأساـ /  60000        

 
دٌنراك جرن  200000ج مصرى تاوٌر  جوصرغ   ال   ارد الشركاا  التضراجنٌ  أ أتفق شكاا  أجما  // 

كوراح والاسرائك ترواا ورٌن جا  الشكا  لغكض اٌادت  .. مصجرا  ان اأ كأسا كواح الجات اب الى 
 ل الجوالغ والجالٌٌن ( 3:  3:  6الشكاا  ونسو  

 س الجا  ل الجوالغ والجالٌٌن ( // تس ٌ  قٌود اٌادب كأ
 الا  //

200000 × 
6
20
 دٌناك اا  الشكٌس أ جن الاٌادب                   60000=   

200000 × 
3
20
 دٌناك اا  الشكٌس ال جن الاٌادب                   30000=   

200000 × 
3
20
 اٌادب دٌناك اا  الشكٌس ج جن ال 30000=  
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 كواح الجات اب جن اـ/ اأ 200000
 الى جذاوكٌن                   

 جا  الشكٌس أ  كأساـ/  60000          
 جا  الشكٌس ال كأساـ/  30000          
 جا  الشكٌس ج  كأساـ/  30000          

 
دٌنرراك جررن  50000تاوٌرر  جوصررغ ارردى الشرركاا  التضرراجنٌ   أ   ال مصررى أتفررق شرركاا  أجمررا  // 

جا  الشكا  لغكض اٌادت  مصجا  ان ا كوراح والاسرائك ترواا والتسراوي ورٌن  كأسا اتٌاطً الى 
 .الشكاا  

  // تس ٌ  قٌود الٌوجٌ  والالاج  لاٌادب كأس الجا  ل الجوالغ والجالٌٌن (
  

 الا  // 
  

50000
1

 ادب  دٌناك اا  ا  شكٌس جن الاٌ 15000=  

 اتٌاطً جن اـ/ اأ 50000    
 الى جذاوكٌن          
 جا  الشكٌس ل أ (  كأساـ /  15000       
 جا  الشكٌس ل ال (  كأساـ /  15000       

 
 رباح والخسائر.ضافة الزٌادة الى رؤوس أموال الشركاء حسب نسب توزٌع األأعادة تقدٌر الموجودات وأ. 3

مررادب الت رردٌك والررذي ٌررواا أمررادب ت رردٌك لجو ررودا  الشرركا  واسررتادا  أفررً  ررذه الاالرر  تررت  مجصٌرر  
 كواح والاسائك .اٌده وٌن الشكاا  اسال نسال تواٌع اأك
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   21/  32تااد التضاجنٌ  ٌو  جما  // فٌجا ٌصً جٌاانٌ  شكا  اأ
 

 32/21الرجوجٌ  لشكا  أأتااد التضاجنٌ  اجا  ً فً الجٌاانٌ  

 
جررا  الشرركا  واانرر   كأسمررادب ت رردٌك الجو ررودا  وعرردا اٌررادب أتفررق الشرركاا  مصررى أووتاكٌارر  

 -التردٌال  اجا ٌصً :
 دٌناك . 90000اك الجدب وجوصغ آقدك  وضام   .1
 دٌناك .  250000قدك  قٌج  السٌاكا  وجوصغ  .3
 دٌناك . 130000ماث وجوصغ  قدك  قٌج  اأ .6

     ا  والتسرراويكورراح والاسررائك تررواا وررٌن الشرركان اأأذا مصجرر  أ // تسرر ٌ  قٌررود الٌوجٌرر  الالاجرر  
                                               ل الجوالغ والجالٌٌن(                         

 
 الا //

 . اٌادب الوضام   .2
 دٌناك  20000=   00000 – 90000
 جن اـ/ الوضام   20000
 دب الت دٌك االى اـ / ام 20000       

 . اٌادب السٌاكا  .1
 دٌناك  50000=  200000 – 250000 

 جن اـ / السٌاكا   50000
 مادب الت دٌك أاـ /  الى 50000       

 
 
 

 الااو                   ا او              

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق 10000
 ونس ال 200000
 وضام  ال  00000
   الج جوا 100000

 
 الجو ودا  الماوت  

 سٌاكا  ال 200000 
 ماثاأ 100000
 الج جوا  300000

 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون 60000
 أ .دفع   20000
  جوا الج 50000

 الجا   كأس               
   أاجدالجا  الشكٌس  كأس 250000
 جا  الشكٌس االد   كأس 250000
 جا  الشكٌس اجٌد  كأس 250000
 الج جوا   650000

  

500000 500000 
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 ماث.. اٌادب اأ3
 دٌناك  30000=   100000 – 130000
 ماث جن اـ / اأ 30000
 الى اـ / امادب الت دٌك  30000       

 
 

 اـ / امادب الت دٌك

 الكاٌد ٌواا وٌن الشكاا  لاٌادب كأس الجا   90000                                                 

 
 مادب الت دٌك أجن اـ /  90000

 الى جذاوكٌن                  
   أاجدجا  الشكٌس  كأساـ /  30000       
 جا  الشكٌس االد كأساـ /  30000       
 اجٌد جا  الشكٌس كأساـ /  30000       

 
 . انضمام شرٌك جدٌد الى الشركة التضامنٌة .4

 -اتجالٌن :أ  عوا تفً اال  انضجا  شكٌس  دٌد الى الشكا  التضاجنٌ  
 نضجا  الشكٌس ال دٌد   ٌؤمك مصى اافً جو ودا  الشكا  .أن أ -اتجا  ا و  :اأ

 جا  الشكٌس ال دٌ   كأسجن اـ / ××× 
 س ال دٌد جا  الشكٌ كأسالى اـ / ×××     
نضررررجا  الشرررركٌس ال دٌررررد ٌررررؤمك مصررررى اررررافً جو ررررودا  الشرررركا                         أن أ -اتجررررا  المررررانً :اأ
 ووالشا  التالً : اضافٌ   أجوا ستمجاك أأي 
 الجا  . كأسن ٌاون الجوصغ الجدفوا جن قو  الشكٌس ال دٌد  = اات  فً أأ. 

 جا أالجا  والفكق  نا  كأساات  فً    <ال دٌد  ن ٌاون الجوصغ الجدفوا جن قو  الشكٌسأال. 

 ٌرتوك جاافئ  لصشكٌس ال دٌد ٌتاجصعا الشكاا  ال داجى . أوك شعكب جا  لصشكٌس ال دٌد ن ٌرتوأ

 جاأالجا  والفكق  نا  كأساات  فً   >ن ٌاون الجوصغ الجدفوا جن قو  الشكٌس ال دٌدأج. 

 ع  .أجوالافئ  لصشكاا  ال داجى تضاا الى كؤوس ن ٌرتوك جاأو أ ن ٌرتوك شعكب جا  لصشكا أ 
 
 
 
 

 
 

90000  
 
 
 

 اـ/الوضام   20000
 اـ/ السٌاكا  50000
 اـ/ ا ماث 30000

  

   90000       90000  
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( مصى التروالً 1: 6: 3كواح والاسائك ونسو  لج شكاا  جتضاجنون ٌ تسجون اأ  ال   أ  / / جما 
وقد واف روا دٌناك مصى التوالً  600000   000000   400000ع  أجوالواان  اكادب كؤوس 

  لٌشتكيمصى طصــــــــال الشكٌس  د لالنضجا  الٌع  
2
6
جن اافً جو ودا  الشكا  ن ردا  وٌارون   

ل  
2
6
 ا كواح والاسائك .  

 مادب تواٌع أ . خ  وٌن الشكاا  . لالجوالغ والجالٌٌن( أ  // تس ٌ  قٌد انضجا  الشكٌسل د ( و
 

 الا  // 

 فً  ذه الاال  الشكٌس ل د ( ٌشتكي
2
6
 و و  ٌؤمك مصى جو ودا  الشكا  .                                              جو ودا  الشكا   

جرررا  الشررركا  قوررر  انضرررجا   كأسدٌنررراك  2000000=   600000+  000000+   400000
 الشكٌس  ل د ( .

2000000 × 
2
6
 دٌناك اا  الشكٌس ل د ( جن الشكا                      650000=  

400000 ×  
2
6
 دٌناك جاٌتناا  من  الشكٌس ل أ (                    250000=   

000000 ×  
2
6
 دٌناك جاٌتناا  من  الشكٌس ل ال (                   100000=   

600000 × 
2
6
 دٌناك جاٌتناا  من  الشكٌس ل ج (                   200000=   

 ذاوكٌن جن ج       
 جا  الشكٌس  ل أ (  كأساـ /  250000
 جا  الشكٌس  لال (  كأساـ /  100000
 جا  الشكٌس  ل ج ( كأساـ /  200000
 جا  الشكٌس ل د (  كأسالى اـ /  650000         

 
 كواح والاسائك ال دٌدبنسال تواٌع اأ

 
  الج جوا     الشكٌس  د         الشكٌس ج            الشكٌس  ال            الشكٌس  أ                    الوٌـــــان

   9ــــ                               1                       6                       3        النسال قو  ا نضجا   
     34          ــــ                    0                      24                     21        لصتاصص   6×نضكال

 جن الاسوك 

ج داك التناا   
2
6
 ــــ             9             (   1ل                  (   6ل                  (   3ل              

  34           9                   4                     21                       9        نسال التواٌع ال دٌدب  
  21           3                   1                      6                        3             3÷ نسال التواٌع 
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كاردب كؤوس أواح والاسائك والتســـاوي واانر  كال شكاا  جتضاجنون ٌ تسجون اأ  أ   /جما  /
عجا وقد اتف وا فً ذلس التاكٌخ مصرى انضرجا  الشركٌس دٌناك لا  جن 300000  1/ 2ع  ٌـــو  أجوال

  ل ج (  لٌشتكي
2
1
 دٌناك .                                                                                      200000اا  الشكٌس ل أ ( وجوصغ   

 كورراح والاسررائك وررٌن الشرركاا  .   // تسرر ٌ  قٌررد ا نضررجا  واسررتاكاج النسررال ال دٌرردب لتواٌررع ا
 لالجوالغ والجالٌٌن( 

 
 جا  الشكا  .  كأسالا  // ا نضجا   ٌؤمك مصى 

 

300000  × 
2
1
 دٌناك اا  الشكٌس ل ج ( وجاٌتناا  من  الشكٌس ل أ (  250000=  

                    
 جا  الشكٌس ل أ (  كأسجن اـ /  250000

 جا  الشكٌس ل ج (  كأسى اـ / ال 250000       
                           

 وٌن الشكاا  أ.خنسال تواٌع 
 

  الج جوا                  ج                  ال                  أ                              الوٌــــــان  
   6ـــــ                                           1                 1       النسال قو  ا نضجا          
 ـــــ                        2(             ـــــ                     2ل        جاٌتناا  من   ل أ (         
 ــــــــــــــ   ــــــــــــ         ـــــــــــــ            ــــــــــــ                    النسال ال دٌدب              

                                       2                 1                    2                          6         

اكج ــرـدفع جرن الشركٌس ل ج ( الرى الشركٌس ل أ ( اــرـدٌنراك ٌ 200000الرـ  جوصرغ  أنجالاظ  جع 
 الجا   ٌؤاذ ونظك ا متواك . كأس ن الفكق وٌن الجوصغ واات  فًأالشكا  أي 
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( مصررى  600000   000000ع  ل أجرروالال شرركٌاان فررً شرركا  تضرراجنٌ  كؤوس    جمررا  // أ 
( وقرد اتف را مصرى انضرجا  الشركٌس ل ج ( الرى  1:  3كواح والاسرائك ونسرو  ل التوالً وٌ تسجان اأ

 ت  فررً الشرركا  وٌاارر  مصررىدٌنرراك ل ررا  اارر 400000الشرركا  مصررى ان ٌسررتمجك جوصررغ 
2
3
جررن   

 نضـــــــجا   واافــــً جو ودا  الشكا  ورد اأ
2
3
 جن ا كواح والاسائك .     

كورراح والاسررائك. سررتاكاج النسررال ال دٌرردب لتواٌررع اأأنضررجا  الشرركٌس ل ج ( وأ // تسرر ٌ  قٌررد 
 لالجوالغ والجالٌٌن( 

 
 الا  // 

 جا  الشكا  . كأسال دٌد ٌؤدي الى اٌادب ن داو  الشكٌس أ
 نضمام  = رؤوس أموال الشركاء القدامى  + المبلغ المدفوع من قبل الشرٌك الجدٌد رأس مال الشركة بعد األ

                                 =000000   +600000   +400000  
 دٌناك  2000000=                                 

 

2000000 × 
2
3
دٌنررراك ااررر  الشررركٌس ل ج ( فرررً الشررركا  و رررو جسررراوي لصجوصرررغ  400000=  

                    .الجدفوا جن قوص 
 -قٌد ا نضجا  :

 جن اـ / الاندوق  400000
 جا  الشكٌس ل ج ( كأسالى اـ /  400000        

 
 نسال تواٌع ا كواح والاسائك وٌن الشكاا 

 
  الج جوا                  ج                 ال                  أ                              الوٌــــــان  

  5            ـــــ                               1                 3النسال قو  ا نضجا                
    25ـــــ                                          4                 9                        3× نضكال 

 ج داك التناا 
2
3
 ـــــ                         5                  (1ل(              3ل                   

 ــــــــــــــ            ــــــــــــ          ــــــــــــ         ـــــــــــــ                                          
         25                         5                  6                 4نضجا                النسال ورد اأ
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دٌنراك لار  جنعجررا  340000ع   أجروالجمرا  //  أ   ال شركٌاان فرً شركا  تضرراجنٌ  اانر  كؤوس 

لٌاار  مصرى  مندجا واف وا مصى انضجا  الشكٌس ل ج ( 
2
3
نضرجا   و الجرا  وررد اأ كأسجرن   

2
3
  

 دٌناك وشٌس . 160000ن ٌستمجك جوصغ أجن أ . خ ج او  
 ن الشكٌاان  أ . ال ٌت اسجان  أ . خ  والتساوي .أفاذا مصج  

 ستاكاج النسال ال دٌدب لتواٌع  أ . خ .أنضجا  ومداد قٌد اأأ // 
 

 الا  // 
 الشكاا  ال داجى  .  أجوا دٌناك كؤوس   110000=   1×  340000
 جا  الشكا  ورد ا نضجا  . كأسدٌناك  940000=   160000+   110000

940000  × 
2
3
 جا  الشكا  .                كأسدٌناك اا  الشكٌس ال دٌد ل ج ( فً  310000=  

 . ( دٌناك جوصغ الن ص00000= ل  310000 – 160000
 
 ن ٌرتوك جوصغ الن ص شعكب جا  لصشكٌس ال دٌد . أأ . 

 جن جذاوكٌن        
 اـ / الونس  160000

 اـ / شعكب الجا   00000 
 جا  الشكٌس ل ج ( كأسالى اـ /  310000        

 
 ن ٌرتوك جوصغ الن ص جاافئ  لصشكٌس ال دٌد ٌتاجصعا الشكاا  ال داجى .أال. 

 جن جذاوكٌن       
 اـ / الونس   160000
 اـ /  اكي الشكٌس  ل أ (    60000
 اـ /  اكي الشكٌس ل ال (      60000
 جا  الشكٌس ل ج (  كأسالى اـ /  310000        

 نسال تواٌع ا كواح والاسائك وٌن الشكاا 
  الج جوا            ج                  ال                  أ                              الوٌــــــان  

  1ـــ                                       2                2     النسال قو  ا نضجا            
    4ـــ                                       3                3                        3× نضكال 

  ج داك التناا ــ 
2
3
 ـــــ                  1(                   2(             ل 2ل                

 ــــــــــــ         ـــــــــــــ            ــــــــــــ           ــــــــــــــ                                   
    4                  1                   1                 1        نضجا         النسال ورد اأ

 
الشركاا  ال رداجى ورد   جرن اسراواتع  ال اكٌر    أجروا ستادا  اساال كؤوس أ واأجاان جالاظ جع 

 و ن ص فً اا  الشكٌس ال دٌد و ذا ٌتطصال تردٌ  م د الشكا  . أمند و ود اٌادب 
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كارردب أ    جاجررد شرركٌاان فررً شرركا  تضرراجنٌ  ٌ تسررجان  أ . خ جنااررف   وقررد اانرر أاجرردجمررا  // 
دٌناك لا  جنعجا وفً ذلس التاكٌخ قد  اسٌن مركض لعجرا  200000   2/20ع  ٌو  أجوالكؤوس 

 دٌنرراك ج اورر  ااررول  مصررى 200000ن ٌسررتمجك جوصررغ ألالنضررجا  لصشرركا  مصررى 
2
3
جررن اررافً   

مجك ن ٌسرتأن الشكٌاٌن كفضرا  رذا الرركض واقتكارا مصٌر  أجو ودا  الشكا  ورد ا نضجا  . ا  

دٌناك وشٌس لٌاا  مصى  210000غ جوص
2
6
وقد اأكواح والاسائك جن    جا  الشكا  و كأسجن   

 ذلس.  و  ق  
 ورد ا نضجا  . اأكواح والاسائك اتساال اا  ا  شكٌس فً أ // تس ٌ  قٌد ا نضجا  و

 الا  // 
 ا نضجا  .جا  الشكا  ورد  كأسدٌناك  310000=  210000+  200000+  200000

310000  ×
2
6
                  جن كأس جا  الشكا . دٌناك اا  الشكٌس اسٌن 00000=   

 جا  الشكا  = الفكق  كأساات  فً   –الجوصغ الجدفوا جن قو  الشكٌس ال دٌد  
 دٌناك جوصغ الاٌادب . 60000=   00000  – 210000        

 
  -الٌن :اتجاد اأأترالج الاٌادب وفق 

 ن ٌرتوك جوصغ الاٌادب جاافئ  لصشكاا  ال داجى لتضاا الى اساواتع  ال اكٌ  ( . أأ. 
 

60000
1

 دٌناك اا  ا  شكٌس جن الاٌادب . 10000=  

 نضجا  : قٌد اأ
 

 جن اـ/ الونس  210000
 الى جذاوكٌن               

 جا  الشكٌس اسٌن  كأساـ/  00000       
   أاجداـ /  اكي الشكٌس  10000       
 اـ /  اكي الشكٌس جاجد  10000       

 
 . (ن ٌرتوك جوصغ الاٌادب شعكب جا  لصشكا  للصشكاا  ال داجى والشكٌس ال دٌدأال. 
 

60000         15     ٪      
                                       
 ٪       200س               
 

 ناك شعكب الجا  لصشكاا  ال داجى تواا وٌنعجا جنااف   .    دٌ 240000س =  = 
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 جن اـ/ شعكب الجا   240000
 الى جذاوكٌن                  
   أاجدجا  الشكٌس  كأساـ/  00000        
 جا  الشكٌس جاجد   كأساـ/  00000        

 
 شعكب الجا   جا  الشكاا  المالم   + كأس=   ورد ا نضجا   الشكا جا   كأساذن 

                                           =310000   +240000  
 دٌناك  600000=                                           

600000 × 
2
6
 دٌناك اا  الشكٌس  اسٌن           210000=  

 جن اـ/ الونس  210000
 اسٌن  جا  الشكٌس كأسالى اـ/  210000        

 
 

 نسال تواٌع ا كواح والاسائك وٌن الشكاا 
 

  الج جوا                  اسٌن              جاجد            أاجد                            الوٌــــــان  
  1 ـــــ                                           2                2       النسال قو  ا نضجا          

    0ـــــ                                            6                6                        6× نضكال 

 ج داك التناا ــــ 
2
6
 ـــــ                         1(                    2(           ل  2ل                

 ــــــــــــ         ـــــــــــــ            ــــــــــــ                 ــــــــــــــ       النسال ورد ا نضجا      
                                      3                3                    1                          0        
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   200000  0/  2أجرروالع  ٌررو   كارردب كؤوس أأ   ال   ج شرركاا  جتضرراجنون اانرر   جمررا  //
نضرجا  الشركٌس  د  مصرى ان ٌسرتمجك أناك مصى التروالً وقرد اتف روا مصرى دٌ 100000   300000

 ٪  جن اافً جو ودا  الشكا  ال دٌدب . 10دٌناك لٌاا  مصى   100000جوصغ 
        ون أ . خ ونسررو ن الشرركاا  ال ررداجى ٌ تسررجأذا مصجرر  أنضررجا  الشرركٌس ال دٌررد أ  // تسرر ٌ  قٌررد

( مصررى الترروالً ولٌاارر  الشرركٌس ال دٌررد مصررى  2:  1:  2ل 
2
6
كورراح والاسررائك لالجوررالغ جررن اأ 

 والجالٌٌن( .  
                                                 

 الا  // 
لررذلس ٌ ررال  ٪  جررن اررافً جو ررودا  الشرركا  ال دٌرردب 10ن الشرركٌس ال دٌررد ٌاارر  مصررى  أوجررا 

الجرا  وررد ا نضرجا  والفركق وٌنعجرا ٌرتورك شرعكب جار   كأسجا  الشكا  ال دٌردب و كأسااتساال 
 لصشكاا  ال داجى تواا وٌنعجا اسال طكٌ   تواٌع ا كواح والاسائك . 

100000              10    ٪ 
 ٪    200س                     
 

 دٌناك       ٪ 200×   010000جا  الشكا  ال دٌدب  ( =   كأسس ل 
                                                        10     ٪ 

 الشكاا  ال داجى  + جاٌدفر  الشكٌس ال دٌد  أجوا الجا  ورد ا نضجا  = كؤوس  كأس
   100000( +  100000+  300000+  200000= ل                               

 دٌناك  000000=                                

 الجا  ورد ا نضجا  . كأس  >جا  الشكا  ال دٌدب    كأسووجا ان 

 تواٌع ا كواح والاسائك. نسال اذن الفكق ٌرتوك شعكب جا  لصشكاا  ال داجى تواا وٌنعجا اسال
 دٌناك شعكب الجا   100000=   000000 – 2000000

100000 × 
2
6
 ك اا  الشكٌس ل أ (  جن شعكب الجا                     دٌنا   50000=  

100000 × 
1
6
         دٌناك اا  الشكٌس ل ال ( جن شعكب الجا                        200000=  

100000 × 
2
6
     دٌناك اا  الشكٌس  لج ( جن شعكب الجا                          50000=  

 جن اـ/ شعكب الجا   100000
 الى جذاوكٌن                    

 اـ/  اكي الشكٌس ل أ (    50000         
 اـ/  اكي الشكٌس ل ال ( 200000         
 اـ/  اكي الشكٌس ل ج (       50000         

 
 
 

 دينار2000000=  
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 قٌد أنضجا  الشكٌس د
 جن اـ/ الاندوق 100000

 الى اـ/ كأس جا  الشكٌس د  100000     
 

 نسال تواٌع ا كواح والاسائك وٌن الشكاا 
 

  الج جوا         د                ج                  ال                  أ                              الوٌــــــان  
  6         ـــــ                   2                     1                2            النسال قو  ا نضجا     

    24ـــــ                            6                     0                6                        6× نضكال 

  ج داك التناا 
2
6
 ـــــ                 6(            2(                 ل1(             ل 2ل                   

 ــــــــــــ         ـــــــــــــ            ــــــــــــ       ــــــــــــ       ــــــــــــــ                                  
    24                6              3                   4                 3        نضجا         النسال ورد اأ

      
٪  10دٌناك لٌاا  مصرى 100000الشكٌس ل د ( ٌستمجك  أناٌغ  السؤا   لو اان  جالاظ جع 
  -الجا  ورد ا نضجا  ٌاون الا  والشا  التالً : كأسجن 
 الشكاا  ال داجى ( + جا ٌدفر  الشكٌس ال دٌد   أجوا الجا  ورد ا نضجا   = ل كؤوس  كأس

   100000( +  100000+  300000+  200000= ل                              
 دٌناك  000000=                              

 
 ٪  10×  000000جا  الشكا  =  كأساا  الشكٌس ال دٌد فً 
 دٌناك  240000=                                                

 
 دٌناك  60000=   240000 – 100000ذن الجوصغ الجدفوا اٌادب = أ

   -وطكٌ تٌن :وترالج  ذه الاٌادب 
 أ . ان ترتوك جاافئ  لصشكاا  ال داجى .

60000 ×  
2
6
 دٌناك اا  الشكٌس ل  أ (          20000=   

60000 ×  
1
6
 دٌناك اا  الشكٌس ل  ال (              10000=   

60000 × 
2
6
 دٌناك اا  الشكٌس ل  ج ( 20000=   

 لاندوق جن اـ / ا 100000
 الى جذاوكٌن                   
 الشكٌس ل أ ( ياـ /  اك 20000        
 الشكٌس ل ال ( ياـ /  اك 10000        
 الشكٌس ل ج ( ياـ /  اك 20000        
 جا  الشكٌس ل د ( كأساـ /  240000        
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 ن ترتوك شعكب جا  لصشكا  اا   . أال . 
 

60000         10           ٪                                   
 ٪       200س               
 

                                          ٪200×  60000 س = 
                  10      ٪ 

100000 × 
2
6
 دٌناك اا  الشكٌس ل  أ (                    50000=  

100000 × 
1
6
 دٌناك اا  الشكٌس ل  ال (                  200000=  

100000 × 
2
6
 دٌناك اا  الشكٌس ل  ج (                     50000=  

 جن اـ / شعكب الجا   100000
 الى جذاوكٌن            
 اـ /  اكي الشكٌس ل  أ (  50000         
 اـ/  اكي الشكٌس ل ال (200000         
 اـ/  اكي الشكٌس ل ج (   50000         

 
 جن اـ/ الونس  100000
 جا  الشكٌس ل د (   كأسالى اـ/  100000         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعكب الجا  لصشكاا  ال داجىدٌناك  100000 =
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والتسراوي وقرد  اأكوراح والاسرائك جما  // أ . ال شكاا  جتضاجنون فً شركا  تضراجنٌ  ٌ تسرجون
  100000   500000 ع  أجروالكاردب كؤوس أواف وا مصرى انضرجا  الشركٌس لج(  منردجا اانر  

 دٌناك مصى التوالً .
 -  // تس ٌ  قٌد ا نضجا  فً الاا   التالٌ  :

دٌناك ج او  ااول  مصى  600000ٌستمجك الشكٌس ل ج ( ن أ. 2
2
6
 نضجا  .جن كأس الجا  ورد اأ  

دٌناك ج او  ااول  مصى  400000ٌستمجك الشكٌس ل ج ( ن أ. 1
2
6
 نضجا .أس الجا  ورد اأجن ك  

دٌناك ج او  ااول  مصى  400000ٌستمجك الشكٌس ل ج ( ن أ. 3
2
1
 نضجا .جن كأس الجا  ورد اأ  

دٌناك لتجمـــــــــ  اات  فً كأس جا  الشكا  ال دٌدب  400000ٌستمجك الشكٌس ل ج ( ن أ. 6
2
6
  . 

جرا   ٪جرن كأس40ٌناك لتجم  كؤوس أجوا  الشركاا  ال رداجىد 600000ٌستمجك الشكٌس ل ج ( ن أ. 5
 ال دٌدب . لالجوالغ والجالٌٌن(  الشكا 

 الا  // 
2 . 

 الجا  ورد ا نضجا  . كأسدٌناك  2400000=   600000+  100000+  500000

2400000 ×  
2
6
 دٌناك اا  الشكٌس ل ج (                      600000=   

 = افك   600000 – 600000
 جن اـ/ الاندوق  600000
 جا  الشكٌس ل  ج ( كأسالى اـ/  600000         

1. 
 الجا  ورد ا نضجا  . كأسدٌناك  2000000=   400000+  100000+  500000

2000000 × 
2
6
 دٌناك اا  الشكٌس  ل ج (  650000=  

 اٌادب الدٌناك  250000=   650000 – 400000
 ن ترتوك الاٌادب جاافئ  لصشكاا  ال داجى .أ أ.

 جن اـ/ الاندوق  400000
 الى جذاوكٌن                   
 ل أ ( الشكٌس   اكياـ /    15000        
 الشكٌس ل ال (  اكياـ /    15000        
 الشكٌس ل ج (  كأس جا اـ /  650000        
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 ا  .ن ترتوك الاٌادب شعكب جا  لصشكأال. 

250000   ×
200
15

 دٌناك شعكب جا  لصشكاا  ال داجى .               400000=  

       جن اـ/ شعكب الجا           400000
 الى جذاوكٌن                   

 جا  الشكٌس ل  أ ( كأساـ /  300000        
 جا  الشكٌس ل ال ( كأساـ /  300000        

 
 / الاندوق جن اـ  400000
 جا  الشكٌس ل ج ( كأسالى اـ /  400000         

3. 
 الجا  ورد ا نضجا  . كأسدٌناك  2000000=   400000+  100000+  500000

2000000 × 
2
1
 دٌناك اا  الشكٌس ل ج (  900000=  

 ( دٌناك الن ص .300000= ل  900000 – 400000
 
 صشكٌس ال دٌد . ن ٌرتوك الن ص شعكب جا   لأأ. 

 جن جذاوكٌن        
 اـ/ الاندوق  400000
 اـ/ شعكب الجا   300000
 جا  الشكٌس ل ج ( كأسالى اـ /  900000         

 
 ن ٌرتوك جوصغ الن ص جاافئ  لصشكٌس ال دٌد ٌتاجصعا الشكاا  ال داجى . أال. 
 

 جن جذاوكٌن       
 اـ/ الاندوق  400000
 لشكٌس ل  أ (جا  ا كأساـ /  250000
 جا  الشكٌس ل ال ( كأساـ /  250000
 جا  الشكٌس ل ج ( كأسالى اـ /  900000          

 
6  . 

400000 × 
200
15

   جا  الشكا  ال دٌدب .                كأسدٌناك  1600000=   

 الجا  ورد ا نضجا  . كأسدٌناك  2000000=   400000+  100000+  500000
 دٌناك شعكب جا  لصشكاا  ال داجى .  400000=   2000000 – 1600000
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        جن اـ / شعكب الجا      400000
 الى جذاوكٌن                

 جا  الشكٌس ل  أ ( كأساـ /  300000       
 جا  الشكٌس ل ال ( كأساـ /  300000       

 
 جن اـ / الاندوق  400000
 جا  الشكٌس ل ج ( سكأالى اـ /  400000        

5 . 
 الشكاا  ال داجى . أجوا دٌناك كؤوس  2100000=   100000 + 500000 

2100000   ×
200
40

 جا  الشكا  ال دٌدب . كأسدٌناك  1000000=  

 جا  الشكٌس ال دٌد . كأسدٌناك  000000=   2100000 – 1000000
 الجا  .دٌناك وٌجم  شعكب  600000=   600000 – 000000

 جن جذاوكٌن       
 اـ/ الاندوق  600000
 اـ / شعكب الجا   600000
 جا  الشكٌس ج كأسالى اـ /  000000          

نضررجا  شرركٌس  دٌررد الررى الشرركا  وتو ررد ا رروق او التااجررا  مصررى أفررً االرر  و وررد جررن الررذاك 
ٌاطٌرررا  او الاسرررائك اتاأ أوكوررراح الجات ررراب الشررركاا  ال رررداجى جمررر  ا كوررراح الجتا  ررر  او اأ
و ا لتااجرا  مصرى الشركاا  ال رداجى اسرال نسرال أوالاساوا  ال اكٌ  فٌ ال تواٌرع  رذه الا روق 

قرد ونضرجا  الشركٌس ال دٌرد أأجروالع  قور  التواٌع اذلس ٌ ال غصق الاساوا  ال اكٌر  فرً كؤوس 
 رذه  ففرً دٌرد مادب ت دٌك جو ودا  الشركا  قور  انضرجا  الشركٌس  الأٌتفق الشكاا  ال داجى مصى 

مادب الت دٌك الذي ٌواا كاٌده مصى الشكاا  ال داجى أمادب الت دٌك فً اساال أالاال  ترالج نتائج 
 نضجا  الشكٌس ال دٌد .أسال نسال التواٌع وجن م  ٌس   قٌد ا

 
كوراح والرذٌن ٌت اسرجون اأ 32/21/1001جما  // فٌجا ٌصً جٌاانٌ  الشكٌاٌن ساجً واصردون ٌرو  

 لتساوي .والاسائك وا
 00000وضررام     50000كورراح غٌررك جوامرر  لجات رراب(   أ 210000لاررندوق   ا 160000

سررٌاكا     250000جررا  الشرركٌس سرراجً    كأس 210000جرردٌنون    15000ااتٌرراطً مررا    
 اكي الشركٌس سراجً لجردٌن(  40000م اك    200000جا  الشكٌس اصدون    كأس 200000

 أ . دفع . 210000شعكب الجا     60000  دائنون  30000اماث    35000  
  -نض  الٌعجا الشكٌس مال  والشكوط التالٌ  :أوفً  ذا التاكٌخ 

 .والتساويدٌناك ج س  وٌنع   650000جا  الشكا   كأسان ٌاون  .2
 كواح والاسائك والتساوي ورد ا نضجا  .تواا اأ .1
دٌنرراك وامرراث  00000ٌ  دٌنرراك وقٌجتعررا السرروق 40000ٌ ررد  الشرركٌس مررال  وضررام  اصفتعررا  .3

دٌنرراك والورراقً  30000ن اشررتكاه قورر  سررنتٌن وجوصررغ أدٌنرراك سرروق و 10000ٌجترر  الدفتكٌرر  ق
 ٌدفر  ن دا  .
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 دٌناك . 250000دٌناك والر اك وجوصغ  100000مٌد ت دٌك قٌج  السٌاكا  وجوصغ أ .6
 و ٌساال الشكاا  ال داجى الفكق فً كاٌد اساوعجا الى الشكا  ن دا  .أٌدفع  .5

جوجٌرر  ورررد انضررجا  الشرركٌس  // تسرر ٌ  ال ٌررود الالاجرر  فررً سرر ال  الشرركا  وامررداد الجٌاانٌرر  الر
 .لالجوالغ والجالٌٌن( ال دٌد 

 
 الا  //    

 كواح الجات اب وٌن الشكاا  ال داجى .. تواٌع اأ2
 

 كواح غٌك جوام  لجات اب(أجن اـ /  210000
 الى جذاوكٌن               

 جا  الشكٌس  ساجً  كأساـ /  40000         
 جا  الشكٌس اصدون  كأساـ /  40000         

 
 . تواٌع ا اتٌاطً الرا  .1

 اتٌاطً الرا  اـ / اأجن  00000
 الى جذاوكٌن                   
 جا  الشكٌس  ساجً  كأساـ /  600000        
 جا  الشكٌس اصدون  كأساـ /  600000        

 
 ساوا   ال اكٌ  لصشكاا  .. غصق الا3
 جا  الشكٌس ساجً  كأسجن اـ /  40000 

 الى اـ /  اكي الشكٌس ساجً  40000        
 مادب ت دٌك الجو ودا  .أ. 6
 

 دٌناك اٌادب السٌاكا  . 50000=   250000 – 100000
 

 جن اـ / السٌاكا   50000
 مادب الت دٌك أالى اـ /  50000       

 
 

 دٌناك اٌادب الر اك . 50000=   200000 – 250000
 جن اـ / الر اك 50000
 مادب الت دٌك أالى اـ / 50000       
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 مادب الت دٌكأاـ / 

     
  
 
 
 
 

 كاٌدال 200000                   جذاوكٌن 200000          
 جن اـ/ أمادب الت دٌك 200000

 الى جذاوكٌن              
 اـ/ كأس جا  الشكٌس ساجً 50000  
 اـ/ كأس جا  الشكٌس اصدون 50000  

 
 جا  الشكٌس ساجً كأساـ / 

 
 
 
 
 
 
 

 الكاٌد  120000                 
 

 جا  الشكٌس اصدون كأساـ / 
 
 
 
 
 
 
 

 الكاٌد  330000         
 
 نضجا  الشكٌس ال دٌد .أتس ٌ   ا   ذه الرجصٌا  تس   قو و

 دٌناك اا  ا  شكٌس  250000=   جا  الشكا  ال دٌدب  = كأس
 مادب الاٌادب الى الشكاا  ال داجى .أ

 
 
 

  الكاٌد 200000

اـ/ السٌاكا  50000  
اـ/ الوضام  50000  

 

200000 200000 

 
 اـ/ اكي الشكٌس ساجً 40000

 
 الكاٌد 120000

الكاٌد 210000  
كواح جات اب أاـ/  40000  
اتٌاطً ما  أاـ/  60000  
مادب الت دٌك أاـ/  50000  

 

      110000          110000  

 
 
 

 الكاٌد 330000

الكاٌد  200000  
كواح جات اب أاـ/  40000  
اتٌاطً ما  أاـ/  60000  
مادب الت دٌكأاـ/  50000  

 

     330000     330000  
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 جا  الشكٌس ساجً . كأسدٌناك اٌادب  40000=   250000  – 120000
 جا  الشكٌس اصدون . كأساك اٌادب دٌن 200000=   250000  – 330000

 جن جذاوكٌن             
 جا  الشكٌس ساجً  كأساـ /    40000
 جا  الشكٌس اصدون  كأساـ /  200000
 الى اـ / الاندوق  160000          

 لمــال (نضجا  الشكٌس ال دٌد أتس ٌ  قٌد 
 جن جذاوكٌن       

 اـ/ الوضام   00000
 اـ/ ا ماث  10000
 اـ/ الاندوق 50000
 جا  الشكٌس مال   كأسالى اـ /  250000        

 
 الجٌاانٌ  الرجوجٌ  ورد انضجا  الشكٌس مال 

 
 
 
 
 

 
 

 الااو                   او اأ             

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق   50000
 الجدٌنون   15000
 وضام  ال 230000
   الج جوا 105000

 
 الجو ودا  الماوت  

 سٌاكا  100000 
 الر اك   250000
 ماثاأ   55000
 الج جوا  605000
 شعكب الجا     60000

 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون    30000
 أ .دفع   210000
 الج جوا 100000

 
 الجا   كأس               
 الجا  الشكٌس ساجً   كأس 250000
 جا  الشكٌس اصدون كأس 250000
 جا  الشكٌس مال   كأس 250000
 الج جوا   650000

  

450000 450000 
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 تخفٌض رأس مال الشـــــــــركات التضامنٌة .المبحث الخامس :
ن ٌررد  م رد أاك جرن العٌئر  الراجر  لصشركا  مصرى جرا  الشركا  التضراجنٌ  و رك كأسٌجان تافرٌض 
الجرا  أارد  كأسن تافرٌض ال طامٌر  مصرى التافرٌض وٌارو  جواف ر  ال عر ستاارا أالشكا  ورد 

  -سواال التالٌ  :اأ
 امك جن اا تعا .أجا  الشكا  الاالً  كأسن ٌاون أ .2
 الجا  .  كأس٪ جن  50ذا ا    الشكا  اسائك توصغ أ .1

 الجا  . كأسكور  طكق لتافٌض أو ناس 
 

 الطرٌقة االولى .

و أافرٌض جرن قروصع  سرتال  جوصرغ التأتفراق الشركاا  وجوصرغ جررٌن والجا  من طكٌرق ا كأستافٌض 
  -متواكه قكض لصشكاا  مصى الشكا  وٌاون ال ٌد :أ وأاضافت  الى اساواتع  ال اكٌ  

 الشكاا   أجوا جن اـ/ كؤوس ×× 
 الى اـ/ الن دٌ  لالاساوا  ال اكٌ ( لقكوض الشكاا ( ××     
 

   32/21/1001جما  // فٌجا ٌصً جٌاانٌ  سصٌ  وشكاا ه التضاجنٌ  اجا  ً فً 
    

 32/21/1001جٌاانٌ  شكا  سصٌ  وشكاا ه التضاجنٌ  اجا  ً فً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٪  . 10جا  الشكا  وج داك  كأسووتاكٌا  قكك الشكاا  تافٌض 
 -فتكاض :أ // تس ٌ  قٌد التافٌض وتاوٌك الجٌاانٌ  الرجوجٌ  ورد التافٌض و

 . وشٌسجوصغ التافٌض  أستصجوان الشكاا  أ .2
 ضاف  التافٌض الى اساواتع  ال اكٌ  .أتف وا مصى أا  ن الشكاأ .1
 لتافٌض قكوض لصشكاا  مصى الشكا  .متواك اأمصى تف وا أن الشكاا  أ .3

 ل الجوالغ والجالٌٌن (                           

 الااو                   ا او              

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق   50000
 الونس  250000
 وضام  ال  100000
 الج جوا  600000

 
 الجو ودا  الماوت  

 اافً الجو ودا  الماوت  350000 

  شعكب الجا   50000
 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون    200000
 أ .دفع   200000
 الج جوا 100000

 
 كأس الجا                 
 كأس الجا  الشكٌس سصٌ    100000
 كأس جا  الشكٌس اصٌ  100000
 كأس جا  الشكٌس اسجامٌ    100000
 الج جوا   400000

  

000000 000000 
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 الا  // 
 دٌناك اا  ا  شكٌس  جن التافٌض ٪60000   =  10×   100000

 -جن قو  الشكاا  ٌاون قٌد التافٌض : وشٌسستال  جوصغ التافٌض أفتكاض أ. و2
 جن جذاوكٌن          
 الشكٌس سصٌ  جا   كأساـ/  60000
   اصٌ جا  الشكٌس  كأساـ/  60000
   أسجامٌ جا  الشكٌس  كأساـ/  60000
 الى اـ / الونس  210000         

 
   32/21/1001جٌاانٌ  شكا  سصٌ  وشكاا ه النضاجٌ  اجا  ً فً                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ضاف  التافٌض الى اساواتع  ال اكٌ  .أتف وا مصى أن الشكاا  أفتكاض أ. و1 

 جن جذاوكٌن          
 جا  الشكٌس سصٌ   كأساـ/  60000
 جا  الشكٌس اصٌ   كأساـ/  60000
 جا  الشكٌس اسجامٌ  كأساـ/  60000
 الى جذاوكٌن                  

 اـ/  اكي الشكٌس سصٌ   60000         
 اـ/  اكي الشكٌس اصٌ   60000         
 اـ/  اكي  الشكٌس اسجامٌ    60000         

 
 
 

 الااو                   او اأ             

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق   50000
 الونس    30000
 وضام  ال  100000

   الج جوا 100000 
 

 الجو ودا  الماوت  
 اافً الجو ودا  الماوت  350000 

 شعكب الجا      50000
 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون   200000
 أ .دفع    200000
 الج جوا  100000

 
 الجا   كأس               
 جا  الشكٌس سصٌ   ال كأس 240000
 جا  الشكٌس اصٌ  كأس 240000
 سجامٌ   أجا  الشكٌس  كأس 240000
 الج جوا   600000

  

400000 400000 
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 الجٌاانٌ  ورد التافٌض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
متوراك التافرٌض قركوض لصشركاا  مصرى الشركا  فٌارون قٌرد أتف وا مصى أن الشكاا  أفتكاض أ. و3

 -:التافٌض 
 جن جذاوكٌن          

 جا  الشكٌس سصٌ   كأساـ/  60000
 جا  الشكٌس اصٌ   كأساـ/  60000
 سجامٌ أكأس جا  الشكٌس اـ/  60000

 الى جذاوكٌن                 
 اـ / قكض الشكٌس سصٌ   60000        
 اـ / قكض الشكٌس اصٌ   60000        
 سجامٌ أاـ / قكض الشكٌس  60000        

 
 
 
 
 
 
 

 الااو                   او اأ             

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق     50000
 الونس   250000
 وضام  ال   100000
 الج جوا  600000

 
 الجو ودا  الماوت  

 اافً الجو ودا  الماوت  350000 
 شعكب الجا    50000

 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون    200000
 أ .دفع   200000
 الج جوا 100000

 
 كأس الجا                 

 كأس الجا  الشكٌس سصٌ    240000
 كأس جا  الشكٌس اصٌ  240000
 كأس جا  الشكٌس اسجامٌ    240000
 الج جوا   600000

 
 الاساوا  ال اكٌ             
 اساال  اكي الشكٌس سصٌ  60000
 اساال  اكي الشكٌس اصٌ  60000
 سجامٌ أاساال  اكي الشكٌس  60000
 الج جوا 210000

  

000000 000000 
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 32/21/1001اجا  ً فً  التضاجنٌ شكا  سصٌ  وشكاا ه الرجوجٌ  لجٌاانٌ  ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطرٌقة الثانٌة . 
 و الاسائك الجتكااج  جن سنوا  ساو   . أالجا  والاسائك الجتا    اال  السن   كأستافٌض 

 -جا  الشكا  واسائكالسن  الاالٌ  وٌاون ال ٌد : كأسٌتفق الشكاا  مصى تافٌض  ف د
 جن جذاوكٌن             

 جا  الشكٌس  ل أ (  كأساـ/ ×× 
 كٌس  ل ال (جا  الش كأساـ/ ×× 
 جا  الشكٌس  ل ج (  كأساـ/ ×× 

 كواح والاسائك الى اـ/ تواٌع اأ×××           
 
 -الجا  والاسائك الجتكااج  جن سنوا  ساو   فٌاون ال ٌد : كأستفاق مصى تافٌض ذا اان اأأجا أ

 جن جذاوكٌن             
 كؤوس أجوا  الشكاا اـ/ ×× 

 الجتكااج  لالجدوكب( الى اـ/ الاسائك ××           
 
 
 
 

 الااو                   ا او              

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق   50000
 الونس 250000
 وضام    100000
 الج جوا  600000

 
 الجو ودا  الماوت  

 اافً الجو ودا  الماوت  350000 
 شعكب الجا    50000

 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون    200000
 أ .دفع   200000
 الج جوا 100000

 
 ا  قكوض الشكا             
 قكض الشكٌس سصٌ    60000
 قكض الشكٌس اصٌ   60000

 سجامٌ أقكض الشكٌس   60000
 الج جوا 210000

  
 كأس الجا                
 كأس الجا  الشكٌس سصٌ    240000
 كأس جا  الشكٌس اصٌ  240000

 سجامٌ أ كأس جا  الشكٌس  240000
 الج جوا  600000

 

000000 000000 
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 32/21/1001جما  // فٌجا ٌصً جٌاانٌ  شكا  د ص  التضاجنٌ  ٌو  
 

   32/21/1001ضاجٌ  اجا  ً فً تجٌاانٌ  شكا  د ص  ال                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع  وج ررداك الاسررائك الجتكااجرر  لرردى أجرروالتفررق الشرركاا  مصررى تافررٌض كؤوس أوفررً  ررذا الترراكٌخ 
 الشكا  .

  // تس ٌ  قٌد التافٌض وتاوٌك الجٌاانٌ  الرجوجٌ  ورد التافٌض . لالجوالغ والجالٌٌن( .
 

 الا  // 
 الشكاا   أجوا دٌناك كؤوس  150000=   150000+  150000+  150000          

 

210000   × 
150000
150000
 دٌناك ج داك التافٌض فً كأس جا  الشكٌس اال                    60000=    

210000  ×  
150000
150000
 ً                  دٌناك ج داك التافٌض فً كأس جا  الشكٌس مص 60000=    

210000  ×  
150000
150000
               دٌناك ج داك التافٌض فً كأس جا  الشكٌس االد  60000=    

 جن جذاوكٌن         
 جا  الشكٌس اال    كأساـ /  60000
 جا  الشكٌس مصً   كأساـ /  60000
 جا  الشكٌس  االد  كأساـ /  60000
 الى اـ / الاسائك الجدوكب  210000        

 
 
 

 الااو                   ا او              

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق    30000
 الونس  250000
 وضام  ال  100000
   الج جوا 300000

 
 الجو ودا  الماوت  

 اافً الجو ودا  الماوت  600000 
 اسائكجدوكب    210000

 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون 250000

 
 

 الجا   كأس               
 الجا  الشكٌس اال    كأس 150000
 جا  الشكٌس مصً  كأس 150000
 الشكٌس االد    جا  كأس 150000
 الج جوا   150000

  

900000 900000 
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 الجٌاانٌ  الرجوجٌ  ورد التافٌض
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطرٌقة الثالثة .
 أجرروا مررادب الت رردٌك فررً اسرراوا  كؤوس أمررن  نرر الجتاو الاسررائكت رردٌك الجو ررودا  وغصررق مررادب أ

 الشكاا  .
الت ردٌك اسرائك مرادب أمادب ت دٌك قرٌ  وررض الجو رودا  وٌنرتج مرن مجصٌر  أقد ٌتفق الشكاا  مصى 

مررادب أالشرركاا  اٌررث ٌررت  تافررٌض قررٌ  الجو ررودا  فررً اسرراال  أجرروا ت فرر  فررً اسرراوا  كؤوس 
 التواٌع . الت دٌك الذي ٌواا كاٌده مصى الشكاا  اسال نسال 

/  0/ 2وركا ٌ  شركاا  فرً شركا  تضراجنٌ  اانر  جٌاانٌر  شركاتع   ٌرو  أوجما  // مال  واسرٌن 
  -والشا  التالً : 1001

 1001/  0/  2الجٌاانٌ  الرجوجٌ  لصشكا  التضاجنٌ  اجا  ً فً  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الااو                   ا او              

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق    30000
 الونس  250000
 وضام  ال  100000
 الج جوا   300000

 
 الجو ودا  الماوت  

 اافً الجو ودا  الماوت  600000 
 

 وا  الجتداول  الجطصو       
 الدائنون250000

 
 

 كأس الجا                 
 كأس الجا  الشكٌس اال    120000
 كأس جا  الشكٌس مصً  120000
 كأس جا  الشكٌس االد    120000
 الج جوا   430000

  

100000 100000 

 الااو                   ا او              

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق  20000
 الونس  10000
 وضام  ال  30000
 الج جوا  40000

 
 الجو ودا  الماوت  

 ماث اأ   50000 
 سٌاكا    ال  200000
 الج جوا  250000
 شعكب الجا  10000

 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون  20000
 أ . دفع    10000
 الج جوا    30000

 
 كأس الجا                 
   الشكٌس مال  كأس الجا 200000
 كأس جا  الشكٌس اسٌن   50000
 كأس جا  الشكٌس اوكا ٌ     50000
 الج جوا   100000

  
130000 130000 
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  -مادب ت دٌك قٌ  الجو ودا  والشا  التالً :أتفق الشكاا  مصى أوقد 
 دٌناك . 10000ماث وجوصغ دٌناك واأ 60000ت دك الوضام  وجوصغ  .2
 دٌناك . 40000  السٌاكا  وجوصغ  ت دك قٌج .1
 ٌت  الغا  شعكب الجا  . .3
 كواح والاسائك والتساوي  .ذا مصج  ان الشكاا  ٌت اسجون اأأف

  // تس ٌ  ال ٌود الالاج  وتاوٌك جٌاانٌ  الشكا  ورد التافٌض لالجوالغ والجالٌٌن( 
 الا  //   
 دٌناك اٌادب الوضام   20000=   30000 – 60000
 ن اـ / الوضام  ج 20000
 مادب الت دٌك أالى اـ /  20000      

 ماث ( دٌناك تافٌض اأ30000= ل    50000 – 10000
 ( دٌناك تافٌض السٌاكا   60000= ل  200000 – 40000

 
 مادب الت دٌك أجن اـ /  90000
 الى جذاوكٌن           
 ماث اـ/ اأ 30000       
 اـ/ السٌاكا   60000       

 اـ/ شعكب الجا   10000       
 مادب الت دٌكأاـ / 

 جذاوكٌن 00000             الكاٌد ٌواا وٌن الشكاا   00000     

 
00000
3

 دٌناك اا  ا  شكٌس جن كاٌد امادب الت دٌك لالاساكب( .  14444=   

 جن جذاوكٌن          
   جا  الشكٌس مال                    كأساـ /  14444
 جا  الشكٌس اسٌن   كأساـ /  14441
 وكا ٌ   أجا  الشكٌس  كأساـ /  14441

 مادب الت دٌك أالى اـ /  00000             
                         جالاظ  : اأكقا  أماله ت  ت كٌوعا.

  
 
 
 

 
 جذاوكٌن 90000

  اـ/ الوضام 20000
 الكاٌد 00000

90000 90000 
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 ورد التافٌضجٌ  لصشكا  التضاجنٌ  الجٌاانٌ  الرجو

 الطرٌقة الرابعة . 
 تضاجنٌ  .و انفاا  شكٌس من الشكا  الأنسااال أ

فراب  رذا و وسروال وأاد الشكاا  فً شكا  التضراجن وسروال ارالا جرع الشركاا  الو ٌر  أقد ٌنساال 
و أاتسراال ا روق الشركٌس الجنسراال أو انفارا  اارد الشركاا  ٌ رال أالشكٌس لذلس منرد انسرااال 

 -الجتوفً والتً تتجم  وجا ٌصً :
 جا  الشكٌس الجنساال فً تاكٌخ ا نسااال . كأس -أ 
 ا اتٌاطٌا  .أوكواح الجات اب اات  جن اأ -ال 
 نسااال . اك جٌاانٌ  لصشكا  اتى تاكٌخ اأآكواح الجتا    جن تاكٌخ اأاات  جن  -ج 
 مادب ت دٌك الجو ودا  .أذا اان دائن واات  جن أكاٌد اساو  ال اكي  -د 

  -الشكٌس الجنساال والتً تتجم  وجا ٌصً : ىلتااجا  مصاتساال اأأاجا ٌ ال 
 جتكااج  لالجدوكب( .اات  جن الاسائك ال -أ 
 نسااال .اك جٌاانٌ  لصشكا  الى تاكٌخ اأآاات  جن الاسائك الجتا    جن تاكٌخ  -ال 
 مادب ت دٌك الجو ودا  . أذا اان جدٌن واات  جن أكاٌد اساو  ال اكي  -ج 

  -اتجا   التالٌ  :اد اأأاد الشكاا  ٌوا ع  أومند انسااال 
 ا  .جا  الشك كأسنسااال شكٌس   ٌؤمك مصى أ. 2

ات  الرى شركٌس ـ  ارأن ٌوٌرع ارجرا  الشركا كأساٌث ان انسااال الشركٌس  ٌرؤدي الرى تافرٌض 
و وٌرع ااارع  الرى شركاا  أسرتجكاك فرً الشركا  واأن ٌكغال وكم  الشكٌس الجتوفً أو أآاك . 

 - دد وفً  ذه الاال  ٌاون ال ٌد :
 

 جا  الشكٌس ل الجنساال (   كأسجن اـ/ ×× 
 جا  الشكٌس لال دٌد(   كأسالى اـ / ××         

 
 

 الااو                   او اأ             

 الجو ودا  الجتداول  
 الاندوق  20000
 الونس  10000
 وضام  ال  60000
 الج جوا   10000

 
 الجو ودا  الماوت  

  اأماث 10000 
 سٌاكا    ال  40000
 الج جوا   00000

 

  الجطصووا  الجتداول        
 الدائنون 20000
 أ . دفع    10000
 الج جوا   30000

 
 كأس الجا                 
 كأس الجا  الشكٌس مال     13336
 كأس جا  الشكٌس اسٌن   13333
 وكا ٌ  أجا  الشكٌس  كأس   13333
 الج جوا   210000

  

250000 250000 
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 جا  الشكا   .  كأسنسااال شكٌس ٌؤدي الى تافٌض أ. 1
وكمت  ورد  ا سرتجكاك فرً الشركا   أوو الجتوفً ٌكغال  و أ ذه الاال  فان الشكٌس الجنساال  فً

  -ا اتجا   التالٌ  : أادوتافٌ  اساواتع  وفً  ذه الاال  توا ع  
 جساوي لاات  .ن ٌدفع لصشكٌس الجسناال جوصغ أ .2

 جن اات  . >ن ٌدفع لصشكٌس الجنساال جوصغ أ .1

 جن اات  . <ن ٌدفع لصشكٌس الجنساال جوصغ أ .3
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   300000  600000ع  لأجرررروالومصررررً شرررركاا  جتضرررراجنون كؤوس  أاجرررردجمررررا  // جاجررررد و
قرركك الشرركٌس  1/ 2.وفررً (  6:  3: 1( دٌنرراك مصررى الترروالً وٌ تسررجون  أ . خ ونسررو  ل 600000

 دٌناك . 150000ا نسااال جن الشكا  ووٌع اات  الى الشكٌس االد وجوصغ  أاجد
سررررررتاكاج نسررررررال تواٌررررررع ا كورررررراح والاسررررررائك ال دٌرررررردب                                               أنسررررررااال و  // تسرررررر ٌ  قٌررررررد اأ
 ل الجوالغ والجالٌٌن (  

 جا  الشكا  . كأسذه الاال   ٌؤمك مصى نسااال الشكٌس فً  أالا  // 
   أاجدجا  الشكٌس   كأسجن اـ /  300000
 جا  الشكٌس االد  كأسالى اـ /  300000        

 
 تواٌع  أ.خ ال دٌدبنسال  
 

  جواالج               االد              مصً              أاجد                    جاجد                     التفااٌ 
  9ــــ                                   6                  3                      1نسااال          النسال قو  اأ

 ــــ                   3(               ــــ                 3ــــ                    ل           ـــ التناا             
 ــــــــــ               ـــــــــــــ          ـــــــــــ          ــــــــــــ            ــــــــــــــ                               

  9                  3                  6ــــ                                       1النسال ال دٌدب                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

ومرال   ومراد  مصرًجما  // فٌجا ٌصً جٌاانٌ  شركا  مصرً وشركاا ه التضراجنٌ  والترً تتارون جرن 
 ( . 4:  1:  1الذٌن ٌ تسجون أ . خ  ونسو  ل 

 
   1001/  1/  2الجٌاانٌ  الرجوجٌ  لشكا  مصً وشكاا ه  التضاجنٌ  اجا  ً فً                  

مرادب ت ردٌك الجو رودا  الماوتر  أررد و مصرًنسرااال الشركٌس أتفرق الشركاا  مصرى أوفً ذلس التاكٌخ 
 ساس قٌجتعا السوقٌ  .أدٌناك مصى  000000وجوصغ 

  -كواح والاسائك فً الاا   التالٌ  :ستاكاج النسال ال دٌدب لألأنسااال و // تس ٌ  قٌد اأ
 دٌناك . 120000 مصًن الجوصغ الجدفوا لصشكٌس أ .2
 دٌناك .  110000 مصًن الجوصغ الجدفوا لصشكٌس أ .1
 دٌناك .  100000 مصًالجوصغ الجدفوا لصشكٌس ن أ .3

 الا  // 
 جا  الشكا  . كأسٌؤدي تافٌض  مصًنسااال الشكٌس أ
 دٌناك لصشكٌس الجنساال . 120000ذا ت  دفع جوصغ أ. 2

 دٌناك اٌادب قٌج  الجو ودا  الماوت  .  300000=   500000 – 000000
 جن اـ / الجو ودا  الماوت   300000

 مادب الت دٌك أالى اـ /  300000       

300000  × 
1
20
 جن اٌادب الجو ودا  .                 مصًدٌناك اا  الشكٌس   40000=    

300000  ×  
1
20
 جن اٌادب الجو ودا  .                 ماد دٌناك اا  الشكٌس   40000=   

300000  ×  
4
20
 اا  الشكٌس مال  جن اٌادب الجو ودا  .           دٌناك 200000=   

 مادب الت دٌك                                     أجن اـ /  300000
  الى جذاوكٌن                  
 مصًجا  الشكٌس  كأساـ /    40000       
 ماد جا  الشكٌس  كأساـ /    40000       
 س مال  جا  الشكٌ كأساـ /  200000       

          

 الااو                   او اأ             

 جو ودا  جتداول   500000
 جو ودا  ماوت   500000

 قكض  90000
 

 الجا   كأس       
  مصًجا  الشكٌس  كأس 250000
  ماد جا  الشكٌس  كأس 320000
 جا  الشكٌس مال   كأس 650000
 الج جوا   920000

2000000 2000000 
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 مصًجا  الشكٌس  كأساـ/ 
 
 
 
 
 
 

 الكاٌد  120000                                                                   
 -لذلس ٌاون قٌد ا نسااال :ن الجوصغ الجدفوا لصشكٌس الجنساال  = اات  فً الشكا  أوجا 
 

 مصًجا  الشكٌس  كأسجن اـ /  120000
 الى اـ / الاندوق  120000        

 

 خ ورد ا نسااال.تواٌع  أ نسال
 

  الج جوا               مال                 ماد                 مصً                               التفااٌ 
  20                      4                  1                      1           النسال قو  ا نسااال        
 (  1(                   ــــ                ــــ                    ل  1ل        ـــ ا نسااال                   
 ـــــــــــــ          ـــــــــــ               ــــــــــــــ  ــــــــــ                                                     
   0                       4                 1ــــ                            النسال ال دٌدب ورد ا نسااال   

 6                       3                 2ــــ                                               1÷            

 
 دٌناك . 110000ذا اان الجوصغ الجدفوا لصشكٌس الجنساال أ. 1

 اٌادب .الدٌناك  40000=   120000 – 110000
متواك جوصغ الاٌادب جاافئ  لصشكٌس الجنساال ٌتاجصعا الشركاا  الو ٌر  اسرال النسرال الجتو ٌر  لعر  أأ. 

 فً  تواٌع أ . خ 

40000  × 
2
6
 .                ماد دٌناك اا  الشكٌس  25000=    

40000  × 
3
6
 دٌناك اا  الشكٌس مال   . 65000=    

   -نسااال :قٌد اأ 
 جن جذاوكٌن           

 مصًجا  الشكٌس  كأساـ /  120000
 ل  اكي ماد  ( ماد جا  الشكٌس  كأساـ /    25000
 س مال  ل  اكي مال  ( جا  الشكٌ كأساـ /    65000

 الى اـ / الاندوق  110000            
 
 

 
 

 الكاٌد 120000
 

 الكاٌد  250000
 مادب الت دٌكأاـ/ 40000

120000 120000 
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 متواك جوصغ الاٌادب شعكب جا  .أال. 
 -رتوك شعكب جا   ائٌ  لصشكٌس الجنساال ف ط لذلس ٌاون ال ٌد :تن أجا أفً  ذه الاال  

 جن اـ / شعكب الجا   40000
 مصًجا  الشكٌس  كأسالى اـ /  40000       

 
 مصًجا  الشكٌس  كأس/ جن اـ  110000

 الى اـ / الاندوق  110000       
 رتوك شعكب جا  اصٌ  ل جٌع الشكاا  وجا فٌع  الشكٌس الجنساال . تن أو أ

40000                 1   
                         20 
  20 س                     
                         20   

 جا  الاصٌ  ل جٌع الشكاا  دٌناك شعكب ال 300000س  = 
 جن اـ / شعكب الجا   300000

 الى جذاوكٌن                  
 مصًجا  الشكٌس  كأساـ /  40000          
 ماد جا  الشكٌس  كأساـ /  40000          

 جا  الشكٌس مال     كأساـ /  200000        
 

  مصًجا  الشكٌس  كأسجن اـ /  110000
 الى اـ / الاندوق   110000        

 
 .خ ال دٌدب ورد ا نسااالتواٌع  أنسال 

 
  الج جوا               مال                ماد                  مصً                               التفااٌ 

  20                    4                  1                      1          النسال قو  ا نسااال         
 (  1(                   ــــ                ــــ                    ل  1ـــ ا نسااال                         ل 
 ــــــــــ               ـــــــــــــ          ـــــــــــ               ــــــــــــــ                                       

    0                       4                 1ــــ                           سال ال دٌدب ورد ا نسااال  الن
 6                       3                 2ــــ                                               1÷          

 

 .دٌناك  100000 مصًن الجوصغ الجدفوا لصشكٌس أ. 3
 ن ص .ال( دٌناك  20000= ل   120000 – 100000

ال النسررال ــررـاس  مررال  ( تررواا وٌررنع   اد ـــررـمى ل ــــررـوٌرتوررك الررن ص جاافئرر  لصشرركاا  ال داج
 .   ( 3:  2ل الجتو ٌ 

20000 × 
2
6
 .              ماد دٌناك اا  الشكٌس  1500=  

20000 × 
3
6
 الشكٌس مال  .  دٌناك اا  1500=  
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 مصًجا  الشكٌس  كأسجن اـ /  120000
 الى جذاوكٌن                
 ل  اكي (  ماد جا  الشكٌس  كأساـ /  1500        
 جا  الشكٌس مال  ل  اكي (  كأساـ /  1500        
 اـ / الاندوق  100000      
 تواٌع  أ.خ ال دٌدب ورد ا نسااال نسال
 
  الج جوا               مال                 ماد                 مصً                               لتفااٌ ا

  20                    4                  1                      1        النسال قو  ا نسااال           
 (1 ل     ــــ                ــــ                              (     1ل       ـــ ا نسااال                    

 ــــــــــ               ـــــــــــــ          ـــــــــــ               ــــــــــــــ                                       
    0                       4                 1ــــ                          النسال ال دٌدب ورد ا نسااال    
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 تصفٌة شركات التضامن . المبحث السادس :
  -سواال التالٌ  :اد اأنشطتعا أأنعا  أ -ترنً تافٌ  الشكا  :

 سٌسعا وودون مذك جشكوا .أمد  جواشكب الشكا  نشاطعا كغ  جكوك سن  مصى ت .2
 نشاطعا جدب جتاص  تاٌد من السن  دون مذك جشكوا .توقا الشكا  من ججاكس   .1
 ستاال  تنفٌذه  .أو أ ص  أسس  جن أن اا الشكا  الجشكوا الذي تأ .3
 الجا  . كأسو تافٌض أ كا  لاٌادب أتااذ أي أكأسجالعا ومد  ٪  جن  15ف دان الشكا    .6
 و تاولعا الى نوا آاك جن الشكاا  .أجع شكا  ااكى اندجاج الشكا   .5
 تفاق الشكاا  .أكاك جن العٌئ  الراج  لصشكا  وتافٌ  الشكا  وذلس وادوك ق .4
 
 جراءات القانونٌة للتصفٌة .األ

ورررد ارردوك تواررٌ  وتاررفٌ  الشرركا  تتوقررا الشرركا  مررن نشرراطعا وتتوقررا مررن أي تغٌٌررك فررً 
مضوٌتعا واذلس جن الداو  وا لتااجا  وتو ى الشكا  جاتفظ  وشاارٌتعا الجرنوٌر  ارال  فتركب 

 س  الشكا  اٌنجا وكد .أافٌ  جع ذاك مواكب  "تا  التافٌ  " جع الت
نر  أا  فرند ادوك قكاك التافٌ  ٌرتوك ج صس اداكب الشكا  جناال  وتنتعً جعج  الجدٌك الجفروض 

و جراجالتعرا السراو   اٌرث ٌرت  أتااجاتعرا نعرا  المجالعرا وال ردك الارافً أأسرتجكاك وٌجان لصشكا  اأ
 -  و تتجم  وا وات  وجا ٌصً :ترٌٌن جافً لصشكا

 ركا   ركد ااجر  لصشركا  أوضع الٌد مصى جو ودا  الشكا  وجا فٌعا الومائق والس ال  و .2
 ن اا الجراجال  الجتو ٌ  لعا .أمداد ت كٌك من اال  الشكا  وأو
 تجراا جرر  لتسردٌد دٌرونع  مصرى الشركا  دموب دائنً الشكا  وار  جرن لعر  ا روق فٌعرا لأل .1

  -التكتٌال التالً :اٌث تسدد وفق 
 الجوالغ الجستا   لصراجصٌن فً الشكا  . . أ
 الجوالغ الجستا   لصدول   . . ال
 جتٌاا ا وفق ال وانٌن .أاكى اسال تكتٌال جستا   لص عا  اأالجوالغ ال . ج

 
 -: هنالك نوعان من التصفٌة هما :نواع التصفٌة أ

وااردب او مصرى شرا  ٌااو  الجافً ان ٌوٌع جو ودا  الشركا  دفرر   -التافٌ  السكٌر  : .2
 دفرا  اوٌكب وفً وق  قاٌك .

وٌرع جو رودا  الشركا  دفرر  وااردب  فً اال  مد  تجان الجافً جن -التافٌ  التدكٌ ٌ  : .1
و مصى شا  دفرا  اوٌكب وفً جدب قاٌكب فانر  ٌو رً اسراوا  الجو رودا  جفتوار  لارٌن أ

 جان ذلس وٌودأ وتسردٌدالتاصص جنعا اٌث ٌوٌع الجو ودا  مصى شا  دفرا  جت طر  اصجا ا
ٌرركادا  وٌررع أا  تسرردٌد دٌررون الشرركا  فأنرر  ٌررواا نعررأسررو ٌتعا وورررد أدٌررون الشرركا  اسررال 

ب الجو ررودا  وررٌن الشرركاا  اسررال نسررال التواٌررع ووررذلس تسرردد ااررص الشرركاا  وارروك
 نتعا  جو وداتعا .أن تنتعً الشكا  وأتدكٌ ٌ  الى 
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 جراءات المحاسبٌة للتصفٌة .ألأ

جااسروٌا  والشرا  وٌت  جرال تعجرا التدكٌ ٌ  التافٌ  التافٌ  السكٌر  وان لصتتافٌ   جا نوم نالس 
  -التالً :

 السكٌر  ( .التافٌ  . طكٌ   فت  اساال لصتافٌ  ل 2
 -ووجو ال  ذه الطكٌ   ٌت  فت  اساال ٌسجى اساال التافٌ  وتت  ا كا ا  التافٌ  اجا ٌصً :

 جفتوح . ٌو ى اساال الن دٌ  ل اندوق   ونس ( -أ 
ودا  مردا اسراوا  الن دٌر  اجرا وٌ فر  فرً الجو فً  انو  الجدٌن  وٌ ف ٌفت   اـ/ التافٌ   -ال 

 ل الجاااا  ( .  انو  الدائن اساوا  الجطصووا  والاساوا  الج اوص  لصجو ودا 
 وتس   فً  اـ / التافٌ   جدٌنٌنٌت  وٌع الجو ودا  وتااٌ  ال -ج 

 ن اـ / الاندوق ل الونس ( ج×× ×
 الى اـ / التافٌ  ×× ×   

 ت اه الغٌك .أتسدٌد دٌون الشكا   -د 
 
 جن اـ / التافٌ  ×× ×
 الى اـ / الاندوق لالونس(×× ×   
 

  وك الجافً  .أتسدد جااكٌا التافٌ  و - ـ    
     
 جن اـ / التافٌ  ×× ×  

 الى اـ / الاندوق لالونس( ×× ×     
 

سرائك التارفٌ  ( الاا  فأذا اان كاٌده جدٌنكـٌكاد اـ/ التافٌ  وٌواا كاٌده وٌن الش -و 
تارفٌ  ( ٌضراا الرى الكوراح أأجوا  الشركاا  واذا اران كارٌده دائرن ل ٌطكح جن كؤوس 

 الشكاا  . أجوا كؤوس 
    كوررراح واأاتٌاطٌرررا  جررروا  وارررذلس اأ  ال اكٌررر  لصشررركاا  فرررً كؤوس اأاتغصرررق الاسررراو -ا 

 الجات اب والاسائك الجدوكب .
وتغصرق جرع ورضرعا الرورض اٌرث  جروا سوى اساوا  الن دٌ  وكؤوس اأورد ذلس لن ٌو ى  -ح 

 تسدد اا  ا  شكٌس .
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   1001/  22/  25ادى الشكاا  التضاجنٌ   ٌو   جما  // فٌجا ٌصً الجٌاانٌ  الرجوجٌ  أ
 

   1001/  22/  25الجٌاانٌ  الرجوجٌ  اجا  ً فً                             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -تفق الشكاا  مصى تافٌ  الشكا  وتج  مجصٌ  التافٌ  وف ا  لجا ٌصً :أوفً ذلس التاكٌخ 
دٌنرراك والسررٌاكا  وجوصررغ  200000دٌنرراك والجاررائن وجوصررغ  10000وٌررر  الوضررام  وجوصررغ  .2

 دٌناك . 10000
 . جدٌنٌندٌناك جن ال 60000ٌ  جوصغ ت  تاا .1
 شعكب الجا  ل  ٌت  وٌرعا . .3
 دٌناك . 1500وصغ  جااكٌا التافٌ    .6
ن م د الشكا  ٌنص مصرى أ٪ جن دٌونع  وسدد الواقً لع  فأذا مصج   20تناا  الدائنون من  .5

 ع  فً تاكٌخ التافٌ  .أجوالكادب كؤوس أكواح والاسائك وٌن الشكاا  اسال ان تواا اأ
تورراا طكٌ رر  فررت  اررـ/ التاررفٌ  ل التاررفٌ  السرركٌر  (                                     أمررداد الجرال ررا  الجااسرروٌ  الالاجرر  وأ/  /

 (.الجوالغ والجالٌٌنلن أمصجا  
 
 
 

 الااو                   ا او              

 الجو ودا  الجتداول  
 ونسال  20000
 جدٌنونال  50000

  . د . جشاوس فً تااٌصعا  (5000ل
 وضام  ال  60000
 الج جوا  95000

 
 الجو ودا  الماوت  

 جاائنال 100000 
 الجتكاا  جااص أندماك الجاائن (00000ل

 الاافً   210000
 سٌاكا    ال  250000

 الجتكاا  جااص أندماكالسٌاكا  ( 00005ل
 الاافً   200000
 الج جوا  110000

 
 شعكب الجا   10000

 
 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون    40000

 
 

 ا وق الجصاٌ                  
 كأس الجا  الشكٌس جاجد  200000
 كأس جا  الشكٌس اصٌ  100000

 (  اكي الشكٌس جاجد 20000ل
  اكي الشكٌس اصٌ    (25000ل
 الج جوا  115000 
  

335000 335000 
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 الا  // 
 . قف  الجو ودا  فً اـ / التافٌ  .2

 جن اـ / التافٌ   640000
 الى جذاوكٌن              
 جدٌنٌناـ / ال   50000       
 اـ/ الوضام     60000       
 اـ / الجاائن  100000       
 اـ / السٌاكا   250000       
 اـ / شعكب الجا      10000       

 
 . قف  الاساوا  الج اوص  لصجو ودا  ل الجاااا ( فً اـ / التافٌ   . 1

 جن جذاوكٌن            
 شاوس فً تااٌصعا اـ / جااص الدٌون الج   5000
 الجاائن الجتكاا   أندماكاـ / جااص  00000
 السٌاكا  الجتكاا   أندماكاـ / جااص  50000
 الى اـ / التافٌ   235000          

 
 . قف  الجطصووا  فً اـ / التافٌ  3

 ن ٌجن اـ / الدائن 40000
 الى اـ / التافٌ   40000       

 
  وٌع الجو ودا  . جوالغ. تس ٌ  6

 دٌناك  290000=   10000+  200000+  10000
 جن اـ / الونس  290000
 الى اـ / التافٌ   290000         

 
 . جدٌنٌن. تااٌ  ال5

 جن اـ / الونس  60000
 الى اـ / التافٌ   60000       

 
 . شعكب الجا  ل  تواا ل   ٌس   وعا قٌد ( .4
 
 . جااكٌا التافٌ  .1

  جن اـ/ التافٌ  1500
 الى اـ / الونس  1500      
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0 . 
 جاتسال .الاا  الدٌناك  ٪4000  =  20×  40000
 دٌناك الجوصغ الجسدد . 56000=   4000 – 40000
 جن اـ / التافٌ   56000
 الى اـ / الونس  56000       

 اـ / التافٌ 

 جذاوكٌن 640000
 اـ/ الونس     1500
 اـ/ الونس   56000

 
 
 
 

 اوكٌناـ/ جذ 235000
 نٌالدائناـ/    40000
 اـ/ الونس 290000
 اـ/ الونس   60000

 
 الكاٌد 92500

524500 524500 

 جذاوكٌن  92500الكاٌد                              92500        
       

 اـ/ الونس                                                 

 الكاٌد   20000
 اـ/ التافٌ  290000
 اـ/ التافٌ    60000

 

 اـ/ التافٌ  1500
 اـ/ التافٌ  56000

 
  الكاٌد 203500

 

160000 160000 

 جذاوكٌن   203500الكاٌد                                203500     
 
 كاٌد اـ/ التافٌ  وٌن الشكاا  . وتواٌع . قف 9
 

 كاا  .الش أجوا دٌناك ج جوا كؤوس  300000=   100000+  200000

92500  ×  
200000
300000
 دٌناك اا  الشكٌس جاجد جن اسائك التافٌ  .                 30500=   

92500  ×
100000
300000
 دٌناك اا  الشكٌس اصٌ  جن اسائك التافٌ   .  42000=     

 جن جذاوكٌن           
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /  30500
 جا  الشكٌس اصٌ   كأس/ اـ  42000
 الى اـ / التافٌ   92500          
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 . قف  الاساوا  ال اكٌ  لصشكاا  .20
 جن جذاوكٌن           

 الشكٌس جاجد  كأس جا اـ /  20000
 الشكٌس اصٌ   كأس جا اـ /  25000

 الى جذاوكٌن                
 الشكٌس جاجد   اكياـ /  20000      
 الشكٌس اصٌ    اكي/ اـ  25000      

 
 جا  الشكٌس جاجد كأساـ / 

 اـ/  اكي الشكٌس جاجد  20000
 اـ/ التافٌ   30500

 
 الكاٌد 59500

 

الكاٌد   200000  

200000 200000 

 الكاٌد   59500اـ / الونس                              59500    
 
 ٌس اصٌ جا  الشك كأساـ /                                  

 اـ/  اكي الشكٌس اصٌ   25000
 اـ/ التافٌ   42000

 
 الكاٌد 216000

 

الكاٌد   100000  

100000 100000 

 الكاٌد    216000اـ / الونس                                216000    
 

 الشكاا  ورد التافٌ  جساوي لكاٌد الن دٌ  اٌث ت ف  أجوا ن ٌاون ج جوا كؤوس أو نا ٌ ال 
 جع ورضعا 

 
 دٌناك  203500=   216000+  59500

 
 قفا  اساوا  الشكا  . أ. تسدٌد اا  ا  شكٌس و22

 جن جذاوكٌن               
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /    59500
 جا  الشكٌس اصٌ   كأساـ /  216000
 اـ / الونس الى  203500            
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 صفٌة التدرٌجٌة ( . . طرٌقة فتح حـ / أ . خ التصفٌة ) الت2

وجو ال  ذه الطكٌ   تو ى اساوا  الجو ودا  والجطصووا  والجااارا  جفتوار  ومنرد وٌرع أي 
كوراح نات ر  أو أجصٌ  وشا  امتٌادي واي اسائك و تسدٌد دٌون تس   الرأو تااٌ  دٌون أجو ود 

س الجو رودا  ٌ  وارذلمن الرجصٌ  تس   فً  اـ/ أ . خ التافٌ  اجا وتس   فٌ  جاراكٌا التارف
ورد ذلس ٌكاد اـ / أ . خ التافٌ  وٌواا كاٌده وٌن الشكاا  اسرال نسرال تواٌرع    التً  تواا 

  ارـ / الن دٌر    وورذلس ٌو رى ف رط   جروا أ . خ اجا وت ف  الاساوا  ال اكٌ  لصشكاا  فرً كؤوس اأ
كٌس اارت  الشكاا  اٌرث ت فر  جرع ورضرعا وٌسرتكد ار  شر أجوا ل الاندوق   الونس ( وكؤوس 

 فً الشكا  .
 

 جما  // والك وا الى نفس الجما  الساوق .
  كا  الجرال ا  الجااسوٌ  لصتافٌ  وطكٌ    اـ / أ . خ التافٌ  ل التافٌ  التدكٌ ٌ  ( .أ // 
 . وٌع الوضام  . 2

 جن جذاوكٌن        
 اـ /الونس  10000
 اـ / أ .خ التافٌ   10000
 ضام  الى اـ / الو 60000        

 
 . وٌع الجاائن .1

 جن جذاوكٌن      
 اـ / الونس  200000
 الجاائن الجتكاا   أندماكاـ / جااص    00000
 اـ / أ . خ التافٌ     10000
 الى اـ / الجاائن  100000            

 
 . وٌع السٌاكا  .3

 دٌناك ال ٌج  الدفتكٌ  لصسٌاكا   200000=   50000 – 250000
 ( اسائك وٌع السٌاكا   30000= ل  200000 -  10000

 
 جن جذاوكٌن     

 اـ / الونس  10000
 السٌاكا  الجتكاا   أندماكاـ / جااص  50000
 اـ / أ . خ التافٌ   30000
 الى اـ / السٌاكا   250000       

 
 . تااٌ  الدٌون . 6

 (   ٌنجدٌندٌناك ال ٌج  ال اوص  لصتااٌ  ل اافً ال 65000=    5000 – 50000
 جردوج  لاساكب ( الدٌون ال دٌناك ( 5000= ل 65000 – 60000
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 جن جذاوكٌن       
 اـ / الونس  60000

 اـ/ جااص الدٌون الجشاوس فً تااٌصعا    5000 
 اـ / أ. خ التافٌ     5000
   جدٌنٌناـ / ال دٌناك 50000        

 
 . الغا  شعكب الجا  ل ل  تواا ( ترتوك اساكب .5

 جن اـ / أ . خ التافٌ   10000
 الى اـ / شعكب الجا   10000       

 
 . جااكٌا التافٌ  .4

 جن اـ / أ . خ التافٌ   1500
 الى اـ / الونس  1500      

 
 ن. ٌ. تسدٌد الدائن1

 كواح ( أجاتسال ل الاا  الدٌناك    ٪4000  =  20×   40000
 دٌناك الجوصغ الجسدد 56000=   4000 – 40000

 
 نٌجن اـ / الدائن 40000
 الى جذاوكٌن             
 اـ / أ . خ التافٌ      4000       
 اـ / الونس   56000       

 
 اـ / الونس

 الكاٌد  20000
 اـ/ الوضام   10000
 اـ/ الجاائن 200000
 اـ/ السٌاكا    10000
  جدٌنٌناـ/ ال  60000

أ.خ التافٌ  اـ/ 1500  

نٌالدائناـ/  56000  
 
 
لكاٌدا  203500 

160000 160000 

 جذاوكٌن   203500الكاٌد                             203500    
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 اـ / أ . خ التافٌ 
 اـ/ الوضام   10000
 اـ/ الجاائن  10000
 اـ/ السٌاكا   30000
 جدٌنٌناـ/ ال   5000
 عكب الجا اـ/ ش 10000
 اـ/ الونس    1500

نٌالدائناـ/  4000  

 
 
 

الكاٌد 92500  

91500 91500 

 جذاوكٌن  92500الكاٌد                               92500     
 
 

92500   ×
200000
300000
 دٌناك اا  الشكٌس جاجد جن اسائك التافٌ  .                30500=  

92500  × 
100000

300000
 دٌناك اا  الشكٌس اصٌ  جن اسائك التافٌ   .  42000=  

 جن جذاوكٌن          
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /   30500
 جا  الشكٌس اصٌ   كأساـ /   42000
 الى اـ / أ . خ التافٌ   92500        

 
 . جوا . قف  الاساوا  ال اكٌ  لصشكاا  فً كؤوس اأ0

 جذاوكٌن  جن            
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /  20000
 جا  الشكٌس اصٌ   كأساـ /  25000
 الى جذاوكٌن                  
 اـ /  اكي الشكٌس جاجد  20000        
 اـ /  اكي الشكٌس اصٌ   25000        

 
 جا  الشكٌس جاجد  كأس

 اـ/ أ . خ  التافٌ  30500
 اـ/  اكي الشكٌس جاجد  20000

 
 الكاٌد  59500

الكاٌد 200000  

200000 200000 

 الكاٌد    59500اـ/ الونس                                     59500    
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 اصٌ جا  الشكٌس  كأس
 اـ/ أ .خ التافٌ   42000
 اـ/  اكي الشكٌس اصٌ   25000

 
 

 الكاٌد  216000

الكاٌد 100000  
 
 
 

100000 100000 

 الكاٌد  216000ونس                              اـ/ ال 216000     
 
 قفا  اساوا  الشكا  .أ. تسدٌد اا  الشكاا  و9
 جن جذاوكٌن            

 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /    59500
 جا  الشكٌس اصٌ   كأساـ /  216000
 الى اـ / الونس  203500          
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ا  جتضرراجنون ٌ تسررجون  أ . خ والتسرراوي وقررد اتف رروا مصررى تاررفٌ  الشرركا  جمررا  // أ   ال شرركا
ارراآلتً ل قورر  تررردٌال   1003/  3/  25وترراكٌخ التاررفٌ  واانرر  الجٌاانٌرر  الرجوجٌرر  لصشرركاا  

1006) 
 1003/ 3/  25الجٌاانٌ  الرجوجٌ  اجا  ً فً 

 الااو  او  اأ                

 الاندوق  200000
 ودا  الماوت  الجو   150000

 
 
 
 
 
 

الدائنون 600000  
 

 كأس الجا 
كأس جا  الشكٌس  أ 600000  

 50000   كأس جا  الشكٌس  ال
الج جوا 650000       

050000 050000 

 
 ن الدائنون سدد  والااج  .أدٌناك و 10000ن جااكٌا التافٌ  وصغ  أذا مصج  أف

مداد ت كٌرك التارفٌ  أل التافٌ  التدكٌ ٌ  ( و  كا  قٌود التافٌ  وطكٌ   اـ / أ . خ التافٌ أ // 
 -فً ظ  الاا   التالٌ  :

 دٌناك . 000000ذا وٌر  الجو ودا  الماوت  وجوصغ أ .2
 دٌناك . 100000ذا وٌر  الجو ودا  الماوت  وجوصغ أ .1
 دٌناك . 150000ذا وٌر  الجو ودا  الماوت  وجوصغ أ .3

 ل الجوالغ والجالٌٌن (                  
   // الا
 دٌناك . 000000. اذا وٌر  الجو ودا  الماوت  وجوصغ 2

 كواح وٌع الجو ودا  .أدٌناك  50000=   150000 – 000000
 جن اـ / الاندوق  000000

 الى جذاوكٌن                   
 اـ / الجو ودا  الماوت   150000        
 اـ / أ . خ التافٌ     50000        

 
 فٌ  جااكٌا التا

 جن اـ / أ . خ التافٌ   10000
 الى اـ / الاندوق  10000       

 
 ن.ٌتسدٌد الدائن
 نٌجن اـ / الدائن 600000
 الى اـ / الاندوق  600000        
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 اـ / الاندوق

 الكاٌد  200000
 جذاوكٌن  000000

اـ/ أ . خ التافٌ   10000  
الدائنوناـ/  600000  

 
 

الكاٌد  600000  

900000 900000 

 جذاوكٌن     600000                        الكاٌد 600000          
 

 اـ / أ . خ التافٌ 

   الاندوقاـ/  10000
 

  الكاٌد 30000

  اـ/ الاندوق 50000
 

50000 50000 

 كواح التافٌ  ( أالكاٌد ل  30000                جذاوكٌن           30000        
 

 أ . خ التافٌ  جن اـ /  30000
 الى جذاوكٌن               

 جا  الشكٌس  أ  كأساـ /  25000        
 جا  الشكٌس  ال  كأساـ /  25000        

 جا  الشكٌس  أ كأساـ /

 
 

 الكاٌد 625000

الكاٌد  600000  
اـ/ أ . خ التافٌ   25000  

625000 625000 

 الكاٌد    625000      اـ/ الاندوق                      625000    
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 جا  الشكٌس  ال كأساـ / 
 
 
 

 الكاٌد 45000

الكاٌد   50000  
اـ/ أ . خ التافٌ   25000  

 

45000 45000 

 الكاٌد   45000اـ/ الاندوق                          45000     
 

 كٌنجن جذاو            
 جا  الشكٌس ل أ ( كأساـ /  625000
 جا  الشكٌس ل ال ( كأساـ /    45000
 الى اـ / الاندوق  600000        

 
 تقرٌر التصفٌـــــــــــة

 
  كأس جا  ال       كأس جا  أ         الدائنون         الجو ودا  الماوت         الاندوق               التفااٌ        

   50000          600000       600000             150000             200000       التافٌ  ا كادب قو
 

  15000             15000    (            ـــــــ       150000ل             000000     وٌع   . الماوت          
 ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ                             

 15000           615000      600000ــــــ                                900000      الكاٌد                

  
 (  20000(      ل  20000ــــــ                  ـــــــ         ل        (             10000ل    تسدٌد  . التافٌ     

 
 (         ـــــــ                ـــــــ  600000ــــــ            ل        (           600000ل     ن      ٌتسدٌد الدائن

 ـــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ      ــــــــــــ                           
   45000          625000ـــــــ                    ـــــــ                           600000     الكاٌد               

 
 (   45000(      ل  625000ـــــ                    ـــــــ        ل(               ــ 600000ل     تسدٌداا الشكاا  

 ــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ                          
 افك                    افك              افك               افك                   الكاٌد النعائً              افك     
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 دٌناك . 100000ذا وٌر  الجو ودا  الماوت  وجوصغ أ. 1
 

 ( اسائك وٌع الجو ودا  . 50000= ل  150000 – 100000
 

 جن جذاوكٌن        
 اـ / الاندوق  100000
 أ .خ التافٌ   اـ /   50000
 الى اـ / الجو ودا  الماوت   150000            

 
 اـ / أ .خ التافٌ  جن  10000
 الى اـ / الاندوق  10000       

 
 نٌجن اـ / الدائن 600000
 الى اـ / الاندوق  600000         

 
 اـ / الاندوق

 الكاٌد  200000
   الجو ودا  الماوت اـ/   100000

التافٌ  اـ/ أ . خ  10000  
نواـ/ الدائن 600000  

 
 

الكاٌد  300000  

000000 000000 

 جذاوكٌن     300000الكاٌد                              300000    
 

 اـ / أ . خ التافٌ 

 اـ/ الجو ودا  الماوت    50000
 الاندوقاـ/  10000

   

  
 
 

الكاٌد 10000  
  
 

10000 10000 

 جذاوكٌن  10000                         الكاٌد     10000      
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 جن جذاوكٌن            
 جا  الشكٌس ل أ ( كأساـ /  35000
 جا  الشكٌس ل ال ( كأساـ /  35000
 الى اـ / أ . خ التافٌ   10000         

 
 

 جا  الشكٌس  أ كأساـ /

 اـ / أ .خ التافٌ    35000
 
 

 الكاٌد 345000
 

الكاٌد  600000  
 

600000 600000 

 الكاٌد    345000اـ/ الاندوق                           345000    
 

 جا  الشكٌس  ال كأساـ / 

 اـ/ أ. خ التافٌ    35000
 
 
 

  الكاٌد 25000
 

الكاٌد   50000  
 

50000 50000 

 الكاٌد   25000اـ/ الاندوق                               25000     
 

 جن جذاوكٌن              
 جا  الشكٌس ل  أ ( كأساـ /  345000

 جا  الشكٌس  ل ال (  كأساـ /   25000 
 الى اـ / الاندوق  300000        
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 تقرٌر التصفٌـــــــــــة
 

  كأس جا  ال       كأس جا  أ        الدائنون           الجو ودا  الماوت         الاندوق               التفااٌ        
   50000          600000       600000              150000             200000   ا كادب قو  التافٌ   
 ( 15000(          ل15000ل    (             ـــــــ        150000ل             100000وٌع   . الماوت              
 ـــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـ                             
 15000           315000        600000ــــــ                                  000000الكاٌد                    

 
 (  20000(      ل  20000ل       (                 ــــــ                   ـــــــ       10000ل     تسدٌد  . التافٌ    

 
 (        ـــــــ                ـــــــ  600000ل    (               ــــــ             600000ل          ن ٌتسدٌد الدائن

 ـــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ        ــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ                           
   25000          345000ـــــــ                    ـــــــ                           300000الكاٌد                  

 
 (  25000(      ل  345000ل     ـــــــ                   ـــــــ        (             300000ل  تسدٌداا الشكاا  

 ــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ                          
 النعائً             افك                   افك                    افك              افك               افكالكاٌد 

 
 
 دٌناك . 150000ذا وٌر  الجو ودا  الماوت  وجوصغ أ. 3

 ( دٌناك اسائك وٌع الجو ودا  الماوت .500000= ل 150000 – 150000
 جن جذاوكٌن        

 ق اـ / الاندو 150000
 اـ / أ. خ التافٌ   500000
 الماوت .الى اـ / الجو ودا   150000            

 
 جن اـ / أ .خ التافٌ   10000
 الى اـ / الاندوق  10000        

 
 اـ / الاندوق

 الكاٌد  200000
 اـ/ الجو ودا  الماوت   150000
 جا  الشكٌس ال   كأساـ/  120000

اـ/ أ . خ التافٌ   10000  
نواـ/ الدائن 600000  
جا  الشكٌس  أ  كأساـ/  260000  

 

540000 540000 
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 اـ / أ . خ التافٌ 

 اـ/ الجو ودا  الماوت    500000
 اـ/ الاندوق  10000  
   

  
 
 
الكاٌد 510000   
  

 

510000 510000 

 جذاوكٌن  510000                            الكاٌد  510000     
 جن جذاوكٌن          

 جا  الشكٌس ل  أ ( كأساـ /  140000
 جا  الشكٌس ل ال (  كأساـ /  140000
 الى اـ / أ . خ التافٌ   510000          

 
 جن اـ / الاندوق  120000
 جا  الشكٌس ال  كأسالى اـ /  120000         

 
           

 جا  الشكٌس  أ كأس/ اـ

 اـ / أ .خ التافٌ    140000
 
 

 الكاٌد 260000
 

الكاٌد  600000  
 

600000 600000 

 الكاٌد    260000اـ/ الاندوق                                260000    
 

 جا  الشكٌس  ال كأساـ / 

 اـ/ أ. خ التافٌ    140000
 
 
 

الكاٌد  50000  
 
 

اـ/ الاندوق 120000  

140000 140000 
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 نٌجن اـ / الدائن 600000
 الى اـ / الاندوق  600000          

 
 جا  الشكٌس ل أ (   كأسجن اـ /  260000
 الى اـ / الاندوق  260000         

 تقرٌر التصفٌـــــــــــة 
 

  كأس جا  ال       كأس جا  أ        ون الدائن          الجو ودا  الماوت         الاندوق               التفااٌ        
   50000           600000        600000            150000             200000    ا كادب قو  التافٌ  

 ( 150000(        ل150000ل   ـــــــ             (       150000ل             150000وٌع   . الماوت              
 ــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــ                             

 ( 100000ل         250000         600000ــــــ                              350000        الكاٌد              
 (   20000(    ل  20000(               ــــــ                   ـــــــ         ل  10000ل      دٌد  . التافٌ    تس

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ       ـــــــــ                           
 (    120000ل         260000      600000ـــــــ                                  330000     الكاٌد              

 120000       ـــــــ                 ــــــــ           ــــــــ                       120000  ال  ستال  جوصغ الشكٌس أ
 ــ ـــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ                            

 ــــــــ          260000        600000ـــــــ                                 560000      الكاٌد              
 (        ـــــــ              ـــــــ  600000(              ـــــــ              ل  600000ل        ن    ٌد الدائنتسدٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ       ــــــ                           
 ــــــــ              260000ــــــــ                    ــــــــ                        260000      الكاٌد               

 (          ــــــــ  260000(             ـــــــ                     ـــــــ       ل 260000ل       أ تسدٌدكأس الجا  
 ــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــ                            

 افك  افك                   افك                    افك              افك                     الكاٌد النعائً       

 
فررً االر  ارون الشرركٌس  ل ال ( غٌرك قرادك مصررى الردفع ل جرسرك ( نرررود ورالجوصغ مصررى  جالاظر جرع 

الشكٌس ل أ ( اون الشكا  تضاجنٌ  وغٌك جادودب اجا فً االر  الشركٌاٌن جرسركٌن فتردفع الردٌون 
 ا ٌ  .اسال اأ
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   32/21/1001 ً فً  اوان  التضاجنٌ  اجاأ// فٌجا ٌصً جٌاانٌ  شكا  نااك وجما  
 

 1001/  21/  32اجا  ً فً   لشكا  نااك وأاوان   الجٌاانٌ  الرجوجٌ 

 -ماله مصى تافٌ  الشكا  وقد ااص  مصى الجرصوجا  التالٌ  :أتفق الشكاا  وتاكٌا  أوقد 
 دٌناك . 240000 وك الجافً أجااكٌا التافٌ  و .2
 ٪ جن الاصف   .  10ام  واساكب وٌر  الوض .1
 ٪ جن ال ٌج  الدفتكٌ  .  20وٌر  الجو ودا  الماوت  وكو   .3
 ٪ . 5ن ونسو   نٌدٌجن قد  الجافً اا  لصأت  تااٌ   جٌع دٌون الشكا  ورد  .6
جررا الرردائنون و أ . دفررع سرردد ا الجاررفً ورررد ااررول  أ سرردد  الجارراكٌا الجسررتا   والااجرر  .5

 ٪ .  0مصى اا  ونسو   
 ٌستطع الجافً الااو  مصى جوصغ التاجٌنا  . ل  .4
 ع  .أجوالت اس  الشكاا   أ . خ اسال نسال كؤوس  .1

  -اا :و // تافٌ  اساوا  الشكا  وات
 طكٌ    اـ / التافٌ  ل السكٌر  ( . . أ
س جرا  أجرع امرداد ت كٌرك التارفٌ  ل الن دٌر    ك / أ . خ التافٌ  ل التدكٌ ٌر  (طكٌ    اـ  . ال

 ك   كأس جا  جاجد (جا  ماجكأس نااك   
 
 
 
 
 
 

 الااو                   ا او              

 الجو ودا  الجتداول  
 ندوق اال   150000
 ونسال   350000
 جدٌنونال   000000
 وضام  ال   150000
 جٌنا  أتال     50000

  الج جوا 2100000
 

 الجو ودا  الماوت  
 ج جوا الجو ودا  الماوت  2100000 
 أندماك جتكاا   (100000ل

 الاافً   2000000
 
 

 الجطصووا  الجتداول         
 الدائنون  500000
 أ . دفع   250000
   . جستا     200000
 الج جوا  150000

 
 كأس الجا                   
 كأس الجا  الشكٌس نااك   150000
 كأس جا  الشكٌس ماجك   500000
 كأس جا  الشكٌس جاجد   150000

 الج جوا  2500000 
 

 كواح غٌك جوام  أ  650000
  

1100000 1100000 
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 الا  //  
 أ . طرٌقة  حـ / التصفٌة ) السرٌعة ( .

 . قف  الجو ودا  فً اـ / التافٌ  2
 افٌ  تجن اـ / ال 1300000

 الى جذاوكٌن                   
 اـ / الجو ودا  الماوت   2100000         
   جدٌنٌناـ / ال   000000         
 ـ / الوضام  ا   150000         
 اـ / التاجٌنا       50000         

 
 قفا  الجاااا  والجطصووا  فً اـ / التافٌ  .أ. 1

 جن جذاوكٌن           
 الجو ودا  الماوت  الجتكاا   أندماكاـ / جااص  100000
 نٌاـ / الدائن 500000
 اـ / أ . دفع  250000
 اـ /   . جستا    200000
 اـ / التافٌ   الى 950000          

 
 . تاوٌ  كاٌد الونس الى كاٌد الاندوق . 3

 جن اـ / الاندوق 350000
 الى اـ / الونس  350000         

 
  وك الجافً  . أ. جااكٌا التافٌ  و 6

 جن اـ / التافٌ   240000
 الى اـ / الاندوق  240000          

 
 . وٌع الوضام   . 5

 ناك سرك وٌع الوضام  دٌ ٪100000   =  00×    150000
 جن اـ / الاندوق  100000
 الى اـ / التافٌ   100000        

 
 . وٌع الجو واد  الماوت   .  4

 دٌناك ال ٌج  الدفتكٌ   2000000=   100000 – 2100000
 دٌناك سرك وٌع الجو ودا   ٪2200000  =  220×   2000000
 جن اـ / الاندوق  2200000

 ى اـ / التافٌ  ال 2200000        
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 . جدٌنٌن. تااٌ  ال1
 . جدٌنٌندٌناك الجتاا  جن ال ٪140000  =  95×   000000
 جن اـ / الاندوق  140000
 الى اـ / التافٌ   140000         

 
 . تسدٌد الجااكٌا الجستا    . 0

 جن اـ / التافٌ   200000
 الى اـ / الاندوق  200000        

 
 وأ.دفعن ٌالدائن. تسدٌد 9

 دٌناك  450000=   250000+   500000
 دٌناك الجوصغ الجسدد  ٪590000  =  91×  450000
 جن اـ / التافٌ   590000

 الى اـ / الاندوق  590000      
 

 اـ / الاندوق

 الكاٌد  150000
 اـ/ الونس   350000
 اـ/ التافٌ    100000
 اـ/ التافٌ  2200000
 اـ/ التافٌ     140000

اـ/ التافٌ   240000  
   اـ/ التافٌ   200000
اـ/ التافٌ     590000  

 
الكاٌد 2001000  

1440000 1440000 

 جذاوكٌن                                                         2001000الكاٌد                        2001000         
                                             

 اـ / التافٌ 

 جذاوكٌن  1300000
 اـ/ الاندوق  240000  
 اـ/ الاندوق 200000  
 اـ/ الاندوق    590000  

جذاوكٌن  950000  
اـ/ الاندوق   100000  
اـ/ الاندوق 2200000  
اـ/ الاندوق    140000  

 
الكاٌد 260000  

3250000 3250000 

 جذاوكٌن   260000 الكاٌد                           260000     
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 التافٌ  وٌن الشكاا  . اـ/ . تواٌع كاٌد 20

260000    ×
150000
2500000
 دٌناك اا  الشكٌس نااك                   16000=    

260000    × 
500000
2500000
 دٌناك اا  الشكٌس ماجك                  69330=   

260000   ×  
150000

2500000
 دٌناك اا  الشكٌس جاجد   16410=   

                  
 جن جذاوكٌن        

 جا  الشكٌس نااك كأساـ /  16000
 جا  الشكٌس ماجك كأساـ /  69330
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /  16410
 الى اـ / التافٌ   260000            

 
 كواح الجات اب .. تواٌع اأ 22

650000   × 
150000
2500000
 كواح الجات اب                    دٌناك اا  الشكٌس نااك جن اأ 115000=  

650000   ×
500000
2500000
 كواح الجات اب                   دٌناك اا  الشكٌس ماجك جن اأ 250000=   

650000   ×
150000
2500000
 كواح الجات اب                   الشكٌس جاجد  جن اأ دٌناك اا  15000=   

 كواح الجات اب جن اـ / اأ 650000
 الى جذاوكٌن                    

 جا  الشكٌس نااك  كأساـ /  115000         
 جا  الشكٌس ماجك كأساـ /  250000         
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /    15000         

 
 الشكٌس نااك جا  كأساـ /

 اـ/ التافٌ   16000
  

 الكاٌد 902000

الكاٌد  150000  
كواح الجات اب اأاـ/  115000  

 

915000 915000 

 الكاٌد    902000اـ/ الاندوق                          902000    
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 جا  الشكٌس ماجك كأساـ/ 

 اـ/ التافٌ   69330 
 

 الكاٌد 400410
 

الكاٌد  500000   
كواح الجات اباأاـ/  250000  

450000 450000 

 الكاٌد   400410               اـ/ الاندوق           400410    
 

 جا  الشكٌس جاجد كأساـ /

 اـ/ التافٌ   16410
 
 

 الكاٌد 300330

الكاٌد  150000  
كواح الجات اباأاـ/  15000  

 
 
 
 

115000 115000 

 الكاٌد       300330                   اـ/ الاندوق       300330    
 
 جن جذاوكٌن            

 جا  الشكٌس نااك كأساـ /  902000
 جا  الشكٌس ماجك كأساـ /  400410
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /  300330
 الى اـ / الاندوق                                                      2001000            

 
 قة حـ / أ . خ التصفٌة ) التدرٌجٌة ( . ب. طرٌ

 
 . قف  كاٌد الونس فً اـ / الاندوق 2

 جن اـ / الاندوق  350000
 الى اـ / الونس  350000         

 
  وك الجافً .أ. تسدٌد جااكٌا التافٌ  و1

 جن اـ / أ . خ التافٌ   240000
 الى اـ / الاندوق  240000        

 
 . وٌع الوضام  3

 دٌناك الاساكب  ٪50000  =  10×  150000
 دٌناك سرك الوٌع  100000=   50000 – 150000
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 جن جذاوكٌن        
 اـ / الاندوق  100000

 اـ / أ . خ التافٌ    50000 
 الى اـ / الوضام   150000         

 
 . وٌع الجو ودا  الماوت  .6

 دٌناك ال ٌج  الدفتكٌ   2000000=   100000 – 2100000
 دٌناك الكو   ٪200000  =  20×   2000000
 دٌناك سرك الوٌع  2200000=  200000+  2000000

 جن جذاوكٌن       
 اـ / الاندوق  2200000
 دماك الجتكاا  ناـ / جااص اأ   100000

 الى جذاوكٌن                  
 اـ / الجو ودا  الماوت   2100000         
 . خ التافٌ   اـ / أ 200000            

 
 .  جدٌنٌن. تااٌ  ال5

 جسجوح و  ل اساكب ( الاا  الدٌناك  ٪60000   =  5×   000000
 وصغ الجستص  جدٌناك ال 140000=   60000 – 000000

 جن جذاوكٌن      
 اـ / الاندوق 140000
 اـ / أ .خ التافٌ     60000
   جدٌنٌنالى اـ / ال 000000         

 
 ٌا الجستا   .. تسدٌد الجااك4

 جن اـ / الجااكٌا الجستا    200000
 الى اـ / الاندوق  200000        

 
 ن و أ . دفع ٌ. تسدٌد الدائن1

 ن و أ . دفع ٌدٌناك ج جوا الدائن 450000=  250000+  500000
 جاتسال ل كو  ( الاا  الدٌناك  ٪51000  =  0×   450000
 غ الجدفوا دٌناك الجوص 590000=   51000 – 450000

 جن جذاوكٌن        
 نٌاـ / الدائن 500000
 اـ / أ . دفع  250000
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 الى جذاوكٌن             
 اـ / الاندوق  590000      
 اـ / أ . خ التافٌ      51000      

 
 . الغا  التاجٌنا  ل ل  ٌستطع الجافً الااو  مصٌعا ( .0

 جن اـ / أ . خ التافٌ   50000
 الى اـ / التاجٌنا   50000       

 اـ / الاندوق

 الكاٌد  150000
 اـ/ الونس    350000
 اـ/ الوضام     100000
 جذاوكٌن  2200000
   جدٌنٌناـ/ ال   140000

اـ/ التافٌ   240000  
اـ/ الجااكٌا الجستا     200000  
جذاوكٌن    590000  

 
الكاٌد 2001000  

1440000 1440000 

                                                                                    جذاوكٌن 2001000                               الكاٌد   2001000    
 أ.خ التافٌ اـ / 

 / الوضام  اـ  50000 
   جدٌنٌناـ/ ال  60000 

 اـ/ الاندوق  240000
 اـ/ التاجٌنا      50000 

جذاوكٌن   200000  
جذاوكٌن     51000  

 
 

الكاٌد 260000  

300000 300000 

 جذاوكٌن 260000                             الكاٌد   260000      
 
 . تواٌع  أ .خ التافٌ  .9

260000   ×
150000
2500000
 دٌناك اا  الشكٌس نااك                   16000=   

260000    ×
500000
2500000
 دٌناك اا  الشكٌس ماجك                   69330=  

260000   ×
150000
2500000
 دٌناك اا  الشكٌس جاجد                    16410=   

 جن جذاوكٌن          
 جا  الشكٌس نااك كأساـ /  16000
 جا  الشكٌس ماجك كأساـ /  69330
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /  16410
 الى اـ / أ. خ التافٌ   260000            
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 . تواٌع ا كواح غٌك الجوام  .20

650000   ×
150000
2500000
 دٌناك اا  الشكٌس نااك                   115000=   

650000   ×
500000
2500000
 دٌناك اا  الشكٌس ماجك                  250000=   

650000   ×
150000

2500000
 دٌناك اا  الشكٌس جاجد   15000=   

                  
 (الجات اب غٌك الجوام لكواح جن اـ / اأ 650000

 الى جذاوكٌن                  
 جا  الشكٌس نااك  كأساـ /  115000         
 جا  الشكٌس ماجك كأساـ /  250000         
 لشكٌس جاجد جا  ا كأساـ /    15000         

 
 جا  الشكٌس نااك كأساـ /

 اـ/ أ . خ التافٌ   16000
  

 الكاٌد 902000

الكاٌد  150000  
كواح الجات اب اـ/ اأ 115000  

 

915000 915000 

 الكاٌد    902000اـ/ الاندوق                         902000    
 

 جا  الشكٌس ماجك كأساـ/ 

 اـ/أ . خ التافٌ   69330 
 
 
 

 الكاٌد 400410
 

الكاٌد  500000   
كواح الجات اباـ/ اأ 250000  

450000 450000 

 الكاٌد   400410اـ/ الاندوق                         400410    
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 اـ /كأس جا  الشكٌس جاجد

 اـ/ أ . خ  التافٌ   16410
 
 

 الكاٌد 300330

الكاٌد  150000  
الجات ابكواح اأاـ/  15000  

 
 
 
 

315000 315000 

 الكاٌد     300330       اـ/ الاندوق                  300330    
   
 . تسدٌد ااص الشكاا  .  22

 جن جذاوكٌن          
 جا  الشكٌس نااك كأساـ /  902000
 جا  الشكٌس ماجك كأساـ /  400410
 جا  الشكٌس جاجد  كأساـ /  300330
 الاندوق    الى اـ /  2001000            
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 تقرٌــــــــر التصفٌة
 

  كأس جا  جاجد            كأس جا   ماجك             كأس جا  نااك         الن دٌ                التفااٌ            
   150000                    500000                  150000            400000ا كادب قو  التردٌ       

 
 (  14441(                    ل  53333(              ل  00000(        ل  240000تسدٌد  . التاف           ل 
 ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــ                                           
  113333                      664441                  410000             660000الكاٌد                     

 
 (   0336(                    ل  24444(               ل  15000ل               100000وٌع الوضام                

 
  24444                         33336                   50000            2200000                وٌع   . ماوت 

 
 (  4441(                    ل  23333ل          (        10000ل             140000      ن    ٌتااٌ  الجدٌن

 
 ــــــ                             ــــــ                           (             ــــــ 200000تسدٌد  . جستا          ل 

 
    0444                          21336                    14000(           590000ن           ل ٌتسدٌد الدائن

 
 (  0366(                    ل  24444ل  (               15000الغا  التاجٌنا                 ــــــ                ل 

 
 15000                      250000                  115000تواٌع أ. الجات اب           ــــــ                 

 ــــــــ                ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــ                              
   300330                      400410                    902000          2001000الكاٌد                    

 
 (  300330(                  ل  400410(                ل 902000(      ل2001000تسدٌد اا  الشكاا    ل

 ــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــ                              
 افك    الكاٌد                        افك                افك                           افك                         
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 : قو  التافٌ  جواشكب   30/6/1004اآلتً جٌاانٌ  شكا  العادي التضاجنٌ  اجا اان  مصٌ  فً  /مثال
 

 36/4/2666مٌزانٌة شركة الهادي التضامنٌة كما هً فً 

 الدائنون    126666 النقد 36666

 الشرٌك هادي رأس مال      06666 أألصول غٌر النقدٌة 426666

 رأس مال الشرٌك رزاق    165666 

 ال الشرٌك عمرانرأس م   135666 

456666 456666 
 

 وفً ذلس التاكٌخ ت كك تافٌ  الشكا  واجا ٌصً:
دٌنراك وتر  التسردٌد  15000دٌنراك وجوصرغ  251500تجان الجافً جن وٌع أارو  قٌجتعرا الدفتكٌر   32/0لغاٌ  

 ال ائً الى الدائنٌن.
 دٌناك  31500دٌناك وجوصغ  92500ت  وٌع أاو  قٌجتعا الدفتكٌ   32/22ٌ  لغا
//  

جررع اشررا تواٌررع الن ررد لصجرركاصتٌن مصجررا   ان نسررال تواٌررع ا كورراح  أمررداد وكنرراجج تواٌررع الن ررد ج رردجا .1
 ( مصى التوالً. 62   31   11والاسائك ل 

 ال ٌود الجااسوٌ .أموا   .2
 لجكاصتٌن.تاوٌك اساوا  أأستاذ الالاج  فً ا .3
  -الحل :

 
 وكناجج تواٌع الن د ج دجا  

 

 مجكان كااق  ادي 

 235000 205000 90000 كؤوس أأجوا 

 62 31 11 نسال تواٌع أأكواح والاسائك 

 3191.40 3102.15 3333.3 الجوصغ الجستمجك لا  وادب

 22.63 - 51.05 الجوصغ الجستمجك أأضافً لا  وادب
 

 (62×  22.63( + ل11×  51.05افً أأ جالً = لالجوصغ الجستمجك أأض
                                         =2605  +649 
 دٌناك 2016=                                         

 لجكاص  اأولى / ااشا تواٌع الن د 

 
   32/0لغاٌ  

 
 30000الكاٌد                          

     15000ال     الجتااال  لغاٌ  شعك آ
   205000الكاٌد                         
 (205000سداد الدائنون                  ل

                                       _ 
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 ال ٌود الجااسوٌ  

 جن جذاوكٌن           
 اـ/ الن دٌ  15000      

 اـ/أ.خ التافٌ  01500      
 اـ/ أاو  غٌك ن دٌ   251500                  

 
 الدائنٌنجن اـ/  205000

 اـ/ الن دٌ  205000              
 

 جن جذاوكٌن        
 اـ/ كأس جا   ادي 11115
 اـ/ كأس جا  كااق 14600
 اـ/ كأس جا  مجكان 33015

 اـ/ أ.خ التافٌ  01500                          
 

 حـ/ النقدٌة

 الكاٌد 30000
 ـ/ أاو  غٌك ن دٌ ا 15000

 اـ/ الدائنون 205000

205000 205000 

 

 حـ/ أ.خ التصفٌة

 اـ/ أاو  غٌك ن دٌ  01500
 

 جذاوكٌن 01500

01500 01500 

 

 حـ/ رأس مال هادي

 اـ/ أ.خ التافٌ 11115
 الكاٌد 41115

 

 الكاٌد 90000

90000 90000 

 الكاٌد 41115                                                                 
 

 حـ/ رأس مال رزاق

 اـ/ أ.خ التافٌ  14600
 الكاٌد 10400

 الكاٌد 205000

205000 205000 

                                                             10400       
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 حـ/ رأس مال عمران 

 اـ/ أ.خ التافٌ  33015 
 الكاٌد 202215

 

 الكاٌد  235000

235000 235000 

 
                                                                202215 

 لجكاص  المانٌ  / ااشا توٌع الن د 
 32/22لغاٌ  

 31500الجتااال                             
 ( 25000 لسداد الدائنون                          

 11500                   الن د ال او  لصتواٌع  
 (2605اا   ادي                            ل
 (649اا  مجكان                           ل
   10414الن د الجتو ً ال او  لصتواٌع            

 (5549كأس جا   ادي                         ل
 (4400كأس جا  كااق                        ل

 (0651جكان                       لكأس جا  م
 الكاٌد                                 _    
 
 

 ال ٌود الجااسوٌ 
 جن جذاوكٌن            

 اـ/ الن دٌ  31500      
 اـ/ أ.خ التافٌ  56000   

 اـ/ أأاو  غٌك الن دٌ  92500                      
 

 نجن اـ/ الدائنٌ 25000
 الى اـ/ الن دٌ  25000              

 
 جن جذاوكٌن          
 اـ/ كأس جا   ادي 26500  
 اـ/ كأس جا  كااق 21100  
 اـ/ كأس جا  مجكان 11260  

 اـ/ أ.خ التافٌ  56000                         
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 جن جذاوكٌن        
 اـ/ كأس جا   ادي 4916   
 اـ/ كأس جا  كااق 4400   
 ا  مجكاناـ/ كأس ج 0914   

 اـ/ الن دٌ  11500                        

 حـ/ نقدٌة

 اـ/ أاو  غٌك ن دٌ  31500
 

 اـ/دائنون 25000
 جذاوكٌن 11500

31500 31500 

 

 حـ/ رأس مال هادي

 اـ/ أ.خ التافٌ  26500
 اـ/ الن دٌ  4916

 
 الكاٌد  64212 
 

 الكاٌد  41115

41115 41115 
 

 الكاٌد 64212                                                               
 

 حـ/ رأس مال رزاق

 اـ/ أ.خ التافٌ  21100
 اـ/ الن دٌ  4400
 الكاٌد 56110

 الكاٌد 10400

10400 10400 

 الكاٌد 56110                                                                
 

 حـ/ رأس مال عمران

 اـ/ أ.خ التافٌ  11260
 اـ/ الن دٌ  0914  
 

 الكاٌد 10209
 

 الكاٌد  202215

202215 202215 

 الكاٌد 10209                                                           
 

 
 




















































