
الموجودات الثابتة و اندثاراتھا
تعتبر الموجودات الثابتة من العناصر الھامة في اي مشروع صناعي او تجاري و التي البد 
منھا لمزاولة نشاطھ، و لكي نعتبر اي موجود جزء من الموجودات الثابتة یجب ان تتوفر فیھ 

صفتان ھما:

النشاط و لیس اعادة بیعھ.ان یكون الغرض من الحصول علیھ ھو استخدامھ في .١
ان یكون عمره االنتاجي طویالً نسبیاً و یمتد الكثر من سنة واحدة مما یتوجب توزیع .٢

كلفة الحصول علیھ على السنوات المستفیدة من خدماتھ.

المبادئ الرئیسة للمحاسبة عن الموجودات الثابتة:    

ئین رئیسین ھما:تتم المحاسبة عن الموجودات الثابتة في ضوء مبد

مبدأ الكلفة التاریخیة: یتم تطبیق ھذا المبدأ عند الحصول على الموجودات الثابتة حیث .١
تسجل بكلفتھا التاریخیة و تبقى ظاھرة بھذه الكلفة الى ان یتم التخلص منھا.

مبدأ المقابلة: یتم تطبیق ھذا المبدأ عن طریق توزیع كلفة الموجودات الثابتة على .٢
مستفیدة من خدماتھا.السنوات ال

كلفة الحصول على الموجودات الثابتة:

عندما یتم الحصول على اي موجود ثابت فانھ یسجل بالكلفة و التي تتضمن (سعر الشراء 
+ مصاریف الشراء + اي مصاریف اخرى) الى ان یصبح الموجود الثابت جاھزاً لالستخدام 

فیة تسجیل كلفة اھم انواع الموجودات الثابتة:للغرض المعد من اجلھ، و فیما یلي عرض لكی

اوالً: كلفة االراضي:

عندما تشترى االراضي فانھا تسجل بالكلفة (ثمن الشراء + مصاریف الشراء).

دینار نقداً و دفعت عموالت و ١٠٠٠٠٠/ قامت شركة البصرة بشراء ارض بمبلغ ١مثال
دینار نقداً.٥٠٠٠مصاریف تسجیل االرض مبلغ 

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

اما اذا تم شراء اراضي لغرض اقامة مباني علیھا مع وجود مباني قدیمة فان تكالیف ھدم و 
ازالة المباني القدیمة تدخل ضمن كلفة االراضي بعد طرح اي قیمة یتم تحصیلھا نتیجة بیع 

االرض تعتبر ضمن تكلفة مخلفات المباني القدیمة و كذلك فان مصاریف تسویة و تعدیل
االراضي.



دینار نقداً لغرض اقامة مبنى علیھا ٢٠٠٠٠٠/ قامت شركة البصرة بشراء ارض بمبلغ ٢مثال
٥٠٠٠دینار نقداً عن ھدم و ازالة المباني القدیمة، كما تم دفع مبلغ ٧٠٠٠٠و قد تم دفع مبلغ 

نتیجة لبیع المخلفات فقد حصلت دینار نقداً عن عموالت و مصاریف شراء و تسویة االرض و 
دینار نقداً عن بیع ھذه المخلفات.٣٠٠٠الشركة على مبلغ 

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

ثانیاً: كلفة المباني
عند الحصول على المبنى بشكل جاھز یسجل بالكلفة التي تتضمن ثمن الشراء + مصاریف 

الشراء الى ان تصبح جاھزة لالستخدام.
دینار نقداً و دفعت علیھا مصاریف ١٠٠٠٠٠/ اشترت احدى الشركات بنایة بمبلغ ٣المث

دینار نقداً.٥٠٠٠تسجیل و عموالت 
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

اما في حالة انشاء المباني فان كلفة المباني تعتمد على اسلوب االنشاء:
فة المباني تمثل كلفة العقد المبرم مع اذا كان االنشاء عن طریق المقاولین: فان كل.١

المقاول.
اذا كان االنشاء ذاتیاً: حیث یتم االنشاء عن طریق استخدام امكانیات المشروع و تتمثل .٢

كلفة المباني ھنا بجمیع المبالغ المصروفة منذ التصمیم و الى االكمال النھائي للمبنى.

و من خالل التنفیذ المباشر و قد كانت مبنى كمقر لھا بإنشاء/ قامت شركة البصرة ٤مثال
التكالیف الخاصة بھذا المبنى كما یلي:

دینار ١٠٠٠٠٠دینار اجور المھندسین و اعداد الرسوم و الخرائط الخاصة بالمبنى، ٥٠٠٠
دینار مصاریف اخرى ٥٠٠٠دینار اجور عمال البناء، ٥٠٠٠٠مواد مباشرة خاصة بالبناء، 

غیر مباشرة.
ات قیود الیومیة الالزمة؟المطلوب/ اثب

و االثاثو المعداتاآلالتثالثاً: كلفة 
تسجل بالكلفة التي تتضمن ثمن الشراء زائدا فإنھاو المعدات و االثاث اآلالتعند شراء 

ھذه الموجودات لالستخدام مثل إلعدادمصاریف الشراء زائدا المصاریف االخرى الالزمة 
تكالیف التركیب او التشغیل التجریبي او غیرھا.

دینار نقداً و دفعت علیھا مصاریف ١٢٠٠٠٠/ قامت شركة البصرة بشراء ماكنة بمبلغ ٥مثال
دینار و ٨٠٠٠دینار و مصاریف تشغیل تجریبي ٥٠٠٠دینار و مصاریف تركیب ٢٠٠٠نقل 

دینار.١٠٠٠٠یتیة للماكنة مصاریف بناء قاعدة كونكر
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟



رابعاً: شراء عدة موجودات بسعر واحد
في بعض االحیان یتم شراء عدة انواع من الموجودات الثابتة بسعر واحد و في ھذه الحالة یجب 

عن طریق استخدام طریقة القیمة توزیع كلفة الشراء االجمالیة على الموجودات المشتراة
السوقیة النسبیة، حیث تقدر القیمة السوقیة لكل نوع ثم تنسب القیمة السوقیة لكل نوع الى 

مجموع القیم السوقیة و تستخدم ھذه النسبة لتوزیع كلفة شراء الموجودات.

ر و دینا٨٠٠٠٠٠/ اشترت احدى الشركات اراضي و مباني و معدات بمبلغ اجمالي ٦مثال
قدرت القیمة السوقیة للموجودات المشتراة كما یلي:

دینار٩٠٠٠٠دینار، المعدات ٤٥٠٠٠٠دینار، المباني ٣٦٠٠٠٠االراضي 
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

خامساً: شراء الموجودات الثابتة بالتقسیط
یمكن ان یتم شراء الموجودات الثابتة و دفع ثمنھا على اقساط مع امكانیة دفع فائدة مع كل 

قسط عن المبلغ غیر المسدد و تسمى ھذه الحالة عقود الشراء طویلة االجل.

دینار سددت منھ ١٠٠٠٠٠اشترت احدى الشركات قطعة ارض بمبلغ ١/١/٢٠١٥/ في ٧مثال
دینار لكل ٥٠٠٠الشراء و الباقي على شكل اقساط نصف سنویة بمعدل دینار نقداً عند ٣٥٠٠٠

% .١٠قسط مع دفع فائدة على المبلغ غیر المسدد بنسبة 
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

سادساً: الشراء عن طریق اصدار اسھم
في بعض االحیان یتم الحصول على الموجود الثابت عن طریق اصدار االسھم من قبل
المشتري تمنح الى البائع في مقابل ھذا االصل، و في ھذه الحالة تسجل الموجودات الثابتة 

بالقیمة السوقیة لالسھم او للموجودات ایھما اكثر وضوحاً.

دینار ١٠سھم بقیمة اسمیة ١٠٠٠/ حصلت احدى الشركات على ماكنة مقابل اصدار ٨مثال
دینار و لم یتم تحدید القیمة السوقیة للماكنة.١٢سھم للسھم الواحد و كانت القیمة السوقیة لال
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

النفقات الالحقة للحصول على الموجودات الثابتة:
تتمیز الموجودات الثابتة عن بقیة الموجودات بانھا غالبا ما تحتاج الى بعض النفقات التي 

و في ھذه الحالة یجب معرفة فیما اذا كانت النفقات ما بعد تصرف علیھا بعد عملیة استخدامھا 
االستخدام تعتبر نفقات راسمالیة او نفقات ایرادیة. و یمكن بیان طبیعة ھذه النفقات كما یلي:

النفقات الراسمالیة: ھي النفقات التي یتوقع ان تكون منافعھا الكثر من سنة واحدة و .١
الموجود الثابت الذي صرفت علیھ.بالتالي تعتبر ھذه النفقات ضمن كلفة



النفقات االیرادیة: ھي النفقات التي یتوقع ان تكون منافعھا القل من سنة واحدة لذلك .٢
تعتبر نفقات اعتیادیة تغلق في حساب االرباح و الخسائر.

فان جمیع النفقات المصروفة على الموجودات الثابتة بعد نقطة االستخدام و بشكل عام
تعتبر نفقات رأسمالیة في الحاالت التالیة:

اذا ادت ھذه النفقات الى زیادة العمر االنتاجي للموجود الثابت..١
اذا ادت ھذه النفقات الى زیادة الطاقة االنتاجیة للموجود الثابت..٢
تحسین نوعیة خدمات الموجود الثابت.اذا ادت ھذه النفقات الى.٣

/ صنف كل نفقة من النفقات التالیة الى رأسمالیة او ایرادیة مع بیان السبب:٩مثال
شراء بطاریة جدیدة الحدى السیارات المشتراة قبل سنتین..١
اضافة مصعد جدید الحد المباني الموجودة باالستخدام..٢
سنوات.٥شراء معدات تستخدم لمدة .٣
شراء سیارة جدیدة و صبغ السیارة لكتابة اسم الشركة علیھا..٤
سنوات.٣صبغ احدى السیارات المشتراة قبل .٥
استبدال محرك جدید الحدى السیارات القدیمة..٦

:٢٠١٤/ فیما یلي بعض العملیات التي تمت في شركة البصرة لسنة ١٠مثال
ینار و قد قدرت القیمة د٣٠٠٠٠٠قامت الشركة بشراء ارض و مبنى بمبلغ ٢٠/١في .١

دینار.٢٢٠٠٠٠دینار و للمبنى ١١٠٠٠٠السوقیة لالرض بمبلغ 
٢٠٠٠دینار نقدا و تحملت تكالیف نقل ٢٠٠٠٠اشترت الشركة االت بمبلغ ١٥/٢في .٢

دینار.٤٨٠دینار و تكالیف تأمین على االالت 
بكلفة ٢٠/١اكملت الشركة اجراء تعدیالت على المباني المشتراة في في ١٠/٤في .٣

دینار.٦٥٠٠٠
دینار.٢٤٠٠قامت الشركة باجراء صیانة دوریة لالالت بكلفة ٢٠/٧في .٤
دینار لعدم ٣٧٠٠بكلفة ١٥/٢اكملت الشركة بناء قاعدة لالالت المشتراة یوم ٣/٨في .٥

دینار.٤٠٠مالئمة القاعدة القدیمة لالالت و قد بیعت القاعدة القدیمة بمبلغ 
ركة باعادة ترتیب و تغییر موقع االالت لزیادة كفاءتھا االنتاجیة قامت الش١٢/١١في .٦

دینار.٧٢٠٠بكلفة 
المطلوب / اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

االندثارات على الموجودات الثابتة:
ال یعتبر االندثار وسیلة لتقییم االصل الثابت و انما یعتبر من الناحیة المحاسبیة وسیلة 
لتوزیع تكلفة االصل على الفترات المحاسبیة التي سوف تستفید من خدماتھ في المستقبل. لذلك 
یعتبر االستھالك جزءاً من تكلفة االصل التي تحمل على ایرادات الفترة المحاسبیة مقابل 
االستفادة من خدماتھ، و بذلك یتم مقابلة ایرادات الفترة بمصروفات االندثار طبقاً لمبدأ المقابلة. 
و االندثار ھو النقص التدریجي في قیمة الموجود الثابت السباب متعددة منھا االستخدام او 



ابت وفق التقادم او غیرھا من االسباب، و ھو نظام یتبعھ المحاسبون لتوزیع كلفة الموجود الث
اسلوب منطقي على السنوات المستفیدة من خدماتھ بحیث تأخذ كل سنة حصتھا من كلفة 
الموجود الثابت و بقدر استفادتھا من خدماتھ. و ھناك بعض المصطلحات المستخدمة في نظام 

االندثار ھي:
ر الكلفة الخاضعة لالندثار: یقصد بھا كلفة الموجود الثابت المطلوب توزیعھا على العم.١

االنتاجي و ھي عبارة عن كلفة الحصول علیھ مطروحا منھا قیمة االنقاض ان وجدت.
العمر االنتاجي: یقصد بھ عدد السنوات او الوحدات المستفیدة من خدمات الموجود .٢

الثابت و یمكن ان یعبر عنھ بالسنوات او الوحدات او الساعات.
علیھا من بیع مخلفات الموجود قیمة االنقاض: یقصد بھا القیمة التي یمكن ان نحصل .٣

الثابت عند انتھاء عمره االنتاجي.
االندثار المتراكم: یقصد بھ مجموع االندثارات المحسوبة على الموجود الثابت خالل .٤

سنوات عمره االنتاجي.
القیمة الدفتریة: یقصد بھا كلفة الموجود الثابت االصلیة مطروحا منھا االندثارات .٥

المتراكمة لھ.

و لتحدید مصروف االندثار فاننا نحتاج الى معرفة العوامل المؤثرة الحتساب قسط االندثار 
و ھي كما یلي:

تكلفة االصل الثابت..١
العمر االنتاجي لالصل..٢
القیمة البیعیة للمخلفات..٣

االندثار:قسط طرق احتساب 
ھناك عدة طرق الحتساب قسط االندثار و كل طریقة تختلف عن االخرى و تظھر رقما 

مختلفاً لقیمة قسط االندثار، و فیما یلي اھم الطرق المستخدمة في حساب قسط االندثار:

اوالً: طریقة القسط الثابت
توزیع تكلفة االصل تعتبر ھذه الطریقة من اسھل الطرق و اكثرھا انتشاراً، حیث تقوم على 

الثابت بعد طرح قیمتھ كخردة توزیعا متساویاً على العمر االنتاجي لالصل، و تستخدم المعادلة 
التالیة الحتساب قسط االندثار السنوي:

العمر االنتاجي÷ قیمة االنقاض المقدرة) –قسط االندثار= ( الكلفة االصلیة للموجود 

ثابتة حیث تحتسب ھذه النسبة وفقا للمعادلة التالیة:او ان یكون احتسابھا على شكل نسبة

١٠٠× / عدد سنوات العمر االنتاجي ١نسبة قسط االندثار = 



دینار و دفعت علیھا مصاریف نقل و ١٠٠٠٠٠اشترت احدى الشركات ماكنة بمبلغ / ١١مثال
سنوات ١٠دینار و قدر عمرھا االنتاجي بـ ٥٠٠٠دینار و مصاریف تركیب ٥٠٠٠تأمین 

دینار.١٠٠٠٠لتصبح في النھایة انقاض بقیمة مقدرة 
المطلوب/ ما ھو قسط االندثار السنوي للماكنة باستخدام طریقة القسط الثابت؟

دینار و ان ٦٠٠٠٠كانت كلفة المكائن التي اشترتھا شركة البصرة ١/١/٢٠١٣/ في ١٢مثال
دینار.١٠٠٠٠ت قیمة االنقاض بمبلغ سنوات و قد قدر٥العمر االنتاجي لھذه المكائن ھو 

المطلوب/ تحدید قسط االندثار السنوي؟

ان وجھ االعتراض الرئیس على طریقة القسط الثابت ھو انھا تستند على افتراضین غیر 
واقعیین ھما:

ان المنفعة االقتصادیة لالصل متماثلة من عام الخر..١
ان مصروفات الصیانة متماثلة من عام الخر..٢

انیاً: طریقة القسط المتناقص المضاعف ( مضاعفة النسبة الثابتة )ث
وفقاً لھذه الطریقة یتم مضاعفة نسبة استھالك القسط الثابت و من ثم ضربھ في القیمة 
الدفتریة لالصل مع مالحظة عدم اخذ القیمة البیعیة كخردة باالعتبار، و یتم اتباع الخطوات 

ندثار:التالیة في احتساب قسط اال
احتساب نسبة القسط الثابت .١

١٠٠× / عدد سنوات العمر االنتاجي ١نسبة قسط االندثار = 
مضاعفة نسبة قسط االندثار الثابت.٢

٢× نسبة قسط االندثار المضاعف = نسبة قسط االندثار 
نسبة قسط االندثار المضاعف الحتساب قسط االندثار نھایة كل سنة باستخدام استخدام.٣

المعادلة التالیة:
نسبة قسط االندثار المضاعف× قسط االندثار السنوي = القیمة الدفتریة لالصل 

و تمتاز ھذه الطریقة بان السنوات االولى تتحمل بالجزء االكبر من كلفة الموجود الثابت 
س من السنوات االخیرة التي تحمل بالجزء االصغر من كلفة ذلك الموجود، و یمكن على العك

ان یبرر استخدام ھذه الطریقة بانخفاض نفقات الصیانة و ارتفاع الكفاءة االنتاجیة لالصل في 
السنوات االولى من عمره االنتاجي بعكس السنوات االخیره لعمره، و ھو ما یدعو الى مقابلة 

من كلفة االصل باالیراد االعلى من استخدامھ في سنواتھ االولى.المبلغ االكبر

دینار كما دفعت مبلغ ٤٠٠٠٠اشترت احدى الشركات اثاثاً بمبلغ ١/١/٢٠١٠في /١٣مثال
سنوات كما ٥دینار كمصاریف نقل و تركیب و قد قدر عمره االنتاجي بـ ١٠٠٠٠مقداره 

دینار.٥٠٠٠االثاث بعد انتھاء عمره االنتاجي بـ قدرت الشركة قیمة البیع المخلفات من 
المطلوب/ احتساب قسط االندثار السنوي باستخدام طریقة القسط المتناقص المضاعف؟



دینار و قدر ٦٠٠٠٠٠قامت احدى الشركات بشراء ماكنة تكلفتھا ١/١/٢٠١١/ في ١٤مثال
ي نھایة عمرھا االنتاجي بمبلغ سنوات و توقعت ان تبیع ھذه الماكنة ف٤عمرھا االنتاجي بـ 

دینار كخردة.٥٠٠٠٠
المطلوب/ احتساب قسط االندثار السنوي باستخدام طریقة القسط المتناقص المضاعف؟

ثانیاً: طریقة مجموع ارقام سنوات العمر االنتاجي
ما بموجب ھذه الطریقة یتم جمع ارقام سنوات العمر االنتاجي للموجود الثابت للوصول الى 

سنوات فان مجموع ٥یسمى بمجموع ارقام السنوات. فاذا كان العمر االنتاجي الصل معین 
و في نھایة كل سنة یتم احتساب قسط االندثار ١٥= ١+ ٢+ ٣+ ٤+ ٥ارقام السنوات = 

السنوي بموجب المعادلة التالیة:

× قیمة االنقاض) –قسط االندثار السنوي = (الكلفة االصلیة 

دینار و قدر عمرھا االنتاجي بخمس ١٢٠٠٠٠/ اشترت احدى الشركات بنایة كلفتھا ١٥مثال
دینار.٣٠٠٠٠سنوات لتصبح بعدھا انقاضاً قدرت قیمتھا بـ 

شركة تتبع طریقة مجموع سنوات العمر المطلوب/ احتساب مبلغ االندثار لكل سنة علما ان ال
االنتاجي ؟

ثالثاً: طریقة وحدات االنتاج (عدد الوحدات المنتجة)

بموجب ھذه الطریقة یتم ربط مبلغ االندثار السنوي بعدد الوحدات التي ینتجھا الموجود 
خالل عمره االنتاجي حیث یتم احتساب معدل اندثار للوحدة المنتجة بموجب المعادلة التالیة:

معدل اندثار الوحدة المنتجة= 

المعادلة التالیة:و في نھایة كل سنة یتم احتساب مبلغ االندثار السنوي بموجب 

عدد وحدات االنتاج الفعلیة خالل السنة× مبلغ االندثار السنوي = معدل اندثار الوحدة المنتجة 

دینار و دفعت علیھا مصاریف نقل و ١٠٠٠٠/ اشترت احدى الشركات ماكنة بمبلغ ١٦مثال
دینار و قدر عدد الوحدات التي یمكن ان تنتجھا الماكنة خالل عمرھا االنتاجي ٢٠٠٠تركیب 
دینار و قد انتجت الماكنة فعالً في السنة ٢٠٠٠وحدة لتصبح انقاضاً بقیمة مقدرة ٢٥٠٠٠

المتبقي من العمر االنتاجي في بدایة السنة
العمر االنتاجيمجموع ارقام سنوات 

قیمة االنقاض–كلفة االصل 

عدد الوحدات المقدرة خالل العمر االنتاجي



وحدة و في ٨٠٠٠وحدة و في السنة الثالثة ٩٠٠٠ي السنة الثانیة وحدة و ف٤٠٠٠االولى 
دینار.٤٠٠٠السنة الرابعة 

المطلوب/ احتساب االندثار لكل سنة باستخدام طریقة وحدات االنتاج؟

رابعاً: طریقة ساعات التشغیل (وحدات الخدمة)
ود الثابت و بنفس اسلوب بموجب ھذه الطریقة یتم ربط مبلغ االندثار بساعات العمل للموج

الطریقة السابقة حیث یتم احتساب معدل اندثار ساعة العمل بموجب المعادلة التالیة:

معدل اندثار ساعة العمل = 

نھایة كل سنة یتم احتساب مبلغ االندثار السنوي بموجب المعادلة التالیة:و في

ساعات العمل الفعلیة خالل السنة× مبلغ االندثار السنوي = معدل اندثار ساعة العمل 

دینار و قدر عدد ساعات عملھا خالل عمرھا ٣٥٠٠٠/ بلغت كلفة احدى االالت مبلغ ١٧مثال
دینار و قد كانت عدد الساعات الفعلیة ٥٠٠٠انقاض بقیمة ساعة لتصبح٦٠٠٠٠االنتاجي 

الستخدام االلة كما یلي:

ساعة، السنة ٢٠٠٠٠ساعة، السنة الثالثة ١٥٠٠٠ساعة، السنة الثانیة ١٤٠٠٠السنة االولى 
ساعة.١١٠٠٠الرابعة صفر، السنة الخامسة 

ت التشغیل؟المطلوب/ احتساب مبلغ االندثار السنوي باستخدام طریقة ساعا

خامساً: طریقة اعادة التقدیر

تستخدم ھذه الطریقة مع االصول التي یصعب وضع معدالت اندثار لھا، مثل العدد و 
االدوات الصغیرة التي تتمیز بتعدد مفرداتھا و قلة اثمانھا مما یؤدي الى صعوبة وضع معدل 
اندثارھا، و بمقتضى ھذه الطریقة یعاد تقدیر قیمة ھذه العدد و االدوات في نھایة كل سنة و 

ن قیمتھ المقدرة في نھایة السنة و قیمتھ في بدایة السنة یمثل قسط االندثار. و یتم الفرق بی
احتساب االندثار السنوي كما یلي:

قیمة العدد و االدوات اول المدة                                                **
**یضاف: قیمة العدد و االدوات المشتراة خالل السنة                  

 ---------
قیمة العدد و االدوات المتاحة                                                  **
* )تطرح: قیمة العدد و االدوات المقدرة اخر المدة                            ( *

قیمة االنقاض–كلفة االصل 
مجموع ساعات العمل المقدرة خالل العمر االنتاجي



 ----------
قسط االندثار عن الفترة                                                        **

======

١/١/٢٠١٤/ تمتلك احدى الشركات مجموعة من العدد و االدوات كانت قیمتھا في ١٨مثال
دینار و في ٤٠٠٠مبلغ مقداره ٣١/١٢/٢٠١٤دینار و قد قدرت قیمتھا في ٥٠٠٠مبلغ مقداره 

دینار.٤٥٠٠مبلغ مقداره ٣١/١٢/٢٠١٥
تقدیر علما ان الشركة اشترت المطلوب/ احتساب قیمة قسط االندثار باستخدام طریقة اعادة ال

دینار؟١٠٠٠بمبلغ ٢٠١٥عدد و ادوات اضافیة خالل سنة 

اشترت شركة البصرة التجاریة بنایة قدیمة مع محتویاتھا من االثاث ١/٤/٢٠١٤/ في ١٩مثال
دینار، و قد قدمت الیك المعلومات التالیة عن القیمة السوقیة و ٤٠٠٠٠٠بمبلغ اجمالي 

قبل االستخدام:مصاریف الصیانة

االثاثالمبانياالراضيالبیان
١٥٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠القیمة السوقیة 

٥٠٠٠٠١٠٠٠٠-مصاریف الصیانة قبل االستخدام

المطلوب/ تحدید كلفة كل من االرض و البناء و االثاث و تسجیل قید الشراء؟

بناء مصنع جدید علیھا دینار لغرض ٥٠٠٠٠/ اشترت احدى الشركات ارض قیمتھا ٢٠مثال
و قد تم ازالة المباني القدیمة الموجودة على االرض و تشیید المصنع الجدید و كانت التكالیف 

التي تحملتھا الشركة كما یلي:
دینار، ١٠٠٠٠دینار، تكالیف الرسوم الھندسیة و االشراف ٤٠٠٠تكالیف ھدم المبنى القدیم 

دینار، تحصیالت بیع ٥٠٠٠٠٠بناء المصنع دینار، تكالیف ٢٠٠٠رسوم تسجیل االرض 
دینار.١٠٠٠مخلفات المبنى القدیم 

المطلوب/ تحدید كلفة المباني و االراضي و اثبات قیود الیومیة الالزمة؟

طرق تسجیل االندثار في السجالت

نظام بعد ان یتم تحدید قسط االندثار باستخدام احدى الطرق السابقة تبدء المرحلة الثانیة في
االندثار و ھي تسجیل قسط االندثار المحدد بالمرحلة االولى في الدفاتر المحاسبیة و ذلك في 
نھایة السنة المالیة و ضمن التسویات الجردیة للمنشأة. و عادة یسجل قسط االندثار بطریقتین 

رئیستین ھما:

اوالً: الطریقة المباشرة



ندثار ینزل مباشرة من حساب الموجود الثابت بموجب ھذه الطریقة یسجل قید محاسبي لال
ثم یقفل حساب االندثار في حساب االرباح و الخسائر في نھایة السنة.

دینار و قدر عمرھا االنتاجي بخمس ٥٥٠٠٠/ بلغت كلفة احدى السیارات مبلغ ٢١مثال
دینار.٥٠٠٠سنوات لتصبح انقاضاً بقیمة 

السنة علما ان الشركة تستخدم طریقة القسط الثابت و المطلوب/ تسجیل قسط االندثار في نھایة
تثبت القسط في الدفاتر باتباع الطریقة المباشرة؟

و من عیوب ھذه الطریقة انھا ال تبین كلفة الموجود الثابت االصلیة، نتیجى التخفیض 
ة لالصل، اي المباشر من كلفة االصل، لذا ال یظھر في بدایة كل سنة مالیة سوى الكلفة الدفتری

الكلفة االصلیة ناقصاً االندثار المتراكم.

ثانیاً: الطریقة غیر المباشرة

بموجب ھذه الطریقة یتم توسیط حساب یسمى حساب مخصص االندثار المتراكم، حیث یتم 
تحمیل ھذا الحساب بقیمة االندثار السنوي لكل سنة من سنوات العمر االنتاجي لالصل دون ان 

كلفة االصلیة لذلك االصل و یكون القید على النحو التالي:ینزل من ال

** من حـ/ قسط االندثار 
** الى حـ/ مخصص االندثار المتراكم

 -----------------
حیث یقفل حـ/ قسط االندثار في حـ/ االرباح و الخسائر و یظھر حـ/ مخصص االندثار المتراكم 

ة مطروحاً من الكلفة االصلیة للموجود الثابت.في المیزانیة العمومی

دینار و دفعت مصاریف مقدارھا ٤٠٠٠٠/ قامت احدى الشركات بشراء اثاث بمبلغ ٢٢مثال
سنوات لیصبح انقاضاً بقیمة ٥دینار لنقلھ و تركیبھ، و قد قدر عمره االنتاجي بـ ١٥٠٠٠
دینار.٥٠٠٠

ى باستخدام الطریقة غیر المباشرة و تصویر المیزانیة المطلوب/ تسجیل قید االندثار للسنة االول
الجزئیة علما ان الشركة تتبع طریقة القسط الثابت؟

في االمثلة السابقة افترضنا ان عملیة شراء الموجود قد تمت في بدایة السنة المالیة، و ھذا 
االفتراض ال یطابق الواقع في اكثر االحیان، اذ ان عملیة الشراء تحدث في الغالب خالل السنة 

تي و في حالة استخدام الموجود الثابت القل من سنة یحسب االندثار السنوي على اساس المدة ال
استخدم فیھا االصل اثناء السنة و كما یلي:

عدد اشھر السنة المالیة)÷ (عدد اشھر االستخدام × قسط االندثار = قسط االندثار السنوي 



عدد ایام السنة المالیة حیث ÷ و یمكن احتساب المعادلة السابقة على اساس عدد ایام االستخدام 
ض دراسیة فقط.یوم الغرا٣٦٠یوم و السنة ٣٠یتضمن الشھر 

دینار و قد قدر عمره ١٠٠٠٠اشترت احدى الشركات اثاثاً بقیمة ١/٤/٢٠١٥/ في ٢٣مثال
سنوات لیصبح انقاضاً ال قیمة لھا في نھایة عمره.١٠االنتاجي بـ 

علما ان الشركة تتبع طریقة القسط الثابت و ٢٠١٥المطلوب/ اثبات قیود االندثار عن سنة 
المباشرة؟تسجل بالطریقة غیر 

٦دینار و قدر عمرھا االنتاجي بـ ٤٢٠٠/ قامت احدى الشركات بشراء ماكنة كلفتھا ٢٤مثال
سنوات.

المطلوب/ احتساب االندثار بطریقة مجموع ارقام سنوات العمر االنتاجي؟

تعدیل قسط االندثار:
طریقة االندثار) یجب في حالة تغییر مكونات االندثار ( العمر االنتاجي، قیمة االنقاض، 

تعدیل قسط االندثار السنوي و كما یلي:

اوالً: تغییر العمر االنتاجي او قیمة االنقاض
في حالة حدوث تغییر في سیاسة المنشأة باتجاه العمر االنتاجي او قیمة االنقاض فان ھذا 

حالة ال یوجد اثر النوع من التغییر یسمى ( تغیرات في التقدیرات المحاسبیة ) و في ھذه ال
رجعي على السنوات السابقة و انما یتم التغییر من سنة التغییر فصاعداً بحیث یحسب االندثار 

على اساس التغیرات الجدیدة. 

دینار و قد قدر عمرھا ١١٠٠٠اشترت احدى الشركات ماكنة بكلفة ١/١/٢٠١٢/ في ٢٥مثال
قررت ٢٠١٥دینار، و في بدایة سنة ١٠٠٠االنتاجي بخمس سنوات لتصبح انقاضاً بقیمة 
٥٠٠سنوات و قیمة االنقاض ٥سنوات بدل ٩الشركة تغییر العمر االنتاجي للماكنة لیصبح 

دینار.١٠٠٠دینار بدل 
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة علما ان الشركة تتبع طریقة القسط الثابت في تسجیل 

االندثار؟

ارثانیاً: تغییر طریقة االندث
تلجأ الشركات في بعض االحیان الى تغییر طریقة احتساب االندثار نتیجة لعدد من 
المبررات المنطقیة و یسمى ھذا التغییر ( التغییر بالمبادئ المحاسبیة) و في ھذه الحالة یجب 
احتساب اثر تغییر طریقة احتساب االندثار للسنوات السابقة حیث نقوم باحتساب االندثار 

بالطریقة السابقة و االندثار المتراكم بالطریقة الجدیدة، و الفرق بین الطریقتین یتم بھ المتراكم 
زیادة او تخفیض مخصص االندثار المتراكم.



دینار و قدر عمرھا ٦٥٠٠٠اشترت احدى الشركات ماكنة بكلفة ١/١/٢٠١٣/ في ٢٦مثال
اتبعت الشركة طریقة القسط دینار و قد ٥٠٠٠سنوات لتصبح انقاضاً بقیمة ٥االنتاجي بـ 

قررت الشركة تغییر طریقة اندثار ٢٠١٥الثابت الحتساب اندثار الماكنة و في بدایة سنة 
الماكنة من القسط الثابت الى مجموع ارقام سنوات العمر االنتاجي.

المطلوب/ اثبات القیود الالزمة للتصحیح؟

ثالثاً: االخطاء في احتساب االندثار
في حالة حدوث خطأ في احتساب االندثار و اكتشاف ھذا الخطأ بعد مرور عدة سنوات یتم 

معالجتھ عن طریق حـ/ االرباح المحتجزة و ذلك بزیادة او تخفیض المخصص وحسب الحالة.

دینار و قدر عمره ٢٥٠٠٠اشترت احدى الشركات اثاثاً بمبلغ ١/١/٢٠١٣/ في ٢٧مثال
ات و قد اتبعت الشركة طریقة القسط الثابت في احتساب االندثار، و في بدایة سنو٥االنتاجي بـ 

دینار عند احتساب ٥٠٠٠اكتشفت الشركة بانھا قد اھملت قیمة االنقاض البالغة ٢٠١٥عام 
.٢٠١٤و ٢٠١٣اندثارات سنتي 

المطلوب/ اجراء المعالجة المحاسبیة لتصحیح الخطأ؟

دینار و قد قدر ٦٠٠٠٠احدى الشركات معدات بكلفة اشترت ١/١/٢٠١٣/ في ٢٨مثال
دینار، و تندثر بطریقة مجموع ٥٠٠٠سنوات لتصبح انقاضاً بقیمة ١٠عمرھا االنتاجي بـ 

و قبل اعداد القوائم المالیة اكتشفت الشركة ان ٢٠١٦سنوات العمر االنتاجي و في نھایة سنة 
.٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣ندثار سنة قیمة االنقاض لم تؤخذ االعتبار عند احتساب اال

؟٢٠١٦المطلوب/ بیان كیفیة معالجة ھذا الخطأ في سجالت الیومیة مع بیان قید االندثار لسنة 

انتھاء العمل بالموجودات الثابتة:
ذكرنا فیما سبق ان الموجودات الثابتة تقتنى عادة لغرض االستخدام و لیس اعادة البیع، اال 

عدم امكانیة التخلص من الموجود الثابت سواء بانتھاء عمره االنتاجي او بالبیع ان ذلك ال یعني
او المبادلة او بطرق اخرى، و التالي بعض حاالت انتھاء العمل بالموجود الثابت:

اوالً: انتھاء العمر االنتاجي لالصل

ى نھایة ھذا العمر یتحدد العمر االنتاجي التقریبي لالصل في بدایة حیاتھ، فاذا ما وصل ال
االنتاجي فان االمر یتطلب اجراء المعالجات المحاسبیة الالزمة و ھي كما یلي:

عند استخدام الطریقة المباشرة في معالجة قسط االندثار فان رصید االصل في نھایة .١
اخر سنة لھ یكون صفر في حالة عدم وجود انقاض مقدرة و في ھذه الحالة ال یتم 

ي السنة االخیره سوى اثبات اخر قسط لالندثار، او یكون رصیده اجراء اي معالجة ف



مساوي لقیمة االنقاض المقدرة في بدایة عمره االنتاجي و في ھذه الحالة یثبت قسط 
االندثار االخیر باالضافة الى قید بیع االنقاض في تاریخ بیعھا و كما یلي:

** من حـ/ الصندوق 
** الى حـ/ االصل المعني

 ---------------
بعد ھذا القید یصبح رصید االصل صفر و ینتھي

عند استخدام الطریقة غیر المباشرة فان اقساط االندثار تحمل على حساب وسیط ھو .٢
مع مخصص االندثار المتراكم الذي یتساوى رصیده في نھایة العمر االنتاجي لالصل

الكلفة الخاضعة لالندثار لذلك االصل، فاذا كان االصل بدون قیمة مقدرة لالنقاض فان 
فان رصید مخصص االندثار المتراكم یساوي رصید االصل في نھایة عمره االنتاجي و 

تكون المعالجة المحاسبیة كما یلي:
تسجیل القسط االخیر:

** من حـ/ قسط اندثار االصل
** الى حـ/ مخصص االندثار المتراكم لالصل

----------------
** من حـ/ أ . خ

** الى حـ/ قسط اندثار االصل
----------------

اقفال رصید االصل بمخصص االندثار المتراكم:
** من حـ/ مخصص االندثار المتراكم لالصل

/ االصل المعني** الى حـ
----------------

اما اذا كان ھناك قیمة مقدرة لالنقاض فان رصید مخصص االندثار المتراكم لالصل 
یساوي القیمة الخاضعة لالندثار من قیمة االصل، فیقفل حساب المخصص في حساب 

القید التالي االصل و الرصید المتبقي من االصل یمثل القیمة المقدرة لالنقاض و یثبت
عند بیع االنقاض:

** من حـ/ الصندوق
** الى حـ/ االصل المعني

 --------------

٣دینار عمره االنتاجي ٦٠٠٠اشترت احدى الشركات اثاث بقیمة ١/١/٢٠١٣/ في ٢٩مثال
سنوات و یندثر بطریقة مجموع ارقام سنوات العمر االنتاجي.

الیومیة الالزمة على اساس االفتراضین المستقلین التالیین:المطلوب/ اثبات قیود 

عدم وجود انقاض مقدرة في نھایة العمر االنتاجي لالثاث و باستخدام الطریقة .١
المباشرة مرة و الطریقة غیر المباشرة مرة اخرى.

دینار في نھایة العمر االنتاجي لالثاث و باستخدام ١٥٠٠وجود انقاض مقدرة بقیمة .٢
المباشرة مرة و الطریقة غیر المباشرة مرة اخرى؟الطریقة



ثانیاً: بیع الموجودات الثابتة.٣

قد یحدث ان ترغب المنشأة ببیع الموجود الثابت قبل انتھاء عمره االنتاجي الي
سبب كان، لذا تتم مقارنة القیمة الدفتریة لذلك الموجود في تاریخ البیع مع صافي سعر 
البیع فاذا كانا متساویین فال یوجد ربح او خسارة من عملیة البیع اما اذا كان صافي 

سعر البیع اكبر القیمة الدفتریة لالصل فینتج عن ھذه العملیة ربح و العكس صحیح.

دینار و قررت بیعھ قبل انتھاء عمره ١٠٠٠٠٠/ تمتلك احدى الشركات اثاث كلفتھ ٣٠مثال
دینار، و ان ثمن البیع ٤٠٠٠٠االنتاجي، فاذا علمت ان اندثاره المتراكم لغایة تاریخ البیع 

دینار، فما ھو قید الیومیة الالزم الثبات عملیة البیع؟٦٠٠٠٠

عمرھا ٢٤/٥/٢٠١٣دینار اشترتھا في ١١٠٠٠تھا / تمتلك احدى الشركات سیارة كلف٣١مثال
دینار و قد اتبعت ١٠٠٠سنوات و قدرت انقاضھا في نھایة عمرھا االنتاجي ٥االنتاجي 

قامت الشركة ١٨/١٠/٢٠١٥الشركة طریقة القسط الثابت في احتساب قسط االندثار، و في 
دینار.٧٠٠٠ببیع ھذه السیارة بمبلغ 
یومیة الالزمة؟المطلوب/ اثبات قیود ال

ثالثاً: استبدال الموجودات الثابتة:
قد تتفق الشركة على استبدال موجود ثابت لدیھا في االستخدام بموجود اخر لدى بائع او شركة 

اخرى، و ال یشترط في عملیة التبادل تشابھ الموجودین المتبادلین، اذ قد یتم مبادلة سیارة بسیارة 
یصاحب ھذه العملیة دفع مبلغ اضافي او استالم مبلغ اضافي او عدم او سیارة بماكنة مثالً، و قد 

دفع او استالم اي مبلغ اضافي. و في ھذه الحالة یمكن ان تكون ھناك ثالث احتماالت ھي:
ان ال ینتج عن عملیة المبادلة ربح او خسارة: حیث تتساوى القیمة النقدیة لما یتم .١

نقدیة لما یتم اعطاؤه من موجودات ثابتة.استالمھ من موجودات ثابتة مع القیمة ال

دینار و ١٢٠٠٠كلفتھا ١/٤/٢٠١٤/ شركة البصرة تمتلك سیارة اشترتھا بتاریخ ٣٢مثال
دینار. و بتاریخ ١٠٠٠سنوات لتصبح بعدھا انقاضاً بقیمة مقدرة مقدارھا ١٠عمرھا االنتاجي 

دینار.٩٥٢٥یة استبدلت الشركة ھذه السیارة باخرى قیمتھا السوق١/٧/٢٠١٦
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة المتعلقة بعملیة االستبدال علما ان الشركة تستخدم طریقة القسط 

الثابت في احتساب قیمة القسط السنوي ؟

/ على فرض نفس البیانات في المثال السابق. اال ان القیمة السوقیة للسیارة المقتناة ٣٣مثال
دینار اضافة الى السیارة المستبدلة.١٠٠٠ت مبلغ مقداره دینار، و ان الشركة دفع١٠٥٢٥

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة المتعلقة بعملیة االستبدال علما ان الشركة تستخدم طریقة القسط 
الثابت في احتساب قیمة القسط السنوي ؟



ودات ان ینتج عن عملیة المبادلة ربح: حیث تزید القیمة النقدیة لما یتم استالمھ من موج.٢
ثابتة عن القیمة النقدیة لما یتم اعطاؤه من موجودات ثابتة.

دینار و ١٢٠٠٠كلفتھا ١/٤/٢٠١٤/ شركة البصرة تمتلك سیارة اشترتھا بتاریخ ٣٤مثال
دینار. و بتاریخ ١٠٠٠سنوات لتصبح بعدھا انقاضاً بقیمة مقدرة مقدارھا ١٠عمرھا االنتاجي 

دینار.١١٥٢٥استبدلت الشركة ھذه السیارة باخرى قیمتھا السوقیة ١/٧/٢٠١٦
المتعلقة بعملیة االستبدال علما ان الشركة تستخدم طریقة القسط المطلوب/ اثبات قیود الیومیة 

الثابت في احتساب قیمة القسط السنوي ؟

دینار و ١٢٠٠٠كلفتھا ١/٤/٢٠١٤/ شركة البصرة تمتلك سیارة اشترتھا بتاریخ ٣٥مثال
اریخ دینار. و بت١٠٠٠سنوات لتصبح بعدھا انقاضاً بقیمة مقدرة مقدارھا ١٠عمرھا االنتاجي 

دینار.١١٥٢٥استبدلت الشركة ھذه السیارة باخرى قیمتھا السوقیة ١/٧/٢٠١٦
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة المتعلقة بعملیة االستبدال علما ان الشركة تستخدم طریقة القسط 

١٠٠٠الثابت في احتساب قیمة القسط السنوي و ان الشركة دفعت اضافة الى سیارتھا مبلغ 
دینار ؟

نتج عن عملیة المبادلة خسارة: حیث تقل القیمة النقدیة لما یتم استالمھ من ان ی.٣
موجودات ثابتة عن القیمة النقدیة لما یتم اعطاؤه من موجودات ثابتة.

دینار و ١٢٠٠٠كلفتھا ١/٤/٢٠١٤/ شركة البصرة تمتلك سیارة اشترتھا بتاریخ ٣٦مثال
دینار. و بتاریخ ١٠٠٠اً بقیمة مقدرة مقدارھا سنوات لتصبح بعدھا انقاض١٠عمرھا االنتاجي 

دینار.٧٥٢٥استبدلت الشركة ھذه السیارة باخرى قیمتھا السوقیة ١/٧/٢٠١٦
المطلوب/ اثبات قیود الیومیة المتعلقة بعملیة االستبدال علما ان الشركة تستخدم طریقة القسط 

الثابت في احتساب قیمة القسط السنوي ؟

دینار و ١٢٠٠٠كلفتھا ١/٤/٢٠١٤صرة تمتلك سیارة اشترتھا بتاریخ / شركة الب٣٧مثال
دینار. و بتاریخ ١٠٠٠سنوات لتصبح بعدھا انقاضاً بقیمة مقدرة مقدارھا ١٠عمرھا االنتاجي 

دینار.٧٥٢٥استبدلت الشركة ھذه السیارة باخرى قیمتھا السوقیة ١/٧/٢٠١٦
یة االستبدال علما ان الشركة تستخدم طریقة القسط المطلوب/ اثبات قیود الیومیة المتعلقة بعمل

١٠٠٠الثابت في احتساب قیمة القسط السنوي و ان الشركة دفعت اضافة الى سیارتھا مبلغ 
دینار ؟

/ فیما یلي العملیات التي تمت في شركة البصرة الصناعیة:٣٨مثال 
اصدار دینار مقابل٥٠٠٠٠٠اشترت الشركة قطعة ارض بمبلغ ١/٢/٢٠١٣في .١

دینار.٥٠٠دینار و القیمة السوقیة للسھم ٤٠٠سھم القیمة االسمیة للسھم ١٠٠٠



بدأت الشركة بإنشاء بنایة على االرض المشتراة و قد كانت التكالیف ٢٠١٣/ ١/٣في .٢
دینار اجور عمل، ٢٠٠٠٠٠دینار رسم و استشارات ھندسیة، ٢٠٠٠٠كما یلي: 
دینار تكالیف غیر مباشرة.٨٠٠٠٠دینار مواد مباشرة، ٣٠٠٠٠٠

سنوات و ١٠اكملت الشركة البناء و دخل العمل الفعلي بعمر انتاجي ١/١٠/٢٠١٣في .٣
یندثر بطریقة القسط الثابت.

دینار باألقساط تم دفع ٣٠٠٠٠٠اشترت الشركة ماكنة قیمتھا ١/١١/٢٠١٣في .٤
٥مرھا االنتاجي %، ع١٠دینار نقداً و الباقي بعد سنة مع الفائدة البالغة ١٥٠٠٠٠

سنوات و تندثر بطریقة مجموع سنوات العمر االنتاجي.
قامت الشركة بتصمیم و بناء قاعدة كونكریتیة لتثبیت الماكنة علیھا ١٠/١١/٢٠١٣في .٥

دینار نقداً.١٠٠٠٠٠و قد كانت تكلفة بنائھا و تثبیت الماكنة و تجریبھا 
دخلت الماكنة الى العمل الفعلي.١/١/٢٠١٤في .٦
تبین ان محاسب الشركة نسي االخذ باالعتبار قیمة االنقاض البالغة ١/١/٢٠١٥في.٧

دینار عند احتساب اندثار الماكنة.٥٠٠٠٠
؟٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة للسنوات 

الالزمة:/ تمت العملیات التالیة في شركة البصرة و المطلوب اثبات قیود الیومیة ٣٩مثال 

اشترت الشركة معدات و اثاث و سیارات بمبلغ اجمالي مقداره ١/١٠/٢٠١٢في .١
دینار، ٢٤٠٠٠٠دینار و قد قدرت القیمة السوقیة لھذه الموجودات كما یلي: ٥٠٠٠٠٠
دینار السیارات.٢٤٠٠٠٠دینار االثاث، ١٢٠٠٠٠

ت بصبغ ھذه اضافت الشركة خصائص اضافیة الى السیارات كما قام١/١٠/٢٠١٢في .٢
دینار لتدخل العمل ٤٠٠٠٠بمبلغ اجمالي مقداره السیارات لكتابة اسم الشركة علیھا

.١/١/٢٠١٣الفعلي في 
انفقت الشركة المبالغ التالیة لجعل المعدات جاھزة لالستخدام ابتداءً ١/١١/٢٠١٢في .٣

دینار ٤٠٠٠٠دینار مصاریف بناء قاعدة كونكریتیة، ٣٠٠٠٠: ١/١/٢٠١٣من 
دینار مصاریف تشغیل تجریبي.٣٠٠٠٠ریف تركیب، مصا

اعتمدت الشركة طریقة مجموع ارقام سنوات العمر االنتاجي الحتساب قسط اندثار .٤
سنوات، و استخدمت مع االثاث طریقة القسط ٦المعدات التي یبلغ عمرھا االنتاجي 

بالنسبة سنوات، اما ٥و بعمر انتاجي ١/١٠/٢٠١٢الثابت الذي دخل الى العمل في 
للسیارات فقد استخدمت الشركة مجموع ارقام سنوات العمر االنتاجي في احتساب قسط 

سنوات.٥اندثارھا و التي یبلغ عمرھا االنتاجي 
دینار.١٣٠٠٠٠قامت الشركة ببیع السیارات مقابل مبلغ مقداره ١/٧/٢٠١٤في .٥
دات الى طریقة قررت الشركة تغییر طریقة احتساب قسط اندثار المع١/١/٢٠١٥في .٦

القسط الثابت.
اكتشفت الشركة انھا نسیت االخذ باالعتبار قیمة االنقاض المقدرة ١/١/٢٠١٥في .٧

دینار عند احتساب قسط االندثار.٢٠٠٠٠لألثاث البالغة 



/ تمت العملیات التالیة في شركة البصرة الصناعیة لألثاث:٤٠مثال 

دى الشركات االجنبیة الستیراد ماكنة قامت الشركة بالتعاقد مع اح١٥/١/٢٠١٣في .١
دینار دفعت نقداً.٥٠٠٠٠٠خاصة بإنتاج االثاث قیمتھا 

دینار نقداً ٥٠٠٠٠دفعت الشركة مصاریف نقل و تأمین مقدارھا ١٧/١/٢٠١٣في .٢
لنقل الماكنة الى میناء ام قصر.

دینار ٩٠٠٠٠وصلت الماكنة للمیناء و دفعت الشركة مبلغ ١٠/٢/٢٠١٣في .٣
دینار مصاریف نقل الماكنة الى الشركة.١٠٠٠٠ریف كمركیة نقداً، كما دفعت مصا

دینار، ٣٠٠٠٠قامت الشركة ببناء منصة لنصب الماكنة علیھا بكلفة ٢٠/٢/٢٠١٣في .٤
دینار مصاریف تجریب و ١٠٠٠٠دینار اجور تركیب نقداً، و ١٠٠٠٠كما دفعت 
اختبار نقداً.

١٠٠٠٠الخدمة الفعلیة حیث قدر انھا سوف تنتج دخلت الماكنة الى ١/٣/٢٠١٣في .٥
وحدة خالل عمرھا االنتاجي و بدون انقاض، و تندثر بطریقة عدد الوحدات المنتجة.

٥٠٠٠قامت الشركة بدفع مصاریف صیانة دوریة للماكنة مقدارھا ١/١٠/٢٠١٣في .٦
دینار نقداً.

٢٠٠٠٠٠شركة بمبلغ قدرت قیمة العدد و االدوات المستخدمة في ال٣١/١٢/٢٠١٣في .٧
دینار و ھي تندثر بطریقة ٢٢٠٠٠٠كانت ٣١/١٢/٢٠١٢دینار، علماً ان قیمتھا في 

اعادة التقدیر.
وحدة.٥٠٠كانت عدد الوحدات المنتجة من الماكنة ٢٠١٣خالل سنة .٨
دینار.٥٠٠٠٠اشترت الشركة عدد و ادوات اضافیة بمبلغ ١/٥/٢٠١٤في .٩
وحدة، كما قدرت قیمة ١٥٠٠المنتجة من الماكنة بلغت الوحدات ٢٠١٤خالل سنة .١٠

دینار.٢٢٠٠٠٠العدد و االدوات المستخدمة في الشركة بمبلغ 
تبین ان الشركة قد نسیت االخذ باالعتبار قیمة االنقاض للماكنة و ١/١/٢٠١٥في .١١

دینار.١٠٠٠٠٠البالغة 
جت لغایة ھذا التاریخ دینار علماً انھا انت٤٠٠٠٠٠تم بیع الماكنة بمبلغ ١/٦/٢٠١٥في .١٢

.٢٠١٥وحدة خالل سنة ١٠٠٠

؟٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣المطلوب/ اثبات كافة قیود الیومیة و للسنوات 

/ فیما یلي العملیات التي تمت في شركة البصرة:٤١مثال 
دینار سددت منھا ٣٠٠٠٠٠اشترت الشركة قطعة ارض بمبلغ ٢٠١٤/ ١/٩في .١

على شكل ثالثة اقساط متساویة تدفع كل ستة اشھر مع دینار نقداً و الباقي ١٥٠٠٠٠
% مع كل قسط.١٠دفع فائدة على المبلغ غیر المسدد بنسبة 

قامت الشركة بإنشاء مبنى خاص بھا على االرض المشتراة و قد كانت التكالیف .٢
الخاصة بھذا المبنى كما یلي:



٥٤٠٠٠٠ى البناء، دینار اجور المھندسین في اعداد التصامیم و االشراف عل٤٠٠٠٠
دینار ١٠٠٠٠٠دینار اجور عمال البناء، ٣٢٠٠٠٠دینار مواد مباشرة خاصة بالبناء، 

مصاریف غیر مباشرة.
سھم بقیمة اسمیة ١٠٠٠٠٠قامت الشركة بشراء مكائن مقابل اصدار ١/٢/٢٠١٥في .٣

ي حین ان دینار للسھم الواحد، ف٩دینار للسھم الواحد و قد كانت القیمة السوقیة لھا ٨
دینار، و قد كانت القیمة السوقیة للسھم ھي ١٠٠٠٠٠٠القیمة السوقیة للمكائن ھي 

االكثر وضوحاً.
دینار لنصب و تركیب و تجریب ١٠٠٠٠٠دفعت الشركة مبلغ ١٥/٢/٢٠١٥في .٤

المكائن المشتراة.
دخل المبنى و المكائن الى العمل الفعلي و قد استخدمت الشركة طریقة١/٤/٢٠١٥في .٥

القسط الثابت في احتساب االندثار للمبنى في حین استخدمت طریقة ساعات التشغیل 
بالنسبة للمكائن حیث تبلغ عدد ساعات التشغیل اثناء العمر االنتاجي لھذه المكائن 

ساعة.٢٠٠٠٠٠
ساعة.١٠٠٠٠بلغت ساعات التشغیل الفعلیة للمكائن ٣١/١٢/٢٠١٥في .٦
خطأت باحتساب اندثار المكائن حیث انھا اھملت تبین للشركة انھا ا١/١/٢٠١٧في .٧

دینار في نھایة عمرھا االنتاجي.١٠٠٠٠٠وجود انقاض بقیمة 
؟٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤المطلوب/ اثبات كافة قیود الیومیة الالزمة عن السنوات 

/ فیما یلي العملیات التي تمت في شركة البصرة التجاریة:٤٢مثال

الف دینار من مصرف الرافدین ٣٠٠٠٠٠ت الشركة مبلغ اقترض١٥/٥/٢٠١٤في .١
دینار، ٥٠٠٠٠اودعتھ في حسابھا لدى نفس المصرف، و بشروط تسدید بثالث دفعات 

% على ان ٥أشھر و بنسبة فائدة ٦دینار على التوالي كل ١٥٠٠٠٠دینار، ١٠٠٠٠٠
تسدد الفائدة مع كل قسط نقداً.

القرض في شراء عدد و ادوات بمبلغ استخدمت الشركة مبلغ ٢٠١٤/ ١/٦في .٢
دینار.٢٠٠٠٠٠دینار و سیارة بمبلغ ١٠٠٠٠٠

قامت الشركة بصبغ السیارة و كتابة اسم الشركة علیھا بمبلغ ٢٠١٤/ ١٠/٦في .٣
سنوات و ٦و بعمر انتاجي ١/٧/٢٠١٤دینار و اصبحت جاھزة للعمل في ٤٠٠٠٠

ھي تندثر بطریقة القسط الثابت.
دینار.٤٠٠٠٠ترت الشركة عدد و ادوات اضافیة بقیمة اش٢٠/٤/٢٠١٥في .٤
دینار ٣٠٠٠٠اكتشفت الشركة انھا اھملت قیمة انقاض السیارة البالغة ١/١/٢٠١٦في .٥

عند احتساب قیمة االندثار.
دینار ١٨٠٠٠٠قامت الشركة باستبدال السیارة بأخرى قیمتھا السوقیة ١/٤/٢٠١٦في .٦

سنوات و تندثر بطریقة ٦دینار عمرھا االنتاجي ١٠٠٠٠مع دفع مبلغ اضافي مقداره 
القسط الثابت.

علما ان القیمة المقدرة ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الخاصة بالسنوات 
دینار على التوالي؟٩٠٠٠٠دینار، ١١٠٠٠٠دینار، ٩٠٠٠٠للعدد و االدوات ھي 



كة البصرة التجاریة:/ فیما یلي العملیات التي تمت في شر٤٣مثال

دینار اثاث، ١٠٠٠٠٠ظھرت االرصدة التالیة في دفاتر الشركة: ١/١/٢٠١٤في .١
٤٠٠٠٠دینار مكائن، مخصص اندثار االثاث ٣٠٠٠٠٠دینار مباني، ٥٠٠٠٠٠

٦٠٠٠٠دینار، مخصص اندثار المكائن ١٠٠٠٠٠دینار، مخصص اندثار المباني 
دینار.

سنوات و ٤اعاله ھي كما یلي: العمر االنتاجي لألثاث المعلومات الخاصة باألصول .٢
سنوات ١٠یندثر بطریقة مجموع ارقام سنوات العمر االنتاجي، العمر االنتاجي للمباني 

و تندثر بطریقة القسط الثابت، تندثر المكائن على اساس الوحدات المنتجة علما ان 
٢٧٥٠٠٠ھا االنتاجي ھي اجمالي عدد الوحدات التي تنتجھا ھذه المكائن خالل عمر

دینار.٢٥٠٠٠وحدة لتصبح بعدھا انقاض بقیمة مقدرة 
٢٠١٤تبین ان عدد الوحدات المنتجة بواسطة المكائن خالل سنة ٣١/١٢/٢٠١٤في .٣

وحدة.٣٠٠٠٠ھي 
١٥٠٠٠٠قامت الشركة باستبدال االثاث باخر جدید قیمتھ السوقیة ٢٠١٥/ ١/١٠في .٤

دینار.١٠٠٠٠ضافة الى اثاثھا مبلغ دینار و قد قدمت الشركة باإل
و قبل اجراء التسویات الجردیة تبین للشركة انھا قد اھملت قیمة ٣١/١٢/٢٠١٥في .٥

دینار عند احتساب قسط االندثار و قامت بتصحیح ٥٠٠٠٠انقاض المباني البالغة 
الخطأ.

٢٠١٥تبین ان عدد الوحدات المنتجة بواسطة المكائن خالل سنة ٣١/١٢/٢٠١٥في .٦
وحدة.٣٥٠٠٠ھي 

دینار علما انھا ١٥٠٠٠٠قامت الشركة ببیع المكائن بمبلغ مقداره ١/٤/٢٠١٦في .٧
.٢٠١٦وحدة خالل سنة ١٠٠٠٠انتجت 

؟٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤المطلوب/ اثبات قیود الیومیة للسنوات 

:٢٠١٥تمت العملیات التالیة في شركة البصرة الصناعیة خالل سنة / ٤٤مثال 

عاقدت الشركة مع شركة سیمنز االلمانیة لشراء ماكنة متخصصة بقیمة ت١/٤في .١
دینار و قد دفعت الشركة ھذا المبلغ بصك.٥٠٠٠٠٠

دینار نقدا مصاریف نقل و تأمین على الماكنة ٥٠٠٠٠دفعت الشركة مبلغ ١٠/٤في .٢
الى میناء ام قصر.

رسوم.دینار نقدا مصاریف كمركیة و ٣٠٠٠٠دفعت الشركة مبلغ ١/٥في .٣
دینار نقدا مصاریف نقل الماكنة من المیناء الى ٢٠٠٠٠دفعت الشركة مبلغ ٦/٥في .٤

مصانع الشركة.
بدأت الشركة بإنشاء مبنى لیتم وضع الماكنة فیھ و قد كانت التكالیف على ٢٠/٥في .٥

دینار مصاریف ٤٠٠٠٠دینار اجور، ٥٠٠٠٠دینار مواد، ٦٠٠٠٠النحو التالي: 
اخرى، كلھا نقدا.



سنوات للمبنى ١٠دخل المبنى و الماكنة للعمل الفعلي و بعمر انتاجي ١/١/٢٠١٦في .٦
دینار على ان یحسب قسط االندثار بطریقة القسط ١٠٠٠٠لیصبح بعدھا انقاض بقیمة 

سنوات على ان یحسب قسط االندثار بطریقة مجموع ٥الثابت، و عمر انتاجي للماكنة 
ارقام سنوات العمر االنتاجي.

و قبل اجراء التسویات الجردیة وجدت الشركة ان العمر االنتاجي ٣١/١٢/٢٠١٦في.٧
سنوات و لتصبح بعدھا انقاض بقیمة ٥سنوات بدل ٦للماكنة یمكن ان یمتد الى 

دینار.٤٠٠٠٠
قامت الشركة باستبدال الماكنة بأخرى اكثر كفاءة القیمة السوقیة للماكنة ١/٧/٢٠١٧في .٨

دینار على ان تستخدم ٢٠٠٠٠٠مع دفع مبلغ اضافي مقداره دینار٧٥٠٠٠٠الجدیدة 
طریقة مجموع ارقام سنوات العمر االنتاجي في احتساب قسط االندثار علما ان الماكنة 

سنوات.٥الجدیدة عمرھا 
؟٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥المطلوب/ اثبات قیود الیومیة للسنوات 


