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المحاضرة األولى                                      2محاسبة متوسطة /  

 الفصل األول .. جرد المخزون السلعي

 ـــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــ

يعتبخ السخدون واحج مؽ أىؼ عشاصخ القؾائؼ السالية سؾاء في السذخوعات التجارية أو الرشاعية وذلػ ألن 
السخدون ىؾ أحج العؾامل السحجدة لخقؼ مجسل وصافي الخبح في كبل الشؾعيؽ مؽ السذخوعات ولحلػ يؾلي 

عشاية خاصة بذأن السحاسبة عؽ السخدون سؾاء فيسا يتعمق بشغؼ تدجيمو في الجفاتخ السحاسبية  السحاسبؾن 
أو بأسذ تقييسو واإلفراح عشو في القؾائؼ السالية. ومؽ الزخورؼ عشج إعجاد القؾائؼ السالية التسييد بيؽ ما 

ن أؼ إن اليجف مؽ الذخاء يعج مخدون ) كل ما تذتخيو الذخكة بقرج إعادة بيعو( وبيؽ ما ىؾ ليذ بسخدو 
ليذ إعادة البيع. إن نقظة التسييد بيؽ ما يعج مخدونا وما ال يعج مخدونا ىؾ الغخض مؽ عسمية الذخاء فسثبل 
شخاء جياز كسبيؾتخ إلستعسالو بالذخكة ال يجعل ىحا الجياز مخدون ضسؽ األصؾل الستجاولة بل مؽ 

لئلستعسال بأعسال الذخكة لفتخة قج تظؾل عؽ الدشة السالية  األصؾل الثابتة لمذخكة ألن اليجف مؽ الذخاء ىؾ
الؾاحجة ، أما عشج شخاء أجيدة كسبيؾتخ بيجف االتجار بيا وإعادة بيعيا الحقا فيشا تعج ىحه األجيدة كسخدون 

 بزاعة. 

أم   وتختمف مكؾنات السخدون باختبلف الشذاط الحؼ تداولو الذخكة فيسا إذا كان نذاطا تجاريا أم صشاعيا
 خجميا وكسا يمي :

الذخكات التجارية .. ىي تمػ الذخكات التي يتسثل نذاطيا الخئيدي في شخاء البزائع و بيعيا  -1
بحالتيا التي اشتخيت بيا وعميو فالسخدون يتسثل بتمػ البزائع ويخرص حداب واحج فقط يدجل بو 

 أؼ تحخكات ليحه البزائع.
تتؾلى شخاء السؾاد الخام وإجخاء العسميات الرشاعية الذخكات الرشاعية.. ىي تمػ الذخكات التي  -2

البلزمة لتحؾيل ىحه السؾاد إلى مشتجات تامة الرشع ثؼ بيع ىحه السشتجات وبحلػ فإن طبيعة نذاط 
ىحه الذخكات تقزي ترشيف السخدون إلى ثبلثة أنؾاع أساسية ليا ثبلث حدابات مدتقمة وىي 

 تحت التذغيل وحداب مخدون إلنتاج التام. حداب مخدون السؾاد وحداب مخدون اإلنتاج



الذخكات الخجمية.. يتسثل السخدون ىشا في األدوات االحتياطية وقظع الغيار البلزمة إلتسام أداء  -3
 العسمية الخجمية وتقجيؼ الخجمة إلى الدبائؽ.

 قيـــــــــــاس السخــــــــــــــــــزون وإدارتوة ــــــــــــأواًل : أىسي

السخدون لو بالغ األثخ عمى قائسة الجخل وقائسة السخكد السالي فبلستثسارات في السخدون عادة ما  إن تقييؼ
تسثل ندبة كبيخة مؽ مجسؾع األصؾل كسا أن قيسة السخدون يكؾن ليا تأثيخ مباشخ عمى تحجيج تكمفة 

يح ذلػ عمى الشحؾ البزاعة السباعة والتي تسثل العشرخ الخئيدي في تحجيج قيسة صافي الخبح ويسكؽ تؾض
 التالي:

 

 الحالة األولى                                                                الحالة الثانية

 صافي السبيعات  1000000صافي السبيعات                                1000000

 بزاعة السباعة:كمفة ال -كمفة البزاعة السباعة :                                 -
 مخزون أول السدة 50000مخزون أول السدة                               50000

 + صافي السذتريات 700000+ صافي السذتريات                          700000
 ( مخزون آخر السدة250000( مخزون آخر السدة                        )150000)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجسل الربح 500000             مجسل الربح                          400000

 مسا سبق يتزح:
 ىشاك عبلقة عكدية بيؽ تكمفة البزاعة السباعة ومجسل الخبح -1
 ىشاك عبلقة عكدية بيؽ كمفة البزاعة السباعة ومخدون آخخ السجة -2
 ىشاك عبلقة طخدية بيؽ كمفة مخدون آخخ السجة ومجسل الخبح  -3



ؾف يتختب عميو خظأ مساثل في رقؼ الخبح بالديادة أو بالشقص لحلػ فأن التقييؼ الخاطئ لسخدون آخخ السجة س
حدب طبيعة الخظأ في تقييؼ السخدون باإلضافة إلى إنعكاس ىحا الخظأ عمى إجسالي قيسة األصؾل التي 

 تغيخ بالسيدانية.
خكة ذلمإن إدارة السخدون بذكل جيج وقياسو بالذكل الرحيح لو أىسية كبيخة في تحقيق األىجاف االستخاتيجية 

 مؽ أوجو عجة اىسيا:
يجشب الذخكة تخاكؼ بشؾد السخدون غيخ القابمة لمبيع وبالشتيجة تجشب خدائخ كبيخة نتيجة تمف ىحا  -1

السخدون أو تزخره أو سخقتو فزبًل عؽ متظمبات تؾفيخ السخازن والعامميؽ فييا وغيخىا مؽ تكاليف 
 السخدون.

سشاسب تسكؽ الذخكة مؽ استثسار الفخص التي قج تشتج إن تؾفيخ كسية السخدون السشاسبة وبالؾقت ال  -2
 عؽ الظمبيات السفاجئة والخاصة.

إن االحتفاظ بالسخدون لفتخات طؾيمة ندبيا خبلل الدشة السالية يؤدؼ إلى ارتفاع كمفة رأس السال  -3
 السدتثسخ في ىحا السخدون مسا يذيخ إلى عجم كفاءة الذخكة في إدارة ىحا السخدون.

لرحيح لكيسة السخدون لو أثخ كبيخ في نتيجة نذاط الذخكة ومخكدىا السالي الحؼ تفرح إن التقجيخ ا -4
 عشو القؾائؼ السالية .

 ثانيًا: القيـــــــــاس السحـــــــــاسبي لمسخــــزون 

 ) السخدون ( بأنو: 2يعخف السخدون وفقًا لمسعيار السحاسبي رقؼ 

 األصؾل التي يحتفع بيا لغخض البيع. -1
 يج الترشيع لغخض البيع.األصؾل ق -2
 األصؾل التي تكؾن عمى شكل مؾاد خام أو لؾازم تدتشفح في العسمية اإلنتاجية أو تقجيؼ الخجمة. -3

 إن الكياس السحاسبي لمسخدون ومعالجة السذاكل السختبظة بو تتظمب تحجيج امؾر رئيدية ىي: 

ضسؽ قائسة السخكد السالي  فالسخدون ىؾ كل ما يتبقى آخخ السجة ويجرج تحديد مكهنات السخزون/ -1
 كبشج مؽ بشؾد األصؾل الستجاولة والحؼ يكؾن عمى أنؾاع عجة تتزسؽ:



 .البزاعة السؾجؾدة في السدتؾدعات ومخاكد البيع والسرانع 
 .بزاعة األمانة وىي البزاعة السسمؾكة لمذخكة والسؾجؾدة لجػ وكبلء البيع 
 خازن الذخكة لكؽ ىشاك اتفاق عمى البزاعة بالظخيق وىي البزاعة التي لؼ ترل بعج لس

 تدميسيا محل البائع أؼ أنيا تعج مؽ الشاحية القانؾنية مؽ مستمكاتيا قبل ان ترل لسخازنيا.
 .البزاعة السسمؾكة لمذخكة ولكؽ مؾجؾدة في مدتؾدعات الكسارك أو في مدتؾدعات الغيخ 

 التكاليف الستعمقة بالسخزون/  -2
يف السختبظة بذخاء السخدون كالخسؾم الكسخكية وضخائب وتتزسؽ جسيع التكالتكاليف الذراء  . أ

متعمقة بحيازة السخدون بعج طخح الخرؼ  الشقل والتحسيل وأية مرخوفات أخخػ االستيخاد ومراريف 
 التجارؼ والتشديبلت والبشؾد السذابية األخخػ.

الذخكات الرشاعية وىي التكاليف الستعمقة بتحؾيل السؾاد األولية إلى مشتج تام في تكاليف التحهيل  . ب
 وتختبط مباشخة بؾحجات اإلنتاج وتتزسؽ:

  ..وىي كمفة العسل السباشخ السبحول لتحؾيل السؾاد األولية إلى مشتج تام الرشع.األجهر السباشرة 
  ..ىي التكاليف البلزمة لتحؾيل السؾاد األولية إلى مشتجات التكاليف الرشاعية غير السباشرة

الرشاعية غيخ السباشخة الثابتة والتي تحسل عمى وحجة السشتج ) مثل جاىدة لمبيع وىي التكاليف 
مرخوفات إنجثار وصيانة مباني السرشع ومعجاتو(، والتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الستغيخة 

والتي تحسل عمى الؾحجات السشتجة ) مثل األجؾر والسؾاد غيخ السباشخة(، وتكاليف أخخػ 
 يف االقتخاض.كتكاليف ترسيؼ السشتج، وتكال

ىشاك مجسهعة من التكاليف يشبغي استبعادىا وال تعد من ضسن كمفة السخزون ويعترف بيا 
 كتكاليف فترة وتقفل نياية الفترة في قائسة الدخل وىي: 

 .كمفة الفاقج غيخ العادؼ مؽ السؾاد واألجؾر والتكاليف الرشاعية 
 عسميات اإلنتاجية التي تدبق مخحمة تكاليف التخديؽ إال إذا كانت تمػ التكاليف ضخورية لم

 إنتاجية.
 .التكاليف اإلدارية التي ال تداىؼ في مشاولة السخدون 
 .تكاليف البيع 



المحاضرة الثانجة                                   2محاسبة متوسطة /  

 ثالثًا: طرق السحاسبة عن السخزون 

بة عؽ السخدون فاختيار طخيقة قياس تكمفة الكسيات مؽ أىؼ السذاكل التي تؾاجو السحاسب ىي كيفية السحاس
الرادرة مؽ السخازن كسبيعات لو أثخ كبيخ عمى تحجيج تكمفة البزاعة السباعة مؽ ناحية وعمى تحجيج تكمفة 
الكسيات الباقية كسخدون في نياية الفتخة مؽ ناحية أخخػ وأساس السذكمة ىشا ىؾ تفاوت أسعار الكسيات 

 الفتخة.السذتخاة عمى مجار 

 ومؽ أشيخ الظخق التي يسكؽ مؽ خبلليا قياس تكمفة البزاعة السباعة وتكمفة السخدون ىي :

 FIFOطخيقة الؾارد أوال صادر أوال  -
 LIFOطخيقة الؾارد أخيخا صادر أوال  -
 WAطخيقة السعجل السؾزون  -

د الستبعة حيث ويتؾقف كيفية احتداب تكمفة السبيعات وتكمفة السخدون آخخ الفتخة عمى طخيقة الجخ 
 يؾجج نغاميؽ لمجخد ىسا :

 نغام الجخد الجورؼ  -1
 نغام الجخد السدتسخ  -2

في عل ىحا الشغام يتؼ إجخاء جخد فعمي لمسخدون مخة واحجة فقط في نياية الفتخة السالية  نغام الجخد الجورؼ 
جخد السخدون وتحجيج  وبالتالي فأن تكمفة البزاعة السباعة يؤجل احتدابيا إلى نياية الفتخة حيث يتؼ إجخاء

 تكمفة البزاعة السباعة وتكمفة البزاعة الستبكية بالسخازن ) مخدون آخخ السجة(.

في عل ىحا الشغام يتؼ تدجيل حخكة كافة األصشاف السؾجؾدة بالسخازن برفة مدتسخة  نغام الجخد السدتسخ
ألصشاف وبالتالي يسكؽ ويخرص سجبلت ليحا الغخض يجون بيا الؾارد والرادر والخصيج لكل صشف مؽ ا

في أؼ تاريخ تحجيج تكمفة البزاعة السباعة حتى ذلػ التاريخ وكحلػ تكمفة السخدون الستبقي في ذلػ التاريخ 
وىحا ال يتحقق في عل نغام الجخد الجورؼ لمسخدون الحؼ يتظمب اإلنتغار إلى نياية الفتخة لتحجيج تكمفة 

 السخدون وتكمفة البزاعة السباعة.



 ؽ الشغام الجورؼ والشغام السدتسخالفخق بي

 يسكؽ تمخيص االختبلفات بيؽ نغامي الجخد الجورؼ والجخد السدتسخ مؽ حيث طبيعة كل مشيسا كسا يمي:

 الجرد السدتسر الجرد الدوري  نقطة اإلختالف
 دفتخؼ  فعمي نهع الجرد

لجشة جخد مؽ مؾعفي  القائسين بالجرد
 الذخكة

مدؤول السخازن بسجخد تخصيج 
 دجبلتال

 قميمة كثيخة عدد أصشاف البزاعة
 عالية مشخفزة قيسة البزاعة

عدد السدؤولين عن 
 البزاعة

 كثيخ قميل

كسا أن ىشاك مجسؾعة مؽ اإلختبلفات مؽ حيث السعالجات السحاسبية الستعمقة بالسخدون والتي تغيخ عشج 
خدون يشعكذ تأثيخىا في سجبلت تظبيق نغام الجخد الجورؼ ونغام الجخد السدتسخ في السحاسبة عؽ الس

 الذخكة ويسكؽ تحجيج أىؼ ىحه الفخوقات وكسا يمي:

 الجرد السدتسر   دوري الجرد ال العسمية 
 شراء بزاعة  -1

 
 

 رد بزاعة مذتراة   -2
 ) مردودات السذتريات (     

 
 بيع بزاعة   -3

 
 
 
 
 
 
 
 

 السذتريات /  من حـ
 الدائشهن الرشدوق أو الى حـ / 

 
 الدائشهن  أوالرشدوق  من حـ/ 
 م . السذتريات  /الى حـ 

 
 السديشهن  أوالرشدوق من حـ/ 
 السبيعات  الى حـ/ 

 
 
 
 
 
 

 البزاعة /  من حـ
 الرشدوق أو الدائشهن /  الى حـ

 
 الدائشهن  أوالرشدوق من حـ/ 

 البزاعة حـ/  الى
 

  يكهن ذلك بقيدين:
 األول بدعر البيع 

 أوالرشدوق من حـ/    
 السديشهن 

 السبيعات  الى حـ/    



 
 
 
 

 
 

 رد بزاعة مباعة  -4
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 م . السبيعات  من حـ/ 
 السديشهن  أوالرشدوق  الى حـ/ 

 
 الثاني    بالكمفة 

 كمفة البزاعة السباعة من حـ/ 
 البزاعة الى حـ/          

 
  :يكهن بقيدين

 األول  بدعر البيع 
  السبيعاتم .  من حـ/  
 أوالرشدوق  الى حـ/  

 السديشهن 
 

 بالكمفة  الثاني 
 البزاعة  من حـ/   
كمفة البزاعة الى حـ/   

 السباعة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  2018مثال: عيخت األرصجة التالية في سجبلت شخكة الشؾر خبلل الدشة السالية 

ديشار  12وحدة بكمفة  100 مخزون أول السدة
 لمهحدة 

 ديشار 1200

ديشار  12وحجة بكمفة  900 مذتريات
 ؾحجة لم

 ديشار 10800

 ديشار 600 ديشار لمؾحجة 12وحجة بكمفة  50 مردودات السذتريات
ديشار  24وحجة بدعخ  600 السبيعات

 لمؾحجة
 ديشار 14400

 ديشار 2400 وحجات 10 مردودات السبيعات
ديشار  12وحجة بكمفة  400 مخزون آخر السدة

 لمؾحجة 
 ديشار 4800

 

 ة البلزمة بظخيقتي الجخد الجورؼ والجخد السدتسخالسظمؾب: تدجيل قيؾد اليؾمي 

 

  الحل

 الجرد السدتسر  ي دور الجرد ال العسمية 
 شراء بزاعة  -1

 
 

 مردودات السذتريات   -2
 
 
 
 

 السذتريات /  حـ 10800
 الدائشهن حـ /   10800

 
 الدائشهن  حـ/ 600

 م . السذتريات /حـ  600
 
 
 

 البزاعة /  حـ10800
 الدائشهن /  حـ 10800

 
 الدائشهن حـ/  600

 البزاعةحـ/  600
 
 
 



 بيع بزاعة   -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رد بزاعة مباعة  -4

 السديشهن حـ/  14400
 السبيعات حـ/  14400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 م . السبيعات  حـ/  2400
 السديشهن  حـ/  2400

  يكهن ذلك بقيدين:
 األول بدعر البيع 

 السديشهن حـ/  14400   
 السبيعات حـ/  14400

 
 الثاني    بالكمفة 

كمفة البزاعة حـ/ 7200
 السباعة 
 البزاعة حـ/  7200         

 
  :يكهن بقيدين

 األول  بدعر البيع 
  لسبيعاتم . ا حـ/  2400 

 السديشهن  حـ/ 2400
 

 بالكمفة  الثاني 
 البزاعة  حـ/  120

كمفة البزاعة حـ/ 120  
 السباعة 

 
 

 

 

 
ضرة الثالثةالمحا       2محاسبة متوسطة /   



 FIFOصادر أوال  -طخيقة الؾارد أوال

تقتزي ىحه الظخيقة إن الدمع والبزائع التي يتؼ شخاؤىا أوال سيتؼ بيعيا أوال وىحا يعشي إن السخدون الستبقي 
في نياية الفتخة ىؾ مؽ البزاعة السذتخاة حجيثًا أما كمفة البزاعة السباعة فدتكؾن مؽ كمفة الؾحجات السذتخاة 

أؼ إن ىحه الظخيقة تؤدؼ إلى أن تكؾن كمفة السخدون آخخ السجة بأحجث األسعار بيشسا تكؾن كمفة  أوال،
 الؾحجات السباعة بأقجم األسعار. ومؽ نتائج ىحه الظخيقة:

 عيؾر السخدون في السيدانية وكذف الجخل بكمفة أقخب إلى أسعار الدؾق. -1
خيقة ال تحقق مقابمة سميسة بيؽ التكاليف في حالة ارتفاع السدتؾػ العام لؤلسعار فأن ىحه الظ -2

واإليخادات وتربح األرباح مبالغ فييا بدبب أرتفاع كمفة السخدون آخخ السجة وانخفاض كمفة 
 البزاعة السباعة.

  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــال:
 -: 2018التجارية لعام  مانياستخخجت البيانات التالية مؽ سجبلت شخكة األ

 ديشار لمؾحجة الؾاحجة.100وحجة بدعخ 2500أول السجة  مخدون  -1
 ديشار لمؾحجة. 260وحجة بدعخ  1400تؼ شخاء  15/2 في -2
 ديشار لمؾحجة. 270وحجة بدعخ  800تؼ شخاء  10/4ي ف -3
 وحجة. 700تؼ بيع  28/5في  -4
 وحجة. 860تؼ بيع  13/7في  -5
 ديشار لمؾحجة الؾاحجة. 300وحجة بدعخ  100تؼ شخاء  10/8 في -6
 وحجة. 1000تؼ بيع  24/9في  -7
 وحجة. 1900تؼ بيع  1/11في  -8
 ديشار لمؾحجة الؾاحجة. 280وحجة بدعخ  600تؼ شخاء  25/12في  -9

( FIFOصادر أوال )  -احتداب كمفة البزاعة السباعة وكمفة السخزون بطريقة الهارد أوال السطمهب..
 وحدب نظام الجرد السدتسر.

 

 



 

 

  ـل:الحــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ
الؾارد السخدني/ 

 السذتخيات
 الرادر السخدني/ السبيعات

السخدون الدمعي / رصيج آخخ 
 السجة

 قيسة سعخ كسية قيسة سعخ كسية قيسة سعخ كسية
1/1       250

0 
100 25000

0 
15/2 140

0 
26
0 

36400
0 

   390
0 

2500x
100 

1400x
260 

61400
0 

10/4 800 27
0 

21600
0 

   470
0 

2500x
100 

1400x
260 
800x270 

83000
0 

28/5    700 100 70000 400
0 

1800x
100 

1400x
260 
800x270 

76000
0 

13/7    860 100 86000 314
0 

940x100 
1400x
260 
800x270 

67400
0 



10/8 100 30
0 

30000    324
0 

940x100 
1400x
260 
800x270 
100x300 

70400
0 
 

24/9    100
0 

940x100 
60x260 

10960
0 

224
0 

1340x
260 
800x270 
100x300 

59440
0 

1/11    190
0 

1340x
260 
560x270 

49960
0 

340 240x270 
100x300 

94800 

25/
12 

600 28
0 

16800
0 

   940 240x270 
100x300 
600x280 

26280
0 

السجسؾ 
 ع

290
0 

  446
0 

 76520
0 

940  26280
0 

 

 وحجة 4460إجسالي الؾحجات السباعة = 

 ديشار 765200كمفة البزاعة السباعة= 

 وحجة 940عجد وحجات مخدون آخخ السجة= 

 ديشار 262800كمفة مخدون آخخ السجة= 

 الـــــــــــــــمث



ص ببزاعة إحجػ الذخكات خبلل الدشة السالية فيسا يمي السعمؾمات الستعمقة بحخكة الؾارد والرادر الخا
2019 : 

 الدعخ كمفة الؾحجة عجد الؾحجات التفاصيل التاريخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 6000 مذتخيات 3/1
 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5000 مبيعات 13/3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 800 لسبيعاتمخدودات ا 14/4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 4500 مذتخيات 15/5

16/6 
مخدودات 
 السذتخيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 900

 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5000 مبيعات 17/7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 2500 مذتخيات 18/8

 

السظمؾب/ إثبات قيؾد اليؾمية البلزمة وترؾيخ حداب البزاعة عمى فخض إن العسميات تست عمى 
صادر أوال في تدعيخ البزاعة ونغام الجخد السدتسخ  -الحداب وأن الذخكة تدتخجم طخيقة الؾارد أوال

 ديشار لمؾحجة الؾاحجة. 15وحجة بكمفة  2000ىؾ  1/1/2019وإن رصيج البزاعة في 

 حـــــــــــــــــــــل/ال

  3/1بتاريخ  -1
 (x 10 6000)  ح/ البزاعة  60000

 ح/ الجائشؾن  60000     
  عؽ مذتخيات باآلجل     

 
  13/3بتاريخ   -2

 (5000x 15)  القيج األول بدعخ البيع:



 ح/ السجيشؾن  75000  
 ح/ السبيعات 75000      
   إثبات بيع بزاعة باآلجل    

 
 

 عخ الكمفة:القيج الثاني بد
(+ ) x15 =30000 2000ح/ كمفة البزاعة السباعة                    ) 60000
3000x10=30000) 

 ح/ البزاعة60000   
 بيع بزاعة بالكمفة      

 
  14/4بتاريخ  -3

 القيج األول بدعخ البيع:         
 (800x 15)  ح/ مخدودات السبيعات12000

 ح/ السجيشؾن  12000     
 ودات السبيعات بدعخ البيعإثبات مخد  

 القيج الثاني بالكمفة:
 (800x 10)  ح/ البزاعة 8000 

 ح/ كمفة البزاعة السباعة 8000     
     إثبات مخدودات السبيعات بالكمفة   
 

 15/5بتاريخ  -4
 

 (4500x 8) ح/ البزاعة  36000



 ح/ الجائشؾن  36000       
     عؽ مذتخيات باآلجل      

 
  16/6بتاريخ  -5

 (900x 8ح/ الجائشؾن                            ) 7200
 ح/ البزاعة 7200     

    عؽ مخدودات السذتخيات  
 
 

  17/7بتاريخ  -6
 القيج األول بدعخ البيع:

 (5000x18) ح/ السجيشؾن 90000
 ح/ السبيعات 90000   
   إثبات بيع بزاعة بدعخ البيع  

 (3800x10= 38000 ( + )1200x8 =9600القيج الثاني بالكمفة :    ) 
 ح/ كمفة البزاعة السباعة 47600 

 ح/ البزاعة 47600    
     عؽ بيع بزاعة بالكمفة   
 

  18/8بتاريخ  -7
 (2500x 14) ح/ البزاعة 35000

 ح/ الجائشؾن  35000   
 إثبات مذتخيات باآلجل   

 



 ح/ البزاعة
دائؽ            مجيؽ                                                 

 الكسية الكيسة البيان الكسية الكيسة البيان
كمفة البزاعة  13/3

 السباعة
الخصيج 1/1/2019 5000 60000  30000 2000 

الجائشؾن  16/6 الجائشؾن  3/1 900 7200   60000 6000 
كمفة البزاعة  17/7

 السباعة
كمفة البزاعة  14/4 5000 47600

 السباعة
8000 800 

جائشؾن ال 15/5     36000 4500 
الجائشؾن  18/8     35000 2500 

الخصيج 31/12/2019  54200 4900    
 15800 169000 السجسؾع 15800 169000 السجسؾع

 

 المحاضرة الرابعة                                   2محاسبة متوسطة /

 

    LIFOصادر اوال   -طخيقة الؾارد أخيخا

الدمع والبزائع التي تذتخػ مؤخخًا ىي التي تباع أواًل وىحا يعشي أن السخدون بسؾجب ىحه الظخيقة فأن  
الدمعي الستبقي في نياية الفتخة ىؾ مؽ البزاعة السذتخاة قجيسا ) أواًل( أما كمفة البزاعة السباعة فتكؾن مؽ 

الظخيقة تؤدؼ إلى   كمفة الؾحجات السذتخاه أخيخًا ، لحلػ في حالة أرتفاع السدتؾػ العام لؤلسعار فأن ىحه
عيار كمفة البزاعة السباعة بأحجث األسعار بيشسا تغيخ قيسة مخدون آخخ السجة باقجم األسعار أؼ إن ىحه إ

الظخيقة تؤدؼ إلى تخفيض اإليخادات الستسثمة بكيسة مخدون آخخ السجة لكؾنو يغيخ بأسعار قجيسة وارتفاع 
 التكاليف الستسثمة بكمفة البزاعة السباعة.



) السخدون( باستعساليا  2حغة: إن ىحه الظخيقة لؼ تعج معتسجة وال يدسح السعيار السحاسبي الجولي رقؼ مبل
 2005اعتبارًا مؽ 

 السالية الدشة خالل الذركات إلحدى X بالسادة والستعمقة التالية اتالبيان إليك قدمت /مثــــــــــــــــــــــــــــال 
2018:  

 ديشار لمؾحجة 500وحجة بدعخ  10000كان الخصيج  1/1في  -1
 ديشار لمؾحجة 550وحجة بدعخ  6000مذتخيات  5/2ي ف -2
 وحجة 4000مبيعات  10/3في  -3
 وحجة 5000مبيعات  2/4في  -4
 وحجة 3000مبيعات  17/5في  -5
 ديشار لمؾحجة 600وحجة بدعخ  8000مذتخيات  26/6 في -6
 ديشار لمؾحجة 650وحجة بدعخ  7000مذتخيات  25/8 في -7
 وحجة 5000بيعات م 20/10في  -8
 وحجة 6000مبيعات  30/11في  -9

 الجرد ونظام Lifo  طريقة باستخدام الدمعي السخزون  وكمفة السباعة البزاعة كمفة احتداب  .. السطمهب
 السدتسر

 

  الحـــــــــــــــــل/

 التاريخ
 سجةالسخدون الدمعي / رصيج آخخ ال الرادر السخدني/ السبيعات الؾارد السخدني/ السذتخيات

 قيسة سعخ كسية قيسة سعخ كسية قيسة سعخ كسية
1/1       10000 500 5000000 

5/2 6000 550 3300000    16000 10000x 500 

6000x   550 

8300000 

10/3    4000 550 2200000 12000 10000x 500 

2000x 550 

6100000 

2/4    5000 2000x 550 

3000x500 

2600000 7000 500 3500000 

17/5    3000 500 1500000 4000 500 2000000 

26/6 8000 600 4800000    12000 4000x500 

8000 x  600 

6800000 

 

25/8  7000 650 4550000    19000 4000x500 11350000 



8000 x  600 

7000 x650   

20/10    5000 650 3250000 14000 4000x500 

8000 x  600 

2000 x650   

8100000 

30/11    6000 2000x650 

4000x 600 

3700000 8000 4000x500 

4000x 600 

4400000 

1325000  23000   21000 المجمىع

0 

8000  4400000 

 

 وحجة 23000إجسالي الؾحجات السباعة = 

 ديشار 13250000كمفة البزاعة السباعة= 

 وحجة 8000عجد وحجات مخدون آخخ السجة= 

 ديشار  4400000كمفة مخدون آخخ السجة= 

 

 مثـــــــــــــال / 

 -:الثاني كانىن شهر خالل التجاريت الشركاث إلحذي تالبضاع بحركت الخاصت المعلىماث يلي فيما

 دينار للىحذة. 3وحذة بسعر  2000 1/1رصيذ البضاعت في  -1

 دينار للىحذة. 10وحذة بسعر  5000كانج المشترياث  9/1في  -2

 وحذة. 4000كانج المبيعاث  12/1في  -3

 دينار للىحذة. 8وحذة بسعر  6000كانج المشترياث  14/1في  -4

 دينار للىحذة. 12وحذة بسعر  2000مشترياث كانج ال 16/1في  -5

 وحذة. 8000كانج المبيعاث  22/1في  -6

 صادر -أخيرا الوارد تطريقح المدج آخر تضاعح وكلفح المثاعح الثضاعح كلفح احتساب  المطلوب..

 .(المستمر الجرد  - الدوري الجرد ) نظام وحسة  ( LIFO (أوال

 

 دوريال الجرد نظام -1   / الحــــــــــــل



 المشترياث + المذة أول بضاعت  للبيع= المعروضت البضاعت وحذاث عذد

 وحذة 15000 =2000 + 6000 + 5000 + 2000 =                                           

 وحذة 12000 = 8000 + 4000 = المباعت البضاعت وحذاث عذد

 وحذة 3000 = 12000 -15000 =  ( السلعي المخزون ) المذة آخر بضاعت وحذاث عذد

 وحذة 12000 / المباعت البضاعت كلفت

16/1       2000   x 12 = 24000 دينار 

14/1       6000  x  8 =  48000 دينار 

9/1         4000  x 10 = 40000 دينار 

  المباعت البضاعت كلفت                            ناردي 112000      وحذة 12000            

 وحذة 3000 / المذة آخر بضاعت كلفت

9/1    1000   x 10 = 10000 دينار 

1/1   2000  x   3= 6000 دينار 

 لعيالس المخزون كلفت                              دينار 16000      وحذة 3000        

 

 

 

 

 

 



المحاضرة الخامسة                                      2محاسبة متوسطة   

 

  W.Aطخيقة السعجل السؾزون 

ُتعج ىحه الظخيقة األندب عشج مدػ سجبلت السخدون وفقًا لشغام الجخد السدتسخ إذ يجخؼ إحتداب معجل  
السخدون  مؾزون لكمفة الؾحجة الؾاحجة مؽ السخدون بعج كل عسمية شخاء وعشج سحب أو بيع أؼ كسية مؽ

تحتدب كمفتو بزخب السعجل السؾزون الججيج في الكسية السباعة أو السدحؾبة. تدتعسل ىحه الظخيقة في 
الحاالت التي يكؾن فييا السخدون متجانذ في طبيعتو السادية أو إن أسعار شخاء البزاعة متقمبة صعؾدًا 

 تقمبات عمى كل مؽ كمفة السخدون والخبح.وىبؾطًا إذ إن استعسال ىحه الظخيقة يؤدؼ إلى تقميص آثار تمػ ال

بسؾجب ىحه الظخيقة يتؼ استخخاج كمفة السخدون الدمعي ) بزاعة آخخ السجة( وكمفة البزاعة السباعة    
 وفقًا لآلتي:

 في حالة نظام الجرد الدوري   

 تزخب عجد وحجات بزاعة أول السجة والسذتخيات في سعخ الذخاء لمؾحجة. -1
ستيا عمى عجد الؾحجات فشحرل عمى متؾسط  الكمفة لمؾحجة الؾاحجة أو السعجل يتؼ جسع الشتائج وقد -2

 السؾزون.
تزخب عجد وحجات مخدون آخخ السجة في الستؾسط نحرل عمى كمفة مخدون آخخ السجة )  -3

 السخدون الدمعي(.
 تزخب عجد وحجات البزاعة السباعة في الستؾسط نحرل عمى كمفة البزاعة السباعة. -4

 الجرد المستمر في حالة نظام 

 ندتخجم البظاقة السخدنية ويتؼ احتداب السعجل السؾزون بعج كل عسمية شخاء وفقًا لمسعادلة التالية:             

  قيسة الخصيج + قيسة الؾاردالسعجل السؾزون=  
 كسية الخصيج + كسية الؾارد                  



 
 

 
 
 
 

 مثــــــــــــــــــــــــــال /     قدمت إليك البيانات التالية الخاصة بذركة الدرة  لمعام 2019 :

 الهحدة تكمفة الهحدات عدد البيان التاريخ
 2000 5000 الرصيد 1/1
 4000 2500 مذتريات 4/2
 3000 4000 مذتريات 14/3
 1500 6000 مذتريات 27/4
 ــــــــــــــــــــــــــ 4500 مبيعات 30/7
 ــــــــــــــــــــــــــــ 5500 مبيعات 15/9
 2000 3400 مذتريات 18/10

 

 الذركة أن عمست إذا الدمعي السخزون  وكمفة السباعة البزاعة كمفة احتداب : السطمهب
 .(السدتسر – الدوري  )الجرد ونظام السهزون  السعدل طريقة تدتخدم

  الحـــــــــــــل

  الدوري  الجرد نظام-1
 وحدات عدد + السدة أول رصيد وحدات عدد = مبيعل السعروضة البزاعة وحدات عدد

 السذتريات
 وحدة 20900 =3400 +6000 +4000 + 2500 +5000 =         



 وحدة 10000 =5500+4500 = السباعة البزاعة وحدات عدد
 وحدة 10900 =10000 -20900 = الدمعي السخزون  وحدات عدد

 
 الهاحدة الهحدة كمفة متهسط
5000 x 2000= 000.10.000 ديشار 
2500 x 4000 = 10.000.000 ديشار 
4000 x 3000 = 12.000.000 ديشار 
6000 x 1500 = 9.000.000 ديشار 
3400 x2000= 6.800.000 ديشار 

 ديشار  47.800.000      وحدة 20900
 الهاحدة لمهحدة ديشار 2287.09 =20900 ÷ 47800000 = السهزون  السعدل

 ديشار x 2287.09 = 22.870.900 وحدة 10000 = السباعة البزاعة كمفة
 ديشار x 2287.09 = 24.929.281 وحدة 10900 = الدمعي السخزون  كمفة

 السدتسر الجرد نظام-2

 التاريخ
 السخدون الدمعي / رصيج آخخ السجة الرادر السخدني/ السبيعات الؾارد السخدني/ السذتخيات

 قيسة سعخ كسية قيسة سعخ كسية قيسة سعخ كسية
1/1       5000 2000 10000000 

4/2 2500 4000 10.000.000    7500 2666.67 20000025 

14/3 4000 3000 12000.000    11500 2782.61 32000015 

27/4 6000 1500 9000.000    17500 2342.86 41000050 

30/7    4500 2342.86 10542870 13000 2342.86 30457180 

15/9    5500 2342.86 12885730 7500 2342.86 17571450 

 

18/10  3400 2000 6800.000    10900 2235.91 24371419 

المجمى

 ع

1590

0 

 37.800.000 10000  23.482.600 10900  24371419 

 

 قيسة الخصيج + قيسة الؾارد=  4/2السعجل السؾزون بتاريخ  



 كسية الخصيج + كسية الؾارد                

     =00100000  +10000000     
           500  +2500 

 ديشار  2666.67= 

 12000000+  20000025=  14/3السعجل السؾزون بتاريخ  
        7500  +4000 

 ديشار 2782.61=                     

 9000000+  32000015=    27/4السعجل السؾزون بتاريخ  
      11500  +6000 

 ديشار 2342.86=     

 6800000+  17571450=   18/10سعجل السؾزون بتاريخ ال 

                                       7500  +3400 

 ديشار 2235.91=                               

 ملاحظت : جم اسحخراج المعدل الموزون وفقاً لعدد مراث المشحرياث فقط.

بعج  2018في مخازن شخكة تجارة الحبؾب خبلل عام اآلتي بيانات السخدون مؽ محرؾل القسح   /1ىجية 
 أن استمست كسيات مؽ القسح السحمي واألجشبي بأسعار وتؾاريخ مختمفة كانت تفاصيميا كاآلتي:

 إجسالي الكيسة سعخ الظؽ الكسية / طؽ التاريخ
1/1 2000 2700 5400.000 
1/2 2000 3000 6000.000 
15/3 1000 3300 3300.000 



14/5 3000 2900 8700.000 
15/8 1500 2500 3750.000 

 000.150.27  9500 السجسؾع
 طؽ لذخكة السظاحؽ الحجيثة. 8000وقج باعت الذخكة خبلل العام  

احتداب كمفة البزاعة السباعة وكمفة السخدون الدمعي مؽ القسح بافتخاض إن الذخكة تدتخجم  السظمؾب/
 ؼ.طخيقة السعجل السؾزون ونغام الجخد الجور 

طؽ كانت  8000بافتخاض نفذ بيانات السثال الدابق وإن مبيعات الذخكة مؽ القسح البالغة  /2ىجية 
 تفاصيميا كاآلتي:

 السبيعات
 الكسية/ طؽ التاريخ

25/2 2500 
15/4 2000 
25/5 2500 
20/8 1000 

 8000 السجسؾع
ظخيقة السعجل السؾزون ونغام الجخد احتداب كمفة البزاعة السباعة وكمفة السخدون الدمعي ب السظمؾب/
 السدتسخ

 

 

 



المحاضرة السادسة         2محاسبة متوسطة عربي   

 

فيسا يمي السعمؾمات الستعمقة بحخكة البزاعة ألحجػ الذخكات خبلل الدشة  مثال شامل/  
 :2018السالية 

 ديشار لمؾحجة الؾاحجة. 50وحجة بدعخ  3000ىؾ  1/1/2018كان رصيج البزاعة في  -1
 كانت السذتخيات خبلل الفتخة كسا يمي: -2
 ديشار لمؾحجة. 30وحجة بدعخ  8200      15/3 -
 ديشار لمؾحجة. 50وحجة بدعخ  6000      19/5 -
 ديشار لمؾحجة. 42وحجة بدعخ  4000       1/6 -
 ديشار لمؾحجة.   38وحجة بدعخ  6500     28/6 -
 كانت السبيعات خبلل الفتخة كسا يمي: -3
 وحجة. 5000        16/4 -
 وحجة. 6500        28/4 -
 وحجة. 3000        16/6 -

W.A- السظمؾب/ إحتداب كمفة البزاعة السباعة وكمفة السخدون الدمعي باستخجام طخيقة )   
FIFO -LIFO.وحدب  نغام الجخد الجورؼ ) 

 الحــــــــــــــــــل 

 FIFOصادر أوال  -طخيقة الؾارد أوال -1



= 6500+ 4000+ 6000+ 8200+ 3000ة لمبيع= عجد وحجات البزاعة السعخوض
 وحجة 27700

 وحجة 14500=  3000+ 6500+ 5000عجد وحجات البزاعة السباعة = 
 وحجة 13200عجد وحجات السخدون الدمعي = 

 
 

 كمفة البزاعة السباعة: 
3000  X 50 =150000 ديشار 
8200 X 30 =246000 ديشار 
3300 X50 =165000 ديشار 

 ديشار            كمفة البزاعة السباعة 561000   وحجة   14500
 كمفة السخدون الدمعي:

2700 X  50   =135000 ديشار 
4000 X42     =168000 ديشار 
6500 X38    =247000 ديشار 

 ديشار          كمفة السخدون الدمعي 550000وحجة        13200
 
 LIFOصادر أوال  –طخيقة الؾارد أخيخا  -2

= 6500+ 4000+ 6000+ 8200+ 3000البزاعة السعخوضة لمبيع= عجد وحجات 
 وحجة 27700

 وحجة 14500=  3000+ 6500+ 5000عجد وحجات البزاعة السباعة =     



 وحجة 13200عجد وحجات السخدون الدمعي =     
   
 كمفة البزاعة السباعة: 

28/6    6500 X 38 =247000 ديشار 
1/6      4000 X42 =168000 ارديش 

19/5    4000X 50 =200000 ديشار 
 كمفة البزاعة السباعة ديشار         615000وحجة        14500         

 
 

 كمفة السخدون الدمعي: 
19/5      2000 X 50 =100000 ديشار 
15/3      8200 X 30 =246000 ديشار 
1/1       3000 X 50 =150000 ديشار 

 ديشار         كمفة السخدون الدمعي 496000 وحجة       13200          

 W.Aطخيقة السعجل السؾزون    -3
3000   X 50 =150000 ديشار 
8200 X 30  =246000 ديشار 
6000 X50  =300000 ديشار 
4000 X 42 =168000 ديشار 
6500 X38 =247000 ديشار 

 ديشار 1111000وحجة       27700



  
 40.108وحجة =  27700÷ ديشار  1111000السعجل السؾزون لمؾحجة الؾاحجة= 

 ديشار لمؾحجة الؾاحجة
 

 ديشار 581,566ديشار =  X 40.108وحجة  14500كمفة البزاعة السباعة = 
 

 ديشار 529,425.6ديشار =  X 40.108وحجة  13200كمفة بزاعة آخخ السجة =      

 
المحاضرة السابعة                2محاسبة متوسطة عربي   

 ثاني ... جرد الموجودات الثابجة واندثارثهاالفصل ال

تعج السؾجؾدات الثابتة مؽ السؾجؾدات اليامة في أؼ مذخوع صشاعي أو تجارؼ أو خجمي وتعخف 
السؾجؾدات التي تقتشييا الؾحجة االقترادية لبلستفادة مشيا في العسميات اإلنتاجية لفتخات محاسبية ابأنيا تمػ 

 السباني والسكائؽ وغيخىا. وأؼ مؾجؾد ثابت يجب أن تتؾفخ بو صفتان ىسا:و و تتجاوز الدشة مثل األراضي 

 أن يكؾن الغخض مؽ الحرؾل عميو ىؾ استخجامو في الشذاط وليذ إعادة بيعو. .1
أن يكؾن عسخه اإلنتاجي طؾيل ندبيا ويستج ألكثخ مؽ سشة واحجة وبالتالي يجب تؾزيع كمفة  .2

 مؽ خجماتيا. السؾجؾدات الثابتة عمى الدشؾات السدتفيجة

 خرائص السؾجؾدات الثابتة:

 تتسيد بانيا ذات صفة مادية ممسؾسة. .1
 تكؾن مداىستيا في العسمية اإلنتاجية ألكثخ مؽ فتخة محاسبية ألخخػ. .2



 تكؾن ليا قيسكة متشاقرة بدبب االنجثار عجا الخاضي. .3
 يتؼ اقتشاؤىا لغخض االستفادة مشيا في العسمية اإلنتاجية وليذ بقرج البيع. .4

 طخق اكتداب السؾجؾدات الثابتة:     

 يتؼ اثبات القيج التالي الذخاء نقجا: .1
xx)ح/ السؾجؾد الثابت ) حدب نؾعو 
   xxح/ الشقجية 

في حالة االستفادة مؽ الخرؼ الشقجؼ: في حاالت متعجدة يتؼ شخاء مؾجؾد ثابت بخرؼ نقجؼ نتيجة  . أ
ة معيشة لحلػ فأن قيسة السؾجؾد ستغيخ عمى لجفع الؾحجة االقترادية قيسة السؾجؾد خبلل فتخة زمشي

 أساس سعخ الذخاء قبل طخح الخرؼ الشقجؼ ويدجل الخرؼ الشقجؼ كايخاد في حداب الجخل )أ.خ(.
في حالة عجم االستفادة مؽ الخرؼ الشقجؼ: في ىحه الحالة يثبت قيسة السؾجؾد بدعخ الكمفة بعج  . ب

 السحاسبية.الخرؼ ويحسل الخرؼ كخدارة عمى حداب أ.خ لمفتخة 
 
 

مميؾن ديشار بذخوط دفع )  24اشتخت شخكة الياسخ الرشاعية ماكشة بسبمغ  1/6/2019بتاريخ  مثال/
 يؾم( . 5مجة  -5%

احتداب كمفة السؾجؾد اثبات القيؾد البلزمة في سجبلت الذخكة عمى أساس) االستفادة مؽ  السظمؾب..
 عجم االستفادة مؽ الخرؼ الشقجؼ(. -الخرؼ الشقجؼ

 حالة االستفادة مؽ الخرؼ الشقجؼ: في -1
 ح/ الساكشة 24000000

 %(24000000x5ح/ الخرؼ الشقجؼ ) 1200000        
 ح/ الشقجية  22800000        

 اثبات قيسة السؾجؾد بعج االستفادة مؽ الخرؼ الشقجؼ
 



 ح/ الخرؼ الشقجؼ) خرؼ مكتدب( 1200000
 ح/ أ.خ 1200000       

 في حداب أ.خاقفال الخرؼ السكتدب 
 

 في حالة عجم االستفادة مؽ الخرؼ الشقجؼ: -2

 ح/ الساكشة22800000

 ح/ الخرؼ الشقجؼ1200000

 ح/ الشقجية24000000          

 اثبات كمفة الساكشة في الدجبلت

 ح/أ.خ1200000

 ح/ الخرؼ الشقجؼ 1200000   

 قفل الخرؼ الشقجؼ في حداب أ.خ

 

ذتخية عمى تدجيج قيسة األصؾل السذتخاة عمى أقداط مقابل فائجة قج تتفق الذخكة الس الذخاء باآلجل: .2
 تحسل عمى ىحه االقداط تجفع عشج تدجؼ كل قدط.

ديشار وحسميا البائع بفائجة  250000اشتخت شخكة أور لمرشاعات اليشجسية معجات ججيجة بكيسة  مثال/
خؼ تدجيج الستبقي بأربعة ديشار نقجا كعخبؾن عمى أن يج 50000% مؽ قيستيا وقج دفعت الذخكة 10

 أقداط متداوية تجفع في نياية كل فتخة مالية.

 اثبات دفعات تدجيج قيسة السعجات. -2اثبات قيج شخاء السعجات في سجبلت الذخكة.   -1 السظمؾب:



 قيج الذخاء: -1
 الكيسة الكمية لمذخاء 250000

 ( العخبؾن 50000)
 داطالسبمغ الستبقي والحؼ سيجخؼ تدجيجه باق 200000

 ديشار 50000= 4÷200000مبمغ كل قدط = 
 ح/ السعجات 250000
 ح/ الشقجية50000        
 ح/ الجائشؾن 200000        
 شخاء معجات باآلجل        

 تدجيل الجفعات :  -2
 عشجما يكؾن اإلتفاق بجفع الفائجة مع كل قدط يدجل القيج التالي في نياية كل سشة:

 ح/ الجائشؾن  50000
 ائج مجيشةح/ فؾ  5000
 ح/ الشقجية55000       

 عشجما يكؾن االتفاق عمى دفع الفائجة كاممة مع القدط األخيخ يدجل القيج التالي :
 ح/ دائشؾن 50000
 ح/ فؾائج مجيشة20000
 ح/ الشقجية 70000        

 دفع القدط األخيخ مؽ قيسة السعجات مع الفائجة السدتحقة
 

ؼ شخاء السؾجؾدات الثابتة عؽ طخيق إصجار أسيؼ وىشاك ثبلث قج يت الذخاء عؽ طخيق إصجار أسيؼ: -3
 احتساالت تتعخض ليا الذخكات عشج المجؾء إلى ىحه الظخيقة ىي:

 عشجما يتؼ إصجار أسيؼ بكيسة سؾقية أعمى مؽ الكيسة األسسية يكؾن الفخق عبلوة إصجار األسيؼ. . أ
 يكؾن الفخق خرؼ إصجار األسيؼ.عشجما يتؼ إصجار أسيؼ بكيسة سؾقية أقل مؽ الكيسة األسسية   . ب



 عشجما يتؼ إصجار أسيؼ بكيسة سؾقية مداوية لمكيسة األسسية ال تتكؾن عبلوة أو إصجار. . ت

( مميؾن سيؼ وبكيسة اسسية 10قامت شخكة الخوان بذخاء آالت ومعجات عؽ طخيق إصجار أسيؼ ) مثال/   
 ( عمى التؾالي.10 -8 -15ديشار لمديؼ الؾاحج، وقج بمغت الكيسة الدؾقية لؤلسيؼ )  10

 إثبات عسمية الذخاء في سجبلت شخكة الخوان في عل االحتساالت الثبلث. السظمؾب:ا

 االحــــــــــــــــــــــــــــل /    الحالة األولى:

 ح/ آالت ومعجات150000000  
 ح/ رأس السال / أسيؼ عادية100000000         
 ح/ عبلوة إصجار 50000000        

 إثبات قيج شخاء ىبلت ومعجات عؽ طخيق إصجار أسيؼ عادية بعبلوة   
 

 ح/ عبلوة إصجار  50000000
 ح/ أ.خ50000000        

 غمق حداب عبلوة اإلصجار بحداب أ.خ  
 

 االحالة الثانية:

 ح/ آالت ومعجات80000000
 ح/ خرؼ إصجار األسيؼ20000000

 ح/ رأس السال / أسيؼ عادية 10000000      
 إثبات قيج شخاء آالت ومعجات عؽ طخيق إصجار أسيؼ عادية  بخرؼ إصجارا

 ح/ أ.خ20000000
 ح/ خرؼ اإلصجار20000000      



 غمق حداب الخرؼ بخداب أ.خ     
 االحالة الثالثة: 
 ح/ آالت ومعجات100000000

 ح/ رأس السال / أسيؼ عادية100000000     
 أسيؼ إثبات شخاء آالت ومعجات عؽ طخيق إصجار

في بعض األحيان تمجأ الذخكات إلى الحرؾل عمى السؾجؾدات الثابتة عؽ طخيق  اإلنذاء الحاتي: -4
 االعتساد عمى األمكانيات الحاتية مؽ خبلل اإلنذاء الحاتي وتبعا لحلػ تتكؾن ثبلث حاالت ىي:

حداب ججيج يدسى إذا كانت كمفة اإلنذاء الحاتي اعمى مؽ كمفة السقاول الخارجي يتكؾن  الحالة األولى
 خدارة اإلنذاء الحاتي.

مميؾن ديشار)  225مثال/ قامت شخكة األبخاج السشيخة بإنذاء مباني عؽ طخيق اإلمكانيات الحاتية بكمفة 
مميؾن مراريف أخخػ( في حيؽ بمغت كمفة تمػ السباني في  45مميؾن أجؾر،  80مميؾن مؾاد،  100

 السظمؾب.. تدجيل القيج البلزم ديشار. مميؾن  190حالى االعتساد عمى مقاول خارجي 

 ح/ السباني 190000000 
 ح/ خدارة اإلنذاء الحاتي35000000

 ح/ مؾاد100000000          

 ح/ أجؾر80000000          

 ح/ م. أخخػ 45000000         
 إثبات قيج اإلنذاء الحاتي          

 ح/ أ.خ 35000000  

 الحاتي ح/ خدارة اإلنذاء35000000       

 إثبات إقفال خدارة اإلنذاء الحاتي بحداب أ.خ   

 



إذا كانت كمفة اإلنذاء الحاتي اقل مؽ كمفة السقاول الخارجي ففي ىحه الحالة ال يتؼ االعتخاف    لحالة الثانيةاا
 باألرباح 

ؾن ديشار) ممي 225مثال/ قامت شخكة األبخاج السشيخة بإنذاء مباني عؽ طخيق اإلمكانيات الحاتية بكمفة 
مميؾن مراريف أخخػ( في حيؽ بمغت كمفة تمػ السباني في  45مميؾن أجؾر،  80مميؾن مؾاد،  100

 مميؾن ديشار. 250حالى االعتساد عمى مقاول خارجي 

 السظمؾب.. تدجيل القيج البلزم

 ح/ السباني 225000000

 ح/ مؾاد100000000          

 ح/ أجؾر80000000          

 ح/ م. أخخػ 45000000         

   إثبات قيج اإلنذاء الحاتي          

إذا كانت كمفة اإلنذاء الحاتي مداوية لكمفة السقاول الخارجي تكؾن السعالجة كسا في السثال   الحالة الثالثةا
 الدابق.

اليبات والتبخعات: عشجما تحل الذخكة عمى مؾجؾد ثابت عمى شكل لبة أو تبخع دون دفع مبمغ مقابل  -5
 ػ يتعيؽ في البجاية تقييؼ ىحا السؾجؾد بدعخ الدؾق ويدجل القيج التالي:ذل
 

XX ح/ السؾجؾد الثابت 
       XXرأس السال/ لبات وتبخعات / 

 دون مقابل يدجل القيج التالي:وفي حال قيام الذخكة بالتبخع او اإلىجاء  

   XXح/ اليبات والتبخعات 
    XXح/ مخرص األنجثار 



           XXالسؾجؾد الثابتح / 
 
حرمت شخكة األميؽ الرشاعية عمى سيارتيؽ مجانا مؽ شخكة الفيج وقج قجرت  1/7/2018في  ال/ـــــــــــــــمث  

مميؾن ديشار، كسا قامت الذخكة باىجاء ماكشة إلى شخكة الثقة دون مقابل عمسا إن  46الكيسة الدؾقية ليسا 
مميؾن ديشار .        السظمؾب..  4ر ومخرص اإلنجثار الستخاكؼ مميؾن ديشا 12الكمفة التاريخية لمساكشة 

 إثبات العسميتيؽ في سجبلت شخكة األميؽ
 الحل/  

 ح/ السؾجؾد الثابت 46000000  
 / رأس السال/ لبات وتبخعات46000000       

 إثبات قيسة الديارتيؽ السيجاة مؽ شخكة الفيج بالكيسة الدؾقية

 خعاتح/ اليبات والتب 8000000
 ح/ مخرص األنجثار4000000    

 ح/ السؾجؾد الثابت12000000           
 إثبات عسمية إىجاء الساكشة إلى شخكة الثقة

 
 

 محاسبة متوسطة عربي 2         المحاضرة الثامنة

 المشاكل المحاسبية المجعلقة  بالموجودات الثابجة 

 
ابت سعخ الذخاء مزافا إليو جسيع السرخوفات تحجيج كمفة السؾجؾد الثابت: تذسل كمفة السؾجؾد الث -1

 السباشخة القتشائو وجعمو صالحا لؤلستخجام في الغخض الحؼ أشتخؼ مؽ أجمو.
 كيفية تؾزيع كمفة السؾجؾد الثابت عمى الفتخات السحاسبية التي يشتفع مشيا السؾجؾد الثابت. -2



 تبجال.كيفية إزالة السؾجؾد الثابت والتخمص مشو عؽ طخيق البيع أو األس -3
السحاسبة عؽ الشفقات والسراريف التي تتحسميا الذخكة بعج حيازتيا السؾجؾد الثابت وأثشاء حياتو  -4

اإلنتاجية. إذ أن ىشاك نؾعيؽ مؽ السرخوفات التي تشفقيا الذخكة عمى السؾجؾد الثابت بعج شخاؤه 
 واستخجامو في العسل وىي:

والتي ترخف لغخض السحافغة عمى السشافع دون  الشفقات اإليخادية.. وتتسثل بالسرخوفات الستكخرة . أ
 أن تؤدؼ غمى زيادة عسخه اإلنتاجي مثل مراريف الريانة والترميح والتخميؼ.

الشفقات الخأسسالية .. وىي الشفقات التي ترخف عمى السؾجؾد الثابت وتزيف طاقة إضافية لو  . ب
 وتؤدؼ إلى إطالة عسخه اإلنتاجي مثل اإلضافات والتؾسعات.

 
 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــاراالند

 

هو النمص التدرٌجً فً لٌمة الموجود الثابت نتٌجة االستخدام أو التمادم أو النفاذ  إذ ٌتم توزٌع كلفة 

 الموجود الثابت على سنوات االستفادة منه بأسلوب نظامً وعادل.

 العوامل الرئيسة في احتساب االندثار

 بالكلفة األصلٌة ) كلفة الشراء( مطروح منها لٌمة االنماض كلفة الموجود الثابت: وتتمثل -1

العمر اإلنتاجً لألصل : وٌمصد به العدد الكلً لوحدات الخدمة المتولعة من الموجود وٌعبر عنه  -2

 بالسنوات ، وحدات اإلنتاج، ساعات التشغٌل.

 إلنتاجً .لٌمة االنماض : هً المٌمة التمدٌرٌة لبٌع الموجود الثابت فً نهاٌة العمر ا -3

 

 طرق اإلندثــــــار

تعد هذه الطرٌمة من اكثر الطرق شٌوعا بسبب سهولة استعمالها حٌث توزع  طرٌمة المسط الثابت: -1

 كلفة األصل الثابت المابلة لالندثار على عدد السنوات الممدرة لعمره اإلنتاجً وكما ٌلً:

 

 لٌمة االنماض –كلفة األصل لسط اإلندثار = 

 العمر االنتاجً                        

 أو ٌحتسب لسط اإلندثار على وفك المعادلة التالٌة:

 

 نسبة االندثار× لٌمة االنماض(  –لسط االندثار = ) الكلفة 



    1 

 %111× نسبة االندثار= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 العمر االنتاجً لألصل                        

مبلحغـــــــــــــــــــــــــــة / في حالة اقتشاء األصل أثشاء الدشة السالية يحدب لو انجثار جدئي ابتجاءا مؽ تاريخ بجء 
 التذغيل ولغاية نياية الدشة السالية بسؾجب السعادلة التالية:

 قدط االنجثار = كمفة األصل – قيسة االنقاض   × السجة
لؤلصل العسخ االنتاجي                   

مثــــــــــــــــــــــــــــال / اشتخت إحجػ الذخكات آلة قيستيا 3000000 ديشار وبمغت مراريف الشقل والتأميؽ والتخكيب 
ديشار وقجر عسخىا  50000ديشار وكانت قيستيا البيعية في نياية العسخ االنتاجي ) االنقاض(  250000
سشؾات. 4االنتاجي   

ر باتباع طخيقة القدط الثابت عمى افتخاض اآلتي:إحتداب االنجثاالسطمهب:   

 جخػ تذغيل اآللة بجاية الدشة السالية -1
 مؽ الدشة السالية 1/3جخػ تذغيل اآللة في  -2

 

 

 الحـــــــــــل /

 عشج تذغيل اآللة في بجاية العام  -1

 قيسة االنقاض –كمفة األصل قدط االنجثار =  
 العسخ االنتاجي لؤلصل                   

    =3250000 – 50000      
                4 



 ديشار ) قدط االنجثار الدشؾؼ( 800000= 

 

 مؽ الدشة  1/3عشج تذغيل اآللة في  -2

 السجة×            قيسة االنقاض –كمفة األصل قدط االنجثار =  
 العسخ االنتاجي لؤلصل                   

 =3250000 – 50000        ×10/12 
            4 

 ديشار  666,667= 

  ىجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/

 1200000ديشار وصخفت عمييا  15000000اشتخت إحجػ الذخكات سيارة بسبمغ  1/1/2018في 
سشؾات تربح بعجىا  9ديشارم. تأميؽ  وقجر العسخ االنتاجي لمديارة  1800000ديشار م. تدجيل و 

 ديشار. 180000انقاضا قيستيا 

 احتداب قدط االنجثار الدشؾؼ وفقا لظخيقة القدط الثابت السطمهب :

المحاضرة التاسعة        2محاسبة متوسطة عربً   

 2- طرٌمة المسط المتنالص

وفما لهذه الطرٌمة ٌتم استخراج لسط االندثار على أساس نسبة ثابتة لالندثار على المٌمة 

االندثار المتراكم(، وعند احتساب االندثار وفما  –الدفترٌة للموجود فً بداٌة كل سنة ) الكلفة 

لهذه الطرٌمة تكون الساط االندثار فً السنوات األولى مرتفعة نسبٌا تبدا بعدها بالتنالص. وهذه 

لى صٌانة خالل سنوات عمرها االنتاجً مثل المكائن إالطرٌمة تصلح للموجودات التً تحتاج 

 ندثار بأكثر من صٌغة:واالالت والسٌارات. وٌتم احتساب لسط اال

 نسبة ثابتة من الرصٌد المتنالص -1



 نسبة متنالصة من الرصٌد الثابت -2

 ضعف نسبة المسط الثابت -3

 

 الصٌغة األولى: نسبة ثابتة من الرصٌد المتنالص

 ٌتم احتساب النسبة وفما للمعادلة التالٌة:  

كلفة الموجود الثابت لٌمة االنماض√  -1 نسبة االندثار = 
ن

) تمرأ المعادلة من الٌسار      

 إلى الٌمٌن(

 

إن هذه الطرٌمة تفترض وجود انماض للموجود الثابت أما فً حالة عدم وجود انماض للموجود 

 1ولغرض تطبٌك المعادلة نفترض لٌمة االنماض = 

ولغرض احتساب لسط االندثار ٌتم ضرب نسبة االندثار فً لٌمة الموجود الثابت نحصل على 

ندثار للسنة األولى أما فً السنة الثانٌة فٌتم ضرب نسبة نفسها فً المٌمة الدفترٌة لسط اال

كذا لبمٌة سنوات العمر الصافٌة للموجود ) لٌمة الموجود بعد طرح اندثار السنة األولى( وه

 االنتاجً.

وصرفت علٌها  9110111شترت أحدى الشركات ماكنة بمبلغ ا 1/1/2112فً  ال:ـــــــــمث

دٌنار وتمرر اندثارها بطرٌمة المسط المتنالص ) نسبة ثابتة  1110111ٌف نمل لدرها مصار

وات تصبح بعدها انماضا لٌمتها سن 3من الرصٌد المتنالص( علما أن عمرها االنتاجً 

 دٌنار. 22111

 المطلوب : احتساب لسط االندثار السنوي

 الحل :    

 ح/ الماكنة 1111111

 النمدٌةح/  1111111      

 عن شراء الماكنة نمدا        



 

كلفة الموجود الثابت لٌمة االنماض√  -1 نسبة االندثار =  
ن

) تمرأ المعادلة من الٌسار      

 إلى الٌمٌن(

   =1-     √             
 

   

   =1-  31/111  =1.2 
 

2110111= 11110111×  1.2االندثار للسنة األولى = لسط   

دٌنار211,111(= 211111 – 1111111× )  1.2الثانٌة =  ثار للسنةلسط االند  

 03111=  }(211111+  211111) -1111111{×  1.2لسط االندثار للسنة الثالثة = 

 دٌنار

 دٌنار  923111مجموع الساط االندثار = 

 االنقاض 00027+                        
 ديشار1000,000                         

 الثانية : ندبة متشاقرة مؽ الخصيج الثابتالريغة 

تدسى ىحه الريغة بظخيقة مجسؾع سشؾات العسخ االنتاجي ويكؾن ناتج الجسع مقام لشدبة االنجثار اما البدط 
فيكؾن سشة معيشة مؽ سشؾات العسخ االنتاجي والتي يخاد احتداب قدط االنجثار ليا مثبل إذا كان العسخ 

 داب ندبة االنجثار كاآلتي:سشؾات يجخؼ احت 5االنتاجي 

 سشة مجسؾع سشؾات العسخ االنتاجي 15= 1+2+3+4+5

 5/15ندبة االنجثار لمدشة األولى= 

 4/15ندبة االنجثار لمدشة الثانية = 



 3/15ندبة االنجثار لمدشة الثالثة= 

 2/15ندبة االنجثار لمدشة الخابعة = 

 1/15ندبة االنجثار لمدشة الخامدة = 

 قيسة االنقاض( –كمفة السؾجؾد × ) اما قدط االنجثار الدشؾؼ = الشدبة 

ديشار وقجر عسخىا االنتاجي  3200,000اشتخت إحجػ الذخكات ماكشة بسبمغ  1/1/2016: في  مثــــــــــــــــــــال
 ديشار. 200,000سشؾات تربح بعجىا انقاضا قيستيا الجفتخية  5

لكل سشة مؽ سشؾات العسخ االنتاجي إذا عمست أن الساكشة تشجثخ بظخيقة  السظمؾب/ احتداب قدط االنجثار
 القدط الستشاقص وعمى أساس ندبة متشاقرة مؽ الخصيج الثابت. 

 

 

 محاسبة متوسطة عربي 2         المحاضرة العاشر

 

 الريغة الثانية : ندبة متشاقرة مؽ الخصيج الثابت

تدسى ىحه الريغة بظخيقة مجسؾع سشؾات العسخ االنتاجي ويكؾن ناتج الجسع مقام لشدبة االنجثار اما البدط 
االنجثار ليا مثبل إذا كان العسخ فيكؾن سشة معيشة مؽ سشؾات العسخ االنتاجي والتي يخاد احتداب قدط 

 سشؾات يجخؼ احتداب ندبة االنجثار كاآلتي: 5االنتاجي 

 سشة مجسؾع سشؾات العسخ االنتاجي 15= 1+2+3+4+5

 5/15ندبة االنجثار لمدشة األولى= 

 4/15ندبة االنجثار لمدشة الثانية = 



 3/15ندبة االنجثار لمدشة الثالثة= 

 2/15ة = ندبة االنجثار لمدشة الخابع

 1/15ندبة االنجثار لمدشة الخامدة = 

 قيسة االنقاض( –كمفة السؾجؾد × ) اما قدط االنجثار الدشؾؼ = الشدبة 

ديشار وقجر عسخىا االنتاجي  3200,000اشتخت إحجػ الذخكات ماكشة بسبمغ  1/1/2016: في  مثــــــــــــــــــــال
 ديشار. 200,000 سشؾات تربح بعجىا انقاضا قيستيا الجفتخية 5

السظمؾب/ احتداب قدط االنجثار لكل سشة مؽ سشؾات العسخ االنتاجي إذا عمست أن الساكشة تشجثخ بظخيقة 
 القدط الستشاقص وعمى أساس ندبة متشاقرة مؽ الخصيج الثابت. 

 

 

  الحل /

 ح/ الساكشة  3200000
 ح/ الشقجية 3200000      
 عؽ شخاء ماكشة نقجا      

 سشة  15= 5+4+3+2+1مجسؾع سشؾات العسخ اإلنتاجي =  

 5/15ندبة االنجثار لمدشة األولى= 

 4/15ندبة االنجثار لمدشة الثانية = 

 3/15ندبة االنجثار لمدشة الثالثة= 

 2/15ندبة االنجثار لمدشة الخابعة = 



 1/15ندبة االنجثار لمدشة الخامدة = 

 قيسة االنقاض( –كمفة السؾجؾد × ) قدط انجثار الدشة األولى = الشدبة 

 ديشار  10000000( = 200000 – 3200000× )  5/15=                        

 ديشار 8000000( = 200000 – 3200000× )  4/15قدط انجثار الدشة الثانية = 

 ديشار 6000000( = 200000 – 3200000) ×  3/15قدط انجثار الدشة الثالثة = 

 ديشار 4000000( = 200000 – 3200000× )  2/15قدط انجثار الدشة الخابعة = 

 ديشار 2000000( = 200000 – 3200000× )  1/15قدط انجثار الدشة الخامدة = 

 ديشار 3000000مجسهع االقداط =  
 ديشار   200000  +   االنقاض =   

 ديشار 3200000              

 الريغة الثالثة : ضعف ندبة القدط الثابت

يتؼ احتداب قدط االنجثار وفقا ليحه الظخيقة عمى أساس طخيقة القدط الثابت إذ يجخؼ احتداب ندبة 
 االنجثار أوال ثؼ يتؼ مزاعفتيا واحتداب قدط االنجثار عمى أساس الخصيج الستشاقص وفقا لمخظؾات التالية:

 

 عمى اساس طخيقة القدط الثابت.تحجيج ندبة االنجثار الدشؾؼ  -1
 

                      1 
 %100× ندبة االنجثار = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 العسخ االنتاجي               
 تزاعف الشدبة السدتخخجة في الخظؾة األولى.  -2



كمفة السؾجؾد الثابت دون × بزخب الشدبة السزاعفة يتؼ استخخاج قدط االنجثار لمدشة األولى  -3
 استبعاد قيسة االنقاض.

يتؼ استخخاج قدط االنثار لمدشة الثانية بشفذ الظخيقة ولكؽ بعج طخح قدط انجثار الدشة األولى وىكحا  -4
 لبكية الدشؾات.            

ديشار وقجر العسخ  75000,000ؾلج كيخبائي بكمفة م 1/1/2016: اشتخت شخكة تيامة بتاريخ  مثـــــــــــــــــــــــــال
 ديشار. 5000,000سشؾات تربح بعجىا انقاضا قيستيا  5اإلنتاجي لو 

 السظمؾب/ احتداب اقداط االنجثار لمدشؾات الخسذ بظخيقة مزاعف القدط الثابت.

 الحل/ 

 ح/ السكائؽ  75000000  
 ح/ الشقجية 75000000      
 عؽ شخاء ماكشة نقج    

 %20% = 100×   1/5ندبة االنجثار = 

 %40% = 20×  2مزاعف ندبة االنجثار = 

 ديشار 30,000,000=  75000,000% × 40قدط انجثار الدشة األولى = 

 ديشار 18,000,000( = 30,000,000 – 75000,000% × ) 40قدط انجثار الدشة الثانية = 

(= 18000,000 – 30,000,000- 75000,000% × ) 40قدط انجثار الدشة الثالثة = 
 ديشار 10,800,000

(=  10,800,000-18000,000-30,000,000-75000,000% × ) 40قدط انجثار الدشة الخابعة = 
 ديشار 6,480,000



 – 10800,000 -30,000,000 – 75000,000% × ) 40قدط انجثار الدشة الخامدة = 
6,480,000) 

 ) غيخ مشاسب( ديشار 3,888,000=          

 70,000,000والرحيح ىؾ  69,168,000مبلحغة : عشج جسع االقداط لمخسذ سشؾات يكؾن الشاتج  
 ديشار

قيسة  –لحلػ يجب ان يحدب قدط انجثار الدشة الخامدة = الكيسة الجفتخية  لمساكشة في نياية الدشة الخابعة 
 االنقاض 

 ديشار  4,720,000=  5000000 -  9720000=                                               

  الكيسة الجفتخية=

 ديشار 9720,000( = 10800000-6480000 -18000000 – 30000000 – 75000000  (

 

 ديشار 70,000,000التحقق : مجسؾع االقداط = 

 ديشار 5000,000+ االنقاض    =       

 ديشار 75000,000              

 

 

 
 محاسبة متوسطة عربً 2                                  المحاضرة الحادٌة عشر



سشؾات تربح بعجىا  5ديشار وقجر عسخىا االنتاجي  600,000اشتخت احجػ الذخكات آلة بكمفة  مثــــــــــــال:
 . ديشار 15000انقاضا قيستيا الجفتخية 

 لزعف ندبة القدط الثابتالسطمهب/ احتداب قدط االندثار الدشهي وفقا 

 الحل: 

 % 100× /العسر االنتاجي 1ندبة االندثار = 

 =1/5   ×100 = %20% 

 %40=  2% × 20ضعف ندبة االندثار = 

 ديشار 2400000ديشار =  6000000% × 40قدط اندثار الدشة األولى = 

 ديشار 144000( = 2400000 – 6000000% × ) 40قدط اندثار الدشة الثانية = 

 ديشار 86400( = 144000 – 2400000 – 6000000% × ) 40قدط اندثار الدشة الثالثة = 

( = 86400 -144000 – 2400000 – 6000000)  ×% 40قدط اندثار الدشة الرابعة = 
 ديشار 51840

 -86400 -144000 -240000 -6000000)  ×% 40قدط اندثار الدشة الخامدة = 
 ديشار 31104(= 51840

 ديشار( 585000ديشار ) السفروض  5530344داط االندثار = مجسهع اق

 بسهجب السعادلة التالية: / األخيرة لذلك يعاد احتداب قدط االندثار لمدشة الخامدة

 

 قيسة االنقاض –قدط اندثار الدشة الخامدة = القيسة الدفترية 



   ديشار 62760ديشار =  15000  –ديشار  770760=           

 التحقق: 

 585000جسهع االقداط = م

    15000+ االنقاض = 

 ديشار 6000000     

 طريقة ساعات التذغيل  -3

وفقا ليذه الطريقة يتم احتداب قدط االندثار عمى أساس تحديد ساعات تذغيل السهجهد الثابت لكل سشة 
ويحدب قدط من سشهات عسره االنتاجي، وترمح ىذه الطريقة لآلالت والسكائن في الذركات الرشاعية. 

 االندثار وفقا لمسعادلة التالية:

 

    قيسة االنقاض –كمفة السهجهد                      
       الدشة عدد الداعات التي اشتغميا السهجهد الثابت خالل×   ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدط االندثار=
 العسر االنتاجي مقدرا بعدد الداعات      

يعاب عمى ىذه الطريقة أنيا تحدب اندثار في حالة تذغيل السهجهد الثابت وال تحدب اندثار في حالة 
 تهقف أو عطل السهجهد وقد يكهن اندثارىا اكبر مسا له اشتغمت.

ديشار وصرفت عمييا مبمغ  255000ماكشة بسبمغ  1/1/2017أشترت إحدى الذركات في  مثــــــــــــــــــال :
 4ديشار) أجهر نقل إلى مهقع العسل( وقدرت ساعات اشتغاليا حتى نياية عسرىا االنتاجي البالغ  25000

 سشهات كسا يمي:
 

 ساعة  15000الدشة األولى 
 ساعة 7000الدشة الثانية 



 ساعة 4500الدشة الثالثة 
 ساعة  3500الدشة الرابعة 

 ديشار  10000كسا قدرت قيسة انقاضيا في نياية عسرىا االنتاجي 
 احتداب قدط االندثار الدشهي وفقا لطريقة ساعات التذغيل السطمهب/

 
  الحــــــــــــــــــل :

 ساعة 30000=  3500+  4500+ 7000+ 15000عدد ساعات التذغيل السقدرة = 
 

     قيسة االنقاض –كمفة السهجهد           
       عدد الداعات التي اشتغميا السهجهد الثابت خالل الدشة× قدط االندثار=    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 العسر االنتاجي مقدرا بعدد الداعات          
 

 10000 – 280000قدط اندثار الدشة األولى =    
 ديشار 135000ساعة =  15000× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 ساعة 30000                                  

 

 

 10000 – 280000        قدط اندثار الدشة الثانية =   
 ديشار 63000ساعة =  7000× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 ساعة 30000 

 

 10000 – 280000        =    لثةقدط اندثار الدشة الثا



 ديشار 40500ساعة =  4500× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــ                             
 ساعة 30000 

 

 10000 – 280000        =    رابعةقدط اندثار الدشة ال
 ديشار 31500ساعة =  3500× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 ساعة 30000 

 ديشار  270000مجسؾع االقداط = 

  ديشار 10000االنقاض  = + 

 ديشار  280000       

 

 

ديشار وسجدت رسؾم  9000,000اشتخت شخكة السيثاق معجات بسبمغ  1/1/2018في  جية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ديشار  300,000ديشار ومراريف تخكيب بسبمغ  100,000ديشار ومراريف نقل  600,000استيخاد بسبمغ 

 ديشار وعسخىا بخسذ سشؾات. 100,000وقجرت قيسة انقاضيا بسبمغ 

السظمؾب / احتداب قدط االنجثار الدشؾؼ بافتخاض ان عجد ساعات التذغيل التقجيخية ليحه السعجات 
 ساعة ، أما ساعات التذغيل الفعمية فكانت كسا يمي: 50000

 

 ساعة 15000الدشة األولى 

 ساعة  10000الدشة الثانية 



 ساعة  12000الدشة الثالثة 

 ساعة  5000الدشة الخابعة 

 ساعة  8000مدة الدشة الخا 

 

  طريقة اعادة التقدير - 4

حدب ىحه الظخيقة يتؼ تقجيخ قيسة السؾجؾد الثابت في نياية كل سشة ويعتبخ الفخق بيؽ قيسة السؾجؾد في أول 
الدشة وقيستو في نياية الدشة قدط انجثار لتمػ الدشة. أما إا كانت قيستو التقجيخية في نياية الدشة اكبخ مؽ 

 الدشة فبل يتؼ تدجيل أؼ انجثار ) أؼ ليذ ىشاك انجثار(. قيستو في بجاية

تدتخجم ىحه الظخيقة في السؾجؾدات كثيخة العجد وقميمة الكيسة والتي ال يسكؽ اجخاء الجخد الفعمي ليا وىي 
 طخيقة غيخ عسمية وال تدتشج إلى معادلة حدابية.

ديشار ، فإذا عمست  300,000ُعجد وأدوات بسبمغ  2018سشة  اشتخت إحجػ الذخكات خبلل  مثـــــــــــــــــــــــــــال /
ديشار ثؼ أعيج تقجيخىا في نياية سشة  220,000بسبمغ  2018إن الُعجد واألدوات أعيج تقجيخىا نياية سشة 

 ؟ 2019و  2018ديشار ، فسا ىؾ مبمغ االنجثار لدشة  150,000بسبمغ  2019

  الحل /

 ديشار 80000=  220000 – 300000=  2018مبمغ االنجثار لدشة 

 ديشار  70000=  150000 – 220000=  2019مبمغ االنجثار لدشة 

 

 محاسبة مجوسطة عربي 2        المحاضرة الثانية عشر

 طــــــــــــرق تدجيـــــــــــل االندثـــــــــــــــــار في الدفــــــــــــــــــــــــــــاتر



 ىشالك طريقتان لتدجيل االندثار في الدفاتر ىسا:

الثابت مباشخة بقدط االنجثار الظخيقة السباشخة .. بسؾجب ىحه الظخيقة يتؼ تخفيض رصيج السؾجؾد  -1
 الدشؾؼ ولكل سشة ويكؾن ذلػ بالقيج التالي:

XX  ح/ االنجثار 
      XX ح/ السؾجؾد الثابت 

 ثؼ يقفل حداب االنجثار في حداب أ.خ
XXح/ أ.خ 

     XXح/ االنجثار 

بديؾلتيا إال أنو وتستاز ىحه الظخيقة يتؼ تدجيل ىحيؽ القيجيؽ في كل سشة مؽ سشؾات العسخ االنتاجي ، 
 يعاب عمييا عجم إمكانية إجخاء تعجيبلت عمى أقداطاالنجثار في الدشؾات الدابقة.

الظخيقة غيخ السباشخة.. بسؾجب ىحه الظخيقة يتؼ تؾسيط حداب مخرص االنجثار الستخاكؼ إذ يجخؼ  -2
ص مفتؾحا تحسيمو بسا يتجسع مؽ اقداط االنجثار خبلل سشؾات العسخ االنتاجي ويبقى حداب السخر

ويخصج في نياية كل سشة ثؼ يعاد فتحيفي الدشة التالية وىكحا حتى نياية عسخ السؾجؾد أو عشج بيع 
 واستبجال السؾجؾد الثابت. وتكؾن السعالجة كاآلتي:

XX ح/ االنجثار 
     XXح/ مخرص االنجثار 
XX ح/ أ.خ 
   XXح/ االنجثار 

االنجثار إذا ما الحغت الذخكة إن قدط االنجثار أقل أو أكبخ مسا تستاز ىحه الظخيقة بامكانية تعجيل اقداط 
 يجب.

ديشار وصخفت عمييا  930,000أشتخت إحجػ الذخكات ماكشة بسبمغ  2017/ 1/7في     مثــــــــــــــــــــــــــــــــــال :
االنتاجي ثبلث ديشار م. تأميؽ وشحؽ وقجر عسخىا  20,000ديشار عؽ قيسة قؾاعج لتخكيبيا و  50,000



ديشار وتشجثخ بظخيقة القدط الستشاقص ) ندبة ثابتة مؽ  216000سشؾات تربح بعجىا انقاضا قيستيا 
 الخصيج الستشاقص(.

 السظمؾب:
 تدجيل قيج شخاء الساكشة. -1
 احتداب اقداط االنجثار وتدجيميا بالدجبلت وفقا لمظخيقة السباشخة والظخيقة غيخ السباشخة. -2

 

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل /

 ديشار 1000000ديشار =  20000ديشار +  50000ديشار +  930000كمفة الساكشة = 

 قيج الذخاء :

 ح/ السكائؽ  1000000    
 ح/ الشقجية  1000000         
       عؽ شخاء ماكشة نقجا          

 الساكشة كمفة ÷ قيسة االنقاض ؆ -1ندبة االنجثار = 

   =1- ؆216000 ÷1000000  =1- 60/100 

   =0.4  

 6/12×  1000000×  0.4قدط االنجثار لمدشة األولى = 

 ديشار 200,000= 

 التدجيل بالظخيقة السباشخة:



31/12/2017  

 ح/ أ.خ 200000ح/ االنجثار                                             200000

 ح/ االنجثار 200000                                              ح/ السكائؽ 200000    

 ديشار 320000( =  200000 – 1000000× )  0.4قدط االنجثار لمدشة الثانية = 

31/12/2018  

 ح/ أ.خ 320000ح/ االنجثار                                             320000

 ح/ االنجثار 320000                                              ح/ السكائؽ 320000    

 ديشار 192000( = 320000 – 200000 -1000000× )  0.4قدط االنجثار لمدشة الثالثة = 

 31/12/2019  

 ح/ أ.خ 192000ح/ االنجثار                                             192000

 ح/ االنجثار 192000                                              ح/ السكائؽ 192000    

  1/7/2020ولغاية  1/1/2020قدط االنجثار لمفتخة مؽ 

 =0.4  ( ×1000000 – 200000- 320000 – 192000 × )6/12 

 ديشار  57600= 

1/7/2020  

 ح/ أ.خ 57600ح/ االنجثار                                             57600

 ح/ االنجثار 57600                                              ح/ السكائؽ 57600    

 التدجيل بالظخيقة غيخ السباشخة:



31/12 /2017 

 ح/ أ.خ 200000ح/ االنجثار                                               200000

 ح/ انجثار السكائؽ 200000ر                                   ح/ مخرص االنجثا 200000     

31/12/2018 

 ح/ أ.خ 320000ح/ االنجثار                                               320000

 ح/ انجثار السكائؽ 320000ر                                   ح/ مخرص االنجثا 320000     

31/12/2019 

 ح/ أ.خ 192000ح/ االنجثار                                               192000

 ح/ انجثار السكائؽ 192000ر                                   ح/ مخرص االنجثا 192000     

 1/7/2020ولغاية  1/1/2020قدط االنجثار لمفتخة مؽ 

 ح/ أ.خ 57600              ح/ االنجثار                                 57600

 ح/ انجثار السكائؽ 57600ر                                   ح/ مخرص االنجثا 57600     

 

 

 

 



 31المحاضرة رقم              2محاسبت محوسطت عربي 

 جعديل هسب الاهدثار

قج تمجأ الذخكة في بعض االحيان إلى تعجيل أو تغييخ ندب االنجثار و ذلػ بدبب إجخاء بعض التحديشات   
قدط أو االضافات   لمسؾجؾد الثابت األمخ الحؼ يؤدؼ إلى رفع كفاءتو االنتاجية ، ومؽ أىؼ أسباب تعجيل 

 االنجثار اآلتي:

 زيادة كمفة السؾجؾد الثابت خبلل حياتو االنتاجية -1
قج يتؼ تغييخ قدط االنجثار الدشؾؼ لمسؾجؾد الثابت خبلل عسخه االنتاجي بدبب زيادة كمفتو الشاتجة 

 عؽ إدخال بعض اإلضافات التي تعتبخ مرخوفات رأسسالية تزاف إلى كمفتو.
 بت وقيسة االنقاضأخظاء في تقجيخ عسخ السؾجؾد الثا -2

قج تحرل تغييخات معيشة في تقجيخ العسخ االنتاجي لمسؾجؾد بشاءا عمى قخارات صادرة مؽ جيات 
فشية أو حرؾل تغييخات في قيسة االنقاض في نياية العسخ االنتاجي بشاءا عمى االرتفاع في 

 االسعار.
 تغييخ طخيقة االنجثار  -3

السبادغ السحاسبية( ىشا البج مؽ احتداب االنجثار في حالة تغييخ طخيقة االنجثار ) تغييخ في 
الستخاكؼ بالظخيقة الدابقة واالنجثار الستخاكؼ بالظخيقة الججيجة والفخق بيؽ الظخيقتيؽ يتؼ بو زيادة أو 

 تخفيض مخرص االنجثار الستخاكؼ.
 

 طرق جعديل قسط الاهدثار

 اعظاء أىسية لمدشؾات الدابقة.أن يكؾن ترحيح اقداط االنجثار لمدشؾات البلحقة فقط أؼ عجم  -1
أن يكؾن الترحيح لمدشؾات الدابقة والبلحقة مسا يتختب عميو ضخورة ترحيح اقداط االنجثار التي  -2

احتدبت في الدشؾات الدابقة وذلػ يتظمب إجخاء قيج ترحيح بتخفيض أو زيادة قدط االنجثار وىحا 
 تدجيل اقداط االنجثار. ال يكؾن إال إذا اتبعت الذخكة الظخيقة غيخ السباشخة في



 5ديشار وقجر عسخىا االنتاجي  180000تستمػ أحجػ الذخكات ماكشة مذتخاة بسبمغ   مثــــــــــــــــــــال/
ديشار أدت إلى  78000سشؾات مؽ االستخجام أدخمت عمييا بعض االضافات قيستيا  3سشؾات وبعج 
 سشؾات إضافية. 4زيادة عسخىا 

وقدط االنجثار قبل وبعج إدخال االضافات مع مبلحغة إن الساكشة تشجثخ  السظمؾب / احتداب ندبة
 بظخيقة القدط الثابت.

 

 

  الحـــــــــــــــــــل/

 لٌمة االنماض –كلفة األصل قدط االنجثار قبل االضافات = 

 العمر االنتاجً                                              

 دٌنار 03111=  5/ 121111= 

 

 % 100× /العسر االنتاجي 1ندبة االنجثار قبل االضافات =  

    =20 % 

 مالحظة : يسكن استخراج ندبة االندثار ) قدط االندثار / الكمفة(  

 ديشار 108000=  3×  63000مجسهع اقداط االندثار لثالث سشهات =   

 ديشار 72000=  108000 – 180000سشهات =  3القيسة الدفترية لمساكشة بعد مرور   

 سشة 2=  3-5سشهات =  3الستبقي من عسر الساكشة بعد مرور  

 ديشار 150000=  78000+  72000الكمفة بعد االضافات =  



 سشهات 6= 4+2العسر بعد االضافات =  

 16.67=  100/6ندبة االندثار بعد االضافات =  

 يشارد 25000=  6/ 150000قدط االندثار بعد االضافات =  

مميؾن ديشار وقجر عسخىا  90اشتخت شخكة شط العخب ماكشة بكمفة  1/1/2015بتاريخ  مثـــــــــــال /
سشؾات عجلت الذخكة العسخ  4مميؾن ، وبعج مخور  10سشؾات تربح بعجىا انقاضا بكيسة  10االنتاجي 

 سشؾات عمسا أن الذخكة تتبع طخيقة القدط الثابت. 8االنتاجي ليربح 

 : احتداب قدط االندثار الجديد السطمهب

 
 

  الحـــــــــــــــــــــــل
      1000000000 – 9000000000قدط االندثار القديم = 

 سشؾات 10                                  

 ديشار 8000,000=  

 ديشار 32,000,000سشؾات =  4×  8000000مخرص االنجثار لغاية الدشة الخابعة = 

 ديشار 58,000,000=  32,000,000 – 90,000,000الكيسة الجفتخية لمساكشة بعج الدشة الخابعة = 

 سشؾات  4=  4 – 8العسخ الستبقي لمساكشة = 

 10000000 – 58000000قدط االنجثار الدشؾؼ الججيج = 
 سشؾات 4                                          

 ديشار 12000,000=   



مالحظة : عشد حرهل تغيير في العسر االنتاجي أو قيسة االنقاض ال يجري التغيير في االقداط الدابقة   
 بل يكهن التغيير   في االقداط الالحقة فقط.
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مميؾن ديشار  30أشتخت شخكة الخاشج الرشاعية ماكشة لقظع األلسشيؾم بسبمغ  1/1/2015في  : مثـــــــــــــــــــــــال
مميؾن ديشار وكانت الذخكة تتبع طخيقة القدط  3سشؾات لتربح بعجىا انقاض بكيسة  5وقجر عسخىا االنتاجي 

 عف الشدبة الثابتة.الثابت وفي الدشة الثالثة قخرت الذخكة تغييخ طخيقة احتداب االنجثار إلى طخيقة مزا

 احتداب قدط االنجثار وفقا لمدياسة الججيجة مع اثبات قيؾد االنجثار. السظمؾب :

  الحــــــــــــــــــــــــــــــــل

 5400,000سشؾات =  5( / 3000,000 – 30,000,000قدط االنجثار الدشؾؼ وفقا لمظخيقة القجيسة =) 
 ديشار

 ديشار 16200,000=  3×  5400,000سشؾات = مخرص االنجثار الستخاكؼ لثبلث  

 %20% = 100( ×  1/5ندبة االنجثار بسؾجب الظخيقة الججيجة = )

 % 40% = 20× 2مزاعفة الشدبة = 

 ديشار 12000,000=  30,000,000% × 40قدط انجثار الدشة األولى = 

 ديشار 7200,000( = 12000,000 – 30,000,000% ×) 40قدط انجثار الدشة الثانية = 

 4320,000( = 7200,000 -12000,000 – 30,000,000% × ) 40قدط انجثار الدشة الثالثة = 
 ديشار



  ديشار 23,520,000مخرص االنجثار الستخاكؼ  لثبلث سشؾات = 

 

خيقة الججيجة يبلحع إن مخرص االنجثار الستخاكؼ  بالظخيقة القجيسة أقل مؽ مخرص االنجثار الستخاكؼ بالظ
 لحلػ يجب زيادة مخرص االنجثار لمدشؾات الدابقة بالفخق:

 ديشار 7320,000=  16200000 – 23520000

 ح / االرباح السحتجدة  7320000   

   ح/ مخرص االنجثار  7320000        

 2592,000( =  23520,000 – 30,000,000% × ) 40ثؼ يتؼ اثبات قدط االنجثار لمدشة الخابعة = 
 ديشار

 ح/ االنجثار  2592000

 ح/ مخرص االنجثار 2592000    

 ح/ أ.خ  2592000

 ح/ االنجثار 2592000     

 ديشار 1,555,200( = 26,112,000 – 30,000,000% × ) 40لمدشة الخامدة = قدط االنجثار 

  27,666,200التحقق : مجسؾع االقداط =   

  3000000االنقاض = +              

 ديشار   30,667,200                  

 لحلػ يجب أن يعاد احتداب قدط االنجثار لمدشة الخامدة 



 قيسة االنقاض –= الكيسة الجفتخية لمساكشة لغاية نياية الدشة الخابعة 

 ديشار 888000=  3000,000 – 3,888,000

 ح/ االنجثار     888000

 ح/ مخرص االنجثار 888000     

 ح/ أ.خ 888000  

 ح/ االنجثار 888000     

 10ديشار وقجر العسخ االنتاجي لو  1500,000أشتخت إحجػ الذخكات أثاثا بسبمغ  ىديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
سشؾات لؾحع إن االثاث لؽ يدتسخ أكثخ مؽ سشتيؽ  4سشؾات ويشجثخ بظخيقة القدط الثابت ، بعج مزي 

 تعجيل عسخ االثاث.فقخرت الذخكة 

 احتداب ندبة وقدط االنجثار قبل وبعج تعجيل العسخ االنتاجي مع تدجيل القيؾد البلزمة. مؾب :ــــــــــــــــــالسظ

 

 ابتةـــــــودات الثـــــع الموجـــــــــــبج

قج يباع السؾجؾد الثابت قبل أن يربح انقاضا أؼ قبل انتياء عسخه االنتاجي اما لذخاء مؾجؾد آخخ أكثخ 
تظؾرا مشو أو قج يكؾن فائزا عؽ الحاجة ، وعشج البيع يجب أن يقفل حداب السؾجؾد الثابت و حداب 

 نخرص االنجثار الستخاكؼ ثؼ يجخؼ تدجيل قيج البيع. 

يع خبلل الدشة السالية وليذ في نيايتيا لحلػ البج مؽ احتداب االنجثار الستخاكؼ عؽ قج يتؼ الب بلحغة:ـــــم
 السجة مؽ تاريخ آخخ قيج تدؾية لبلنجثار حتى تاريخ البيع.

ديشار وقج كانت  12000,000باعت إحجػ الذخكات سيارة مدتعسمة بسبمغ  1/1/2018في  مثــــــــــــــــــــال :
 ديشار. 20,000,000ديشار وانجثارىا الستخاكؼ حتى تاريخ البيع  30,000,000كمفة الديارة 



 إثبات قيج البيع البلزم السظمؾب :

 

  الحــــــــــــــــل

 ديشار 10,000,000=  20,000,000 – 30,000,000الكيسة الجفتخية لمديارة = 

 ديشار أرباح بيع الديارة 2000,000=  10,000,000 – 12000,000

 ح/ الرشجوق 12000000   

 ح/ مخرص االنجثار 20000000  

 ح/ الديارات 30000000                

 ح/ أرباح بيع السؾجؾدات الثابتة 2000000                   
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 أسجبدال الموجودات الثابجة

يحجث في بعض الذخكات أن تقؾم باستبجال السؾجؾدات الثابتة بسؾجؾدات اخخػ قج تكؾن متذابية أو غيخ 
معيؽ إضافة لمسؾجؾد القجيؼ أو الججيج وطبقا متذابية وقج يتؼ االتفاق عمى تداوؼ الكيستيؽ أو دفع مبمغ 

لمسبادغ السحاسبية الستعارف عمييا يتؼ التقييؼ بيؽ السؾجؾد القجيؼ والسؾجؾد الججيج بالكيسة الدؾقية وفي حال 
تعحر الحرؾل عمى الكيسة الدؾقية يتؼ االستعانة بالكيسة الجفتخية لمسؾجؾد السدتبجل لغخض تقييؼ السؾجؾد 

 البجيل.

حال تبادل مؾجؾديؽ متساثميؽ بجون دفع مبمغ نقجؼ أو مؾجؾد آخخ ال ندتظيع اثبات مكاسب أو أرباح في  
لعجم وجؾد واقعة شخاء فعمية ويتؼ االعتخاف بالخدائخ التي قج تحجث طبقا لسبجأ الحيظة والححر. وقج تتزسؽ 



قجية فيفتخض عمى الجية التي بعض عسميات السبادلة لمسؾجؾدات الستساثمة نقجية أو مؾجؾدات أخخػ غيخ ن
تدتمؼ الشقجية والسؾجؾد غيخ الشقجؼ أن تسيد بيؽ عسميتيؽ اقتراديتيؽ مختمفتيؽ احجىسا ىؾ استبجال جدء مؽ 
مؾجؾد بسؾجؾد آخخ وعسمية بيع جدء مؽ مؾجؾد نغيخ نقجية وقج تتحقق مكاسب وخدائخ نتيجة الستغشائو عؽ 

 مخيص ذلػ بسا يمي:ىحا الجدء الحؼ تؼ بيعو. وعميو يسكؽ ت

 يتؼ االعتخاف بالسكاسب والخدائخ الشاجسة عؽ مبادلة السؾجؾدات غيخ الستساثمة. -1
يتؼ االعتخاف بالسكاسب والخدائخ الشاجسة عؽ مبادلة السؾجؾدات الستساثمة مع دفع مبمغ نقجؼ أو  -2

 مؾجؾد آخخ.
جية في حالة مبادلة مؾجؾدات يتؼ االعتخاف بالسكاسب الشقجية بالشدبة لمجية التي استمست تمػ الشق -3

 متساثمة مع نقجية.
يتؼ االعتخاف بالخدائخ وال يتؼ االعتخاف باألرباح في حالة مبادلة مؾجؾدات متساثمة دون دفع مبمغ  -4

 نقجؼ أو مؾجؾد إضافي.
 

 

 : مبادلة مؾجؾدات غيخ متساثمة مثـــــــــــــــــــــــال

جال ماكشة مع دفع مبمغ نقجؼ مقابل الحرؾل عمى أرض وقج أتفقت شخكة اليجػ مع شخكة الخؤػ عمى استب
مميؾن ديشار ومخرص االنجثار الستخاكؼ  82مميؾن ديشار والكمفة التاريخية  54كانت الكيسة الجفتخية لمساكشة 

مميؾن  68مميؾن ديشار عمسا أن الكيسة الدؾقية لمساكشة كانت  48مميؾن ديشار باإلضافة إلى دفع مبمغ  280
 . ديشار

 السظمؾب: 

 احتداب قيسة قظعة األرض -1
 احتداب األرباح الستحققة عؽ استبجال الساكشة -2
 اثبات العسمية في سجبلت شخكة اليجػ -3



 الحل /

 قيسة األرض= السبمغ الؾاجب دفعو + الكيسة الدؾقية لمسؾجؾد القجيؼ ) الساكشة(

 68000000   الكيسة الدؾقية لمساكشة                                        

 48000000+ الشقجية السجفؾعة                                               

 116000000= قيسة األرض                                                 

 

 األرباح الستحققة عؽ استبجال الساكشة

 68000000الكيسة الدؾقية لمساكشة                                        

 54000000الكيسة الجفتخية                                            -

  14000000األرباح الستحققة عؽ االستبجال                               

 اإلثبات في سجبلت شخكة اليجػ 

 ح/ األراضي 116000000 

 ح/ مخرص انجثار الساكشة 28000000

 الساكشةح/  82000000               

 ح/ أرباح استبجال الساكشة 14000000               

 ح/ الشقجية 48000000               

 إذا كان السبمغ الشقجؼ الؾاجب دفعو مجيؾل يتؼ استخخاجو بالسعادلة التالية: (1مبلحغة )

 قيسة السبادلة لمسؾجؾد القجيؼ  –السبمغ الؾاجب دفعو= الكيسة الدؾقية لمسؾجؾد الججيج 



تتؼ السقارنة بيؽ األصل القجيؼ ) الستشازل عشو( واألصل الججيج عمى أساس الكيسة الدؾقية  (2مبلحغة )
 وفي حال تعحر تحجيج الكيسة الدؾقية فأنو يعاض عشيا بالكيسة الجفتخية لؤلصل الججيج .

ديشار ومخرص انجثارىا  750000ذخاء تستمػ إحجػ الذخكات ماكشة قجيسة كمفتيا عشج ال ىجيــــــــــــــــــــــــــــة :
ديشار عمسا أن  825000ديشار قخرت الذخكة استبجاليا بساكشة ججيجة قيستيا الدؾقية  300000الستخاكؼ 

 ديشار عمى أن يجفع الفخق نقجا. 400000ديشار وقيستيا الدؾقية  550000قيسة السبادلة لمساكشة القجيسة 

 السظمؾب: 

 جةتحجيج كمفة الساكشة الججي -1
 تحجيج السكاسب أو الخدائخ الستحققة مؽ عسمية االستبجال -2
 إثبات قيج االستبجال -3

 
 

ديشار وقجر عسخىا االنتاجي  1600000لجػ شخكة الدىؾر سيارة نقل قجيسة كمفتيا عشج الذخاء  مثـــــــــــــــــــــال :
سشؾات ) بجون انقاض( وتشجثخ بظخيقة القدط الثابت وفي نياية الدشة الثالثة مؽ عسخىا تؼ  10عشج الذخاء 

ديشار ومخرص انجثارىا  1100000االتفاق مع شخكة الشجػ عمى استبجاليا بديارة ججيجة كمفتيا عشج الذخاء 
 ديشار. 250000ديشار إضافة إلى استبلم مبمغ نقجؼ  200000الستخاكؼ 

 السظمؾب : إثبات قيج االستبجال بجفاتخ شخكة الشجػ

 الكيسة الجفتخية لمديارة الججيجة ) السدتمسة مؽ شخكة الدىؾر(    الحل/

 ديشار 160000سشؾات =  10/  1600000قدط االنجثار الدشؾؼ = 
 ديشار 480000سشؾات =  3×  160000االنجثار الستخاكؼ لثبلث سشؾات = 

  ديشار 1120000=  480000 – 1600000الكيسة الجفتخية =  
 الكيسة الدؾقية لمديارة الججيجة = الكيسة الجفتخية لمديارة الججيجة + السبمغ الشقجؼ السدتمؼ 

 ديشار 1370000=  250000+  1120000=                                



 السكاسب ) الخدائخ( الشاتجة مؽ عسمية االستبجال
 ديشار 1370000الكيسة الدؾقية لمديارة الججيجة = 
 ديشار  900000=  200000 – 1100000الكيسة الجفتخية لمديارة القجيسة = 

 ديشار 470000=  900000 – 1370000مكاسب االستبجال = 

 القيج في سجبلت شخكة الشجػ

 ح/ الديارات الججيجة  1120000

 ح/  مخرص االنجثار  200000

 ح/ الشقجية  250000

 ح/ الديارات القجيسة1100000        

 ح/ ارباح االستبجال 470000         

عسخىا مميؾن ديشار وقجر  50تستمػ شخكة البياء سيارة نقل قجيسة تبمغ كمفتيا عشج الذخاء  ىجيـــــــــــــــــــــــــــة:
سشؾات   ) بجون انقاض( وفي نياية الدشة الخابعة بمغ مخرص االنجثار الستخاكؼ لتمػ الديارة  10االنتاجي 

مميؾن  30مميؾن ديشار أتفقت الذخكة مع شخكة الزياء عمى استبجال الديارة القجيسة بديارة ججيجة كمفتيا  20
 مميؾن ديشار. 15مميؾن مع استبلم مبمغ نقجؼ  20ديشار ومخرص انجثارىا 

 السظمؾب : إثبات قيج االستبجال في سجبلت شخكة الزياء

    

 

 


