
 

  

أعمال نهاية السنة: المجال المفاهيمي األول  

االهتالكات): 1(الوحدة   
  

  

  تصميم الدرس
 

 
  مفهوم االهتالك 

  التنازل عن االستثمارات 

  المصاريف اإلعدادية 

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

 أسئلة التقويم الذاتي 

  أجوبة التقويم الذاتي 
 
 

 :الكفاءات المستهدفة

 ـ ينجز تسوية االستثمارات  

  ساعات 07 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة  :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .يُسجل محاسبياً حالة التنازل عن االستثمار 

 .مصاريف اإلعداديةيسجل محاسبياً ال 

 



 

  

  تعريف االهتالك. 1

ابل لالنعكاس لقيمة أحد عناصر األصول االهتالك عبارة عن تقدير محاسبي لنقص غير ق

  .الناتج عن االستعمال أو تغيير التقنيات

أو عبارة عن اإلثبات المحاسبي لنقص قيمة االستثمار بفعل الزمن أو االسـتعمال وعـن   

  .طريقه يتم تجديد االستثمار

  طريقة االهتالك الخطي. 2

ر اإلنتاجي لالستثمار، حيث يحسب قسط االهتالك الخطي بقسمة القيمة األصلية على العم

  :يعبر عنه بالعالقة. تكون القيمة ثابتة سنويا

0V لية  ة األص =A القيم الك  قسط االهت
n اجي  العمر اإلنت

=  

0V=أو قسط االهتالك
A= . لية  ة األص دل×القيم المع

100
t

  

  :حيث

V0  :القيمة األصلية وتتمثل في تكلفة االقتناء.  

الملحقة مـن نقـل   ـ تُقيم في حالة الشراء بسعر الشراء مضافًا إليه مختلف المصاريف 

  .)السعر خارج الرسم(وتركيب 

  .ـ تقيم بتكلفة اإلنتاج عند إنشائها من طرف المؤسسة

n  :العمر اإلنتاجي.  

t : معدل االهتالك
100t=

n
أو  

0

At=
V

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  : مفهوم االهتالك 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  :كما يلي 2005يحسب اهتالك دورة بالنسبة للمعدات واألدوات والشاحنة 

 :المعدات واألدوات  •
220.000 10 22.000

100
A DA×
= =  

أو 
220.000 22.000

10
A DA= =  

 ) :معدات النقل(الشاحنة  •
3.760.000 20 752.000

100
A DA×
= أو =

3.760.000 752.000
5

A DA= =  

اسـتخرجنا  " عمـور  " لمؤسسـة   31/12/2005راجعة قبل الجرد في من دفاتر وميزان الم 

  :المعلومات التالية الخاصة بتجهيزات اإلنتاج

 البيان
 تاريخ
 االقتناء

 القيمة
 األصلية

 معدل االهتالك

02/01/2002 معدات وأدوات  220.000 10% 
:معدات النقل     

03/01/2002 شاحنة  3.760.000 20% 

 

  :لكل من  2005كيف يحسب اهتالك دورة  

 .المعدات واألدوات -

 .الشاحنة -



 

  

  
  
  
  

  

  

  

  
  جدول االهتالك. 3

ة، اهتالك الدورة، االهتالك المتـراكم والقيمـة   يبين جدول االهتالك كل من القيمة األصلي
  .المحاسبية الصافية

 
 
 
 

كان تاريخ اقتناء االستثمار محصورا بين اليوم األول واليوم الخامس عشر من الشهر  اإذ 
أما إذا كان تاريخ االقتناء محصورا بين . ر بعين االعتبار في حساب االهتالكهشيؤخذ ذلك ال

اليوم السادس عشر واليوم الثالثين أو الحادي والثالثين فإن حساب االهتالك يبدأ من الشهر 
 .الموالي

 

 مالحظة

 
 
 
 

النفعية، فإن اهتالك الدورة األولى  عند الحصول على االستثمار خالل الدورة كما هو حال السيارة
، وعليه فإن جدول )31/12/2002(إلى نهاية الدورة ) 01/04/2002(يحسب من تاريخ االقتناء 

  .من األسطر N+1االهتالك يتضمن 
 

 مالحظة

دج،  840.000سيارة نفعية وذلك بمبلـغ    04/2002//01بتاريخ " عمور " اقتنت مؤسسة  

 .%20معدل االهتالك الذي تطبقه المؤسسة هو 



 

  

 ):معدات النقل(اهتالك السيارة النفعية 

 
840.000 168.000

5
A DA= =   

أو
840000 20 168000

100
A DA×
= = 

  أشهر 09:  31/12/2002إلى  01/04/2002حساب اهتالك الدورة األولى من  *

1
168.000 9 126.000

12
A DA×

= =  

  أو 

840000 20 9 126000
1200

A DA× ×
= =  

 03:  31/03/2007إلـى   01/01/2007حساب اهتالك الدورة األخيرة من  •

  أشهر

1
168.000 3 42.000

12
A DA×

= =  

840.000أو 20 3 42.000
1200

A DA× ×
= =  

سيارة نفعية:طبيعة االستثمار
 دج  840.000:قيمة االقتناء خارج الرسم

 2002/04/01: تاريخ االقتناء
 %20سنوات                          معدل االهتالك الخطي  05: العمر اإلنتاجي

القيمة األصلية الدورة
اهتالك
 )A(الدورة

االهتالك المتراكم
A∑  

القيمة المحاسبية 
 VNCالصافية 

  714.000   126.000  126.000 840.000 2002أشهر  9
 2003 840.000168.000294.000 546.000  

2004  840.000168.000 462.000 378.000  
2005  840.000  168.000 63.0000  210.000  
2006  840.000168.000798.000 420.000  

 00  840.000 42.000  840.000  2007أشهر  3
 - - 840.000 -  المجموع

  

 كيف يعد جدول اهتالك هذه السيارة ؟ 



 

  

  التسجيل المحاسبي. 4
  :المحاسبي لنقص االستثمار في الحسابينيسجل التقدير 

مخصصات االهتالك وهو حساب من حسابات أعباء االسـتغالل   682حساب  •
  .ويكون مدينًا

اهتالك االستثمار المعني وهو حساب من حسابات الميزانية الـذي   29حساب  •
 .يثبت النقص في االستثمار ويكون دائنًا

للمعدات واألدوات والشـاحنة   2005دورة  تكون قيود اهتالكات" عمور" بالنسبة لمؤسسة 
  :كما يلي

      31/12/2005        
            

    774.000  مخصصات االهتالكات    682
  22.000    اهتالك معدات وأدوات  2943  
  752.000    )الشاحنة(اهتالك معدات النقل  2944  
      2005تسجيل اهتالك دورة     
  

  

 :تالتنازل عن االستثمارا 
 
  

  

  

  
 
 

أن تتخلى المؤسسة بالبيع عن استثمار من اسـتثماراتها بسـبب قـدمها أو عـدم     يحدث 

حيث . صالحيتها أو من أجل تجديدها، وتبعا لذلك فال بد من إقفال الحسابات المتعلقة بها

  :تتم المعالجة المحاسبية وفق المراحل التالية

 .تسجيل عملية البيع في تاريخ التنازل: المرحلة األولى

نواتج االستثمارات المتنازل عنها دائنًا بقيمة  792نقديات مدينًا وحساب  48يجعل حساب

  .البيع

بقيمـة  " عمـور  "  لمؤسسـة  عن السيارة النفعيـة  01/07/2005تم التنازل بالبيع بتاريخ  

 .%17الرسم على القيمة المضافة . 152352شيك رقم. دج خارج الرسم 335.000

 كيف تُُسجل قيود التنازل بالبيع عن السيارة النفعية ؟ 



 

  

  :يكون كما يلي 01/07/2005بالنسبة لقيد التنازل عن السيارة النفعية في 

      01/07/2005        

            
    391.950  البنك    485

نواتج االستثمارات المتنـازل    792  
  عنها

  335.000  

القيمـة المضـافة   الرسم على   547  
  المحصل

  56.950  

      152352بيع سيارة بشيك رقم     

              

            

  

تسجيل في نهاية الدورة التي تم فيها التنازل عن االستثمار، مخصصات  :المرحلة الثانية

 .االهتالك المكمل من بداية الدورة إلى تاريخ التنازل

  .االهتالك المكمل للسيارة النفعية المتنازل عنها •

  أشهر 06:  01/07/2005إلى  01/01/2005المدة من 

1
168.000 6 840.00

12
A DA×

= = 

أو
840.000 20 6 84.000

1200
A DA× ×
= =  

  

  

  

    31/12/2005        

            
    84.000  مخصصات االهتالكات    682

  84.000    اهتالك معدات النقل   2944  

السيارة (أشهر  06تسجيل اهتالك     

  )النفعية

    

              

            



 

  

  
 

 .تسوية عملية التنازل في الحسابات: المرحلة الثالثة

  :تتم عملية التنازل كما يلي

  .تحديد االهتالك المتراكم من تاريخ االقتناء إلى تاريخ التنازل •

  01/07/2005إلى  01/04/2002االهتالك المتراكم للسيارة النفعية من تاريخ 

126.000 168.000 168.000 84.000 546.000A DA= + + + =∑
  

462.000:   أو 84.000 546.000A DA= + =∑  

 
  .تحديد القيمة الباقية لالستثمار المتنازل عنه •

تتحدد بالفرق بين القيمة األصلية لالستثمار المتنازل عنه ومجموع االهتالك المتراكم إلى 

  .تاريخ التنازل

0

840.000 546.000 294.000
VNC V A
VNC DA

= −

= − =
∑  

  تسجيل قيود التسوية •

اهـتالك  ) 29××(لمتنـازل عنهـا و  القيمة الباقية لالسـتثمارات ا ) 692(يكون حسابي 

  .المعني المتنازل عنه دائنًا راالستثما) 2××(االستثمار المعني مدينين وحساب

  .وبذلك يكون كل من حساب االستثمار المتنازل عنه وحساب اهتالكه مرصدين

  :بالنسبة للسيارة النفعية تكون قيود التسوية كما يلي
      31/12/2005        
            

الباقية لالسـتثمارات المتنـازل    القيمة    692
  عنها

294.000    

    546.000  اهتالك معدات النقل    2944
  840.000    معدات النقل  244  
      تسوية عملية التنازل    
              
  
  
  

          



 

  

  .تحديد نتيجة التنازل: المرحلة الرابعة

والقيمة  )792(يعبر عن نتيجة التنازل بالفرق بين نواتج االستثمارات المتنازل عنها  •

  ).692(الباقية لالستثمارات المتنازل عنها 

وإذا كانت العكس ) Plus value(إذا كانت نتيجة التنازل موجبة معناه تحقيق فائض  •

 ).moins value(معناه تحقيق ناقص قيمة 

) Résultat de cession(نتيجة التنازل  :حالة السيارة النفعية •
335.000 294.000 41.000RC DA= − =  

  .عبارة عن فائض قيمة النتيجة
 

 : المصاريف اإلعدادية 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  تعريف المصاريف اإلعدادية. 1

المؤسسة أو عند الحصـول علـى   ) إنشاء(تتمثل في المصاريف التي أنفقت عند تأسيس 

باإلضافة إلى المصاريف المتعلقة بتطوير المؤسسة أو إتقـان  . وسائل االستغالل الدائمة

  .نشاطها

  :ما يلي) التمهيدية(تضمن المصاريف اإلعدادية ت

 .مصاريف متعلقة بعقد الشركة مثل زيادة أو تخفيض رأس المال •

مصاريف حيازة االشتثمار وتشمل على مصاريف تسجيل ملكية هذه  •

 .االستثمارات واألتعاب والعموالت ومصاريف العقود الخاصة باالستثمارات

  مصاريف خاصة بالتأسيس 

  :المصاريف التالية 02/01/2002عند تأسيسها بتاريخ "  عمور " مؤسسة  تحملت

  دج 25.000: أتعاب الموثق •

  دج  12.400: رسوم التسجيل •

  123253:شيك بنكي رقمسددت هذه المصاريف ب

 .سنوات 4صنّفت هذه المصاريف كمصاريف إعدادية، يتم إطفاؤها خالل 

 كيف تُعالج محاسبيا المصاريف اإلعدادية ؟ 



 

  

بة عن الحصول على القروض مصاريف القروض وهي المصاريف المترت •

 .والفوائد الناتجة عنها

 .مصاريف التكوين المهني وهي المصاريف المتعلقة بتكوين عمال المؤسسة •

 .مصاريف سابقة النطالق نشاط المؤسسة •

مصاريف األبحاث والدراسات وهي مصاريف متعلقة باألبحاث والدراسات  •

 .والدعاية واالشهار
 
  اإلعدادية المحاسبي للمصاريف لالتسجي. 2

  :يتم التسجيل المحاسبي وفق المراحل التالية

  إثبات المصاريف: المرحلة األولى

أحـد حسـابات   (تسجل المصاريف حسب طبيعتها عند حدوثها في الحساب الخاص بها 

  ).06الصنف

  

  

  

  
 
 

  :تسجل المصاريف حسب طبيعتها كما يلي"  عمور " ففي حالة مؤسسة 
      02/01/2002        
            

    25.000  )خدمات(مكافآت للغير     625
    12.400  )ضرائب ورسوم(رسوم التسجيل     646

  37.400    البنك  485  
      123253شيك بنكي رقم     
              
            

  

  

  

  

62إلى  60الحسابات من   

68إلى  63الحسابات من   الديون 

 النقديات
 إثبات المصاريف



 

  

  التحويل: المرحلة الثانية

عند التأكد من أن هذه المصاريف، مصاريف إعدادية تحول إلى الجانب المدين من حساب 

  :ادية، ويجعل الحسابين التاليين دائنينالمصاريف اإلعد 20

إلـى   60/تحويل تكاليف اإلنتاج، إذا تعلق األمر بالحسابات من حـ 75/حـ -

 . 62/حـ

إلى  63/تحويل تكاليف االستغالل، إذا تعلق األمر بالحسابات من حـ 78/حـ -

 . 68/حـ

  

  
  
 
 
 
 
 

 

 

  يكون قيد التحويل كما يل" عمور " ففي حالة مؤسسة 

      31/12/2002        

            
    37.400  مصاريف إعدادية    20

  25.000    تحويل تكاليف اإلنتاج  75  

  12.400    تحويل تكاليف االستغالل  78  

      تحويل األعباء إلى مصاريف إعدادية    

              

            
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 المصاريف اإلعدادية

20حساب   

 تحويل تكاليف اإلنتاج

75حساب   

 تحويل تكاليف االستغالل

78حساب   

تحول

62إلى  60حسابات من   

ل تحو
ل

68إلى  63حسابات من   



 

  

  اإلطفاء: المرحلة الثالثة

 5أقصـاه   يتم إطفاء المصاريف اإلعدادية في أسرع وقت ومن حيث المبدأ فـي أجـل  

  .سنوات، حيث توزع على الدورات بأقساط متساوية

: قسط اإلطفاء " عمور " بالنسبة لمؤسسة 
37.400 9.350

4
DA=  

مخصصات استثنائية  699يسجل القيد المحاسبي لإلطفاء في نهاية كل دورة بجعل حساب 

 .إطفاء المصاريف اإلعدادية دائنًا 209مدينًا وحساب 
 
  

  

    31/12/2002        

            
    9.350  مخصصات استثنائية    699

  9.350    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  

      إثبات اإلطفاء    

              

            

) نهاية السنة الرابعة في مثالنا(وهو ما يسجل في نهاية كل دورة إلى غاية الدورة األخيرة 

  :كما يلي 209و 20وتكون وضعية الحسابين 

  

  

  

  

20    209  

  2002سنة  9.350      37.400

  2003سنة  9.350        

    
  2004سنة  9.350    

  2005سنة  9.350        



 

  

  االستعمال النهائي: المرحلة الرابعة

 209عند إطفاء المصاريف اإلعدادية بكاملها، أي تصبح المبالغ المسجلة فـي الحسـاب   

ريف اإلعدادية، المصا 20إطفاء المصاريف اإلعدادية مساوية للمبلغ المسجل في حساب 

  :كما يلي 209و 20نقوم بترصيد الحسابين 

      31/12/2005        

            
    37.400  إطفاء المصاريف اإلعدادية    209

  37.400    المصاريف اإلعدادية  20  

      )20و 209(ترصيد الحسابين     

              

            

  

 .وبذلك يظهر الحسابين مرصدين

  

  
20    209  

  2002سنة  9.350  37.400  37.400  37.400

  2003سنة  9.350        

    
  2004سنة  9.350    

  2005سنة  9.350        

  

  

  

  

  

  
 

31/12/2005  



 

  

 
  " :عمور " لدينا بطاقة االستثمار التالية والخاصة بالسيارة النفعية لمؤسسة 

  
  

  

، الرسم على القيمة المضافة 152352ـ تمت عملية التنازل بواسطة شيك بنكي رقم 
17%. 

   :العمل المطلوب 

  :وصيغه قم بما يلي  Excelباستخدام المجدول 

  .إعداد جدول االهتالك المطبق على هذه السيارة إلى غاية تاريخ التنازل .1

تسجيل قيود عملية التنازل باالعتماد على بطاقة االستثمار السـابقة والشـكل    .2

 :التالي

  :أنشطة اإلعالم اآللي



 

  

   

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي 

  :جدول االهتالك المطبق باستخدام المجدول. 1

  :الشكل التالي يوضح مختلف الصيغ الواجب كتابتها في الخاليا المناسبة

  



 

  

  :ويظهر الحل كما هو مبين في الصورة التالية

  
  :قيود عملية التنازل في اليومية .  2

ة لعملية ويوضح مختلف القيود المحاسبي  Excelالشكل التالي مستخرج من المجدول 

  .التنازل 

  
  

  



 

  

  

  ):1(التمرين 

، حيث تحملت في بداية نشاطها مصاريف 01/01/2002في " مروان " أنشئت مؤسسة 

  :منها

 :مصاريف االستثمارات  •

 .دج 12.400: حقوق التسجيل -

 دج 21.000:   أتعاب -

 دج 18.500: مصاريف القرض -

  .122389ي رقم سددت هذه المصاريف بشيك بنك

  .سنوات 3تعتبر هذه المصاريف من المصاريف اإلعدادية يتم إطفاؤها خالل 

  :العمل المطلوب 

  :سجل كال من . 1

  .2002قيود بداية النشاط لدورة    -

  .2002قيود اإلطفاء في نهاية دورة  -

  .31/12/2004سجل القيود الضرورية في . 2

  ) :2(التمرين 

استخرجت القيمة الصافية المحاسبية  31/12/2006في " وبالغر"من ميزانية مؤسسة 

% 10حيث تطبق المؤسسة معدل اهتالك خطي بـ . دج 240.000البالغة " ب"للتجهيز 

  .سنوات 6والذي تم اقتناؤه منذ     . سنويا

  :العمل المطلوب

  .حدد القيمة األصلية لهذا التجهيز. 1

  .أحسب مبلغ االهتالك المتراكم. 2

  ):3( التمرين

استخرجت  31/12/2005بتاريخ " الصفا " من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة 

  :أرصدة الحسابات التالية

  

  

  

  

  :أسئلة التقويم الذاتي



 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  .تطبق المؤسسة االهتالك الخطي

  :معدات النقل . 1

  .سنوياً% 20معدل االهتالك المطبق . تم اقتناء جميع معدات النقل عند نشأة المؤسسة

  

  :تتكون معدات النقل من 

  3.400.000  احنةش -

  800.000  سيارة نفعية -

  1.600.000  سيارة سياحية -

  5.800.000  

دج  350.000بقيمة  02/10/2005تنازلت المؤسسة بالبيع عن السيارة النفعية بتاريخ 

  .ولم يسجل بعد أي قيد 163405بشيك بنكي رقم 

  :المعدات واألدوات. 2

  :تتضمن المعدات واألدوات كال من

 .دج 120.000بقيمة  01/07/2003تم اقتناؤها بتاريخ " أ  "اآللة   -

 .دج 230.000بقيمة  02/01/2002تم اقتناؤها بتاريخ " ب " اآللة  -

  :تجهيزات المكتب . 3

  :تتضمن تجهيزات المكتب 

 .دج 48.000بـ  01/04/2002حواسيب تم اقتناؤها في ) 4(أربعة  -

 .01/04/2002دج تم اقتناؤها في  8000طابعة بـ  -

 .دج 4.000بقيمة إجمالية  03/01/2005آلتين حاسبتين تم اقتناؤهما في  -

  72.000  المصاريف اإلعدادية  20

  54.000  إطفاء المصاريف اإلعدادية  209

  350.000  المعدات واألدوات  243

  87.000  اهتالك المعدات واألدوات  2943

  5.800.000  معدات النقل  244

  3.480.000  اهتالك معدات النقل  2944

  204.000  تجهيزات المكتب  245

  66.000  اهتالك تجهيزات المكتب  2945



 

  

دج بشيك بنكي رقم  32.000بقيمة  28/12/2005تنازلت المؤسسة بالبيع عن حاسوب بتاريخ 

  ).لم يسجل أي قيد( 172301

  :المصاريف اإلعدادية . 4

ويتم إطفاء . 02/01/2002تم تسديد المصاريف المتعلقة بالمصاريف اإلعدادية بتاريخ 

  .سنوات 4المصاريف اإلعدادية في 

  :العمل المطلوب 

  .حدد تاريخ تأسيس المؤسسة. 1

  .أحسب معدل اهتالك المعدات واألدوات ومعدل اهتالك تجهيزات المكتب. 2

  :سجل كال من. 3

 .قيود التسوية المتعلقة بالتنازل بالبيع عن السيارة النفعية وحدد نتيجة التنازل -

  .لتسوية المتعلقة بالتنازل بالبيع عن الحاسوب وحدد نتيجة التنازلقيود ا -

  .قيود اهتالك الدورة -

 .القيود الخاصة بالمصاريف اإلعدادية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  ):1(حل التمرين 

  02/01/2002قيود مصاريف بداية النشاط . 1.1
      02/01/2002        
            

    21.000  )خدمات(للغير  مكافآت    625
    12.400  )ضرائب ورسوم(رسوم التسجيل     646
    18.500  مصاريف مالية    65

  51.900    البنك  485  

      .......شيك بنكي رقم     
              
            

  :2002القيود في نهاية دورة . 2.1
      31/12/2002        
            

    51.900  مصاريف إعدادية    20

  21.000    اإلنتاجتحويل تكاليف   75  

  30.900    تحويل تكاليف االستغالل  78  

      إثبات المصاريف اإلعدادية    
      //        
            
            

    17.300  مخصصات استثنائية    699

  17.300    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  

51.900(قسط اإلطفاء السنوي     
3

(      

              
            

  

  :أجوبة التقويم الذاتي



 

  

  :31/12/2004قيود في ال. 2
      31/12/2004        
            

    17.300  مخصصات استثنائية    699
  17.300    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  
      إثبات اإلطفاء    
      //        
            
            

    51.900  إطفاء المصاريف اإلعدادية    209
  51.900    المصاريف اإلعدادية  20  
      ترصيد الحسابين    
              
            

  ):2(حل التمرين 

  ):ب(تحديد القيمة األصلية للتجهيز . 1

  سنوات 06: لدينا مدة االستعمال 

  دج 240.000سنوات هي  06بعد ) VNC(القيمة المحاسبية الصافية 

  :ومنه

  ) m(مدة االستعمال × ) A(قسط االهتالك السنوي = االهتالك المتراكم 

.A A m=∑  
6A A= ×∑  

  : نعلم أن 

  االهتالك المتراكم –) VO(القيمة األصلية )= VNC(القيمة المحاسبية الصافية 

  :ومنه

VNC Vo A= −∑  

6VNC Vo A= − ×  

10( ) 6
100

VOVNC VO ×
= − ×  



 

  

10 6
100

60
100

0,6

VOVNC VO

VOVNC VO

VNC VO VO

× ×
= −

×
= −

= −

  

0,4

0,4
240.000 600.000

0,4

VNC VO
VNCVO

VO DA

=

=

= =

  

  :مبلغ االهتالك المتراكم .2

6

% 6

240.000 10% 6 360.000

A A

A VO t

A DA

= ×

= × ×

= × × =

∑
∑
∑

  

  ) :3(حل التمرين 

  :تحديد تاريخ تأسيس المؤسسة . 1

من أجل تحديد تاريخ تأسيس المؤسسة سنعتمد على معدات النقل باعتبارها اقتنيت عند 

  .نشأة المؤسسة

5.800.000VO DA=  

20043.480.000A/ 31/12إلى غاية  DA=∑    

%A VO t m= × ×∑



 

  

%
%

3.480.000 3.480.000 03
5.800.000 0,2 1.160.000

A
A VO t m m

VO t

m

= × × ⇒ =
×

= = =
×

∑∑
  

  .جانفي يوم عطلة 01باعتبار أن  02/01/2002إذن تاريخ تأسيس المؤسسة هو 

  .حساب معدل اهتالك المعدات واألدوات ومعدل اهتالك تجهيزات المكتب. 2

  :أ ـ حساب معدل اهتالك المعدات واألدوات 

هي سنة ونصف أي  31/12/2004إلى  01/07/2003من " أ " اآللة  مدة استعمال -

 .سنة 1,5

 سنوات 03هي " ب " مدة استعمال اآللة  -

350.000
87.000

VO DA
A DA
=

=∑
  

مدة × " ب "اهتالك اآللة + مدة استعمالها × " أ " اهتالك اآللة = االهتالك المتراكم 

  استعمالها

. %.1,5 . %.3A bA VO t V O t= +∑  

%
.1,5 .3A b

A
t

VO VO
=

+
∑

  

87.000%
(120.000 1,5) (230.000 3)

t =
× + ×

  

87.000% 0,1
870.000

10%

t

t

= =

=
  

  :ب ـ حساب معدل اهتالك تجهيزات المكتب 

  .سنة 2,75أشهر أي  09مدة استعمال الحواسيب والطابعة هي سنتين و

 سنوات



 

  

%
.2,75 .2,75A b

A
t

VO VO
=

+
∑

  

66.000%
(48.000 4 2,75) (8.000 2,75)

t =
× × + ×

  

66.000% 0,12 12%
550.000

t t= = ⇔ =  

  التسجيل المحاسبي لقيود التسوية. 3

  :أ ـ تسجيل قيود التسوية المتعلقة بالتنازل عن السيارة النفعية وتحديد نتيجة التنازل 
      31/12/2005        
            

    350.000  البنك    485
  350.000    نواتج االستثمارات المتنازل عنها  792  
      163405شيك رقم     
      //        
            
            

    120.000  مخصصات االهتالكات    682
  120.000    اهتالك معدات النقل  2944  
      أشهر 9اهتالك السيارة النفعية لمدة     
      //        
            

    600.000  اهتالك معدات النقل    2944
    200.000  القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها    692

  800.000    معدات النقل  244  
      ).السيارة النفعية(حساب  ترصيد    
              

  692/حـ – 792حـ= نتيجة التنازل 

 350.000 200.000 150.000DA− =  
  

  



 

  

  :ب ـ تسجيل قيود التسوية المتعلقة بالتنازل عن الحاسوب وتحديد نتيجة التنازل

  
      31/12/2005        
            

    32.000  البنك    485
  32.000    نواتج االستثمارات المتنازل عنها  792  
      172301شيك رقم     
      //        
            
            

    5760  مخصصات االهتالكات    682
  5.760    اهتالك تجهيزات المكتب  2945  
      اهتالك الحاسوب المتنازل عنه    
      //        
            

    21.600  اهتالك تجهيزات المكتب    2945
    26.400  القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها    692

  48.000    تجهيزات المكتب  245  
      ).الحاسوب(ترصيد حساب     
              

  : 692/حـ – 792حـ= نتيجة التنازل 

32.000 26.400 5.600DA− =  
  :جـ ـ قيود اهتالك الدورة

      31/12/2005        
            

    1.053.720  مخصصات االهتالكات    682

  35.000    اهتالك معدات وأدوات  2943  

  1.000.000    اهتالك معدات النقل  2944  

  18.720    اهتالك تجهيزات المكتب  2945  

      اهتالك الدورة    
              
            



 

  

  :د ـ قيود تسوية المصاريف اإلعدادية 
      31/12/2005        
            

    18.000  مخصصات استثنائية    699
  18.000    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  
      إثبات اإلطفاء    
      //        
            
            

    72.000  إطفاء المصاريف اإلعدادية    209
  72.000    المصاريف اإلعدادية  20  
      ترصيد الحسابين    
              
            

  

  

  

  


