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   س ، ج في المحاسبة
  في  سؤال ٣٠أكثر من 

  ومخصص إهالكها ةاألصول الثابت
  ؟الخصومات عند البيعما هي أنواع 

   مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاإنشاءطرق 
  طرق جرد المخزون

  واألصلالمصروف والتكلفة الفرق بين 
  األصول طويلة األجل

  طرق التخلص من األصول الثابت
  ك األرض؟لماذا ال يتم اهتال

  ما المقصود باألصول غير الملموسة؟
 ما المقصود باإلهالك واإلطفاء؟

  ما المقصود باألصول االستخراجية؟
   عن كل ما سبقمن األمثلة والتمارين المحلولةالكثير الكثير و

  
  

  من موقع
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  النظري للمحاسبة، اشرحه بالتفصيل كم تم شرحه بالمحاضراتاإلطارما هو  . ١
تحـت مـساق نظـم    ( النظـري بالـذهاب وتنزيلـه مـن الموقـع التـالي         اإلطـار لى  يمكنك االطالع ع  
  Page/com.jeeran.alqashi://http_٣.html: المعلومات المحاسبية

  بخصوص عرض القوائم المالية١ المحاسبة الدولي رقم معياراشرح باختصار  . ٢
ــى يمكنــك االطــال  ــارع عل ــالي   المعي ــذهاب للموقــع الت  بحــث التخــرج  مــساقتحــت ( كامــل بال
  Page/com.jeeran.alqashi://http_٣.html: والتدريب الميداني

 ما المقود بصندوق المصاريف النثرية، ودلل عليه بحالة عملية . ٣
 إلبعـاد  الستبدال الصندوق النقدي بالشركة إحاللهو صندوق تم صندوق المصاريف النثرية ه 

مخــاطر الــسيولة النقديــة ويــستخدم هــذا الــصندوق لجميــع مــصاريف الــشركة الخاصــة ويــتم  
 الموظفين ويتم تغذيتـه بـشكل دوري ضـمن سـقف محـدد مـسبقا ولتوضـيح             ألحد عهدته   إسناد

  :الفكرة لنفترض السؤال التالي
 صــندوق إلنــشاء دينــار ٥٠٠ك مــسحوب علــى البنــك العربــي بقيمــة  تــم عمــل شــي١/١/٢٠٠٨فــي 

 دينـار كمـصروف   ٩٠ دينار كمصروف كهربـاء، و ١٢٠المصاريف النثرية، خالل الشهر تم صرف     
 تغذيــة الــصندوق بــشيك إعــادة شــراء شاشــة كمبيــوتر، وفــي نهايــة الــشهر تــم   ١٥٠صــيانة، و 

  :مسحوب على البنك العربي
   الصندوقإنشاءعند 

   صندوق المصاريف النثرية/ ح٥٠٠
  البنك العربي/  ح٥٠٠---

 أو عنـد التكـوين   إلـى مالحظة مهمـة ال يـذكر صـندوق النثريـة      ( تغذية الصندوقإعادةعند  
  )إلغاءه أو تخفيضه أوعند زيادة سقفه 

  مصاريف الكهرباء/ ح١٢٠
  مصاريف الصيانة/  ح٩٠

  )كمبيوتر (الثابتة األصول/  ح١٥٠
  البنك/  ح٣٦٠ ---

 ؟ المتداولة، عددهاباألصولالمقصود ما  . ٤
 أو نقـد مـن خـالل بيعهـا     إلـى  القابلـة لتحويـل    األصـول  أو النقدية   األصول هي   المتداولة األصول

 النقــد و األصــول تلــك أهــمومــن . أطــول أيهمــا دورة تــشغيلية، أواســتخدامها خــالل ســنة واحــدة 
 القـــبض والمخـــزون، أوراقو والحـــسابات المدينـــة مثـــل المـــدينون  األجـــلاالســـتثمارات قـــصيرة 

  .أنواعهاوحسابات المصروفات المدفوعة مقدما بجميع 
 ألمضمونهوما هي الحسابات المدينة المضمونة وغير ) العمالء(ما المقصود بحساب المدينون  . ٥

 باعتهــا للغيــر التـي  البــضاعة أو الـشركة  أدتهــاهــي الخـدمات التــي  ) العمـالء (حـساب المــدينون  
،  تـضحيات اقتـصادية حاليـة مقابـل الحـصول علـى منـافع اقتـصادية          أو قـدمت منـافع      إي باألجل

 دقة بأنها مطالبات على العمالء متمثلـة بمطالبـات ماليـة مقابـل      أكثرويمكن تعريفها بشكل    
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ــا أوخــدمات  ــالطبع جميــع حــسابات   األصــول ضــمن وتــصنف،  بــضاعة تــم تأديته ــة، وب  المتداول
 عميـل يتمتـع بـسقف    إيث المعنى فان كـان  المدينون مضمونة من حيث الجوهر، ولكن من حي      

 غيـر مـضمونة ولكـن    األخرى واألنواع كفالة بالدفع فيطلق عليه مضمون  إي يصاحبه   ائتماني
  . مسبقةائتمانية وفقا لسياسة إال األجلبالطبع الشركة ال تبيع على 

  عملية عن كل منهاأمثلة وأعطي الخصومات عند البيع أنواعما هي  . ٦
المتعــارف عليهــا الخــصم التجــاري والخــصم النقــدي، والخــصم التجــاري        مــن أهــم الخــصومات   

كالتنزيالت ال يتم عمل إي قيود محاسبية به، أما الخصم النقدي هو الذي يـشجع علـى سـرعة             
التسديد للمبيعات اآلجلة إي كلما سدد العميل ضمن فترة الخـصم يحـصل خـصم علـى القيمـة        

 .روضح األمر أكثي ١٤المسددة، والسؤال رقم 
 ؟ المدينونتقويمماذا يقصد ب . ٧

 يتم من خاللها معالجة وتطبيق كل من مبدأ المقابلـة ومحـدد   التي ليةاآل المدينون، هو    تقويم
 طرفـي  أن النظـري للمحاسـبة، حيـث      اإلطـار  عـن المـدينون متوافـق مـع          اإلفـصاح التحفظ ليجعل   

الميزانيـة   (مـاليتين تين  كل من المدينون والمبيعات يـؤثران بـأهم قـائم       أي اآلجلعملية البيع   
 مخــصص الــديون   بإنــشاء المتبعــة  المــدينون هــو الطــرق   تقــويم  وباختــصار) وقائمــة الــدخل 

  .المشكوك في تحصيلها
 مخصص الـديون المـشكوك فـي تحـصيلها، اشـرح كـل طريقـه وسـلبياتها               إلنشاءكم طريقة    . ٨

 وايجابياتها
لحـسابات المتعلقـة بعمليـة    تين الطـريقتين بـأن كـل مـن ا    اصـل هـ  أ، وأساسـيتان هناك طريقتان  

تنتمي لقوائم ماليـة مختلفـة وطبيعـة عناصـرها مختلفـة            ) المدينون، والمبيعات  (اآلجلةالبيع  
 المبيعـات فحـو حـساب    وأمـا  يظهر في الميزانية  )حقيقي ( متداول أصل المدينون حساب    أنحيث  
  :يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما)  مؤقتأواسمي  (إيراد

حيـث تـستند الـشركة فـي تكـوين المخـصص بنـاء علـى              ) مدخل الميزانيـة  : (ولىاألالطريقة  
 هذا المخـصص يـستند   أنخبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون،  وحيث            

 من نفس الجـنس فقـد تـم    أي)  يظهر في الميزانيةالذيالحساب الحقيقي  (على رصيد المدينون    
  .يد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينونتسميته مدخل الميزانية ولهذا رص

هنـا تـستند الـشركة علـى تكـوين المخـصص بنـاء         ) مـدخل قائمـة الـدخل     : (الطريقة الثانية 
 هـذا المخـصص   أن، وحيـث  اآلجلـة على خبرة سابقة ولكن باالستناد علـى نـسبة مـن المبيعـات          

نفس جنس المـدينون   انه ليس من   أي)  االسمي أوالحساب المؤقت    (اآلجلةيستند على المبيعات    
  فان رصيد المخصص ليس له عالقة برصيد المدينون

ــه         ــتم مقابلت ــصيلها ي ــي تح ــشكوك ف ــديون الم ــساب مخــصص ال ــان ح ــريقتين ف ــى الط فــي كل
  . مقابلأصلبالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب 

صــيد المــدينون ولكنهــا تتجاهــل المبيعــات   بأنهــا تتماشــى مــع راألولــىمــن ايجابيــات الطريقــة 
   هي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلةوالتي اآلجلة
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 رصـيد المـدينون بعـين    تأخـذ  ال أنهـا  إال الطريقة الثانية وكونها تتماشى مـع مبـدأ المقابلـة      أما
يـر منطقـي ولهـذا     مـن رصـيد المـدينون وهـذا غ    اعلـي االعتبار ولهذا قـد يـصل رصـيد المخـصص           

  .  تقويمها كل فترةإعادة إلىتحتاج الشركة 
 ةاالئتمانيهمية السياسة أما  . ٩

 أسـاس  عمـل  آليـات  إحـدى  علـى الـشركة فهـي    األمـور خطـر  أ و أهـم السياسة االئتمانيـة تعـد مـن        
 سـيئة  االئتمانيـة االستحقاق والمكون الرئيسي للدورة المالية للـشركة فـان كانـت الـسياسة          

 ديون الـشركة وبالتـالي يـصعب سـد التزاماتهـا وبالتـالي قـد تنهـار الـشركة           قد يصعب تحصيل  
  ولكن تفشل في تحقيق التدفقات النقديةأرباح وهي فعال تحقق 

 مثـاال عمليـا علـى    وأعطـي  صـحة، ولمـاذا،    األكثـر ما هي طرق جرد المخزون، وما هـي الطريقـة            . ١٠
 كل طريقة

 هـي  واألصـح ي وطريقـة الجـرد المـستمر،      طرق جرد المخزون هما طريقتان طريقة الجـرد الـدور         
 المحاسـبي يـسجل الحـدث كمـا حـدث وعنـد       التطـام طريقة الجرد المستمر، فمن المعروف بـأن      

حدوثه، فلذلك في حالة الجرد الدوري هـذا المفهـوم غيـر مطبـق حيـث تقـوم الـشركة عنـد                
مخــزون تـسجيل المــشتريات بتــسجيل البـضاعة فــي حــساب المـشتريات بــدال عــن تـسجيلها فــي ال    

 بنـد المـشتريات بنـد مـصروفي ومـن المعـروف بـان البـضاعة         أن حيث أبداوطبعا هذا غير مقبول     
 إغـالق  مصروف، ولمعالجة هذا القـصور ففـي نهايـة الـسنة يـتم           أنهاغير المباعة ال تصنف على      

 وأثبتهـا حساب المشتريات وبضاعة بداية المدة في الدخل مـن وثـم جـرد بـضاعة نهايـة المـدة              
 رصـيد بـضاعة بدايـة    إغالق وهو أخر غير منطقي أمر على الدخل، وهنا يحدث   أيضاثر  بقيد يؤ 
 الــدخل صــمم لمقابلــة  أنفــي الــدخل ونحــن نعــرف  واثبــات رصــيد بــضاعة نهايــة المــدة  المــدة 

ــصروفات  ــاإليراداتالم ــة       ب ــة والمنفع ــدد التكلف ــو مح ــة ه ــذه الطريق ــق ه ــي تطبي ــسبب ف ، وال
 وهـامش ربحهـا قليـل، فعمليـة     األصنافمع بضاعة متعددة  تتعامل  أللتيوخصوصا في الشركات    

تسجيل دخول المخزون وخروجه محاسبيا لكـل بنـد قـد يكلـف الـشركة تكلفـة محاسـبية               
ــي ــالطبع هــذه الطريقــة    اعل ــربح، ب ــن هــامش ال ــسبب وجــود   اآلن م ــاالنقراض وال ــدأت ب ــزة ب  أجه

 ىدنأقـة الجـرد المـستمر بـ       مـن اسـتخدام طري     اآلن تتمكن   أللتيالحواسيب والبرامج المحاسبية    
 تباع في المتاجر مشفرة برموز وبمجـرد تمريـر   أللتي البضاعة أنتكلفة ممكنه، ومن هنا نجد    

 الجـرد  طريقـة  مع  تتماشى أللتي بتطبيق القيود المحاسبية     البرنامججهاز الكاشف عليها يقوم     
 النظـري للمحاسـبة   اإلطـار  انـه ال يتماشـى مـع    باإلضـافة  عيوب هذه الطريقة     أهم ومن   .المستمر

 يتمثـل بعـدم قـدرتنا علـى      األعظـم  الخطر   أن إالوتم قبوله بناء على محدد ممارسات الصناعة،        
 فـي نهايـة الفتـرة فقـد يكـون هنـاك بـضاعة تفقـد مـن المخـزون وال يـتم                  إلـى جرد البـضاعة    

ذا  هامش ربح هـ أنم الخسائر وخصوصا ظ مما يعاأي عند الجرد أيحصرها سوى في نهاية الفترة  
 قـد يكـب الـشركة    الـذي  سـبب وجـود الطريقـة هـو نفـس الـسبب       أيالنوع مـن البـضائع قليـل،       

  .خسائر ال يمكن تفاديها خالل الفترة
 تـسجل الحــدث فعليــا كمـا تحــدث فعنــد شــراء   أللتــي طريقــة الجــرد المـستمر هــي الطريقــة  أمـا 
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ب المـشتريات  البضاعة تـسجل فـي المخـازن، وعنـد بيعهـا تخـرج مـن المخـازن وهنـا يختفـي حـسا             
 وقـت نريـد حيـث يجـب     أيويظهر حساب تكلفة البضاعة المباعة، ويمكن جرد المخـزون فـي       

 يكون هناك تتطابق مع ما هو موجود بالمخزون مع رصيده في الدفاتر المحاسـبية وهكـذا           أن
 نقص بسرعة وقبل نهاية الفترة المالية وبالتالي تقليل الخـسائر مـن   أو سرقة   أييمكن تحديد   

   المراقبة الحثيثة المستمرةمنطلق
، أصـال  مثـاال عـن بنـد مـن البنـود يكـون       وأعطـي ، واألصـل ما المقصود بالمـصروف، والتكلفـة،      . ١١

 وتكلفة، ثم مصروف
 صــرف وانــدثر وال الــذيمــن الــسؤال الــسابق نــستطيع فهــم هــذا الــسؤال، فالمــصروف هــو المبلــغ   

 بالتكلفـة يخـص عـدد مـن      صـل أ فهو المبلغ المـصروف السـتمالك        األصل أمايمكن استعادته،   
 أصـل  أيالمراحل القادمة، وخير مثـال علـى ذلـك فعنـد شـراء البـضاعة مـثال تـسجل بـالمخزون                   

  مصروف بحساب تكلفة البضاعة المباعةإلىبالتكلفة، وعند بيعها تتحول 
 الحـسابات سـيتم االسـتغناء    أي الشركة تستخدم طريقة الجـرد الـدوري بـالمخزون     أنفي حالة    . ١٢

 ا في النظام المحاسبي، وماذا لو كانت تستخدم طريقة الجرد المستمرعنه نهائي
في حالة الجرد الدوري فلن يكون هناك حساب اسمه تكلفة البضاعة المباعـة، وفـي الجـرد           

 المستمر لن يكون هناك حساب اسمه المشتريات
 صـدوق للمـصاريف النثريـة، وصـدرت شـيك بمبلـغ سـقف         بإنـشاء  قامـت الـشركة      ١/١/٢٠٠٨في   . ١٣

 ٢١٠ دينـار مـصاريف صـيانة،     ١٥٠( الـصندوق    أمـين ، في خالل الشهر صرف      ) دينار ١٠٠٠(الصندوق  
، وفــي نهايــة الــشهر تــم تغذيــة الــصندوق بــشيك بنكــي وعــاد  )دنــانير شــراء جهــاز كمبيــوتر

 )المطلوب عمل جميع القيود (األصليلسقفه 
 )٣(راجع السؤال السابق رقم 

ــي  . ١٤ ــض  ١/١/٢٠٠٨ف ــل ب ــشركة العمي ــت ال ــلاعة  باع ــسعر   ٥٠٠ (باألج ــون ب ــاز تلفزي ــار ١٢٠ جه  دين
ــاز ــوم٣٠%/١٠(وبخــصم نقــدي  % ٥بخــصم تجــاري  ) للجه ــصف  ١٥/١/٢٠٠٨، فــي ) ي  ســدد العميــل ن

 ســدد نــصف المــستحق بــشيك بنكــي، فــي   ٢٢/١/٢٠٠٨المــستحق عليــه بــشيك بنكــي، وفــي   
 ).المطلوب عمل جميع القيود(  سدد الباقي بشيك بنكي١٤/٢/٢٠٠٨
  جيل عملية البيع تس١/١/٢٠٠٨

  ٥٧٠٠= ٣٠٠-٦٠٠٠ أي) ٣٠٠% = ٥*٦٠٠٠ (٦٠٠٠= ١٢٠*٥٠٠
  المدينون/  ح٥٧٠٠
  المبيعات/  ح٥٧٠٠---
   تسديد نصف المستحق١٥/١/٢٠٠٨

  ٢٥٦٥ = ٢٨٥-٢٨٥٠ أي) ٢٨٥%= ١٠*٢٨٥٠ (٢٨٥٠= ٥٧٠٠/٢
  البنك/  ح٢٥٦٥
  خصم المبيعات/  ح٢٨٥
  المدينون/  ح٢٨٥٠ ---
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  تحق تسديد نصف المس٢٢/١/٢٠٠٨
  ١٢٨٢,٥= ١٤٢,٥-١٤٢٥ أي)١٤٢,٥%=١٠*١٤٢٥ (١٤٢٥= ٢ /٢٨٥٠ أي ٢٨٥٠ = ٢٨٥٠المسدد -٥٧٠٠

  البنك/  ح١٢٨٢,٥
  خصم المبيعات/  ح١٤٢,٥

  المدينون/  ح ١٤٢٥---
   تسديد الباقي١٤/٢/٢٠٠٨

  )١٤٢٥=١٤٢٥-٢٨٥٠ -٥٧٠٠(رصيد المدينون 
  البنك/  ح١٤٢٥
 المدينون/  ح١٢٤٥ ---

 ١/٣/٢٠٠٨وفــي )  دينـار للجهـاز  ٣٠ جهـاز هـاتف بـسعر    ٤٠ (باألجـل لـشركة   اشـترت ا ١/١/٢٠٠٨فـي   . ١٥
، قـم بعمـل القيـود الـضرورية بالحـالتين      ) دينـار للجهـاز   ٦٥ جهـاز هـاتف بـسعر        ٢٢ (باألجـل باعت  

ــاليتين ــالمخزون، ب    إذا -أ: الت ــدوري ب ــستخدم طريقــة الجــرد ال ــشركة ت ــت ال ــت إذا - كان  كان
 . بالمخزونالشركة تستخدم طريقة الجرد المستمر

  طريقة الجرد الدوري
  ١/١/٢٠٠٨شراء 
  المشتريات/  ح١٢٠٠
  الدائنون/  ح١٢٠٠ ---
   البيع١٣/٢٠٠٨

  المدينون/  ح١٤٣٠
  المبيعات/  ح١٤٣٠---
٣١/١٢/٢٠٠٨  

  المبيعات/ ح١٤٣٠
  المشتريات/  ح١٢٠٠---
  الدخل/  ح٢٣٠---

  )٢٤٠=٣٠*٨( بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد وإلثبات
  اعة نهاية المدةبض/  ح٢٤٠
  الدخل/ ح٢٤٠ ---

  طريقة الجرد المستمر
  ١/١/٢٠٠٨شراء 
  المخزون/  ح١٢٠٠
  الدائنون/  ح١٢٠٠ ---
   البيع١٣/٢٠٠٨

  المدينون/  ح١٤٣٠
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  المبيعات/  ح١٤٣٠---
  تكلفة البضاعة المباعة/ ح٦٦٠
  المخزون/ ح٦٦٠---
٣١/١٢/٢٠٠٨  

  المبيعات/ ح١٤٣٠
  المخزون/ ح٦٦٠---
  خلالد/  ح٧٧٠---

  )ال نقوم بذلك الن رصيد المخزون ترصد تلقائيا( بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد وإلثبات
 دينــار ورصــيد مخــصص الــديون  ١٥٠,٠٠٠( رصــيد المــدينون فــي بدايــة الــسنة الماليــة  أنفرضــا  . ١٦

 دينـار وتـم   ٧٥,٠٠٠ خـالل العـام   اآلجلـة وبلغـت المبيعـات     )  دينار ١٥,٠٠٠المشكوك في تحصيلها    
 ٥٠٠٠ ديـن قيمتـه   وإعـدام )  الماضـية لـسنه أ أجلـة يعـود لمبيعـات    ( دينـار    ٣٠٠٠ قيمته    دين إعدام
 سياسة الشركة عمل مخـصص بالـديون المـشكوك     أنعلما  ) يعود لمبيعات هذه السنة   (دينار  

 حــساب المــدينون وحــساب مخــصص أرصــدة وإظهــارفــي تحــصيلها، قــم بعمــل القيــود الــضرورية،  
 كانـت الـشركة   إذا -أ:  في الحالتين التاليتين   ٣١/١٢/٢٠٠٨الديون المشكوك في تحصيلها في      

 كانـت الـشركة تـستخدم مـدخل     إذا -، ب%١٠  المخـصص إنـشاء تستخدم مدخل الميزانيـة فـي    
 .%١٠  المخصصإنشاءقائمة الدخل في 
  مدخل الميزانية

   خالل العاماآلجلةالمبيعات 
  المدينون/ ح٧٥٠٠٠

  تالمبيعا/  ح٧٥٠٠٠---
   الديونإعدام

  ديون معدومة/ ح٨٠٠٠
  المدينون/ ح٨٠٠٠---

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها/ ح٣٠٠٠
  ديون معدومة/  ح٣٠٠٠---
 نـشئ أ كان المخصص أللتي السابقة األعوام في المخصص الن الدين من     اإلعدام هذا   إطفاءتم  

  احتياطا لها
٣١/١٢/٢٠٠٨  

   دين معدومإطفاء
  الدخل/ ح٥٠٠٠
  ) هذا العامئشنأ الذي(ديون معدومة /  ح٥٠٠٠---

   المخصصإنشاء
 المخصص بهذه الطريقة يعتمد علـى رصـيد المـدينون فيجـب معرفـة رصـيد المـدينون               أنحيث  
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   السابقةاألحداثوالمخصص قبل عمل قيد التسوية اخذين بعين االعتبار 
  رصيد المدينون

  ١٥٠٠٠٠بداية العام 
  ٧٥٠٠٠ أجلةمبيعات + 

  )٣٠٠٠ (إعدامات
ــالي يجـــب  وب٢٢٢٠٠٠= ٣١/١٢رصـــيد  ــسياسة الـــشركة   أنالتـ ــا لـ ــون رصـــيد المخـــصص وفقـ  يكـ

)٢٢٢٠٠% = ١٠*٢٢٢٠٠٠(  
  رصيد المخصص

  ١٥٠٠٠بداية العام 
  )٣٠٠٠ (إعدامات

  ١٢٠٠٠ = ٣١/١٢رصيد 
   المخصصإنشاء

  )١٠٢٠٠=١٢٠٠٠-٢٢٢٠٠ (٣١/١٢ رصيد –دينون ممن ال% ١٠
  مصروف ديون مشكوك في تحصيلها/  ح١٠٢٠٠

  مشكوك في تحصيلهامخصص ديون /  ح١٠٢٠٠---
  مدخل قائمة الدخل

   خالل العاماآلجلةالمبيعات 
  المدينون/ ح٧٥٠٠٠

  تالمبيعا/  ح٧٥٠٠٠---
   الديونإعدام

  ديون معدومة/ ح٨٠٠٠
  المدينون/ ح٨٠٠٠---

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها/ ح٣٠٠٠
  ديون معدومة/  ح٣٠٠٠---
 ئنـش أ كان المخصص أللتي السابقة اماألعو في المخصص الن الدين من     اإلعدام هذا   إطفاءتم  

  احتياطا لها
٣١/١٢/٢٠٠٨  

   دين معدومإطفاء
  الدخل/ ح٥٠٠٠
  ) هذا العامئنشأ الذي(ديون معدومة /  ح٥٠٠٠---

   المخصصإنشاء
فلـيس مـن المهـم معرفـة رصـيد       المبيعـات  المخصص بهذه الطريقـة يعتمـد علـى رصـيد     أنحيث  

  المدينون، ولكن يكون رصيد المدينون
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  د المدينونرصي
  ١٥٠٠٠٠بداية العام 

  ٧٥٠٠٠ أجلةمبيعات + 
  )٣٠٠٠ (إعدامات

   ٢٢٢٠٠٠= ٣١/١٢رصيد 
  رصيد المخصص

  ١٥٠٠٠بداية العام 
  )٣٠٠٠ (إعدامات

  ١٢٠٠٠ = ٣١/١٢رصيد 
   المخصصإنشاء

  )٧٠٠٠% = ١٠*٧٠٠٠٠ (اآلجلةالمبيعات من % ١٠
  مصروف ديون مشكوك في تحصيلها/  ح٧٠٠٠
  ديون مشكوك في تحصيلهامخصص /  ح٧٠٠٠---

 دينــار ومخــصص الــديون المــشكوك فــي  ٣٠٠,٠٠٠لــو كــان رصــيد المــدينون فــي نهايــة العــام    . ١٧
 دينار، وسياسـة الـشركة تكـوين مخـصص للـديون المـشكوك فـي تحـصيلها          ١٨٠٠٠تحصيلها،  

 .من رصيد المدينون، فما هو قيد التسوية الواجب عمله في هذه الحالة% ٥بنسبة 
  ٣١/١٢مخصص في لمعرفة رصيد ال

ــي  م الأن أي ١٥٠٠٠% = ٥*٣٠٠٠٠٠ ــصص ف ــادة ٣١/١٢/٢٠٠٨خ ــن   ٣٠٠٠ بزي ــضه م ــب تخفي ــاح فيج  األرب
   من الواقعبأكثرالمحتجزة حيث كان المخصص مضخم 

  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها/ ح٣٠٠٠
   المحتجزةاألرباح/  ح٣٠٠٠ ---

 أنواعها، وعدد األجل طويلة األصولعرف  . ١٨
 تعمـر لـدى المنـشأة لعـدد     أن هي تلك المصروفات الرأسمالية التي يتوقـع   األجل طويلة   األصول

ــة، واألصـــول، الثابتـــة األصـــول (األجـــل طويلـــة األصـــولمـــن الـــسنوات، واهـــم   غيـــر الملموسـ
 بـاقي  إجابـة  سـوف يظهـر مـن خـالل     األنـواع ولكـل منهـا عـدد مـن        ) األجـل  طويلة   تواالستثمارا

 األسئلة
 اسـتخداما؟ ولمـاذا هنـاك    األكثـر  األنـواع ؟ ومـا هـي   الثابتـة  صولاأل إهالكما المقصود بطرق   . ١٩

  معين؟ألصل من طريقة؟ وكيف تختار طريقة االهتالك أكثر
 يخص عدد من السنوات وليس سنه واحـدة، ولكـي    إي الثابت هو مصروف مرسمل      األصل إنحيث  

لفـة التاريخيـة،   ية، ومبدأ المقابلة ومبـدأ التك رنستطيع تطبيق فرض الدورية وفرض االستمرا    
 لتوزيـع  آلية طرق االهتالك هي إذا يعمر بها، التيفال بد من توزيع هذا المصروف على السنوات        

 اسـتخداما، ولكـن الطـرق    أكثرطبعا ال يوجد نوع معين   ،  )المصروف المرسمل  (األصلتكلفة  
ــت، وطريقــة مجمــوع      ــامالمــستخدمة هــي طريقــة القــسط الثاب ــسنين ، وطريقــة القــسط  أرق  ال
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 مـن طريقـة هـو    أكثـر  المتنـاقص، وطريقـة الوحـدات المنتجـة، والـسبب فـي وجـود         لمتضاعفا
 تتماشى الطريقة وبـشكل  أن، حيث يجب الفعلية والية تهالكه  األصلنظرا لطبيعة استخدام    

 فــي اختيــار طريقــة األساســي، والمحــدد األصــلحيــادي لتكــون موثوقــة مــع طبيعــة اســتخدام 
 وجــدواه االقتــصادية واثــر التقــدم األصــلة بالتعامــل مــع االهــتالك يقــع ضــمن خبــرة الــشرك

 .األخرىالتكنولوجي عليه من جهة، والية استخدامه من الجهة 
  الثابت، عددها؟ واذكر مالمح كل طريقة؟األصل بكم طريقة يتم التخلص من  . ٢٠

  : طرق ال خامس لها وهيبأربع الثابت األصليتم التخلص من 
التكلفـة  ( من القيمة الدفتريـة  بأعلى تم بيعه    ذاإ المالمح   أهم، ومن   األصلبيع   -

 العكــس ينــتج خــسائر بيــع  وإال أصــولينــتج مكاســب بيــع  )  مجمــع اهتالكــه–
  .أصول

 تكلـف الـشركة     األصـل  صـيانة    أصـبحت  إذا أحيانـا  مـن الخدمـة،      األصـل  إخراج -
 مـن الخدمـة    إخراجـه فعندها يتم   ) محدد التكلفة والمنفعة  ( من منفعته    أكثر

 قبــل انتهــاء عمــره إخراجــه تــم إنكــن ممكنــا بيعــه وفــي حالــة   لــم يإنوحتــى 
 مــن الخدمــة تكــون مــساوية األصــل إخــراجالمقــدر فــسينتج عــن ذالــك خــسائر 

 .لقيمته الدفترية
 لــم يكــن مؤمنــا عليــه إذا نتيجــة حــادث، فــي هــذه الحالــة  األصــل تــدمر أوتلــف  -

فتريـة،   وتكـون مـساوية لقيمتـه الد   أصـول فسوف ينتج عن العملية خسائر تلـف   
 مــن القيمــة الدفتريــة أعلــى كــان مؤمنــا عليــه فــان كانــت قيمـة التــأمين  إذا أمـا 

 .فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين
ــة  األصــلاســتبدال  -  كــان االســتبدال مختلــف وكانــت قيمــت   إن، فــي هــذه الحال

فـرق الـسعر المـدفوع    + القـديم  لألصلالقيمة الدفترية  ( من   أعلى الجديد   األصل
، والعكـس يكـون   أصـول فـسينتج مكاسـب اسـتبدال      )  فرق السعر المقبـوض    – أو

 الخــسائر وال إظهــار متــشابه فيجــوز األصــل كــان إذا أمــا، أصــولخــسائر اســتبدال 
 . حسب الجدوى االقتصادية للعمليةأو المكاسب، إظهاريجوز 

 ؟األرض لماذا ال يتم اهتالك  . ٢١
، وهنــاك تعــاظم دومــا )ال يــنقص شــكلها الفيزيــائي(تهالــك فعليــا  ال تاألرض أنمــن المعــروف 

 المنطقيـة لتوزيـع   األسـباب  لم تتـوفر  إذا عمرها غير محدد، أنبقيمتها وال يوجد تناقص، كما     
 واألرض الزراعيـة  األرضكـل مـن   تكلفتها على السنين غير معلومة المالمح، ويستثنى من هذا         

، وتنتهـي مـع انتهـاء    إنتاجيتها تعتمد على األراضيث هذه   معادن، حي  أي يستخرج من باطنها     التي
 . القادمةباألسئلة وسنتعرض لها فيما بعد إنتاجيتها

؟ هـل هنـاك معوقـات؟ نـاقش     الثابتـة  األصـول  هل يجوز استخدام القيمـة العادلـة فـي معالجـة          . ٢٢
 ؟إجابتكمبررات 

العادلة كخيـار ولكـن   نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة         
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 نقــيم أن ال يجــوز أي جنــب إلــى تــستخدم التكلفــة التاريخيــة والقيمــة العادلــة جنبــا أنمنعـت  
 بالتكلفــة التاريخيــة، بــالطبع جميــع اآلخــر بالقيمــة العادلــة والــبعض الثابتــة األصــولبعــض 

ل  اسـتخدام القيمـة العادلـة فـي ظـ     أن والـسبب  ةالتاريخيـ الشركات تفضل اسـتخدام التكلفـة      
 يجعـل عمليـة التقيـيم غيـر موثوقـا بهـا، وكمحاولـة         الثابتـة  لألصول جاهزة   أسواقعدم وجود   

 مجمـع االهـتالك وذلـك لـسببين رئيـسين،         إنـشاء لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم       
ــ تملــك شــكال  الثابتــة األصــول أن حيــث األول ــا فــال   افيزيائي  وهــذا الــشكل ال يتنــاقص فعلي

 الـسبب  أمـا  العمـر وقـدر وخاضـع للتعـديل،     أن مباشـرة، وخـصوصا    األصـل   تكلفـة  إنقـاص يمكن  
ــان   ــاني، ف ــشاءالث ــع إن ــالك مجم ــة  اإله ــه بتكلف ــل ومقابلت ــة   األص ــول للقيم ــة للوص  بالميزاني

 قـد تعكـس   الدفتريـة  القيمة أن حيث الثابتة األصولالدفترية يضفي خاصية المالءمة على    
 .ولحد ما اقرب للقيمة السوقية

 ؟ اذكر طرق معالجتها بشكل عام؟أنواعها أهم غير الملموسة؟ عدد باألصولود  ما المقص . ٢٣
 مـن سـنة ماليـة، وال    أكثـر  تخـص  التـي  األجـل  طويلـة  األصول غير الملموسة هي تلك   األصول

 شـهرة المحـل، بـراءة االختـراع، حـق االمتيـاز،       أنواعها أشهرتملك شكال فيزيائيا ملموسة، ومن    
 غيــر األصــول جميـع  أنمـن المتعــارف عليــه  . الــخالمـة التجاريــة،  حـق الملكيــة الفكريــة، الع 

 ال تملـك شـكال فيزيائيـا ملموسـا،     أنهـا ، وبمـا  إطفاءهـا الملموسة فيمـا عـدى شـهرة المحـل يـتم         
 فـي نهايـة   إمـا  بالنـسبة لـشهرة المحـل فيعـاد تقيمهـا      أمـا ، األصـل  مباشرة مـن قيمـة   إطفائهافيتم  
لتقيــيم بمقارنــة حقــوق ملكيــة الــشركة بـــ قيمــة   ويــتم اطــارئ عنــد حــدوث حــدث أوالعــام 
 فـي  أمـا  االنخفـاض  ذلـك  إطفـاء  بالشهرة يتم ضاانخف الفعلي في السوق فان كان هناك       أسهمها

 . على شهرة المحل على ما هيه عليهاإلبقاءحالة االرتفاع فيتم 
 ؟واإلطفاء باإلهالك ما المقصود  . ٢٤

 علــى الــسنوات الماليــة،  األجــلطويلــة  األصــول همــا طــرق توزيــع تكلفــة  واإلطفــاء اإلهــالك
 أيحـسب  ) الملموسـة  (الثابتـة  األصـول ولكن االهتالك مصطلح خـاص بطـرق توزيـع تكلفـة            

 والجدير ذكره انه عند عمل قسط االهـتالك ينـشأ        األصلطريقة تم انتقائها وفقا الستخدام      
 فهـو  اءاإلطفـ  أمـا  مقابـل اسـمه مجمـع االهـتالك وقـد سـبق وذكـر سـبب تكوينـه،               أصـل حاسب  
 . غير الملموساألصل يخفض من قيمة اإلطفاء غير الملموسة، وقسط باألصولالخاص 

  مالمحها؟أهم االستخراجية؟ وما باألصول ما المقصود  . ٢٥
 أهـم ، ومـن  األرض شيء من باطن أي الخاصة باستخراج  األصول االستخراجية، هي تلك     األصول

  :مالمحها عدد من النقاط المهمة
 جـاهزة لالسـتخدام   األصـل  تكلفـة تـساهم بجعـل    أي أنفكما هـو معـروف   ، األصل تكلفة  أوال

 حـين  إلـى  يمر بعدد من المراحـل  الستخراجي األصل أن، ولكن بما  األصلتندرج ضمن تكلفة    
 أعمـال  تـدخل فـي تكوينـه توضـع فـي حـساب       التـي  يتم االنتهاء منه فالمصاريف  أي يتكون   أن

 المـصاريف  أهـم  اسـتخراجي، ومـن   أصـل  إلـى م يحـول     ومـن ثـ    إنتاجيته تظهر   أن إلىتحت التشغيل   
  :المساهمة في تكوينه هي
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 مصروف منفـق للحـصول علـى حـق الحيـازة واالسـتخدام،       أيتكلفة الحيازة، وهي   -
  .االستئجار أوكثمن التملك 

مــصادر  تتكبــدها المنــشأة للبحـث عــن  التـي نفقـات البحــث، وهـي تلــك النفقــات    -
 االستخراج وتحديد المناطق

 جميع النفقات الفعليـة فـي عمليـة الحفـر والتنقيـب ولكنهـا             أيتطوير،  نفقات ال  -
 أهـم تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسـة، ومـصاريف غيـر ملموسـة، وهـذه مـن                  

 مــواد أو نفقــة فــأيالنقــاط الواجــب تــذكرها والفــرق بــين النــوعين بــسيط جــدا  
  اســتخدامها بعــد االنتهــاء مــن المنطقــة االســتخراجية هــي نفقــات إعــادةيمكــن 

 اآلالت، مثـــل الســـتخراجي األصـــلملموســـة وال يجـــوز تـــضمينها ضـــمن تكلفـــة 
 أمـا  اسـتخدامها،    إعـادة  يمكـن    ثابتـة  أصـول  أنهـا والمعدات والمركبـات والمنطـق      

 انتزاعهـا  أو اسـتخدامها  إعـادة  ال يمكـن     التـي المصاريف غير الملموسة هي تلك      
 شـققنا طريـق،   أننـا  لـو فرضـنا     أيمن المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفـة،         

 بنـــاء بالـــصحراء فكـــل مـــنهم ينطبـــق عليـــه مـــصطلح المـــصاريف غيـــر   وأقمنـــا
 والمنطـق بـسيط     السـتخراجي  األصـل الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة       

، وال يمكــن انتــزاعهم أبــدا يــصبح ال قيمــة لهمــا  األصــل بعــد االنتهــاء مــن  بأنــه
  استخدامهموإعادة

 بعـد  ةالمنطقـ  تهيئة إلعادةاريف المقدرة   التهيئة، وهي تلك المص    إعادةنفقات   -
 إغـالق االنتهاء من استخراج مـا فـي باطنهـا، وذلـك للمحافظـة علـى البيئـة، مثـل          

 .األرض لتفادي انزالق طبقات ةخراساني بطبقة اآلبار أوالمناجم 
 تكلفتها ليس علـى  توزيع االستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم     لألصول المالمح   أهممن  

بطريقـة  ) المقـدرة ( والوحـدات الممكـن اسـتخراجها    اإلنتاجيـة  بل على القدرة  اإلنتاجيالعمر  
 قـسط االسـتنفاد يـتم عملـه     أن، حيـث  مصروف االستنفادتسمى االستنفاد، وال يوجد شيء اسمه      

 فــي إلثباتـه ويكـون المخـزون مــدينا بالقـسط     األرض كميـة مـن بــاطن   أيفـورا عنـد اســتخراج   
 حـين يـتم بيـع    إلـى سـتنفاد، وال يـصبح مـصروف االسـتنفاد حقيقيـا          المخازن ويتكـون مجمـع اال     

 يتمثل مصروف االستنفاد بتكلفـة البـضاعة المباعـة، والـسؤال     أي، األرضالمستخرج من باطن   
 . النقاشأو سيوضح هذه الحقيقة بشكل ال يقبل الشك ٣١رقم 

يمتــه الخردويــة  وق١/١/٢٠٠٤ تــم شــراءه فــي  دينــار٨٠٠٠ تكلفتــه ا ثابتــأصــال شــركة تمتلــك  . ٢٦
 االهــتالك وفقــا لطــرق  أقــساط ســنوات، قــم باحتــساب  ٥ دينــار والعمــر المقــدر لــه  ٥٠٠ المقــدرة

 القسط المتضاعف المتنـاقص،    - مجموع سنوات االستخدام، ج    - القسط الثابت، ب   -أ(االهتالك  
ة الـسن % ٢٠ إنتـاج  وحـدة، وتـم   ٢٠٠٠٠ إنتاجهـا  كانـت الوحـدات المقـدر       إذا الوحدات المنتجة    -د

 )، والباقي السنة الخامسةالرابعةالسنة % ١٠السنة الثالثة، % ١٥السنة الثانية، و% ٣٥، واألولى
وهي التكلفـة القابلـة   ) قاعدة االهتالك( نتعرف على مصطلح اسمه   أن بالحل يجب    البدءقبل  

 – األصـل تكلفـة  ( فـي جميـع طـرق االهـتالك          ثابتـة  هـذه    والقاعـدة  األصـل للتوزيع على عمر    
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فيما عدى طريقة القسط المتـضاعف المتنـاقص حيـث تكـون قاعـدة االهـتالك هـي                   ) الخردة
) النــسبة( نميـز بــين معـدل االهـتالك    أنويجـب  .  منــهالخـردة  نفــسه دون طـرح  األصـل تكلفـة  

 أن وشـيء مهـم جـدا يجـب     .وقسط االهتالك وهـذا المفهـوم سـوف يتـضح مـن خـالل حـل الـسؤال          
ــر     ــاء عم ــد انته ــه عن ــذلك بأن ــنتــذكره ك ــدة   أن يجــب لاألص ــتالك قاع ــساوي مجمــع االه  ي

  .االهتالك
مقـسمة علـى   % ١٠٠، حيث تنص بأن معدل االهتالك يساوي نـسبة        طريقة القسط الثابت    - أ 

صــرب معــدل )  الخــردة–التكلفــة (قاعــدة االهــتالك =  المقــدر، والقــسط األصــلعمــر 
 :وحل السؤال وفقا لهذه الطريقة يكون. االهتالك

  %٢٠= ١٠٠/٥= معدل االهتالك 
   دينار ١٥٠٠% = ٢٠ X) ٥٠٠-٨٠٠٠= ( القسط السنوي أي

   الخمس سنواتاألصلوبالطبع بما انه من اسمه قسط ثابت فالمبلغ ثابت على مدى عمر 
 يتهالك ببداية عمـره    األصل أن السنين، حيث تنص هذه الطريقة       أرقام مجموع سنوات    -ب 

 أوال إيجـاد لهـذا يـتم    علـى مـضي الـسنين، و   اإلنتاجيـة  تتنـاقص قدرتـه    أيبشكل اكبـر    
 بضرب قاعدة االهتالك بـالعمر المتبقـي وقـسمته    إهالكه السنين ومن ثم  أرقاممجموع  

 : السنين، والحلأرقامعلى مجموع 
  ١٥= ٥+٤+٣+٢+١=  السنين أرقاممجموع 

  ٢٥٠٠= ٥/١٥ X) ٥٠٠-٨٠٠٠ = (األولىاهتالك السنة 
  ٢٠٠٠ = ٤/١٥ X) ٥٠٠-٨٠٠٠= (اهتالك السنة الثانية 

  ١٥٠٠ = ٣/١٥ X) ٥٠٠-٨٠٠٠= (هتالك السنة الثالثة ا
  ١٠٠٠ = ٢/١٥ X) ٥٠٠-٨٠٠٠= (اهتالك السنة الرابعة 

  ٥٠٠ = ١/١٥ X) ٥٠٠-٨٠٠٠= (اهتالك السنة الخامسة 
  
  

 يتهالــك األصــل أنحيــث تــنص هــذه الطريقــة  طريقــة القــسط المتــضاعف المتنــاقص،   - ج 
 علـى مـضي الـسنين ولكــن    يـة اإلنتاج تتنـاقص قدرتــه  أيببدايـة عمـره بـشكل اكبـر     

ــسابقة   ــى قاعــدة االهــتالك  أوالوهنــا يــتم . بــشكل احــد مــن الطريقــة ال  االعتمــاد عل
 دون طـرح القيمـة الخردويـة،    األصـل المخالفة لجميـع الطـرق ويـتم اعتمادهـا بتكلفـة         

 معـدل  إليجـاد  ضـربه بـاثنين   أي معـدل اهـتالك القـسط الثابـت ومـضاعفه         إيجادومن ثم   
ــسط الم ــتالك القـ ــضر اهـ ــدأ بـ ــاقص، ونبـ ــضاعف المتنـ ــدل  تـ ــتالك بمعـ ــدة االهـ ب قاعـ

بمعـدل  )  المجمـع –التكلفـة   ( تليهـا نـضرب القيمـة الدفتريـة          التـي االهتالك، والسنة   
 حـين الـسنة النهائيـة، فقـسط الـسنة النهائيـة يـتم طـرح جميـع                  إلىاالهتالك ونستمر   

ويكـون الفـرق   )  الخـردة –التكلفة  ( االهتالك من قاعدة االهتالك الحقيقية       إقساط
 : سنة، والحل سيوضح الفكرةأخرهو قسط اهتالك 
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  %٢٠= ١٠٠/٥=  معدل اهتالك القسط الثابت أوال
  %٤٠ = ٢ X% ٢٠= ثانيا معدل اهتالك المتضاعف 

  ٣٢٠٠% = ٤٠ X ٨٠٠٠   :األولىاهتالك السنة 
      )٣٢٠٠(  

  ١٩٢٠% = ٤٠ X ٤٨٠٠  :اهتالك السنة الثانية
      )١٩٢٠(  

  ١١٥٢% = ٤٠ X ٢٨٨٠  :ثالثةاهتالك السنة ال
      )١١٥٢(  

  ٦٩١% = ٤٠ X ١٧٢٨  :اهتالك السنة الرابعة
  ٦٩٦٣          األخيرةمجمع االهتالك قبل السنة 

  )٧٥٠٠(            ) الخردة–تكلفة (قاعدة االهتالك 
      ٥٣٧              األخيرةقسط اهتالك السنة 

 عمـر مقـدر، بـل تـستند علـى      أياهل  تتج التيطريقة الوحدات المنتجة، وهي من الطرق         - د 
 اآللة، فلذلك يتم احتساب معدل اهتالك    األصل ينتجها   أنتقدير الوحدات التي يقدر     

 قاعـدة االهـتالك علـى الوحـدات المقـدر       مبتقـسي  وذلـك    اإلنتاجيـة بناء على الوحـدة     
 قـسط االهـتالك الـسنوي نـضرب معـدل اهـتالك الوحـدة بالموحـدات              وإليجـاد ،  إنتاجها

 : فعليا، والحل التالي يوضح الفكرةالمنتجة
   دينار٠,٣٧٥= ٢٠٠٠٠)/٥٠٠-٨٠٠٠: ( معدل اهتالك الوحدةأوال

  ١٥٠٠ = ٠,٣٧٥ X%) ٢٠*٢٠٠٠٠: (األولىقسط اهتالك السنة 
  ٢٦٢٥ = ٠,٣٧٥ X%) ٣٥*٢٠٠٠٠(: قسط اهتالك السنة الثانية
  ١١٢٥ = ٠,٣٧٥ X%) ١٥*٢٠٠٠٠(: قسط اهتالك السنة الثالثة

  ٧٥٠ = ٠,٣٧٥ X%) ١٠*٢٠٠٠٠(: ك السنة الرابعةقسط اهتال
  ١٥٠٠ = ٠,٣٧٥ X%) ٢٠*٢٠٠٠٠(: قسط اهتالك السنة الخامسة

 .١/٨/٢٠٠٤ تم شرائه في األصل أن قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض  . ٢٧
عندما يختلف تاريخ شراء األصل مع ابتداء الـسنة الماليـة ولنراعـي مبـدأ المقابلـة تحـل األمـور         

مختلفة نوعا، حيث أن يجب أن نفهم انه السنة الخاصة يـاهتالك األصـل تختلـف عـن            بطريقة  
 تكون محددة المالمـح   يجب أنالسنة المالية التي يسجل فيها اهتالك األصل، ومن األمور التي    

 شــهر، متعلقــة بتــاريخ اقتنــاء األصــل نفــسه، ولكــي بكــون   ١٢بــأن فتــرة االهــتالك هــي فتــرة  
ي القوائم المالية موثوقا ومعبرا بشكل حيادي فيجـب اخـذ جميـع          إفصاحنا عن ذلك األصل ف    

تند على فترات اهـتالك األصـل فـي الـسؤال     أسما سبق من حقائق بعين االعتبار، ولحل السؤال س        
  :السابق على أن أراعي السنة المالية، وسأوضحها من خالل الحل التالي

  
هـتالك الـسنوي للفتـرة الواحـد     طريقة القسط الثابت، وفقا للسؤال السابق فان قيمة اال          - أ 
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ــهر١٢( ــت )  شـ ــث  ١٥٠٠كانـ ــار وحيـ ــل أن دينـ ــشترى األصـ ــي مـ ــصروف  ١/٨/٢٠٠٤ فـ ــان مـ  فـ
 وأمــا ٦٢٥= ٥/١٢ X ١٥٠٠ أي خمــسة شــهور فقــط ٢٠٠٤ األول يخــصه للعــام الــذياالهــتالك 

 دينــار عــن كــل عــام والمهــم  ١٥٠٠ فيكــون ٢٠٠٨، و٢٠٠٧، و٢٠٠٦، و٢٠٠٥ ألعــوامبالنــسبة 
 بعــد مــضي أي ١/٨/٢٠٠٩ ينتهــي فــي األصــل عمــر أن الــسنة الــسادسة حيــث  أي ٢٠٠٩عــام 

 .٨٧٥= ٧/١٢ X ١٥٠٠خمسة سنوات عليه فيعمل قسط االهتالك 
ــنوات   -ب  ــام مجمــوع س ــة نجــد    أرق ــذه الطريق ــي ه ــسنين، ف ــتالك  أن ال ــرات االه ــل فت  لألص

 قسط اهتالك الفتـرة يتنـاقص، ولهـذا نأخـذ مـن كـل            أنمختلفة من حيث المبلغ بحيث      
 : كالتاليأوضحفترة ما يخصها من السنة المالية، ويكون الحل بشكل 

 السنة المالية للشركة  شهر١٢ األصلفترات اهتالك 

   األشهر   القسط الفترة
جزء 

 االهتالك
قسط 
 العام

 العام

٢٠٠٤ ١٠٤٢ ١٠٤٢ ٥ 
 ضرب ٢٥٠٠ ١

٧ 
 ١٢تقسيم 

١٤٥٨ 
٨٣٣ ٥ 

٢٠٠٥ ٢٢٩٢ 
 ضرب ٢٠٠٠ ٢

٧ 
 ١٣تقسيم 

١١٦٧ 
٦٢٥ ٥ 

٢٠٠٦ ١٧٩٢ 
 ضرب ١٥٠٠ ٣

٧ 
 ١٤تقسيم 

٨٧٥ 
٤١٧ ٥ 

٢٠٠٧ ١٢٩٢ 
 ضرب ١٠٠٠ ٤

٧ 
 ١٥تقسيم 

٥٨٣ 
٢٠٨ ٥ 

٢٠٠٨ ٧٩٢ 
 ضرب ٥٠٠ ٥

٧ 
 ١٦تقسيم 

٢٠٠٩ ٢٩٢ ٢٩٢ 

 الـسابق مـع اخــذ عـين االعتبــار    لألســلوبالقـسط المتـضاعف المتنــاقص، بـشكل مـشابه      - ج 
 : الطريقة، ويكون الحلآللية فترات االهتالك وفقا

 السنة المالية للشركة  شهر١٢ األصلفترات اهتالك 

   األشهر   القسط الفترة
جزء 

 االهتالك
قسط 
 العام

 العام

٢٠٠٤ ١٣٣٣ ١٣٣٣ ٥ 
 ضرب ٣٢٠٠ ١

٧ 
 ١٢تقسيم 

١٨٦٧ 
٨٠٠ ٥ 

٢٠٠٥ ٢٦٦٧ 
 ضرب ١٩٢٠ ٢

٧ 
 ١٣تقسيم 

١١٢٠ 
٤٨٠ ٥ 

٢٠٠٦ ١٦٠٠ 
 ضرب ١١٥٢ ٣

٧ 
 ١٤سيم تق

٦٧٢ 
٢٨٨ ٥ 

٢٠٠٧ ٩٦٠ 
 ضرب ٦٩١ ٤

٧ 
 ١٥تقسيم 

٤٠٣ 
٢٢٤ ٥ 

٢٠٠٨ ٦٢٧ 
 ضرب ٥٣٧ ٥

٧ 
 ١٦تقسيم 

٢٠٠٩ ٣١٣ ٣١٣ 

  . هذه الطريقة ال تتأثر بالزمن، فال تغيير عليهاأنطريقة الوحدات المنتجة، بما   - د 
 سـنة، وقيمــة  ٢٠ار وبعمـر مقــدر   دينـ ٣٠٠٠٠٠ بتكلفــة ١/١/٢٠٠٢ تمتلـك الـشركة بنايــة منـذ     . ٢٨

 الـشركة  تضـاف أ ١/١/٢٠٠٨ دينار، وتهتلكهـا وفقـا لطريقـة القـسط الثابـت، فـي          ٢٥٠٠٠خردوية  
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 هذا الطابق الجديد سـيمدد عمـر البنايـة    أن رت دينار، وق  ٨٠٠٠٠طابقا جديدا للبناية بتكلفة     
 الواجــب عملــه بهــذه مــا.  دينــار٣٠٠٠٠ وستــصبح القيمــة الخردويــة المقــدرة إضــافية ســنوات ٤بـــ 

 الحالة، مثل كالمك بحل عملي؟
 إذا ثابـت تنـدرج مـن ضـمن تكلفتـه      أصـل  مصروف على   أو تكلفة   أيكما هو متعارف عليه بأن      

ــى أدت ــه   أن تغييــر فــي جــدواه االقتــصادية، وخــصوصا   إل  غيــرت عمــره المقــدر وزادت مــن قدرت
 مـتمكن سـيقوم بمعالجـة هـذا      محاسـب وأي، وينطبق هذا المفهوم على سـؤالنا هـذا،         اإلنتاجية

 واالطــالع علــى حــساباته قبــل عمليــة  األصــل احتــساب وضــع أوال:  وفقــا للخطــوات التاليــةاألمــر
 القـديم مـع   لألصـل التغيير، ومن ثم بناء قاعدة اهتالك جديدة تستند على القيمة الدفتريـة       

 األصـل عمر جديـد   الخردة المقدرة الجديدة، ثانيا تقدير وإنقاص له  الجديدة التكلفة   إضافة
 إضـافة  مضت منه لحين اتخاذ القرار ومن ثـم  التي السنوات وإنقاصمبنيا على اخذ العمر القديم     

التمديــد الجديــد بــالعمر، ثالثــا، اســتخدام قاعــدة االهــتالك الجديــدة والعمــر الجديــد لعمــل   
  : انطالقا من سنة اتخاذ القرار، ويكون الحل كالتالياألصل اهتالك إقساط

 بالتكلفة التاريخيـة  األصل تكلفة أن قبل القرار، بما  األصلرفة وضع حسابات    أوال مع   - أ 
 : كالتالي٣١/١٢/٢٠٠٧ لغاية أوال األصلفال اثر عليها، ويتم حصر مجمع اهتالك 

  ١٣٧٥٠= ٢٠) / ٢٥٠٠٠ -٣٠٠٠٠٠= (قسط االهتالك القديم 
  ٨٢٥٠٠=  سنوات الماضية ٦ X ١٣٧٥٠= مجمع االهتالك 

  ٢١٧٥٠٠= ٨٢٥٠٠-٣٠٠٠٠٠)  المجمع–التكلفة ( الجديد لألصلة القيمة الدفتري
ــتالك الجديــدة    ــد االه ــة الدفتريــة  (قاع ــلالقيم ــافات+  القــديم ألص  الخــردة – اإلض

  )الجديدة
  ٢٦٧٥٠٠) = ٣٠٠٠٠-٨٠٠٠٠+٢١٧٥٠٠= (قاعد االهتالك الجديدة 

 )لتمديدسنوات ا+  السنوات الماضية –العمر القديم  (لألصل ثانيا العمر الجديد  -ب 

   سنة١٨) = ٤+٦-٢٠(
لعمـل قـسط االهـتالك ابتـداء       الجديـدة والعمـر الجيـد        اإلهالكاستخدام قاعدة   : ثالثا - ج 

 . عام تغيير القرار٢٠٠٨من عام 
١٤٨٦١ = ٢٦٧٥٠٠/١٨  

 ولغايـة انتهـاء   ٢٠٠٨ مـن  ابتـدأ  االهـتالك    إقـساط  من صحة الحـل ببـساطة جمـع          للتأكد  - د 
ــع القــديم، حيــ  األصــلعمــر  ــع المجم ــع جم ــساوي القيمــة   أنث يجــب  م ــاتج ي  يكــون الن

 : بعد انتهاء عمرهلألصلالدفترية 
)٨٢٥٠٠)+(١٤٨٦١X١٨) = (٣٠٠٠٠-٣٨٠٠٠٠(  

    ٣٥٠٠٠٠ = ٣٥٠٠٠٠  
 ٤٠٠ دينــار وقيمتهــا الخردويــة المقــدرة ٨٠٠٠ تكلفتهــا ١/١/٢٠٠٦ تمتلــك الــشركة ســيارة منــذ  . ٢٩

ــا      ــت علم ــسط الثاب ــطة الق ــا بواس ــار وتهتلكه ــدر أندين ــا المق ــنوات، ٦  عمره ــإذا س ــي  ف ــررت ف  ق
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قـم بحـصر الفـرق النـاتج عـن      .  مجموع سنوات االستخدامإلى تغيير طريقة االهتالك   ١/١/٢٠٠٨
 القرار ومعالجته محاسبيا؟

 يجــب تــذكرها وخــصوصا مــن الخــصائص النوعيــة للمعلومــات المحاســبية،        التــي األمــورمــن 
 طريقــة أيثبــات فــي اســتخدام  يجــب البأنــه تــنص التــي) الثبــات(وتحديــدا الخاصــية الثانويــة 

 عن اثـر ذلـك التغييـر،    واإلفصاح يتم قياس    أنمحاسبية تم اعتمادها، وفي حالة التغيير يجب        
 مـن خـالل   إليـه ببـساطة يـتم الوصـول    وهذا السؤال يقـع ضـمن الخاصـية الثانويـة تلـك، ولحـل              

 سـينعكس  ثـر األ أن قبل اتخاذ القـرار، حيـث   األصل تحديد وضع حسابات     األولى: ثالث خطوات 
ــسبب      ــرار، وال ــاذ الق ــسابقة التخ ــسنوات ال ــى ال ــيتم   أنعل ــرار س ــاذ الق ــنة اتخ ــاع س ــة إتب  الطريق

الجديدة، ثانيا تكوين احتسابات افتراضية للسنوات الماضية فيمـا لـو كانـت الـشركة تتبـع              
الطريقة الجديـدة، ثالثـا مقارنـة نـاتج الطريقـة القديمـة والجديـدة ومعرفـة الفـرق ومعالجتـه                   

  : يكون الحل كالتاليأنسبيا، ويمكن محا

السنوات 
 الماضية

قسط 
االهتالك 
بالطريقة 
القديمة 
القسط 
 الثابت

قسط 
االهتالك 
بالطريقة 
الجديد 

 أرقاممجموع 
 السنين

الفروق بين 
 الطريقتين

٩٠٤- ٢١٧١ ١٢٦٧ ٢٠٠٦ 
٥٤٣- ١٨١٠ ١٢٦٧ ٢٠٠٧ 

١٤٤٧- ٣٩٨١ ٢٥٣٤ 
مجمع 

 الحالي االهتالك
 أنما يجب 

 ون يك
قيمة 

 المعالجة

 لكــي نــستطيع المــضي ٣٩٨١ يــصبح أن بــأن مجمــع االهــتالك يجــب  أعــالهنالحــظ مــن الجــدول 
 ٢٥٣٤ المجمــع القــديم الموجــود بالــدفاتر يبلــغ رصــيده أنبطريقــة االهــتالك الجديــدة وحيــث 

ــايعنــي  ــالفرق   أن يجــب بأنن  الــذي للرصــيد إليــصاله ١٤٤٧ نعمــل قيــد تــسوية محاســبي نرفعــه ب
 فـي  أمـا  مـع الطريقـة الجديـدة، وحـسب معـايير المحاسـبة الدوليـة يـتم معالجـة الفـرق                 يتماشى

  : عالجناه بالدخل يكونوإذا المحتجزة، رباحلأل المدة أول تعديل رصيد أودخل السنة الحالية 
  خسائر فروق تغيير طريقة االهتالك/  ح١٤٤٧
  مجمع االهتالك/  ح١٤٤٧----
  الدخل/  ح١٤٤٧
  ر فروق تغيير طريقة االهتالكخسائ/  ح----١٤٤٧

  أو
   المحتجزةاألرباح/  ح١٤٤٧
  خسائر فروق تغيير طريقة االهتالك/  ح----١٤٤٧

 ٥٠٠ دينـار، وقيمتهـا الخردويـة المقـدرة     ٩٠٠٠ بتكلفـة  ١/١/٢٠٠٦ فـي   ى الشركة آلة مشتراة   لد  . ٣٠
 ١/٤/٢٠٠٨فـي   اآللـة تم االستغناء عـن  .  سنوات١٠دينار، وتهتلك بالقسط الثابت على عمر مقدر       
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 - دينـار، ب ٣٠٠ بـربح   تـم بيعهـا  إذا -أ( من دفاتر الشركة فـي الحـاالت التاليـة     لةاآل بإخراجقم  
 احترقـت  إذا - ولـم يكـن مؤمنـا عليهـا، د    اآللـة  احترقـت  إذا - دينـار، ج ٤٠٠ تم بيعهـا بخـسارة       إذا

 ٧٥٠٠ا عليهـا بمبلـغ    وكان مؤمنـ اآللة احترقت إذا - دينار، هـ٧٠٠٠ وكان مؤمنا عليها بمبلغ    اآللة
 تـم اسـتبدالها   إذا -، وإتالفهـا  اإلدارة وقـررت    اإلنتـاج  النتهـاء قـدرتها علـى        إخراجهـا  تم   إذادينار،  
 ٧٢٠٠ الـشركة بــ   ألصـل  وقدرت القيمـة الـسوقية    دينار،٨٠٠٠ مشابه قيمته السوقية     أخر بأصل

ــار، ــم اســتبدالها  إذا - زدين ــسوقية  أخــر بأصــل ت ــه ال ــار دي٨٠٠٠ مختلــف قيمت ، وقــدرت القيمــة  ن
 . دينار٧٠٠٠ الشركة بـ ألصلالسوقية 

 بالكامـل  األصـل  وبغض النظر عن الطريقة، يجب معرفة وضع حـسابات  األصلقبل التخلص من    
 عـي التكلفـة ومجمـع    باألصـل ، وطبعا الحسابات المتعلقـة     األصل مع خروج    إغالقهاحيث سيتم   

ــه، فلــذ  ــع الحــاال     لاهتالك ــل فــي جمي ــون مفتــاح الح ــع   ك يك ــدأ بتحديــد وض  األصــلت بالب
  :كالتالي

  ١/٤/٢٠٠٨مجمع اهتالكه لغاية 
 ٣١/١٢/٢٠٠٧ يظهر لغاية الذي الرصيد أوال 

)       ١٠)/٥٠٠-٩٠٠٠X دينار١٧٠٠=  سنتين مضين   
   دينار٢١٣= ٨٥٠X٣/١٢ أي X٣/١٢القسط =  شهور ٣اهتالك +

   دينار١٩١٣ = ١/٤/٢٠٠٨ لغاية االهتالك مجمع رصيد=
 لم تعالج محاسبيا بالسابقألنها بد من عمل قيد اهتالك الثالث شهور ثانيا ال  

  مصروف االهتالك/  ح٢١٣
  مجمع االهتالك/  ح٢١٣---

   ٩٠٠٠)  المجمــع–التكلفــة ( لغايــة لحظــة الـتخلص  لألصـل  القيمــة الدفتريــة أننالحـظ-
  . منها تولد خسائر والعكس صحيحأعلى قيمه تحصل أي دينار ٧٠٨٧= ١٩١٣

، وحـسب طريقـة   إخراجـه  عنـد  األصـل يتم اعتمـاد رصـيد مجمـع االهـتالك وتكلفـة           وبالطبع  
  : والتخلص كما يلياإلخراج

 بـأعلى  بعنـاه  أن معناهـا  ٧٠٨٧ لألصـل  القيمة الدفتريـة     أن دينار، بما    ٣٠٠بربح   األصلبيع    - أ 
  :إخراجه، وتكون قيود ٧٣٨٧ بسعر أي دينار ٣٠٠من هذه القيمة ب 

  البنك/  ح٧٣٨٧
  مع االهتالكمج/  ح١٩١٣
  األصول/  ح٩٠٠٠ ----
 أصولمكاسب بيع /  ح٣٠٠----

 بأقـل  بعنـاه  أن معناهـا  ٧٠٨٧ لألصل القيمة الدفترية   أن دينار، بما    ٤٠٠ بخسارة   األصلبيع    -ب 
 :إخراجه، وتكون قيود ٦٦٨٧ بسعر أي دينار ٤٠٠من هذه القيمة ب 

  البنك/  ح٦٦٨٧
  مجمع االهتالك/  ح١٩١٣
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  لأصوخسائر بيع /  ح٤٠٠
  األصول/  ح٩٠٠٠ ----

 ولم يكن مؤمنا عليه، بهذه الحالـة الخـسارة تـساوي القيمـة الدفتريـة         األصل احترق   إذا  - ج 
 :وتكون القيود

  مجمع االهتالك/  ح١٩١٣
  أصولخسائر تلف /  ح٧٠٨٧
  األصول/  ح٩٠٠٠ ----

 دينار بهذه الحالـة تـسوية التـامين قـد تولـد مكاسـب       ٧٥٠٠ احترق وكان مؤمنا عليه    إذا  - د 
 مــن القيمــة الدفتريــة كمــا فــي حالتنــا هنــا، والعكــس  أعلــى كانــت قيمــة التــامين إذا

 :صحيح، وتكون القيود
  )شركة التامين(المدينون /  ح٧٥٠٠
  مجمع االهتالك/  ح١٩١٣
  األصول/  ح٩٠٠٠ ----
 مكاسب تسوية التامين/  ح٤١٣----

 يكـون مؤمنـا   إن دون ، فالحالـة مـشابهه لتلفـه   اإلنتاجيـة  النتهـاء قدرتـه    إخراجـه  تم   إذا  -ه 
 . تتولد خسارة مساوية لقيمته الدفتريةأيعليه 

 دينـار، وقـدرت القيمـة الـسوقية       ٨٠٠٠ مشابه قيمته السوقية     أخر بأصل تم استبدالها    إذا  - و 
ـــ  ــأي المــستبدل متــشابه فيجــوز االعتــراف  األصــل أنبمــا .  دينــار٧٢٠٠الص الــشركة ب  ب

 خـسائر  أو كـان هنـاك مكاسـب      إنفـة   ولمعر.  مكاسـب  بـأي خسائر وال يجوز االعتـراف      
 األصـل  القديم من القيمة السوقية لالص الجديد، وتعـد تكلفـة    األصلفظ تكلفة   حن

 أو نقـد مقبـوض، والنقـد المـدفوع       أي – أو نقـد مـدفوع      أي+ القديم هي قيمته الدفتريـة      
 الجديــد واصــل الــشركة المــراد  األصــلالمقبــوض هــو فــرق الــسعر الــسوقي بــين قيمــة   

 أن، وفــي حالـة هــذا الـسؤال فــان الـشركة هــي مـن ســتقوم بـدفع الفــرق حيــث      اسـتبداله 
 ٧٢٠٠ الـشركة  ألصـل  مـن القيمـة الـسوقة    أعلى أي ٨٠٠٠ الجديد لألصلالقيمة السوقية  

 -+/القيمـــة الدفتريـــة ( الـــشركة عليهــا  أصــل  تكلفـــة إذا دينــار،  ٨٠٠بمبلــغ مقـــداره  
 الجدي بــ   لألصل من القيمة السوقية      اقل أي) ٧٨٨٧= ٨٠٠+٧٠٨٧ (أي)  المقبوض أوالمدفوع  

 األصــل دينـار وهــذا مكــسب، وال يجـوز االعتــراف بــه، فـي هــذه الحالــة تثبـت قيمــة     ١١٣
) النقـد المـدفوع  + القيمة الدفترية ( القديم  األصلالجديد بدفاتر الشركة بتكلفة     

 :، وتكون قيود االستبدال٧٨٨٧
  )الجديد (األصول/  ح٧٨٨٧
  مجمع االهتالك/  ح١٩١٣
  )القديم (األصول/  ح٩٠٠٠ ----
  البنك/  ح٨٠٠----
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 كــان هنــاك خــسائر، فالمعالجــة تــشابه االســتبدال المختلــف كمــا بالبنــد   إنبــالطبع 
 القادم

 دينار، وقدرت القيمـة الـسوقية   ٨٠٠٠ مختلف قيمته السوقية   أخر بأصل تم استبدالها    إذا  -ز 
 سيــصبح أي دينــار ١٠٠٠ الــشركة ســتدفع فــرق  إن دينــار، نجــد ٧٠٠٠ الــشركة بـــ ألصــل

ــا  أصــلهاتكلفــة  ــى أي) ٨٠٨٧ = ١٠٠٠+٧٠٨٧( القــديم عليه ــن قيمــة  أعل ــد األصــل م  الجدي
السوقية وهنا ستتكبد الشركة خسائر من عملية االستبدال، ومن الجدير ذكـره بـان           

 الجديــد بالقيمــة الــسوقية وتكــون األصــلفــي هــذا النــوع مــن االســتبدال تثبــت قيمــة  
 :القيود

  )الجديد (لاألصو/  ح٨٠٠٠
  مجمع االهتالك/  ح١٩١٣

  أصولخسائر استبدال /  ح٨٧
  )القديم (األصول/  ح٩٠٠٠ ----
  البنك/  ح١٠٠٠----

 حـق  ١٠٠,٠٠٠(، ٢٠٠٨ تكبدت الشركة المبـالغ التاليـة السـتمالك مـنجم للـذهب فـي عـام         إذا  . ٣١
ــاز،  ــوير،   ٥٠٠,٠٠٠االمتي ــث وتط ــصاريف بح ــر،  ١,٢٠٠,٠٠٠ م ــصاريف حف ــن شــ ٧٥٠,٠٠٠ م ) احنات ثم

ــاوتقــدر الــشركة   ــغ ت ســأنه ــار ٢٢,٠٠٠تكبد مبل ــاء منــه،   إلغــالق دين ــا المــنجم بعــد االنته  وأنه
 المـنجم يحتـوي علـى    أندلـت النتـائج   .  دينـار  ١٢٠,٠٠٠تمكن من بيعه بعد االنتهاء منه بمبلغ        تس

 ٨٠ كيلـو ذهـب وباعـت منهـا     ١١٢ اسـتخرجت الـشركة لغايـة نهايـة العـام      فـإذا  كيلو ذهب،    ٣٠٠
 .٢٠٠٨قم بعمل جميع قيود عام .  دينار للكيلو١٢٠٠٠ بسعر كيلو

، فيجـب  ٢٥ كما جاء في السؤال السابق رقـم  الستخراجيا األصلقبل حل السؤال، ووفقا لمفهوم  
 مصاريف تطوير ملموسـة، وبنـاء   بأي األصل تحديد قاعدة االستنفاد وعدم تضمين تكلفة     أوال

  :عليه
مـصاريف  + مـصاريف تطـوير غيـر ملموسـة     +طـوير مـصاريف البحـث والت     = (األصلتكلفة    - أ 

  ) التهيئةإعادة
   دينار١,٨٣٢,٠٠٠) = ٣٢٠٠٠+١٢٠٠٠٠٠+٥٠٠٠٠٠+١٠٠٠٠٠ (أي

   دينار١,٧١٢,٠٠٠) = ١٢٠٠٠٠-١٨٣٢٠٠٠ (إي)  الخردة–التكلفة = (قاعدة االستنفاد 
 )الوحدات المقدر استخراجها/قاعدة االستنفاد) = (تكلفة الوحدة(معدل االستنفاد  -ب 

   لكل كيلو ذهب٥٧٠٧) = ١٧١٢٠٠٠/٣٠٠( إي
 ) معدل االستنفادXالكمية المستخرجة  = (االستنفادقسط  - ج 

 تـذهب لمخـازن الـشركة    ةالمـستخرج  الكميـة  أن دينار وبما  ٦٣٩١٨٤) = ٥٧٠٧ X ١١٢ (إي
  : متداوال فيتم عمل قيد االستنفاد واثبات المخزون كالتاليأصالوتصبح 
  مخزون الذهب/  ح٦٣٩١٨٤

  مجمع االستنفاد/  ح٦٣٩١٨٤ ----
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 لــم يــصنع فــان قــسط االســتنفاد لــم ينــزل  الــذيمــن المالحــظ ونظــرا لطبيعــة المخــزون  
، وهــذا منطــق ســليم جــدا الن المــصروف األرضكمــصروف عنــد اســتخراج مــا فــي بــاطن  

 عنـد االسـتخراج، وال   اإليـراد  هـو  فـأين ، إيـراد  يقابلـه  أن يجـب  إي إيـرادي بطبعه مـصروف    
   عند بيع المخزونىإل اإليراديتحقق 

بيع المستخرج، واثبات مصروف االستنفاد المتمثل بتكلفـة فقـط الـذهب المبـاع ولـيس                - د 
 جميع المستخرج

   دينار٩٦٠٠٠٠) =  سعر البيع١٢٠٠٠ X كيلو ذهب ٨٠: (عند البيع
  البنك/  ح٩٦٠٠٠٠

  المبيعات/  ح٩٦٠٠٠٠----
  ) التكلفةإياد  معدل النفXالكمية المباعة ) (االستنفاد( التكلفة إخراج

)٨٠ X دينار٤٥٦٥٦٠) = ٥٧٠٧   
  تكلفة بضاعة مباعة/  ح٤٥٦٥٦٠

  مخزون الذهب/  ح٤٥٦٥٦٠----
  .وهكذا يكون مبدأ المقابلة تحقق بشكله الصحيح غير القابل للجدل
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