
١ "مستعينة بربي"اختكم .. اجتهاد شخصي يحتمل الخطأ و الصواب 

  مصروفات و اإليراداتتسوية ال
  )٤+٣محاضرة (

  المصروف المقدم
   مبلغ و لم تستلم خدمة أو سلعة أو دفعتألنك صرفت) أصل متداول( هو 

االنتباه : تنبيه مهم جداً

 للتواريخ ضرووووووري
  إثبات ما يخص العام القادم: الطريقة الثانية  إثبات ما يخص العام الحالي: الطريقة األولى

   من البدايةبالمصروفاالعتراف   إثبات أنه أصل من البداية =  من البدايةالمقدمالمصروف بتراف االع
  إجراء القيود: أوالً

  ) ريال10000فرضاً المصروف (يتم إثبات كامل المصروف 
  

   مقدممصروف /  من حـ10000
  الصندوق/  إلى حـ              10000

  :للتذكير
مدين =ت الفلوسـ وين راح 

  دائن=  من وين جات الفلوس

  
   مصروف/  من حـ10000

  الصندوق/  إلى حـ                 10000
  :التسوية: ثانياً

 ٣٠/١٢ و تنتهي في ١/١تتم في نهاية الفترة المحاسبية و المتعارف عليه أن الفترة المحاسبية تبدأ في 

و بما  فيظهر قيد جديد )مثال 7000( يخص السنة الحالية فقطنعترف بمبلغ المصروف الذي -١

  أن المصروف أصل فهو مدين
   

 يخص السنة  إلى المبلغ الذي)الموجود أصالً في البداية ( مقدممصروف /  نخفض حـ-٢

ف المقدم  و بما أن المصرو عند تسجيل القيودو التخفيض يعكس طبيعة الحساب الحالية فقط 
  مدين عند تخفيضه يصبح دائن

  
 :إذاً يصبح قيد التسوية كالتالي

  )نكتب اسم المصروف (مصروف/  من حـ7000

 مقدممصروف /  إلى حـ               7000

  الذيالمصروف المقدمقيمة  إلى )الموجود أصالً في البداية ( مصروف/  حـ مبلغ  نخفض-١

   مصروف ما يخص السنة الحالية- المصروف=مقدمالمصروف ال ، يخص السنة القااادمة
   تخص العام القادم3000 = 10000 – 7000                                          = 

 و بما أن المصروف مدين عند تخفيضه  عند تسجيل القيودو التخفيض يعكس طبيعة الحساب
  .يصبح دائن

 و بما أن المصروففيظهر قيد جديد مة نعترف بالمصروف المقدم المتبقي للسنة القاد_ ٢

   أصل فهو مدينالمقدم
 :إذاً يصبح قيد التسوية كالتالي

   مصروف مقدم/  من حـ3000

 )نكتب اسم المصروف(مصروف /  إلى حـ               3000



٢ "مستعينة بربي"اختكم .. اجتهاد شخصي يحتمل الخطأ و الصواب 
  :اإلقفال: ثالثاً

 اإلقفال هو نفسه تماماً في الطريقتين

  الحالية فقط و هو المصروف و يقفل في ملخص الدخل و ذلك بعكس طبيعته، فالمصروف مدين و عند إقفاله يصبح دائننقفل ما يخص السنة في المقدمات دائماً 
  ملخص الدخل/  من حـ                                                                             7000

  مصروف /  إلى حـ                       7000
  صفر، ألننا صرفناه و انتهى= ني جعل الحساب اإلقفال يع

  أما المصروف المقدم فال يقفل ألنه أصل و األصل ال يقفل ألنه لم يصرف بعد أو لم نستفد من قيمة السلعة أو الخدمة بعد، لذلك يذهب إلى قائمة المركز المالي ضمن األصول المتداولة
  )الميزانية العمومية( المركز المالي بيان األثر على حساب ملخص الدخل و قائمة: رابعاً

 يذهب إلى قائمة الدخل في خانة المدين) إيجار مثالً: المصروف ( ما يخص العام الحالي -١

  يذهب إلى قائمة المرآز المالي في خانة األصول المتداولة ) إيجار مقدم مثالً: المصروف المقدم ( ما يخص العام القادم -٢
  



٣ "مستعينة بربي"اختكم .. اجتهاد شخصي يحتمل الخطأ و الصواب 
 

  المصروف المستحق 
  ألنك استلمت خدمة أو سلعة و لم تصرف أو تدفع مبلغ مقابل) خصم متداول (هو

االنتباه : تنبيه مهم جداً

 للتواريخ ضرووووووري
  واحدة فقط إلجراء التسويةطريقة 

  إجراء القيود: أوالً

  ) عت جزء من المبلغإذا كنت دف(ما تم دفعه فقط ) تسجيل(خالل السنة ال يتم قيد المصروف الذي لم يدفع و ممكن تحميل 
  فيصبح القيد 12000مثالً لو دفعاً جزء فقط خالل السنة 

  )األجور و الرواتب مثالً(المصروف /  من حـ                                                                             120000
  )لطريقة التي دفعنا بها نقداً أو بشيكحسب ا(الصندوق أو البنك /  إلى حـ                       120000

  :التسوية: ثانياً

 ٣٠/١٢ و تنتهي في ١/١تتم في نهاية الفترة المحاسبية و المتعارف عليه أن الفترة المحاسبية تبدأ في 

،و بما أنه مبلغ مستحق الدفع يعني خصم علينا إذاً يظهر لنا حساب )من قبلسواء كان كامل المبلغ أو جزء منه إذا كنت قد دفعت جزء منه  ( لم يدفع فقطنعترف بمبلغ المصروف المستحق الذي -١
  .مصروف مستحق/ جديد طبيعته دائن و نسميه حـ

قي علينا، و بما أنه مدين فعند الزيادة لماذا؟ ألننا زدنا عليه المبلغ المستحق البا) )األجور و الرواتب مثالً(المصروف / من حـ( أما الطرف المدين فهو نفس الطرف المدين في القيد خالل السنة -٢
  " مدين"يزيد بنفس طبيعة الحساب 

  )بالمبلغ المستحق الذي يخص العام القادم (فيصبح قيد التسوية 
  )األجور و الرواتب مثالً(المصروف /  من حـ                  24000

 )رواتب مثالًاألجور و ال(مصروف مستحق /  إلى حـ                          24000

 :اإلقفال: ثالثاً

  دائماً في المصروف المستحق نقفل المصروف كامالً سواء دفع أو لم يدفع ألننا استلمنا الخدمة مقابله، و يقفل في ملخص الدخل و ذلك بعكس طبيعته، فالمصروف مدين و عند إقفاله يصبح دائن
  ملخص الدخل/  من حـ                                                                            144000

  )24000+120000=144000(                 )األجور و الرواتب مثالً (مصروف /  إلى حـ                                                                         144000
  )الميزانية العمومية(لمركز المالي بيان األثر على حساب ملخص الدخل و قائمة ا: رابعاً

 يذهب إلى قائمة الدخل في خانة المدين) المصروف( ما يخص العام الحالي -١

   المتداولة الخصوم يذهب إلى قائمة المرآز المالي في خانة )المستحقالمصروف ( ما يخص العام القادم -٢
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  اإليــراد المقدم
   خدمة أو سلعةقدمتمبلغ و لم  حصلتألنك )  متداولخصم( هو  

االنتباه : تنبيه مهم جداً

 للتواريخ ضرووووووري
  إثبات ما يخص العام القادم: الطريقة الثانية  إثبات ما يخص العام الحالي: الطريقة األولى

   من البدايةباإليراداالعتراف   إثبات أنه خصم من البداية =  من البدايةالمقدمباإليراد االعتراف 
  لقيودإجراء ا: أوالً

  ) ريال10000فرضاً (الخ ..لكامل الفترة سواء سنة أو سنة و نصف  اإليراد المحصليتم إثبات كامل 
  

   الصندوق/  من حـ10000
  مقدم) عقار مثالً(إيراد /  إلى حـ                                             10000

  
   الصندوق/  من حـ10000

  )عقار مثالً(إيراد /  إلى حـ                                             10000
  :التسوية: ثانياً

 ٣٠/١٢ و تنتهي في ١/١تتم في نهاية الفترة المحاسبية و المتعارف عليه أن الفترة المحاسبية تبدأ في 

 فيظهر قيد )مثال 7000( يخص السنة الحالية فقط الذي اإليراد المحصل فعال ونعترف بمبلغ -١
  دائن فهو خصم اإليرادا أن و بمجديد 

   

 يخص  إلى المبلغ الذي)الموجود أصالً في البداية ( مقدم إيراد عقار/  حـ قيمة نخفض-٢

 األيراد و بما أن  عند تسجيل القيودو التخفيض يعكس طبيعة الحساب السنة الحالية فقط 
  مدين عند تخفيضه يصبح دائنالمقدم 

  :إذاً يصبح قيد التسوية كالتالي
 

  مقدم  عقارإيراد/  من حـ7000

 إيراد عقار/  إلى حـ               7000

  الذي المقدماإليرادقيمة  إلى )الموجود أصالً في البداية ( إيراد العقار/  حـ مبلغ  نخفض-١

   ما يخص السنة الحاليةإيراد -إيراد العقار = المقدماإليراد ، يخص السنة القااادمة
   تخص العام القادم3000 = 10000 – 7000                   =                        

 عند تخفيضه دائن اإليراد و بما أن  عند تسجيل القيودو التخفيض يعكس طبيعة الحساب
  .مدينيصبح 

 المقدم اإليرادو بما أن فيظهر قيد جديد  المقدم المتبقي للسنة القادمة باإليرادنعترف _ ٢
  دائن فهو خصم

 :قيد التسوية كالتاليإذاً يصبح 
   عقار إيراد/  من حـ3000

 إيراد عقار مقدم/  إلى حـ                              3000

  



٥ "مستعينة بربي"اختكم .. اجتهاد شخصي يحتمل الخطأ و الصواب 

  
  :اإلقفال: ثالثاً

 اإلقفال هو نفسه تماماً في الطريقتين

  طبيعته، فاإليراد دائن و عند إقفاله يصبح مديندائماً في المقدمات نقفل ما يخص السنة الحالية فقط و هو اإليراد و يقفل في ملخص الدخل و ذلك بعكس 
  إيراد العقار/  من حـ                                                                             7000

  ملخص الدخل/  إلى حـ                       7000
  صفر، ألننا صرفناه و انتهى= اإلقفال يعني جعل الحساب 

   المتداولةالخصوم بعد ، لذلك يذهب إلى قائمة المركز المالي ضمن يسدد ال يقفل ألنه لم الخصم و خصم المقدم فال يقفل ألنه اداإليرأما 
  )الميزانية العمومية(بيان األثر على حساب ملخص الدخل و قائمة المركز المالي : رابعاً

 الدائنلى قائمة الدخل في خانة  يذهب إ) إيراد العقار: اإليراد ( ما يخص العام الحالي -١

   المتداولة الخصوميذهب إلى قائمة المرآز المالي في خانة )  مقدمإيراد إيجار:  المقدم اإليراد( ما يخص العام القادم -٢
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   المستحق اإليراد

  مبلغ مقابلتحصل  خدمة أو سلعة و لم قدمتألنك )  متداولأصل(هو 

ريخ االنتباه للتوا: تنبيه مهم جداً

 ضرووووووري

  واحدة فقط إلجراء التسويةطريقة 

  إجراء القيود: أوالً

  فيصبح القيد 12000 جزء فقط خالل السنة حصلنامثالً لو  )  جزء من المبلغحصلتإذا كنت ( فقط تحصيلهما تم ) تسجيل( و ممكن تحميل يحصل الذي لم اإليرادخالل السنة ال يتم قيد 
  لصندوق ا/  من حـ120000                                                      

  )أوراق مالية مثالً(إيراد /  إلى حـ                       120000
  :التسوية: ثانياً

 ٣٠/١٢ و تنتهي في ١/١تتم في نهاية الفترة المحاسبية و المتعارف عليه أن الفترة المحاسبية تبدأ في 

 إذاً يظهر لنا حساب لنا أصل يعني التحصيل،و بما أنه مبلغ مستحق ) جزء منه من قبلحصلتسواء كان كامل المبلغ أو جزء منه إذا كنت قد  ( فقطيحصل لم تحق الذي  المساإليرادنعترف بمبلغ -١
  . مستحقإيراد/ حـ و نسميه مدينجديد طبيعته 

 فعند الزيادة يزيد بنفس دائن، و بما أنه لنالماذا؟ ألننا زدنا عليه المبلغ المستحق الباقي ) )مثالًأوراق مالية  (إيراد/ ـمن ح( في القيد خالل السنة الدائن فهو نفس الطرف الدائن أما الطرف -٢
  " دائن"طبيعة الحساب 

  )بالمبلغ المستحق الذي يخص العام القادم (فيصبح قيد التسوية 
  إيراد أوراق مالية مستحقة/  من حـ                                                         24000

 إيراد أوراق مالية/  إلى حـ                          24000

 :اإلقفال: ثالثاً

 و عند دائن فاإليراد ذلك بعكس طبيعته، ، و يقفل في ملخص الدخل و و هو ما يخص السنة الحالية الخدمة مقابلهقدمنا ألننا يحصل أو لم حصل كامالً سواء اإليراد المستحق نقفل اإليراددائماً في 
  مدينإقفاله يصبح 

  إيراد األوراق المالية/  من حـ                                                                            144000

  )24000+120000=144000        (       لخص الدخلم/  إلى حـ                                                                         144000
  )الميزانية العمومية(بيان األثر على حساب ملخص الدخل و قائمة المركز المالي : رابعاً

 الدائنيذهب إلى قائمة الدخل في خانة ) اإليراد( ما يخص العام الحالي -١

   المتداولة األصولمرآز المالي في خانة  يذهب إلى قائمة ال) المستحقاإليراد( ما يخص العام القادم -٢



٧ "مستعينة بربي"اختكم .. اجتهاد شخصي يحتمل الخطأ و الصواب 

  
  :مالحظات مهمة

  .يجب االنتباه للفظ السؤال حتى تستطيع تحديد نوع المصروف أو اإليراد هل هو مقدم أو مستحق .١
الزيت، و دائماً ما ينطبق على مصروف الزيوت و الشحوم ينطبق على كل من األدوات المكتبية و مصروف األدوات و المهمات و كذلك مصروف الوقود و  .٢

، المتبقية تعني  )6000= في السؤال الزيوت  ( 1000في نهاية العام ) المتبقية( بلغت قيمة الزيوت مثال: تكون مصروف مقدم، و تأتي في سؤال على صيغة
 أنه أعترف من البداية بأن مصروف الزيوت مقدم إذا سنستخدم الطريقة األولى في تسجيل القيود

  
  :و قيود التسوية   :  فيصبح القيد

 5000 ما يخص السنة الحالية يذهب إلى قائمة الدخل  مستخدمةزيوت / من حـ) ما يخص السنة الحالية ( 5000  مقدمةزيوت / من حـ) كامل المبلغ6000 (

 مقدمةزيوت / إلى حـ) ما يخص السنة الحالية ( 5000 الصندوق/ إلى حـ )   كامل المبلغ ( 6000   
ريال يذهب إلى  1000 و المبلغ المتبقي المذكور في السؤال 

  )الميزانية العمومية(قائمة المركز المالي 
 

تسأله نفسك حتى تستطيع معرفة  أوالً و معرفة ما يخص السنة الحالية و ما يخص العام القادم، فإن أهم سؤال الحسابيةعند قراءة أي سؤال و إجراء العملية  .٣
 : هل هي مصروف مقدم أو مستحق أم أنها إيراد مقدم أو مستحق، هوالمحاسبيةطبيعة العملية 

 )أصل(مصروف مقدم ∴ مما يجب؟  المدفوع أكثرهل المبلغ  −

  )خصم(مصروف مستحق  ∴ يجب؟    مما المدفوع أقلهل المبلغ −

  )خصم(إيراد مقدم  ∴ مما يجب؟ المحصل أكثرهل المبلغ  −

  )أصل(إيراد مستحق  ∴ مما يجب؟  المحصل أقلهل المبلغ  −

  

   مهم جداً 
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  تسوية األصل الثابت
  )٦محاضرة ( 

  : أن تعرف أنفي البداية يجب
  

    ردةــه كخـتـمـيـق  –ل ــــــــة األصـفــلـتك =القيمة الواجب استهالكها من األصل

   لم تستهلك القيمة المتبقية في النهاية و=قيمة الخردة )جميع المصاريف+ ثمن الشراء (=تكلفة األصل
  "مصروفات نقل و تأمين و شحن و رسوم جمركية و تركيب و رسوم تسجيل"

  ميع المصاريف التي أنفقت على هذا األصل حتى يصبح جاهزاً لالستخدامأي ج
  

  

  )المعالجة الحسابية(  إهالك األصول الثابتة حساب*طرق : أوالً

  

  الثابت طريقة القسط :أوالً

  )القسط ثابت كل السنوات( 
  )المتناقص القسط ( طريقة مضاعف القسط الثابت : ثانياً

  )القسط يتناقص في كل سنة( 

  مضاعف معدل القسط الثابت×القيمة الدفترية لألصل  =نويالسقسط االستهالك 
  : حيث

  :  طريقة المعادلة-١
  لألصل) االفتراضي(العمر اإلنتاجي ÷ ) الخردة-تكلفة األصل(= السنويالثابتقسط االستهالك 

                                        
       القيمة الواجب استهالكها من األصل                             

   مجمع االستهالك– تكلفة األصل =القيمة الدفترية لألصل
   من األصل حتى تاريخهلم يتم استهالكه و هي قيمة ما

  )االفتراضي( مجموع ما تم استهالكه خالل العمر اإلنتاجي =مجمع استهالك األصل

  : )دلالمع(النسبة  طريقة -٢
  معدل االستهالك السنوي لألصل ×) الخردة-تكلفة األصل(= السنويالثابتقسط االستهالك 

                                        
       القيمة الواجب استهالكها من األصل                             

  :حيث

 =معدل االستهالك السنوي لألصل
االفتراضي العمر

  %)قيمة مؤية( = ١٠٠ × 1

  ٢×  معدل القسط الثابت =مضاعف معدل القسط الثابت
                     

 =معدل االستهالك السنوي لألصل(
االفتراضي العمر

1 × ٢×   )١٠٠  
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  طريقة مجموع أرقام سنوات االستخدام :ثالثاً
  )قسط يتناقص في كل سنةال( 

  وحدات اإلنتاج طريقة : رابعاً

  )حساب تكلفة اإلنتاج لكل سنة من سنوات العمر االفتراضي لألصل ( 
 ) ١+عدد السنوات المتبقية من عمر األصل× ) الخردة-تكلفة األصل( =قسط االستهالك السنوي

  مجموع أرقام السنوات                
  :حيث

  القيمة الواجب استهالكها من األصل =ة الخرد-تكلفة األصل
  : سنوات فإن٣لو كان العمر االفتراضي لألصل 

  ٦= ١+٢+٣= مجموع أرقام السنوات لألصل 
  ٤=١+٣= ١+عدد السنوات المتبقية من حياة األصل في نهاية السنة األولى
  ٣=١+٢= ١+عدد السنوات المتبقية من حياة األصل في نهاية السنة الثانية

  ٢=١+١= ١+وات المتبقية من حياة األصل في نهاية السنة الثالثةعدد السن
  

معدل ×  وحدات اإلنتاج أو ساعات العمل أو الكيلومتراتعدد =قسط االستهالك السنوي
  االستهالك لكل وحدة إنتاج أو ساعة عمل أو كيلومتر

  :حيث

  ) الخردة-تكلفة األصل( =معدل االستهالك لكل وحدة
    وحدات اإلنتاجمجموع                              

  القيمة الواجب استهالكها من األصل = الخردة-تكلفة األصل
  

  
  القيمة الدفترية  مجمع االستهالك قسط االستهالك/ مصروف   حساب االستهالك  السنة

بداية (  ٠  
  )السنة األولى

ال يوجد ) ٠(سنة األولىفي بداية ال
  قسط استهالك

ال يوجد ) ٠(في بداية السنة األولى
  قسط استهالك

ال يوجـد مجمـع ) ٠(في بداية السنة األولى   
  استهالك

نفس = القيمة الدفترية )٠(في بداية السنة األولى   
  قيمة تكلفة األصل 

١  
   للسنةقسط االستهالكنفس قيمة = 

          األولى
 مجمع االسـتهالك   –تكلفة األصل   =

  للسنة األولى

٢  
مجمـــع االســـتهالك للـــسنة =

  السنة الثانية+األولى
 مجمع االسـتهالك   –األصل  تكلفة  =

  للسنة الثانية

٣  

يمثل عدد سنوات 
  العمر اإلنتاجي

) االفتراضي ( 
  لألصل الثابت

في هذه الخانة نطبق أحد 
القوانين األربعة لحساب 

 حسب (االستهالك لألصل 
الطريقة المذكورة في 

  )السؤال

هنا نضع قيمة ناتج تطبيق 
أحد قوانين األربعة لحساب 
قسط االستهالك لألصل 

مجمـــع االســـتهالك للـــسنة =  الثابت
  السنة الرابعة+الثالثة

 االسـتهالك  مجمع –تكلفة األصل   =
  للسنة الثالثة
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  )٧محاضرة ( هالك األصول الثابتةإل المعالجة المحاسبية : ثانياً
  :نتبع الخطوات التاليةفي تسوية األصول الثابتة 

  :محاسبيةالمعالجة ال: ثانياً  :بيةاحسال معالجةال :أوالً

نستخرج منها  سوف   و  أعاله هاكما شرحنا  الحسابية   الطرق
  .تسوية األصل الثابتأربع قيم ل

  :)مهمة جداً(  : كالتاليمو ه

  )اسم األصل(مجمع استهالك / إلى ح××× )      اسم األصل(استهالكمصروف / من حـ××× (:  إجراء قيود التسوية-١

  )اسم األصل(استهالكمصروف / إلى ح  ×××                ملخص الدخل/ من حـ××× (               فال اإلق-٢
   :المالي بيان األثر على الحسابات الختامية و قائمة المركز -٣

      قسط االستهالك السنوي-١
   مصروف ألنه مدين طبيعته– حساب ملخص الدخل في )اسم األصل( كمصروف استهالك  يظهر  )السؤال حسب ما يحدده نحسبه بأحد الطرق األربع السابقة( 

 )تكلفة األصل( التكلفة التاريخية-٢
  جميع المصاريف+ ثمن الشراء= 

   قائمة المركز المالي فيكأصل ثابتتظهر 

             مجمع االستهالك-٣
  السنوات السابقة + كل سنةقيمة استهالك = 

  نفس قيمة قسط االستهالك= و قيمته في السنة األولى 

  دائنطبيعته-   من التكلفة التاريخيةمطروحاً  في جهة األصول الثابتة قائمة المركز المالييظهر في 
  ألصل  يعامل معاملة الخصوم ألنه يخصم ما تم استهالكه من قيمة األنه

   )الحقيقية(  القيمة الدفترية -٤
   قائمة المركز المالي فيكأصل ثابتتظهر    مجمع االستهالك– )تكلفة األصل ( التكلفة التاريخية= 

  

  :بيان األثر على الحسابات الختامية و قائمة المركز المالي
 خصوم  ز الماليقائمة المرك أصول   دائن  ملخص الدخل/ ح  مدين
  البيان المبلغ  البيان  المبلغ  البيان المبلغ  البيان  المبلغ

 )اسم األصل (  مصروف استهالك    -١    خصوم متداولة    أصول متداولة  
  قسط االستهالك السنوي= 

    
        

  ثابتةخصوم     ثابتةأصول                                          
     )تكلفة األصل( التكلفة التاريخية-٢          
  حقوق الملكية     ناقص مجمع االستهالك-٣          
        

  

      )الحقيقية(  القيمة الدفترية -٤  
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  )٧محاضرة ( األصول الثابتةـع بـيــ
  : األصول الثابتة نتبع الخطوات التاليةبيعفي 

   تسجيل القيود محاسبياً:محاسبيةالمعالجة ال: ثانياً  :حاسبيةالالمعالجة : أوالً

  الطرف الدائن   الطرف المدين
الطرق الحسابية كما شرحناها سابقاً وسوف ب

و هم  نستخرج منها أربع قيم لبيع األصل الثابت،
  :)مهمة جداً( : كالتالي

  )ألنه أخذ فلوس بيع األصل(المدينون باألجلالبنك أو الصندوق أو -١
 تخفيضه و عند    دائنألنه   ( )اسم األصل (مجمع استهالك األصل     -٢

  )مدينبسبب البيع يصبح 
  )مدينة حقوق الملكية فتصبح تخفضألنها (  الخسائر -٣

  فة التاريخية بقيمة التكل)اسم األصل(األصل -١
) التكلفة التاريخية (  تكلفة األصل  نخفضدائماً في بيع ألصل الثابت       (

  )التخفيض يعكس طبيعة الحساب (دائنألننا بعناه فيصبح 

  )دائنة حقوق الملكية فتصبح تزيدألنها (  األرباح -٢

   قسط االستهالك السنوي   -١
 حسب ما يحدده نحسبه بأحد الطرق األربع السابقة( 

  )لسؤالا
  تسجيل القيود في طريقته احتماالت لبيع األصل الثابت، و لكل احتمال ٣هناك 

  )تكلفة األصل( التكلفة التاريخية-٢
  جميع المصاريف+ ثمن الشراء= 

  القيمة الدفترية= القيمة البيعية 
  ال ربح و ال خسارة

   القيمة الدفترية>القيمة البيعية 
  ربح

  فترية القيمة الد<القيمة البيعية 
  خسارة

   مجمع االستهالك          -٣
  السنوات السابقة + كل سنةقيمة استهالك = 

  نفس قيمة قسط االستهالك= و قيمته في السنة األولى 
  ) الحقيقية(  القيمة الدفترية -٤

   مجمع االستهالك– )تكلفة األصل ( التكلفة التاريخية= 
  ) السوقية( القيمة البيعية -٥
  تكون مذكورة في السؤال= 
 القيمة - القيمة البيعية= بح أو الخسارة  الر-٦

  الدفترية

  من مذكورين

  )نكتب القيمة البيعية(البنك / حـ×× 
  استهالك األصلمجمع / حـ×× 

  
  

ـ    ××   اسم األصل (األصل  / إلى ح
   )لتاريخيةقيمة التكلفة ا نكتب و

  من مذكورين

  )نكتب القيمة البيعية(البنك / حـ×× 
  استهالك األصلحـ مجمع ×× 

  
  مذكورينإلى         

 و اسم األصل(األصل / حـ      ×× 
  )قيمة التكلفة التاريخيةنكتب 

  أرباح بيع األصل / حـ      ×× 

  من مذكورين

  )نكتب القيمة البيعية(البنك / حـ×× 
  الك األصلاستهمجمع / حـ×× 
  خسائر بيع األصل / حـ×× 

  
األصل / إلى حـ          ×× 

  )قيمة التكلفة التاريخية نكتب  واسم األصل(

 


