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ِصلِالرابعالف ِ
ِالمعالجاتِالمحاسبيةِللعملياتِاالقتصادية

العجوو  جتل متةوو جتلت وو أ تاعتايووهتله ج بوو تالعج  يوو تة وو تتينوو اتله وو لووتتبعنا وو تاجتبوو   ت

تالعج  ي ت حعىتأه يعه تب حص تفيتالبي:تاله ل ابع اءت

تج  ي . استاله م:ت ذلكتبعهتيلتالهش  عتب لةتامتالالزة تلعهشج تاله ل تالعت-1

مت حو لوتل وتعتالاهولتالو جتياوتاتبو تالعو   تت-2 بتفج تالهك عتاله  سبت بأثجث تلجكوتعتةحوالمتة  سون 

ت ي اتيسعت بتدفعتإيج  اتت ش اءتاث ثت ةت تداتتة  سن .

ش اءت بجعتالنض ل :تش اءتالنض ل تأا امتا تب آل لتلغو  تبجاهو ت ةو تي وع تلو تذلوكتفويت دتت-3

الهنجاوو تت ةوو تيعا وو تبوو لكتةوو تأصووهتبجوو  جتا تأاوو جتا تباوواتالهشووع ي تتا ت دتباووات

تةسهتح ت.

ب ع تبصوت جتدفعتأفا تت قناتإي ادات:تدفعتةص  يفتةخع ف تيعط نه تالاهلت قناتإي اداتتت-4

تل ضج .

تبس ي تال يتعتالهط تب تلهجهزجتالهحلت قناتال يتعتالهط تب تة تلهالءتالهحل.ت-5

ت ذلكتبفعوتحس بتأ صتلكلتأتع.تالعا ةلتةعتاإلي اداتت الهص  يف:ت-6

تال  اقتالعج  ي :تالاه ج تتالهعا ا تب لكهنج التتاله فتل تا تالهانتض .ت-7

تبااتالاه ج تتالأ ى.ت-8

 بشعهلتالاه ج تتاالقعص دي تالعيتبح ثتفيتالتح جتاالقعص دي تالعج  ي تبصت جتإ ه لجو تتت

ل اسووه لج ت تالاه جوو تتاإلي اديوو .تلوو اتيهكوو تبووثالثتله جوو تتيوويتالاه جوو تتالعهتي جوو ت تالاه جوو تتا

با يفتالاه ج تتاالقعص دي تفيتيو اتاله ووت تبأأهو تالاه جو تتالعويتب شوأتفويتالهشو  عت ذلوكتلنو ات

ال شوو وت االسووعه ا ت بووتفج تاإلةك أوو تتالالزةوو تلهزا لعوو ت ت لوو دجتةوو تيوو اك تل ووىتذلووكتاحوو اثت

ت ح تبه .اقعص دي تذاتتاث تة ليتبعط بتةا لج تتةح سنج تأ

ت فجه تي يتش حتبشيءتة تالعفصجلتلكلتأتعتة تي هتالاه ج ت:تت

 العمليات التمويلية األولى: العملية
الاه ج تاله لج تييتلن  جتل تبن دمتشيءتذجتة فا تا تقجه تبج تو فج تكه تة تذلكتفيتتت

ةه  س تأش وتتالب تلجت ح جتاقعص دي تبه فتإلىالفصلتالس ب ت فجه تيخصتالاه ج تتالعهتي ج تف

ةاج تة تبتفج تالةتامتالالزة تل حصتمتل ىتلتاةلتاإلأع جتالعيتاب زي تالهت تداتتبهخع فت

تاالقعص دي  ت يهك تاعتبحصلتالتح ج تفيتسنجلتةه  س تأش وه  ت اأتاله  ل ىتالةتامتتإشك له 

تة تأالم تأش وه  تاث  ءتةه  س  تا  تبأسجسه  تفيتب اي  تالتستاء تةص د  تةص د تة ه  عهتيلتل ج

بهتيلتةعتسطتال لت)ةثلتوتي  تال لت)ةثلت:ت استاله مت تالا   توتي  تال ل(ت تةص د ت

ت تال اسه لي تاإليج   ت  تالها ات تش اء تبهتيل ت  تال ل تالا   تةعتسط  تالعهتي ي(تا  اإليج  

ةص د تالعهتيلتقصج جتال لت)ةثلت:تالا   تقصج جتاآل لت تاالئعه عتالعج  ج(ت تاة تالسن بت

تالعيتب لتاتإلىتالعه دتةص  تد عتاأ تيي:

تفت-1 تالحصتمتل ىتالةتام: تلتك ف  لك ف  تال لتاإل ه لج  تالعهتيلت عهتيلتوتي   ال ىتة تك ف 

تالا ةلتلج ت تاعتي ا تل ه  تال ل. تال ىتك ف تة تالعهتيلتقصج ج تب   ه ةعتسطتال لت ي ا

تالهح دتالس ستفيتاأعج  تةص  تالعهتيل.

 تالهاع أ تبإةك أج تا ت ضعتالهش  عتاله ليت ت ة ىتاسعه ا ي تي هتالح   تفيتة ىتالح  ت-2

تالة تالاصج تااتالهعتسطتااتالطتيل.

متك عتةص  تالعهتيلتيعط بتالة تفههتالاه ج تالعهتي ج ت بح ج ه تبههج امتلاج ي ت قج تة تتت  اي 

تيع ببتل جه تفيتدف ب تالهش  ع.

تيه : تفيتالعهتيلتةص  ي سنج تليهت فجه تي يتالها لج تتالهح تت
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ت العيتأصصتتأوالً: رأس المال تاحح بتالهش  ع تلص حبتا  تالهه تك  تالهن لغ تقجه  ت يت :

.تا تيتتةا ا تة تيا ة تاله لكتالمنشأة لصاحبها( هو قيمة ما على ) لالسعثه  تفيتي اتالهش  ع

كتبعحتيلتاحلتا تاكث تة تاةتال تفا  تبأسج تالهش  عتياتاتاله لة تاةتامتأا ي ت غج تأا ي  ت

ت ل ىت ت  تأش و ب  تلعهشج  تل هش  ع تالالزة  تالةتام تلعتفج  ت ذلك تالهش  ع تة كج  تإلى الخ ح 

تة ت تإثن تتح تاله لكتب لتح ج ت يعه تاالقعص دي  تل تح ج تااللعن  ي  تا  تالها تي  اس ستالشخصج 

ت ي خف تال ب ح تبعحا  تيزداد تالح  ت ي ا تإثن تت استاله م تفأالم تالخس ئ . اه ج تتاتبت تد

متإلىت  بتةعت العأسجسج تتاإل  اءات استاله متييتة تا لىتالاه ج تتالعيتياتاتبه تاله لكت ت  ن 

تل ى تاأ ى تلاه ج ت تفضالم تالهش  عتتل هش  ع تةزا ل  تاث  ء ت الخفا تب لزي دج تاله م  اس

ت(تيي:له ج تت استاله مخصت استاله مت)بتالعيت لاه ج تتالعيتيهك تاعتبج جل ش و ب ت تل اتف

ت.با يهت استاله متبصت جتأا ي ت-1

تةخع ف .تلج ج تةت تداتبا يهت استاله متبصت جتت-2

تااللعزاة تت)الهط تب ت(.الهحه  تبنااتتالهت تداتبا يهتةجهتل تة تت-3

ت.ا تبخفجات استاله متزي دجت استاله مله ج تتت-4

تالشخصج .تالهسحتب تت-5

تالهح سنج تلكلتح ل : فجه تي يتالها لج تتت

:تإذاتبهتالحصتمتل ىت استاله متبصت جتأا ي تفجثنتتب ف ب تتقديم رأس المال بصورة نقدية -1

ت سجالتتالتح جتاالقعص دي تكه تي ي:

ت:رأس المال بصورة نقد أودع في الصندوق -أ

ت

تة تحـ/تالص   قت××

تإلىتحـ/ت استاله م××تت

ت  جالاج تاالفعع حيتا تب ءتالاهلتالعجت

ت

تكحس بت   جتل تح جتاالقعص دي :ترأس المال بصورة نقد أودع في المصرفت-ب

ت

تة تحـ/الهص فت××

تإلىتحـ/ت استاله م××تت

تالاج تاالفعع حيتا تب ءتالاهلتالعج  جت

ت

تكحس بت   جتل تح جتاالقعص دي :ترأس المال بصورة نقد أودع في الصندوق والمصرفت-ب

ت

ت××

ت××

تة تحـ/الص   ق

تحـ/الهص فة ت

تإلىتحـ/ت استاله م××تت

تالاج تاالفعع حيتا تب ءتالاهلتالعج  جت

ت

:تإذاتبهتالحصتمتل ىت استاله متبصت جتتقديم رأس المال بصورة موجودات عينية مختلفةت-2

تة ت ت ةع تل  تةخع ف  تبهجهتل  تالاهل تاالقعص دي  تالتح ج تح حب تين ا تاع تاج ةت تدات

ت:ب ت سجالتتالتح جتاالقعص دي تكه تي ييثنتتب ف الهت تداتتل  تذلكت

ت

ت××

ت××

ت××

تة تحـ/الص   ق

تة تحـ/الهص ف

تة تحـ/الث ث
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ت××

ت××

ت××

تة تحـ/الهن أي

تة تحـ/اآلالت

تة تحـ/ت)اجتةت تدتاأ (

تإلىتحـ/ت استاله م××تت

تالاج تاالفعع حيتا تب ءتالاهلتالعج  جت

ت

تالحصتمتتزامات )المطلوبات(:تقديم مجموعة من الموجودات المحملة ببعض االلتت-3 تبه إذا

تالاهلت تاالقعص دي  تح حبتالتح ج تين ا تاجتاع تةت تداتت ةط تب ت  تبصت ج ل ىت استاله م

تال تة  ت ةع تل  تةخع ف  تةبهجهتل  تةع تل  تةجهتل  تيا ب ه  تي هتهت تدات تل ى تااللعزاة ت  

تاالقعص دي تكه تي ي:تالهت تداتتبعهثلتبهط تب تتةخع ف تل  تذلكتيثنتتب ف ب ت سجالتتالتح ج

ت××

ت××

ت××

ت××

ت××

ت××

تة تحـ/الص   ق

تة تحـ/الهص ف

تة تحـ/الث ث

تة تحـ/الهن أي

تة تحـ/اآلالت

تة تحـ/ت)اجتةت تدتاأ (

تإلىتحـ/ت استاله م××تت

تإلىتحـ/تال ائ تع××ت

تإلىتحـ/تق   توتي  تال ل××ت

تإلىتحـ/تا  اقتدفع××ت

تإلىتحـ/ت)اجتأتعتاأ تة تالهط تب ت(××ت

تالاج تاالفعع حيتا تب ءتالاهلتالعج  جت

ت

:ت بهو تياوتاتة لوكتالهشو  عتبزيو دجت استتزياادة رأس الماال أو تخفايض رأس الماالعمليات ت-4

الهوو متا تبخفجضوو تأووالمتة ح وو تالعشووغجلت لسوونبتةوو تالسوون بتايههوو تبتسووجعتال شوو وتا تبووتفج ت

متاعتفيالسجتل تالالزة تالسعه ا ي تال ش وتالا ئه.ت ةاوهتالش ك تتالكنج جت بو لأصتالكنجو جتتل ه 

ت بكتعتالها لج تالهح سنج تلكلتأتعتكه تي ي:ة ه تالتيهك تبغجج ت استاله متإالتبا أتعت

ال غنو تبزيو دجت استالهو متةو تقنولتحو حبتتالح  و تالضو   ي تا ت:تفيتح ل زيادة رأس المالت-أ

 يو ىتاله لوكتبهتيولتت بطوتي تالداءت تاة تباص تالعتسعتفيتال ش وتا تلعحسج تالتح جتاالقعص دي 

تي هتالح   تة تة ل تالخ صتب المتة تال جتءتإلىتةص د تاأ ىت ت بكتعتي هتالزي دج:

ل وو تبوو ءتباعنوو تةوو تالاه جوو تتالعهتي جوو توتي وو تاآل وولتالتبخع ووفتلوو تله جوو تبكووتي ت استالهوو متت-

تالهش  عتله  تل متة ج.

تق تبكتعتأا ي تا تلج ج تا تةخع ط .ت-

متفويتالاجو تتت  ة تالج ي تب ل ك تاعتله ج تتالزي دجتل ىت استالهو متيكوتعت استالهو متدائ و 

تيكتعتقج تالزي دجتكه تي ي:الهح سنيت 

ت

تا تس ادتلهط تب تتل ىتالتح ج(تة تحـ/الص   قت)ا تاجتأتعتاأ تة تالهت تداتت××

تإلىتحـ/ت استاله م××تت

تزي دجت استاله مت...ت

ت

ةو تت استالهو ما تإأاو صتبصوت جتةن شو جتلوت:تفيتح لو تال غنو تبعخفوجاالتخفيض رأس المت-ب

ت العيتيكتعتة تاسن به :قنلتح حبتالتح جتاالقعص دي ت

تزي دجتالةتامتاكث تة تح   تالهش  عتالعشغج ج .ت-
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تف صتاسعثه  ي تأ  جتالهش  عتب  ت بوتاكن تل ه لك.ت-

متبج ههو تل اتيعهتسحبتب كتالةتامتغج تالهسعغ  ت ق تيكتتت متا تةزيجو  عتالخفاتأا امتا تلج جو 

ت: يكتعت استاله متفيتالج أبتاله ي تة تالاج تال جتيكتعتك آلبي

ت

تة تحـ/ت استاله مت××

تإلىتحـ/تالص   قت)اذاتك عتأا ام(××تت

تأفات استاله مت...ت

ت

تاأ :ت يتتة تيعهتسحن تة تقنلتح حبتالهش  عتة تأا تا تاجتأتعتالشخصية المسحوباتت-5

ت تالهت تدات تالاه ج تتالشخصج تالسعخ اة ب ة  تي ه تبج  تالفصل تيجب تل ج  تاس ب ( تا  )يت

ت تااللعن  ي  تالشخصج  تلهن ا م ت فا  تالهش  ع تباهل تالهعا ا  تاله لج  تبا ت الاه ج ت تال تل ج   

تييتحس بتةؤقتتأ صتب له لكت تة تضه تةص  ف تتالهش  عت إأه  الهسحتب تتالشخصج 

ت ا تاله لج  سجخفاتبها ا ي  تالفع ج تأه ي  تفي تاجتتستاله م م تة ي   تالحس بتبطنجاع  تي ا  يكتع

ت تة  ت يا  ت  تالهح سني تالاج  تة  تاله ي  تب لج أب تالتح ج تدف ب  تفي تة ج تل م تالحس ب تيوه 

ل اتيعهتقف  تفيتأه ي تالس  تفيتحس بت استاله متإالتإذاتبهتت بافلتأالمتالس  تالعيتبفعوتاالسهج 

ت تأبستيع  تاله لج .بصت ج تالس   تأه ي  تةعتح حبتالهش  عتقنل تالهسحتب تتا ي  يهك تاعتبكتع

فا  تقج اتح حبتالهش  عتبسحبتةن غتأا جتا تاجتأتعتة تالهت تداتتيكتعتتأا ي تا تلج ج  

تالاج تكه تي ي:

ت

تتة تحـ/تالهسحتب تتالشخصج ت××

تإلىتحـ/تالص   قت)ا تاجتأتعتاأ تة تالهت تدات(××تت

تالهش  عت........تالسعخ اة تالشخصيسحبتح حبتت

ت

:تب ل سن تل هسحتب تتالشخصج تيعهتةا لجعه تفيتأه ي تالس  تإعتلهتياتاتح حبتالهش  عتمالحظة

مت ت ف تالح التتاآلبج : تبعستيع تةسنا 

إقف متحس بتالهسحتب تتالشخصج تفيتال ب حت الخس ئ ت ت يتتحلتالتأؤي هتلعتالهسحتب تتت-ا

متل ىتالهش  ع.ت الشخصج تبهثلت متل ب حتالهش  عت لجستتلنئ  تكه تي ي:ثنتتالاج تياسعخ اة 

ت

تة تحـ/تال ب حت الخس ئ ت××

تإلىتحـ/تالهسحتب تتالشخصج ××تت

تقفلتالهسحتب تتالشخصج تفيتال ب حت الخس ئ ت

ت

إقف متحس بتالهسحتب تتالشخصج تفيت استاله مت ت يتتحلتالتأؤي هتلعتذلكتيؤدجتإلىتت-ب

تكه تي ي:يثنتتالاج تب ب بت استاله متة تل اتلأ .ت 

ت

تة تحـ/ت استاله مت××

تإلىتحـ/تالهسحتب تتالشخصج ××تت

تقفلتالهسحتب تتالشخصج تفيت استاله مت

ت
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تالهش  عت-ج تحس بت   جتح حب تفي تالشخصج  تالهسحتب ت تحس ب تالكث ت (*)إقف م ت يت  

تكه تي ي: يثبتالاج تجتبتالط ياعج تالس باعج .تةالئه تة تال  حج تالهح سنج تلأ تيعالفىتل

ت

تة تحـ/ت   جتح حبتالهش  عت××

تإلىتحـ/تالهسحتب تتالشخصج ××تت

تقفلتالهسحتب تتالشخصج تفيت   جتح حبتالهش  عت

ت

ت إظه  هتباجه تس لن تبحتت استاله متفيتق ئه تاله كزتاله لي.تفيتأه ي تالس  تل اتإقف ل ت-د

حس بت استفيتتتالحلتسجعهتالعه دتقفلت حج تالهسحتب تتالشخصج ت لعسهجلتإ  اءاتتت

ت.إذاتلهتيعهتبستيع تأالمتالا اتاله م

تفجه تي يتبااتالح اثتاله لج تالعيت  تتفيتةحالتتسهج تالعج  ي :ت:1مثال 

تت-1 تت4/3/2212في تالعج  ج تله   تسهج  تتب اسب ا تق  ه ت ضا ت32222ة م تبه فيتتدي   

تالص   ق.

تدي   تأا ام.ت5222بهتش اءتاث ثتبهن غتت5/3/2212فيتت-2

تدي   تالسعخ اة تالخ ص.ت2222سحبتسهج تاث ثتبهن غتت2212/ت6/3فيتت-3

تت-4 ت9/3في تت2212/ تبهن غ تاله م ت اس تزي دج تسهج  تباجه تت62222ق   تبهن أي تةعهث   دي   

ص فتسج  جت الن قيتفعوتب تحس بت   جتلص لوتالهحالتتفيتةت12222دي   ت تتت22222

تال اف ي تف عتبك يت.

تبعخفجات استت15/3/2212فيتت-5 تق ا تل ا ت  ام تك أتتكنج  ت استاله م تاعتزي دج بنج تلسهج 

تدي   تة تالهص ف.ت15222اله متبسحبتةن غت

تإثن تتقجتدتالجتةج تفيتسجالتتةحالتتسهج تل اه ج تتالاله.تالمطلوب:

ت:الحل

ت4/3/2212فيت-1

تة تحـ/تالص   قت32222

تإلىتحـ/ت استاله مت32222ت

تب ءتالاهلتالعج  جتت

ت

ت5/3/2212فيتت-2

تة تحـ/تالث ثت5222

تإلىتحـ/تالص   قت5222ت

تش اءتاث ثتأا امتتت

ت

ت2212/ت6/3فيتت-3

تالهسحتب تتالشخصج ة تحـ/تت2222

تالث ثإلىتحـ/تت2222ت

تسحبتح حبتالهش  عتاث ثتالسعخ اة تالخ صت

ت2212/ت9/3فيتت-4

ت32222

ت22222

تة تحـ/تالهص ف

تة تحـ/تالهن أي

                                                 
يمثل حق صاحب المشروع إلى جانب رأس الماال ويا ف ح حال لامحاحعاى عااى عاذف    ا ب و جاري صاحب المشروع (*) 

ويكاون  رأس المال  الزياذة والنقصان وي ف قفل األر اح والخسائر والمسحو ات الشخصايى حيال حاه نةاياى السانى المالياى
ي حيعةار ضامن الموجاوذات الم ذاولاىأما  رص حاه قائماى المركاز  يذ ذائن حيعةر ضمن المطاو ات قصايرة األجال أو ماذينا
 ويطاق عايل أسف جاري الشريك حه الشركات ال ضامنيى. الماله.
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تة تحـ/تالسج  اتت12222

تإلىتحـ/ت استاله مت62222ت

تزي دجت استاله متبهت تداتتةخع ف ت

ت

ت15/3/2212فيت-5

تة تحـ/ت استاله مت15222

تإلىتحـ/تالهص فت15222ت

تأفات استاله متت

ت

ةت تداتتالهش  عتفيت ل  تل اتكف ي ت استاله متلعهتيلت:تفيتبااتالح التتثانياً: القروض

تاحح بتالهش  عب اي تله  تا تأالمتةزا لع تل ش و  ت  ذلكتتلالسعا أ تبهص  تأ   يتي ج 

تا تب ال تاالقعص دي  تل تح ج تاالقعص دج تال ش و تلعطتي  تل دجم( ت)الهص ف تالغج  تة  قع ا 

جت ت بكتعتفيتالاهلتا تل  تةتا ه تازة تسجتل تة لج تاجتل اتبتف تال ا تل ىتالتح تلالسعه ا 

ت:الا   

شكلت ييتبهثلتفيتكثج تة تالحج عتقصج جتال لت)إذاتك أتتة جتالا  تاقلتة تس  تة لج (تت-1

تك لهص  فت ت ه تتل ي ج تا  تةؤسس ت تأالم ت ة  تالعج  ج تا  تالهص في تاالئعه ع تاشك م ة 

ت الهجهزي ت)الهت دي (تل نض ئعت ة تاةث  تي هتالا   :

تي  تيكتعتة تأالمت ي تلهت تدتا تبكف ل تةاج  .تالا   تالهضهتأ ت الضه عت-ا

تل هش  ل تت العيتت-ب تالهجس ج تالعهتيل تةص د  تة  تةص   ت يي تالهضهتأ   الا   تغج 

تالخ ح ت تالهسع  ج تك اللعه د تةاج   تله ج ت تا  تةتسهج  تاحعج   ت تلعغطج  م تأصجص  به و

تبعسهجالتتاسعج ادتالنض ئعتة تالخ  ج.

ت: ايهتاشك له ت(س تاتت5إلىتت1 أتتة جتي هتالا   تة تإذاتك)ت:ةعتسط تال لت-2

الا   تالهص فج تةعتسط تال ل:ت ييتق   تأا ي تبس دتبأقس وتد  ي تفص ج تا تأصفتت-ا

تس تي .

تالن تكتت-ب تالا   تة  تي ه تل ى تالحصتم ت يعه تالها ات: تش اء تبعهتيل الا   تالخ ح 

اتت باعه تش  وتالا  تل ىتأتعتالها اتت الهؤسس تتالعج  ي تاله لج تا تة تةت دجتالها 

م. ت قجهعه تاس س 

اإليج  تالعهتي يتا تال اسه لي:ت يتتلن  جتل تلا تغج تق بلتلإللغ ءتبج تالهؤ  ت)ال ائ (تت-ج

تاسعخ اات تةا بل تالهؤ   تإلى تال ا ي  تدفا ت تة  تل د تبس اد تياتا تال ج ت)اله ي ( تالهسعأ    بج 

تفع جتة تالزة تيؤ متبا ي تالحلتإلىتة كج تالهسعأ  .تمأالالهت تدتالهسعأ  ت)ةت تدتث بت(ت

ل تله ج تت استاله مت التيخع فتت:(س تاتت5ة تتاكث وتي  تال لت)إذاتك أتتة جتالا  تت-3

ت أصتح مت تاالحعج   ت تةخع ف تلهتا ه  تالهش  ع تةت تدات تزي دج تإلى تبؤدج تاأه  تحجث ة 

تل تاع تفي تل ه  تبخع ف تبج ه  تال ش و تفي تالعتسع تاله م ت اس تبج ه تبه ج ت تاله لك تقنل تة  هتم

تل ئ امت تبهثل تالهش  ع تيعحه ه  تةص  ف تا  تبك ف  ت لا ء تأ   ج  تةص د  تة  الا   تبكتع

تب ل سن تل ها  تا تالههتم.

تتت تيهك تبا يفتالا   تل ىتاأه  ب  يختةاج تةعف تتة لج ت ا ن تالس ادتفيتالعزاة تل ا

تة عزة  تاالقعص دج تالتح ج ت اع تتل ج  تبهت ب تالا    تي ه تل  تفتائ  ت ايهتتاالبف قب فع  

الهص  فت تالهؤسس تت تالا   تييتتىتل الحصتمتالهص د تالعيتيهك تل تو ياه تا تة ه ت

تالف اد.

ت ل دجتيكتعتسنبتاالقع ا تة تي ي:

ل اتإةك أج تالعهتيلتال اأ يتة تأالمتزي دجت استاله متةه تيؤدجتإلىتال جتءتإلىتالو افتت-1

تخ   ج تلالقع ا .ال

تالح   تإلىتسجتل تأا ي تلهتا ه تالعزاة تتة لج تل غج .ت-2
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متل ىتإةك أج تتالتح ج.ت-3 تالح   تلاا تحفا تتبج  ي تكنج جتأسنج 

تبطتي ت بتسجعتفيتال ش وتالا ئه.ت-4

تاالسعه ا تفيتةزا ل تال ش و.ت-5

يتالج أبتال ائ تة تالاج ت يوه تبكتعتالا   تالهسع ه تذاتتونجا تدائ  تل اتبوه تفت:1مالحظة

تالص   قت)إذاتك أتتأا ا(تا تالهت تدتفيتالج أبتاله ي تة تالاج .

تت:2مالحظة تاآل ل ت وتي   تقصج ج تالا   تإلى تقسه تالكع بتة  تة  تالكثج  اعتتب لعن  ي  ك

تالهعتسط تب عهيتإلىتالا   توتي  تاآل ل.

ت ي (.ل دجتبكتعتالا   توتي  تاآل لتبضه عت)ت:3مالحظة

متةص  ف تتالفتائ ه يط  تل جت:تبا تفتائ تالا   ت)ا تالهص  ف تتالعهتي ج (4مالحظة ت تايض 

ذاتتونجا تة ي  ت با تة تالهص  ف تتالعيتبعحه ه تالتح جتأعجج تاالقع ا تل اتييتذاتتونجا ت

تيخصتة ي  ت بوه تل  تس ادي تفيتب  يختاالسعحا قتفيتالج أبتاله ي تة تالاج  كجفج ت ت فجه 

تاحعس به تفهيتبحعسبتكه تي ي:

تاله جت)الفع ج(×تأسن تالف ئ جت×تإذاتك أتتف ئ جتبسجط ت=تالهن غتت-

ت بكعبتاأعص  ام:

تع×تعت×تفت=تات

تحجثتاع:

تفت=تقجه تالف ئ جتب ل ي   .

تات=تقجه تالهن غتالهاع  تب ل ي   .

تعت=تأسن تةئتي تل ف ئ جت ل دجتة تبكتعتأسن تس تي .

ا تت12ت\العيتيعهتاحعس بتل ىتاس سه تحس بتقجه تالف ئ جت ل دجمتبهثلت:تل دتالشه عت=تاله جت

لا دتالشه تفيتالس  تإذاتالطجتتاله جتفيتالسؤامتب لشه تت12 تإذتي ةزتل ا دت362ت\ل دتالي ات

تفهتتل دتاي اتالس  تالعج  ي تإذاتالطجتتاله جتب لي ا.ت362 تاة تالا دت

تل  ي   تالتاح تالهاع  .تع+ع(1 كن ت=ت)إذاتك أتتالف ئ جتةت-

فجه تيخصتس ادتالفتائ تل ا   توتي  تاآل لتفأأه تبس دتفيتأه ي تالس  تاله لج تل دجتت:5مالحظة

تة تكلتس  تإالتإذاتك عتاالبف قتغج تذلك.ت31/12إجتفيت

فجهك تتاة تفجه تيخصتس ادتالف ئ جتفيتح ل تاالبف قتل ىتةتل تةح دتا تحجغ تةاج  ت:6مالحظة

تباسجهتالها لج تتالهح سنج تل ا   تب اللعه دتل ىتذلكت كه تي ي:

متت-1 ت.أصهتالف ئ جتةا ة 

ت:فيتأه ي تة جتالا  تدفا ت اح جتالا  س ادتالف ئ جت ت-2

تاقس وتالا  .تالف ئ جتل  تس ادتس ادت-3

ت.ة تكلتس  تفيتأه ي تالس  تاله لج تس ادتالف ئ جت-4

تلتأتع: فجه تي يتش حتةفصلتلكتت

 القرض: استالملفائدة مقدماً من القرض عند خصم الفائدة مقدماً: أي يتم خصم ا -1
دي   تأا امتة تةص فتال شج تت22226اقع ضتتةحالتتك ةلتةن غتت2212/ت1/3فيتت:2مثالت

م.ت فيتب  يختاالسعحا قتاجتت%18اشه ت بف ئ جتس تي تت3ف عتبغ ادتله جت  بهتأصهتالف ئ جتةا ة 

تدتالا  تإلىتالهص فتأا ام.س ت1/6فيت

ت س ادتتالمطلوب: تالف ئ ج تاالقع ا ت س اد تله ج  م تةنج   تالاله تل اه ج ت تالهح سنج  تالاجتد إثن ت

تالا  .

 الحل:
ت2212/ت1/3فيتت-

تع×عت×تف=تات

ت12\3×تت%18×تت62222ف=ت

تدي   ت2722ف=ت
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تقج تاسعالاتالا  ت س ادتالفتائ :

ت57322

ت2722

تة تحـ/تالص   ق

تفتائ تالا   ة تحـ/ت

تالا   إلىتحـ/تت62222ت

متتت تاسعالاتق  تأا امت أصهتالف ئ جتةا ة 

ت

ت1/6فيتت-

تقج تس ادتالا  :

تة تحـ/تالا   ت62222

تإلىتحـ/تالص   قت62222ت

تس ادتالا  تأا امتتت

ت

سداد الفائدة والقرض في نهاية مدة القرض دفعة واحدة: أي يتم سداد القرض والفائدة  -2

 احدة في نهاية مدة القرض أي في تاريخ االستحقاق.دفعة و

 ل ىتف  تاعتاالبف قتبهتل ىتاعتبس دتالفتائ تفيتب  يختت2ب ل  تعتإلىتبج أ تتالهث متت:3مثال

ت.قتل  تس ادتالا  تدفا ت اح جتأا امتاسعحا 

تالف ئ تالمطلوب: تاالقع ا ت س اد تله ج  م تةنج   تالاله تل اه ج ت تالهح سنج  تالاجتد ت س ادتإثن ت ج

تالا  .

 الحل:
ت2212/ت1/3فيتت-

تقج تاسعالاتالا  ت س ادتالفتائ :

تة تحـ/تالص   قت62222

تإلىتحـ/تالا   ت62222ت

متتت تاسعالاتق  تأا ا

ت1/6فيتت-

تع×عت×تف=تات

تدي   ت2722=تتت12\3×تت%18×تت62222تف=

ت: الفتائ تقج تس ادتالا  

ت62222

ت2722

تة تحـ/تالا   

ت   ة تحـ/تفتائ تالا

تإلىتحـ/تالص   قت62722ت

تأا امتت الفتائ تس ادتالا  تت

ت

سداد الفائدة عند سداد أقساط القرض: أي سيتم سداد الفوائد مع أقساط القرض إذا تم  -3

 االتفاق على أن يتم القرض على أقساط وسداد الفوائد مع القسط.
تت:4مثال تإلىتبج أ تتالهث م تالا  تل ىتت ل ىتف  تاعتاالبف قتبهت2ب ل  تع ل ىتاعتيس د

فيتب اي تكلتشه تل ىتاعتبس دتالفتائ تفيتدي   تت22222قجه تكلتقسطتة تالا  تثالثتاقس وت

ت.يختاسعحا قتكلتقسطت بهتذلكتأا امتب  

 
ت س ادتتالمطلوب: تالف ئ ج تاالقع ا ت س اد تله ج  م تةنج   تالاله تل اه ج ت تالهح سنج  تالاجتد إثن ت

تالا  .
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 الحل:
ت2212/ت1/3فيتت-

تقج تاسعالاتالا  ت:

تة تحـ/تالص   قت62222

تإلىتحـ/تالا   ت62222ت

متتت تاسعالاتق  تأا ا

ت

ت1/4فيتت-

تدي   تقجه تكلتقسط.ت22222=تت3÷تت62222قجه تالاسطت=ت

تع×عت×تف=تات

تدي   ت922=تتت12\1×تت%18×تت62222ف=ت

تالا  ت الفتائ :تقسطتال متة تقج تس اد

ت22222

ت922

ت  ة تحـ/تالا 

تة تحـ/تفتائ تالا   

تإلىتحـ/تالص   قت22922ت

تس ادتالا  ت الفتائ تأا امتتت

ت1/5فيتت-

تع×عت×تف=تات

تدي   ت42222)الاسطتالهس د(ت=تت22222ت–ت62222الهن غتال جتسجحسبتل ج تالف ئ جت=ت

تدي   ت622=تتت12\1×تت%18×تت42222ف=ت

تقج تس ادتقسطتالث أيتة تالا  ت الفتائ :

ت22222

ت622

تة تحـ/تالا   

تة تحـ/تفتائ تالا   

تإلىتحـ/تالص   قت22622ت

تس ادتالا  ت الفتائ تأا امتتت

ت1/6فيتت-

تع×عت×تف=تات

تدي   ت22222)الاسطتالهس د(ت=تت42222ت–ت62222الهن غتال جتسجحسبتل ج تالف ئ جت=ت

تدي   ت322=تتت12\1×تت%18×تت22222ف=ت

تا  ت الفتائ :قج تس ادتقسطتالث لثت)الأج (تة تال

ت22222

ت322

تة تحـ/تالا   

تة تحـ/تفتائ تالا   

تإلىتحـ/تالص   قت22322ت

تس ادتالا  ت الفتائ تأا امتتت

 
يهك تاعتبس دتالف ئ جتل  تباسجطتبس ي تالا  تل  تاالقع ا ت)أصهه تة تالا  (تتمالحظة:

 با تالهعهث  تبعس ي تالف ئ جتل  تا تل  تبس ي تاح تالقس وتا تالاسطتالأج ت تإلىت  أبتالح ل تالس

تس ادتاقس وتالا  .

سداد الفائدة في نهاية السنة المالية من كل سنة: عادة ما يتم االتفاق على سداد الفوائد في  -4

 المتوسطة.نهاية كل سنة مالية وذلك في حالة القروض الطويلة أو 
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 تأا امتة تةص فتال اف ي تدي  ت82222اقع ضتتةحالتتس لهتةن غتت1/1/2226فيتت:5مثال

ت تت4ف عتبك يتتله ج تت1/1/2212س تاتتاجتلغ ي  تس تي  تاالبف قتل ىتس ادتت%12 بف ئ ج  به

ة تكلتس  .ت بهتس ادتكلتة تالفتائ ت الا  تفيتب  يختاسعحا قتكلتة ههتت31/12الف ئ جتفيت

تإلىتالهص فتأا ام.

تتالمطلوب:
متله ج تاالقع ا ت س ادتالف ئ جتلا اتتإثن تتالاجتدتالهح سنج تل اه ج تتالالهت-1 تفاط.ت2226ةنج  

تس ادتالا  .ت-2

ت:الحل

ت1/1/2226فيتت-

تقج تاسعالاتالا  ت:

تة تحـ/تالص   قت82222

تإلىتحـ/تالا   ت82222ت

متتت تاسعالاتق  تأا ا

ت31/12/2226فيتت-

تع×عت×تف=تات

ه جتالعيتيحعسبتل ج تس  ت ييتالت1تييت12\12ل ه جتلعتت1)كعبتت1×تت%12×تت82222ف=ت

تالف ئ ج(

تدي   ت9622ف=ت

تقج تس ادتالفتائ :

تة تحـ/تفتائ تالا   ت9622

تإلىتحـ/تالص   قت9622ت

تس ادتالفتائ تأا امتتت

ت1/1/2212فيتت-

ت:قج تس ادتالا   

تة تحـ/تالا   ت82222

تإلىتحـ/تالص   قت82222ت

تس ادتالا  تأا امتتت

ت

 لرأسماليةالعملية الثانية: العمليات ا
 ييتالاه ج تتاله لج تالعيتباتاتبه تالتح جتاالقعص دي تبه فتش اءتالهت تداتتالث بع تالتتت

ت ت لعسهجل م تأسنج  توتي   تزة ج  تله ج تأ ة به  تة  تاالسعف دج تا ل تة  ت إأه  الاه ج تتلغ  تبجاه 

تيي:تأص ئصتل اتفإعتالهت تداتتالث بع تالعشغج ج تفيتالتح جتاالقعص دي .

تله تاقعص دجتيزي تل تالس  تالتاح ج.تله ت-1

تيحصلتل جه تالهش  عتالسعخ اةه تفيتاله ل .ت-2

تلج تاله فتة تاالسعحتاذتل جه تيتتإل دجتبجاه تل اهالء.ت-3

تح تاالسعخ ااتب .ت-4

تبحاجا تاله  فعتاالقعص دي تفيتالهسعانل.ت-5

تبهتاكعس بتح تاالسعخ ااتأعجج تله ج تتة ضج .ت-6

تلاه ج تتيجبتالعف ق تبج تأتلج تة تالهص  يفتيه : ضه تي هتاتت

ت)ةثلتتالمصاريف الرأسمالية:ت-أوالً  تالهت تداتتالث بع  تب ف تل ىتش اء تالهص  يفتالعي  يي

ت تاث ثت  تحعىتيصنوتتاآلالتش اء تالش اء تله ج  تالهص  يفتالعيتبعنع ت  هجع تالهن أيت..الخ(  

ل ىتالهت تدت ت ال التإلىتال األت ت ةص  يفتت)ةثلتةص  يفتالعأةج الهت تدتةا امتلالسعاه مت

ت ت العج يب( تةص  يفالع كجب تإلج ت ك لك تقجه  تبضجف تالعي ت العطتي ات تالعحسج  ت تإدأ م
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 بض فتي هتالهص  يفتإلىتالهت تدتالث بتتلعكتعت زءتتا تبزي تة تالاه تاإلأع  يتل تك لن  ء

متلالأ ث  تفيإة  ت ة تثهتف تالهص  يفتبخضعتايض  تالس  تعتي ه تالاه ج تتأه ي  .) يط  تل جه 

تق ب  تال اسه لج (. تبأةج  ت تبصفع  تالع    تي فاه  تالعي تالغج  تل ى تالعأةج  ت تاع تةالحو  ةع

تفهيتلجستتة تالهص  ف تتتبلتييتأتعتة تالهت تداتتالهع ا ل .تلالسع   ع

الهش  عتل ىتاأه تالهص  ف تتالعيتيسعفج تتال اسه لج كه تيهك تاعتبا فتالهص  يفتتت

ل ىتة ا تس تاتتة لج تةعا دجتبعهثلتفيتالاه تاإلأع  يتل هت تد.ت ل  تبح ي ت بوتا تتإأف قه ة ت

)ق ئه تال ألتا تال ب حت الخس ئ (تتالله مأس  جتالا اتفيتأه ي تالس  تاله لج تبحهلتقتائهتأعجج ت

 تة تأ ة تتالهت تدت ت يط  تبجزءتة تبك ف تالهت تدتالث بتت تيعهثلتبها ا تاسعف دجتالس  تاله لج

ت بعخ تالهص  ف تتل جتاشك متأ ك تة ه :ل ىتي اتالجزءت)قسطتاالأ ث  تالس تج(تل هت تد.

ت...الخ.الث ثءتةت تدت  ي تةثلتالسج  اتتالهن أيتاالهص  فتالهعا  تبش ت-1

ض ف تالهص  فتالهعا  تبإض ف ت زءت  ي تلهت تدتث بتت تةثلتإض ف تو ب تل هن ىت تا تإت-2

ت ه زت  ي تلآلل ت تبحجثتيؤدجتإلىتزي دجتكف ءبه تاإلأع  ج .

لعك ف تش ائ ت ت العيتيعهتإأف قه تحعىتتب إلض ف الهص  ف تتالعيتب ف تل ىتالهت تدتالث بتتت-3

ت تأفا ت تةثل ت  تلالسعخ اا ت  يز تالهت تد ت العيصنو ت تالشح  تالكه كج  ت ال ستا  ةج 

ت  تالع كجب تإ ةص  ف ت تالاتال  تأش ء تالعسججلتاالخ اس أج  ت  ستا ت  تلآلالت لالزة 

 الاهتل تب ل سن تلهشع ي تتالهن أيتا تال اضي ت بض فتكلتب كتالهص  ف تتل ىتبك ف ت

تش اءتالهت تدتالث بتت التبوه تبحس بتة ف د.

إأش ءتالهت تدتالث بتتبتاسط تالهش  عت تحجثتبا تك ف تالهص  ف تتالعيتاأفاتتفيتسنجلتت-4

ت تدتا تبص جا تة تضه تبك ف تالهت تد.إأش ءتالهت

تتت ت بصت ج تا تل ة  ت  ي  تك أتتبتدجتل ىتإض ف تةت تد تإذا تالهص  يفت اسه لج  با 

تبضجفتقجه تلهت تدتا تبزي تة تله هتاإلأع  يتا تو قع تا تكف ءب .

تإلىتتثانياً: المصاريف اإليرادية: تيضجف تاع تد ع ت  تالهش  ع تي فاه  تالعي تالهص  ف ت يي

تأا ي تةت تد تإلى تبحتي ه  تةهك  تل ىتل  ح  تالهش  ع تي فاه  تالعي تا  ت  ت  ي ام م تشجئ  تالث بع  اب 

تالهص  ف تت تبعصف ت ب لك ت  تاإلي اد تبحاج  تفي تبس يه تالعي تالهص  ف ت تاأه  تا  تالا ا أالم

اإلي ادي تبأأه تب ف تل حصتمتل ىتس ا تا تأ ة ت تله تا بن وتبعحاج تاإلي ادتأالمتالا اتفاطت ت

 ال فا تتاإلدا ي .ت ل دجتبكتعتالهص  ف تتالعيتبك ف تالهتادتالهشع اجت أفا به ت أفا تتالنجعتتةثل

ت تالث بتتإي ادي تإعتلهتبؤدجتإلىتزي دج و قع تاإلأع  ج تا تقجهع تا تالاه تتفيب ف تل ىتالهت تد

ت  تل  تةإاإلأع  ي تالهخطط  ت  ف تالط ق  تل  تاإلأع  ي ت ف تالاه  تلضه عتاسعه ا ه تذلكتأه  ث م

ةص  يفتالصج أ ت العص جوت اإلداة تد عتإح اثتبطتي اتتا تبحسج  تتل ىتالهت تدتالث بت.ت

ت ة تاشك متي هتالهص  ف ت:

تة تأفا تتةثلتأفا تتالشح تت-1 تي بنطتبه  ت ة  تالهشع اج تالنض ل  تبعك ف  الهص  ف تتالهعا ا 

ت..الخ. الع زيل العأةج ت ال ستاتالكه كج ت ةص  يفتال الت ةص  يفتالعحهجلت

الهص  ف تتالهعا ا تباه ج تتالنجعتةثلتةص  ف تتال الت لهتالتتالنجعت ةص  يفتال ل ي تت-2

ت...الخ.ت اإللالع

تالع قج تت-3 ت ابا ب ت الكه ب ء ت الهج ه ت اإليج   تالا و سج  تةثل تاإلدا ي  تالهص  ف ت ك ف 

ت ال  اببت ال ت ت..الخ.

الالزة تلصج أ تت العشحجهداتتةثلتقطعتالغج  ت الزيتتتةص  ف تتالصج أ تالا دي تل هت تت-4

ت ت العيتب ف تل هح فو تل ىتالا  جتاإلأع  ج تل هت تد.اآلالتت

 أهمية التفرقة بين المصروفات الرأسمالية اإليرادية
ي هتت الهص  ف تتال اسه لج تفيتلالق تبعهثلتايهج تالعف ق تبج تالهص  ف تتاإلي ادي تت

تا تبإل اد تبعحاج تالعف ق  تلالق  تله  تالهص  ف تتاإلي ادي  تإذ ت  تل هش  ع تالخع ةج  تاله لج  لاتائه

تبعحاج تال بوتا تلالق  تله  تالهص  ف تتال اسه لج  تبج ه  تفاطت  تال جتاأفاتتفج  ل بوتأالمتالا ا

متلالسعخ اا. تأالمتل جتالتاات تبعهثلتفيتل دتس تاتتبا ءتالهت تدتح لح 
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تبج تيلا يعضوتاعتتت الهص  ف تت تيؤدجتل ىتل اتإظه  تحس بتال ب حتت ي خ طتفجه 

ت الخس ئ تال ع ئ تالحاجاج تلله متالهش  عتكه تيعضوتفجه تي ي:

مت تيع ببتل ىتذلكتت-1 مت اسه لج  ل اتبحهجلتإذاتل تاح تالهص  ف تتاإلي ادي تل ىتاأ تةص  ف 

لىتظهت تال ب حتبأل ىتة تقتائهتأعجج تالله متب صجنه تك ةالمتة تي اتالهص  فت تةه تيؤدجتإ

تحاجاعه ت ت ظهت تالهت تداتتالث بع تفيتالهجزاأج تباجه تال ىتة تقجهعه تالحاجاج .

مت تيع ببتل ىتذلكتبحهجلتقتائهتت-2 متإي ادي  إذاتل تاح تالهص  ف تتال اسه لج تل ىتاأ تةص  ف 

تاله تة  تالفا ج  تالس تي  تاالسعف دج تقجه  تة  تاكن  تباجه  تالله م تإلىتتص  فأعجج  تيؤدج تةه   

ة تتقلظهت تال ب حتبأقلتة تال ب حتالحاجاج ت ت ظهت تالهت تداتتالث بع تفيتالهجزاأج تباجه تا

ت.قجهعه تالحاجاج 

ت)تت تاإلي ادي ت1 الج  م تالهص  ف ت تبج  تالعف ق  تةؤش ات تباا تيتضو تالع لي )

ت الهص  ف تتال اسه لج :

 (1الجدول )

تين المصروفات اإليرادية والمصروفات الرأسماليةبعض مؤشرات التفرقة ب

 المصروفات اإليرادية ت المصروفات الرأسمالية ت

يستفيد منه المشروع ألكثر من سنة  1

 مالية.

 يستفيد المشروع منه في سنة واحدة فقط. 1

 ال يؤدي لزيادة الموجود الثابت للمشروع 2 يؤدي لزيادة الموجود الثابت للمشروع. 2

 ال يؤدي إلى زيادة العمر اإلنتاجي للموجود 3 ي إلى زيادة العمر اإلنتاجي للموجوديؤد 3

يؤدي إلى زيادة القدرة اإلنتاجية  4

 للموجود.

ال يؤدي إلى زيادة القدرة اإلنتاجية  4

 للموجود.

5  ً ً  5 حجم المصروف كبير نسبيا  حجم المصروف قليل نسبيا

ت تال فا تتاإلي ادي تة تأالمتة تي ي: يهك تبهججزتال فا تتال اسه لج تلتت

بأثج تال فا تل ىتله تالهت تدتالث بت:تفإذاتاث تتال فا تبإو ل تلهو تالهت وتدتالث بوتتفهويتأفاو تت-ا

ت اسه لج تاة تإذاتلهتبؤث تل ىتله تالهت تدتفهيتأفا تإي ادي .

ه جو تاإلأفو قتإلوىتبحسوج تبأثج تال فا تل ىتكف ءجتالهت تدتالث بتت)ةاج  تالكف ءج(ت:تفوإذاتادتتلت-ب

ت.الهت تدتالث بتتفهتتإأف قت اسه ليتكف ءج

بأثج تال فاو تل وىتزيو دجتالط قو تاإلأع  جو تل هت وتدتالث بوت:تفوإذاتادتتله جو تاإلأفو قتإلوىتزيو دجتت-ج

ق  جتالهت تدتالث بتتل ىتاإلأع جتفهتتإأفو قت اسوه ليتاةو تإذاتلوهتي وع تلو تله جو تاإلأفو قتاجت

تاإلأع  ج تل هت تدتفهتتإأف قتإي ادج.تزي دجتفيتالط ق 

تك أتتال فا تل ىتالهت تدتكنج جت  سجه ت ذاتتبأثج تل ىتت-د تفإذا ةاج  تاليهج تال سنج تل  فا :

تفجهك تاعتي و تإلجه ت ت بسجط  تك أتتال فا تحغج ج ت إذا ت  ت اسه لج  ح فيتال بوتفهيتأفا 

تل ىتاس ستاأه تإي ادي .

 وفات الرأسماليةالمعالجات المحاسبية للمصر

تاعتتت تيهك  تالعي تحسبتاله احل تل هص  ف تتال اسه لج  تالهح سنج  تالها لج  تب   م سجعه

الث بع تالهعهث  تب لحصتمتل ىتالهت تدتالث بتتة تأالمتالعن عتا تش اءتي اتتاتبه تبه تالهت تد

ت تيهك  ت العحسج  تتالعي تأفا تتالعطتي  تل  تفضالم تب  ت ال فا تتالهعا ا  تب ف تل ىتالهت تد اع

الهت تدتالث بتت ت االسعغ  ءتل تي اتالهت تدتال جتيهك تاعتيكتعتالنجعتا تاالسعن امتا تالعن عت

ت..الخ.ت فجه تي يتايهتاله احلتالعيتيهك تاعتبه تبه تالهت تداتتالث بع ت الها لج تالهح سنج تله :

 أوالً: شراء الموجود الثابت

خ اة ت لج تبه فتبجا تا تالهع   جتب ت ت بعصفتيعهتش اءتالهت تدتالث بتتبه فتاسعتت

تأالمتالا ات ت بس يهتفي مت ي   تح  ثتاي تبغج اتتل جه  تالهت تداتتب لثن تتأسنج  بحاج تتي ه

تالهص  ف تتيخصصتلكلتةت تدتث بتتحس بتأ صتب  ت ال بوتل ىتة ا تل جتس تات تاة   

تدتةن ش جم.الهعا ا تب لحصتمتل ىتالهت تدتفجعهتبحهج ه تل ىتالهت ت
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اجتبكتعتبك ف تالهت تدتالث بتتتش ة  تلعك ف تالش اءت ةص  يفتالش اءتالهعا  تب تفيتتت

تلحو تالش اء.ت

تبك ف تالهت تدتالث بتت=تسا تالش اءت+تةص  يفتالش اء

تالهح سنيتب لك ف تتت تالث بتتبتضا تب لج أبتاله ي تة تقج تتاإل ه لج  يثنتتالاج  ل هت تد

 أبتال ائ تالهسنبتفيتالحصتمتل ىتالهت تدتال جتيهك تاعتيكتعتالص   قتالش اءت يكتعتالج

تال ائ تعت)إذاتك عتل ىتالحس ب(.ا ت)إذاتك عتبصك(ا تالهص فت()الش اءتأا امت

ت بصت جتل ة تيكتعتقج تالش اءتبه تي ي:تت

ت

تة تحـ/تالهت تدتالث بتت××

تإلىتحـ/تالص   ق××تت

تش اءت)أتعتالهت تد(تأا امتتت

ت

تتحظة:مال تالهش  ع تقنل تة  تالهه تك تالث بت تالهت تد تل ى تالأف ق تح ل  ا تتبه فتبطتي هفي

ت تاإلأع  ي تله ه تزي دج تقجه تبه ف تة  ت زء تال فا ت تي ه تبا  تذلك تل   ت  تاإلأع  ج  تالكف ءج ا 

تالهت تدتالث بتت ل  تالأف قتيعهتإثن تتالاج تالبي:

تة تحـ/تالهت تدتالث بتت××

ت قإلىتحـ/تالص  ××تت

تةص  يفتبطتي تا تبحسج ت)أتعتالهت تد(تأا امتتت

 :6مثال 
دي   تأا امت بهتدفعتةص  يفتت62222ق ةتتةحالتتالسالاتالعج  ي تبش اءتاث ثتبهن غتتت

تدي   .ت2222أالتةن غت

ت.فيتةحالتتالسالاتالعج  ي ت:تإثن تتقج تالش اءالمطلوب

ت:الحل

تدي   .ت62222=تت2222+تت62222بك ف تالش اء=ت

ت

تة تحـ/تالث ثت62222

تإلىتحـ/تالص   قت62222ت

تش اءتاث ثتأا امتتت

ت

تيكتعتتت تاع تيهك  تالش اء تغج  تاأ ى تالث بتتبط يا  تالهت تد تل ى تالحصتم تح ل   في

تحس ب تت تاح  تل ى ت ضا  تيعه تا  تاسعن ام( تله ج  تك ع ت)إذا تاأ  تحس بتةت تد تال ائ  الج أب

تلعن عتا تين تتا تالعص جعتال اأ ي.اإلي ادتإذاتبهتالحصتمتل ج تة تأالمتا

 ثانياً: بيع الموجود الثابت
ق تيعهتفيتالتح جتاالقعص دي تاالسعغ  ءتل تاح تةت تدابه تالث بع ت ذلكتة تأالمتبجاه تتت

 بعضه تله ج تالنجعتي هتاة تبحاج ت بوتا تأس  جتا تالتيحا ت بوتا تأس  جت يهك تبنتيبتقج ت

ت كه تي ي:تث  ت ةخصصتاالأ ث  تااتالتيحعسب بتاالأ النجعتة تحجثتاحعس

ت

تاندثار احتسابوعلى فرض عدم تبيع الموجود الثابتت-1

تةت تدابه تتت تل ى تاأ ث   تبحعسب تال تاالقعص دي  تالتح ج تيفع  تاع تالس س تي ا  ل ى

الث بع ت) ي اتافع ا تةا ك تلهن دئت ف   تالهح سن ت لك تبهتو ح تلعسهجلتفههتله ج تبجعت

تالث بت(تل اتفأعتالتح جتاالقعص دي تل  تبجاه تل هت تدتالث بتتستف:تالهت تد

 عدم تحقيق ربح أو خسارة عن عملية البيع: -أ
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فيتال ف ب ت تإذتيهك تل هت تدتاجه تالهثنع تالفيتي هتالح ل تيعهتبجعتالهت تدتالث بتتب ف تتت

تاآلبج :قج ستال بوتا تالخس  جتال  ب تل تله ج تالنجعتة تأالمتالها دل ت

القيمة الدفترية )قيمة الموجود في دفاتر  -القيمة السوقية )القيمة العادلة للموجود في السوق(  

 الوحدة االقتصادية( = أرباح )خسائر( بيع موجودات ثابتة

تل ىتافع ا تل اتبحاج ت بوتا تأس  جتل اتبكتعتأعجج تالها دل تالالهتحف تتت تب لك ب  ءم

ت تالها دل : تفيتتالسوقية = القيمة الدفترية القيمةسعكتع تالهت تد تالهح سنيتيكتع ت فيتالاج   

الج أبتال ائ تل  تالنجعت يكتعتالص   قتا تالهص فتا تاله ي تعتحسبتله ج تالنجعتفيتالج أبت

تاله ي تة تالاج ت ت كه تي ي:

تة تحـ/تالص   قت××

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بت××تت

تبجعت)أتعتالهت تد(تأا امتت

 

 حقيق ربح عن عملية البيع:ت -ب

ب لكتفيتي هتالح ل تيعهتبجعتالهت تدتالث بتتبأل ىتة تالاجه تالهثنع تل هت تدتفيتال ف ب  تتت

تالقيمة الدفترية >القيمة السوقية سعكتعتالها دل :ت

تاتت تل ج  تيط   تب لف ق تحس ب تالحس بتح  ب يفعو تي ا ت يوه  تث بع  تةت تدات فيتتبجع

تج ت كه تي ي:الج أبتال ائ تة تالا

تة تحـ/تالص   قت××

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بت××تت

تإلىتحـ/تا ب حتبجعتةت تداتتث بع ××ت

تبجعت)أتعتالهت تد(تأا امت بحاج ت بوت

 

 تحقق خسارة عن عملية البيع: -ج
فيتي هتالح ل تيعهتبجعتالهت تدتالث بتتبأقلتة تالاجه تالهثنع تل هت تدتفيتال ف ب  تب لكتتت

تالقيمة الدفترية <القيمة السوقية الها دل :تسعكتعت

تالحس بتفيتتت تي ا ت يوه  تث بع  تةت تدات تبجع تأس ئ  تل ج  تيط   تب لف ق تحس ب  يفعو

تالج أبتاله ي تة تالاج ت كه تي ي:

ت××

ت××

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تأس ئ تبجعتةت تداتتث بع 

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بت××تت

ت بحا تأس  جبجعت)أتعتالهت تد(تأا امتت

ت

 :7مثال 
تل تت ت:(ت ل ىتف  تاأ تبه6بج أ تتالهث مت)تىب  ءم

تدي   تأا ام.ت62222تبجعتالث ثتبهن غت-1

تدي   تأا ام.ت65222بجعتالث ثتبهن غتت-2

تدي   تأا ام.ت54222بجعتالث ثتبهن غتت-3

ت.حسبتاالفع اض تتالثالث تإثن تتقج تالنجعتالمطلوب:

 الحل:
تدي   تأا ام.ت62222هن غتبجعتالث ثتبت-1

تالاجه تال فع ي ت=تا ب حت)أس ئ (تبجعتةت تداتتث بع .ت–إذع:تالاجه تالستقج ت

ت.اجتل اتبحاج ت بوتا تأس  جت=تحف ت62222ت–ت62222تتتتت
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تة تحـ/تالص   قت62222

تإلىتحـ/تالث ثت62222ت

تبجعتاث ثتأا امتت

 

تدي   تأا ام.ت65222بجعتالث ثتبهن غتت-2

تالاجه تال فع ي ت=تا ب حت)أس ئ (تبجعتةت تداتتث بع .ت–الاجه تالستقج تتإذع:

تدي   تا ب حتبجعتةت تداتتث بع .ت3222=تت62222ت–ت65222تتتتت

 

تة تحـ/تالص   قت65222

تإلىتحـ/تالث ثت62222ت

تإلىتحـ/تا ب حتبجعتةت تداتتث بع تت3222

تبجعتاث ثتأا امت بحاج ت بوت

 

تدي   تأا ام.ت54222 غتبجعتالث ثتبهنت-3

تالاجه تال فع ي ت=تا ب حت)أس ئ (تبجعتةت تداتتث بع .ت–إذع:تالاجه تالستقج ت

ت(تدي   تأس ئ تبجعتةت تداتتث بع .8222=ت)ت62222ت–ت54222تتتتت

 
ت54222

ت8222

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تأس ئ تبجعتةت تداتتث بع 

تإلىتحـ/تالث ثت62222ت

ت تأس ئ بجعتاث ثتأا امت بحات

ت

تواحتساب االندثارتبيع الموجود الثابتت-2

تااليعه اتتت تيجب تالث بع  تالهت تدات تل  تب السعغ  ء ت الخ ح  تال اسه لج  تالاه ج ت في

تب  يخت تلغ ي  تل  تالهع اكه ت ةخصصتاالأ ث   تالهت تد تل ى تالهحستب تاالأ ث   تل ى  الع كجز

احعس ب ت ة تيتتبأثج هتل ىتله ج تبجعتالهت تدتإذامتة ذاتياص تب الأ ث  ت ة تسنبتتاالسعغ  ءتل  .

تالث بت؟

 مفهوم االندثار

باع يتالتح جتاالقعص دي تالهت تداتتالث بع تباص تاسعخ اةه تفيتةزا ل تأش وه تال ئجسيتتت

لعحاجوو تايوو افه تالس سووج ت باوو اتب ووكتالهت ووتداتتةجهتلوو تةوو تالخوو ة تتبسووعفج تة هوو تالتحوو جت

له لج ت با  تقجهو تيو هتالخو ة تتل وىتاسو ستلوبءتيا بولتب وكتالخو ة تتاالقعص دي تأالمتالفع جتا

ت ي اتالابءتيتت زءتة تبك لجفتال ش وت يط  تل ج تب الأ ث  .

 يهثلتاالأ ث  تقجه تالو اصتالح حولتفويتالاوتجتاإلأع  جو تل هت وتداتتبسونبتاالسوعخ اات تتت

  فتبشغج  ت الاتاةلتالعيت ي اتال اصتيخع فتحسبتأتعتالهت تدت ونجا تاسعخ اة ت قتب ت ظ

بووؤث تل ووىتالاووتجتاإلأع  جوو تل هت ووتداتتيوويت:تونجاوو تاسووعخ ااتالهت ووتدت تالعاوو اتالعك تلووت يت ت

اإلحالمت تالعتسوعت العج يو ت تلو اتاالسوعاه م.تا تيوتتب و قصتبو  يجيتفويتقجهو تالهت وتدتالث بوتت

تأخف  تد   تاالسعف دجتة  .أعجج تاالسعاه م.ت بع  قصتقجه تالهت تدتبع  قصتقتب تاإلأع  ج ت ا

ة تاجتس  تت31/12يثنتتاالأ ث  تاة تب لط يا تالهن ش جتا تب لط يا تغج تالهن ش جتفيتتمالحظة:ت

تة لج ت ت ل  تإثن تتاالأ ث  تب لط يا تغج تالهن ش جتفجعط بتذلكتبتسجطتحس بتالهخصص.

 

 

 

 الطريقة المباشرة: -
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تة تحـ/تاأ ث  تالهت تدتالث بتت××

تلىتحـ/تالهت تدتالث بتإ××تت

تاحس بتاأ ث  تالهت تدتالث بتت

 

 )وهي التي سيتم اعتمادها(الطريقة غير المباشرة -
تة تحـ/تاأ ث  تالهت تدتالث بتت××

تإلىتحـ/ةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بت××تت

تاحس بتاأ ث  تالهت تدتالث بتت

ت

غتاالأوو ث  تالسوو تجتةجهووتعتالعخصووجصتالهعجهووعتةوو تةنوو لتبمخصااا االناادثار ياصوو تتت

العن  امتة تب اتاسعخ ااتالهت تدتالث بتتبع  يخ تل ىتاعتبغ  تالهنو لغتالهعجهاو تفويتيو اتالحسو بت

 يغ  تي اتالحس بتل  تاالسعغ  ءتل تالهت وتدتالث بوتتباه جو تالنجوعتا تت)اجتل  تغ ا (تل  تشطن 

 الخسو ئ ت)سوجعهتاأو تالها لجو تتاالسعن امتاة تاالأ ث  تفجافلتفيتأه ي تكلتس  تفويتحسو بتال بو ح

تالهح سنج تلعستي تاالأ ث  تب لعفصجلتضه تفصلتالحس ب تتالخع ةج (.

ل ووىتالحجوو جتإعت  وو ت(تتالأاوو   يهوو فتاالأوو ث  تإلووىتبتزيووعتبك فوو تالهت ووتدتالث بووتت)أوو قصت

  تالأ ث  تيتتله ج تبخصجصت لوج تله جو تباوتيهت تلو لكتلوبءتاأو ث  تالسو اإلأع  ج تالها  جتل تف

يتتذلكتالجزءتال جتيخصصتله تة تةجهوتعتالاوبءتالك ي.لو اتلتاةولتبح يو تقسوطتاالأو ث  تيويت

 الأا  تا تأف ي تالهت تدت)الاجه تالهعناج تل هت وتدت ت الاه تاإلأع  يتل ت تبك ف تالهت تدتالث بتت

تل  تاأعه ءتالاه تاإلأع  يتالها  (تإعت   ت.

 القواعد الخاصة باالندثار

تلاجه تالع  يخج تكأس ستالحعس بتاالأ ث  تل ىتالهت تدتالث بتتأالمتله هتاإلأع  ي.باعه تات-1

بض فتال فاو تتال اسوه لج تالعويتب فو تل وىتالهت وتدتالث بوتتبهو فتزيو دجتكف ءبو تاإلأع  جو تا تت-2

العنو  امتةو تسو بتاالأو ث  تل وىتالاجهو تالها لو تلو دجمتبحسج  تإلىتقجه تذلكتالهت وتدت يوعهتاحع

ت.ا تة تب  يختالأف قتةن ش جمتتالشه تال جتي يتب  يختاإلض ف تب اي 

متالعنو  امتةو تب ايو تالشوه تالو جتي ويتت-3 يحعسبتاالأو ث  تل وىتالهت وتداتتالث بعو تالهشوع اجتحو يث 

ت.ا تفيتب  يختاالسعخ ااتا تالش اءتحسبتونجا تالهت تدتب  يختاسعخ اةه 

 يثنتت ف تالط يا تغج تت ا تالاسطتالهع  قصت..الختتاحعس بتاالأ ث  تبط يا تالاسطتالث بيعهتت-4

ت.الهن ش ج

متفجعت ووبتاالسووعه ا تب حعسوو بتت-5 فوويتح لوو تاسووعخ ااتاله شووأجتباوواتالهت ووتداتتالهطفووأجتدفع يوو 

ت تبها ا تأصفتأسن تاالأ ث  تالهاعه جتل ىتب كتالهت تداتتفيتالس تاتتالسو با هاالأ ث  تل ج

ت.االأ ث  ت ف تالاجه تالج ي جت الاه تالها  تالج ي ا تيعهتإل دجتالعا ي ت احعس بت

تبخضعتك ف تالهت تداتتالث بع تلالأ ث  تل اتال اضي.ت-6

 شرح القواعد أعاله
باعه تالاجه تالع  يخج تكأس ستالحعس بتاالأ ث  تل ىتالهت تدتالث بوتتأوالمتلهو هتاإلأعو  ي.تت-1

تتتالث بع ت ة تي هتالهف يجه:ي  كتةجهتل تة تةف يجهتالاجه تاله بنط تب لهت تدا

تالاجه تالع  يخج :تالهن غتاله فتعتالقع  ءتالهت تدت+تةص  يفتله ج تالش اء.ت-ا

تةخصصتاالأ ث  .ت–الاجه تال فع ي ت=تالاجه تالع  يخج تت-ب

تالاجه تالستقج ت=ت ييتك ف تاسعن امتالهت تدتا تإحالل .ت-ج

ت ي هتالاجهتبسعخ اتلـ:

تلس تج.الحعس بتاالأ ث  تات-

تالحعس بتا ب حت أس ئ تالنجعت االسعن ام.ت-

ف لاجهوو تالع  يخجوو تيوويتالعوويتل ووىتاس سوو تيووعهتحسوو بتاالأوو ث  تالسوو تجت الاجهوو تال فع يوو تتت

ت الستقج تيعهتل ىتاس سهه تاحعس بتال ب حت الخس ئ تال  بج تل تالنجعتا تاالسعن ام.
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دي و  ت كو عتت82222سو  تبهن وغتت22لتفا وىتسونجلتالهثو متكو عتلو ىتالشو ك تستاثو ثتةشوع اجتقنو

تدي   تفإع:ت122222دي   ت ق تق  تالث ثتبسا تالستقتبها ا تت62222ةخصصتاأ ث  ي ت

ت

ت122222تالاجه تالستقج تت82222تالاجه تالع  يخج 

ت(22222)تالاجه تال فع ي تت(62222)تالهخصص

تدي   تت82222=تت بوتت22222تالاجه تال فع ي 

تتتتت

ل فاو تتال اسوه لج تالعويتب فو تل وىتالهت وتدتالث بوتتبهو فتزيو دجتكف ءبو تاإلأع  جو تا تبض فتات-2

بحسج  تإلىتقجه تذلكتالهت وتدت يوعهتاحعسو بتاالأو ث  تل وىتالاجهو تالها لو تالعنو  امتةو تب ايو ت

الشه تال جتي يتب  يختاإلض ف .ت يحسبتاالأ ث  تل ىتالاجه تالها ل تل هت تدتالث بتتالعنو  امت

ت12/3 اي تالشه تال جتي يتب  يختاإلض ف ت تفإذاتاأف تل وىتالهت وتدتأفاو ت اسوه لج تفويتة تب

فإعتاالأ ث  تيحسبتل ىتالهت تدتالث بتتبا تإض ف تال فا تال اسه لج تل وىتقجهعو تالعنو  امتةو ت

سايتم احتسااب   ت يكتعتقج تإض ف تال فا تال اسوه لج تةشو ب تلاجو تشو اءتالهت وتدتالث بوتت1/4

ت.ار في تاريخ اإلنفاق وذلك لتسهيل المعالجة المحاسبيةاالندث

متالعنو  امتةو تب ايو تالشوه تالو جتي ويتت-3 يحعسبتاالأو ث  تل وىتالهت وتداتتالث بعو تالهشوع اجتحو يث 

فجحسووبتت4/5اسوعخ اةه تفويتيوتات   جتجاسوعخ اةه .تل فو  تاأو تبوهتشو اءتسوشو ائه ت بو  يخت

دثار مان تااريخ الشاراء وذلاك لتساهيل المعالجاة سايتم احتسااب االنا تت1/6االأ ث  تي و تةو ت

ت.المحاسبية

يعهتاحعس بتاالأ ث  تبط يا تالاسطتالث بتتحسبتةا دل تقسطتاالأ ث  تبعاسوجهتالك فو تالع  يخجو تت-4

  يثنتت فو تتا تبط يا تالاسطتالهع  قصتا تاجتو يا تاأ ىتل ىتالس تاتتالها  جتل هت تد

م.الط يا تغج تالهن ش جتكه تبج تس  تبا 

متفجعت ووبتاالسووعه ا تب حعسوو بتت-5 فوويتح لوو تاسووعخ ااتاله شووأجتباوواتالهت ووتداتتالهطفووأجتدفع يوو 

 تبهاوو ا تأصووفتأسوون تاالأوو ث  تالهاعهوو جتل ووىتب ووكتالهت ووتداتتفوويتالسوو تاتتهوواالأوو ث  تل ج

متإذاتاحنوت حوج ي تفويتالو ف ب تحوف امت تفوإذاتاأطوأتت الس با .باعن تالهت تداتتةطفأجتدفع ي 

ثوهتت%12جتفيتبا ي تله تالهت تدتالث بتتكأعتحسنتتأسن تاأ ث  تس تجتل جو تبهاو ا تاله شأ

جتحووف تلك وو تةوو زامتقجوو ت تالهاوو  جتاجتاحوونوت حووج هتالوو فع تبجوو  زتيوو اتالهت ووتدتالفعوو ج

االسعخ اات االسعه ا تب إلأع جتفه  تبحسبتل ج تاأ ث  تبها ا تأصفتأسون تاالأو ث  تالسو با ت ت

متت%5اجت كوو تاعتيووعهتإلوو دجتالعاوو ي ت ب لعوو ليتاحعسوو بتأسوون تاأوو ث  ت  يوو جتل ووىت ت يهسوو تي 

متاة تإذاتلهتبعهتإل دجتالعا ي تيكتعتالاج تكه تي يت يكتعتالاج الهت تدت ت:كه تذك تس با 

ت(ت--ة تحـ/تاأ ث  ت)ت××

ت بف عتاسا  تالهت تداتتالث بع )ضه تحاتقتاله كج تفيتالهجزاأج (إلىتحـ/تاحعج ويتا××تت

تالتب  ث .ت بخضعتك ف تالهت تداتتالث بع تلالأ ث  تل اتال اضيتكتأهت-6

ت

 عوامل االندثار
تيهك تبح ي تلتاةلتاالأ ث  تبه تي ي:تت

تفيتاندثار داخلي -1 تاسعخ اة  تأعجج  تالث بت تالهت تد تقجه  تفي تال اصتالع  يجي تذلك ت يا ي :

تاإلأع ج.

يتقجه تالهت تدتالث بتتلج تالسعخ اة ت إأه ت:ت أا يتب تال اصتالع  يجيتفاالندثار الخارجي -2

تالهت تدت تأفع ت)التيا يتاأا اا تالا ا تا  تلالأعف عتب ( تالتقتتالهح د تالتقتت)اأاض ء الأاض ء

متأو امتلوهت تاأع ال تت  ي جتةثالمت متاقعص دي  ت.( إأه تكتأ تغج تق د تل ىتاإلأع جتإأع   

 

 سبب احتساب االندثار
تىتاحعس بتاالأ ث  تة ه :ي  كتل جتاسن بتب لتاتإل
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تاظه  تأعجج تالله متل ىتحاجاعه تل ىتالعن  تاعتاالأ ث  تيتتاح تل  ح تبك لجفتاإلأع ج.ت-1

تالاجه تت-2 تة  تالهخصص تبخفجا تبا  تالهجزاأج  تفي تالث بت تل هت تد تالحاجاج  تالاجه  إظه  

تالع  يخج ت إظه  تالهت تدتب لص في.

متت-3  تإذتاعتاإلدا جتالس جه تل هش  عتبسعت بتحجزت زءتة تتالهح فو تل ىت استاله متس جه 

ة تيط اتة تأاصتفيتقجه تالهت تدتالث بتتلععهك تة تش اءتةت تدتب حتالس تي تلها ب  ت ال

ت.ث بتت  ي تيحلتةحلتالا يهتفيتأه ي تله هتاإلأع  ي

  طرق االندثار* 
تي  كتل جتو قتيهك تاسعخ اةه تالحعس بتقطتاالأ ث  تة ه :تت

 باعه تي هتالط يا تل ىتبتزيعتالاجه تالخ ضا تلالأ ث  ت)بك ف تالحلتطريقة القسط الثابت:  -1

متل وىتسو تاتتلهو هتاإلأعو  يت ت بسوعخ اتالها دلو تت-"الهت تدتالث بت"ت الأا  (تبتزيعتةعسو  ي 

تالع لج تفيتاحعس بتقجه تالاسط:

تقجه تقسطتاالأ ث  =
تالاجه تالخ ضا تلالأ ث  

ت=
تالأا  ت–الهت تدتبك ف ت

تالاه تاإلأع  يتالها  تالاه تاإلأع  يتالها  ت)الس تات(

 
:ت ي وو تبحهوولتالسوو تاتتال لووىتةوو تلهوو تالحوولتباجهوو تاكنوو تةوو تطريقااة القسااط المتناااقا -2

تالس تاتتالالحا ت ت يعنعتفيتبطنج تي هتالط يا تاس تب عتيه :

 ث  تسو تجتث بوتتل وىتال حوج تالهع و قصت ت:ت يوتتبطنجو تلهاو متاأوأسلوب الرصيد المتناقا -أ

ت بسعخ اتالها دل تاآلبج :

تةا متاالأ ث  ×تقسطتاالأ ث  ت=تك ف تالهت تدت)يخفاتة ه تاالأ ث  تل س  تالس با (ت

عت-1ةا متاالأ ث  ت=ت

بك ف الحل

االأا  
ت

تع=تله تالحلتاإلأع  ي

تالأا  تبكس تتأسلوب الكسر المتناقا: -ب تالحلتبا تأصه تل تض بتبك ف   يتتلن  ج

تس تاتتله تالحلتاإلأع  يت تالكس تفهتتل د تبسطتي ا تاة  تاأ ىت  تبا  متس   يع  قصتب  يجج 

ت يحعسبتالاسطتكه تي ي:تةاكتس ت ةا ة تةجهتعتا ق اتالس تاتتي ه.

تقجه تقسطتاالأ ث  =
تالس تاتتبشكلتةاكتستلبس س

تالأ ث  الاجه تالخ ضا تل×ت
تةجهتعتا ق اتالس تات

ت2(ت÷1ع+×)الس تاتت)ع(تةجهتعتا ق اتالس تات=تل دت

تتت تي  كتاأ ىتكط يا  تالط قتالس با  تل  تاحعس بتتعدد الوحدات المنتجةفضالم تيعه إذ

أالمتالس  تفيتال سن تالهعهث  تبك ف تالهت تدتل ىت(تة تبهتإأع   ت) ح جتض بتتمأالة تاالأ ث  ت

ل ىتاس ستالاه تاإلأع  يت)ةعهثلتبس ل تتلهلتا تكج تت  تاأع   تة تالتح اتتا تالس ستالها

أالمتله هتتا تل دتس ل تتالاهلتب ل سن تل هك ئ تب ل سن تل سج  اتتاتل دتالكج تتةع ةع (تةثلت

ل ىتاأ ت يعهتالعن  تالف قتبج تالاجه تالعا ي ي ت الس با تتالتقدير طريقة إعادةكت اإلأع  يت ت ي 

ت..الخ.االأ ث  سطتق

 سيتم التركيز على طريقة القسط  الثابت فقط
دي   تأا امت بهتت642222بش اءتآل تح سن تبهن غتت2211ق ةتتةحالتتس لهتالعج  ي تفيت :8مثال 

ت تبـ تت4با ي تالاه تاإلأع  يتله  تب ه ي تب  يختاالسعخ ااتبـ ت26244س تاتت ت ق  جتالأا  تله 

 دي   .

تقسطتاالأ ث  تالس تجتلجهجعتالس تاتت ف :احعس بتالمطلوب: 

تالاسطتالث بت.ت-1

 الاسطتالث بت.ت-1الحل:

م.ت153439=تت26244ت–ت642222تقجه تقسطتاالأ ث  = تدي   تس تي 
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ت4

ت.2214 ت2213 ت2212 ك لكتأف تالاجه تت2211 بهثلتي هتالاجه تقسطتاالأ ث  تلا ات

ت

تل ىتة تسن تيعضوتاث تاحعس بتاالتت أ ث  تفيتقج تبجعتالهت تدتالث بتتضه تح التت ب  ءم

تبحاج تال بوتا تالخس  جتا تل اتبحاج تاالث ج تكه تي ي:

 عدم تحقيق ربح أو خسارة عن عملية البيع: -أ

تيهك تقج ستال بوتا تتت تإذ ت  تال فع ي  تالث بتتب ف تالاجه  تالهت تد تبجع تيعه تالح ل  فيتي ه

تمتالها دل تاآلبج :الخس  جتال  ب تل تله ج تالنجعتة تأال

القيمة الدفترية )قيمة الموجود في دفاتر  -القيمة السوقية )القيمة العادلة للموجود في السوق(  

 الوحدة االقتصادية( = أرباح )خسائر( بيع موجودات ثابتة
متاعتالاجه تال فع ي ت=تالاجه تالع  يخج ت تخصصتاالأ ث  تلغ ي تب  يختالنجعةت–ل ه 

تل ىتافت ع ا تل اتبحاج ت بوتا تأس  جتل اتبكتعتأعجج تالها دل تالالهتحف تب لكت ب  ءم

ت تالها دل : تفيتتالقيمة السوقية = القيمة الدفتريةسعكتع تالهت تد تالهح سنيتيكتع ت فيتالاج   

الج أبتال ائ تل  تالنجعت يكتعتالص   قتا تالهص فتا تاله ي تعتحسبتله ج تالنجعتفيتالج أبت

تالهخصصتفجكتعتفيتالج أبتاله ي تل  تاالسعغ  ءتل تالهت تدتالث بتتة تاتاله ي تة تالاج  ة 

أالمتالنجعتا تاالسعن امتإذتاعتالهخصصتذ تونجا تدائ  ت تفا  تالافلتيجبت ضا تفيتالج أبت

اله ي ت تفضالمتل تاعتي  لكتق ل جتاس سج تييتفيتح ل تاالسعغ  ءتل تاجتةت تدتث بتتيجبتقفلت

ت ت كه تي ي:ا ا تب ت ي هتالحس ب تتبعهثلتبهخصصتاالأ ث  ك ف تالحس ب تتالهع

ت××

ت××

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بت

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بت××تت

تبجعت)أتعتالهت تد(تأا امتت

 تحقيق ربح عن عملية البيع: -ب

ل هت تدتفيتال ف ب  تب لكتفيتي هتالح ل تيعهتبجعتالهت تدتالث بتتبأل ىتة تالاجه تالهثنع تتت

ت كه تي ي:تالقيمة الدفترية >القيمة السوقية سعكتعتالها دل :ت

ت

ت××

ت××

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بت

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بت××تت

تإلىتحـ/تا ب حتبجعتةت تداتتث بع ××ت

تبجعت)أتعتالهت تد(تأا امت بحاج ت بوت

 

 عن عملية البيع:تحقق خسارة  -ج

فيتي هتالح ل تيعهتبجعتالهت تدتالث بتتبأقلتة تالاجه تالهثنع تل هت تدتفيتال ف ب  تب لكتتت

ت كه تي ي:تالقيمة الدفترية <القيمة السوقية سعكتعتالها دل :ت

ت××

ت××

ت××

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بت

تة تحـ/تأس ئ تبجعتةت تداتتث بع 

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بت××تت

تبجعت)أتعتالهت تد(تأا امت بحا تأس  جت

 

 :9مثال 
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تتت تبنجع تالعج  ي  تتسج  جق ةتتةحالتتالس ل  تالع  يخج  ت ةخصصتت82222ك فعه  دي   

تأا ام.دي   تإلىتةحالتتد   تالعج  ي تت22222االأ ث  تالخ صتبه تيتت

تإثن تتقج تالنجعتإذاتل هتتاع:تالمطلوب:

تدي   .ت62222النجعتيتتسا تت-1

تدي   .ت92222سا تالنجعتيتتت-2

تدي   .ت42222سا تالنجعتيتتت-3

 الحل:
تدي   .ت62222إذاتك عتسا تالنجعتيتتت-1

تةخصصتاالأ ث  ت–الاجه تال فع ي ت=تالاجه تالع  يخج ت

تدي   .ت62222=تت22222ت–ت82222=تتتتتتتتتتتتتتتت

تالاجه تال فع ي ت–ج تا ب حت)أس ئ (تبجعتا.ثت=تالاجه تالستق

ت=تحف ت62222ت–ت62222=تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت

ت62222

ت22222

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالسج  ات

تإلىتحـ/تالسج  اتت82222ت

تبجعتسج  جتتأا امتت

تدي   .ت92222إذاتك عتسا تالنجعتيتتت-2

تدي   .ت62222الاجه تال فع ي ت=تت

تالاجه تال فع ي ت–ا.ثت=تالاجه تالستقج تا ب حت)أس ئ (تبجعت

ت.ا ب حتدي   ت32222=تت62222ت–ت92222=تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت

ت92222

ت22222

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالسج  ات

تإلىتحـ/تالسج  اتت82222ت

تإلىتحـ/تا ب حتبجعتةت تداتتث بع ت32222

تبجعتسج  جتتأا امت بحاج ت بوت

 

تدي   .ت42222ذاتك عتسا تالنجعتيتتإت-3

تدي   .ت62222الاجه تال فع ي ت=تت

تالاجه تال فع ي ت–ا ب حت)أس ئ (تبجعتا.ثت=تالاجه تالستقج ت

ت.أس ئ تدي   ت(22222)=تت62222ت–ت42222=تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ت

ت42222

ت22222

ت22222

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالسج  ات

تس ئ تبجعتةت تداتتث بع ة تحـ/تأ

تإلىتحـ/تالسج  اتت82222ت

تأا امت بحا تأس  جبجعتسج  جتتت

 :1تمرين 
ت)تت تالهث م تبج أ ت ت9ل ف  تالس ب  ت ف تتالمطلوب( تد    تةحالت تفي تالش اء تقج  إثن ت

تاالفع اض تتالثالث .

ت

ت
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 ثالثاً: استبدال الموجودات الثابتة
تاالقعص  فيتحتت تالتح ج تب جأ تالث بتتة تأالمتالتتةاج   تإلىتاالسعغ  ءتل تالهت تد دي 

سنبتاالسعن امتيتتالحصتمتل ىتالهت تدتالث بتتالج ي تت ق تيكتعتتاسعن ال تبهت تدتث بتتاأ 

عت تبوتا تأس  جتا تق تالتيكت ت ق تب ع تل تله ج تتاالسعن امت ا تالعخ صتة تةت تدتق يهت

بح ي تال بوتتيعهاالسعن امت ق تالتبكتعت ت تا تةانتض تتأعجج ت يهك تاعتبكتعتي  كتة فتل ت

تة تأالمتالها دل تاآلبج :تالهت تداتتالث بع تاسعن امله ج تا تالخس  جتأعجج ت

 الدفترية لنفس الموجود=أرباح)خسائر( استبدال م.ثالقيمة –القيمة السوقية للموجود القديم 
ته تالها دل تاآلبج :اة تلعح ي تيلتي  كتةسع هتا تة فتعتأا جتفجهك تبح ي هتضتت

 القيمة السوقية للموجود الجديد= مستلم )مدفوع( نقدي. –القيمة السوقية للموجود القديم 
تا تتت تالهسع ه ت ةا ا  تالخس  ج تا  تال بو تةا ا  تبح ي  تةهك  تالاله تالها دلعج  تأالم  ة 

تاله فتعتال ا جتإعت   تفيتله ج تاالسعن ام.

تجتح التتة ه : ضه تله ج تاالسعن امتق تبوه تل 

ت

تالستقج تعدم تحقيق ربح أو خسارة نتيجة االستبدال:  -1 تالاجه  تبس  ج تبسنب تذلك  يكتع

تل هت تدتالا يهتةعتالاجه تال فع ي تل هت تدتالا يهت ضه تي هتالح ل تيهك تاعتيكتعتي  ك:

اجه تالستقج تعتالل ات  تدتةسع هتا تة فتعتأا ج:تإذاتبس  تتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتةت-ا

تل هت تدتالج ي .

  تدتةسع هتأا ج:تإذاتك أتتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتاكن تة تالاجه تالستقج تل هت تدتت-ب

تالج ي .

تك أتتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتاقلتة تالاجه تالستقج تل هت تدتت-ج   تدتة فتعتأا ج:تإذا

تالج ي .

ت يتحقيق ربح نتيجة االستبدال -2 تاكن تة ت: تالا يه كتعتذلكتبسنبتاعتالاجه تالستقج تل هت تد

تالاجه تال فع ي تل هت تدتالا يهت ضه تي هتالح ل تيهك تاعتيكتعتي  ك:

ل ات  تدتةسع هتا تة فتعتأا ج:تإذاتبس  تتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتةعتالاجه تالستقج تت-ا

تل هت تدتالج ي .

الاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتاكن تة تالاجه تالستقج تل هت تدت  تدتةسع هتأا ج:تإذاتك أتتت-ب

تالج ي .

تك أتتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتاقلتة تالاجه تالستقج تل هت تدتت-ج   تدتة فتعتأا ج:تإذا

تالج ي .

:ت يكتعتذلكتبسنبتاعتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتاقلتة تتحقيق خسارة نتيجة االستبدال -3

تجه تال فع ي تل هت تدتالا يهت ضه تي هتالح ل تيهك تاعتيكتعتي  ك:الا

ل ات  تدتةسع هتا تة فتعتأا ج:تإذاتبس  تتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتةعتالاجه تالستقج تت-ا

تل هت تدتالج ي .

 تدت  تدتةسع هتأا ج:تإذاتك أتتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتاكن تة تالاجه تالستقج تل هتت-ب

تالج ي .

تك أتتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتاقلتة تالاجه تالستقج تل هت تدتت-ج   تدتة فتعتأا ج:تإذا

تالج ي .

 المعالجة المحاسبية لالستبدال 

ت  امتتت تةهه تاة  تإلى تاالأعن ه تيجب تالهت تداتتالث بع  تالسعن ام تالهح سنج  تالها لج  ضه 

تالعيت تالهت تداتتالث بع  تك تت يتتكتعتي ه تفإذا ت  تةخع ف  تاا تةعش به  تاالسعن امتفجه  تله ج  بعه

تيعهت تذلك تل   ت..الخ( تبهن ى تآالت تا  تاث ثتبسج  ج ت)ةثل تلهت تداتتةخع ف  تبعه تاالسعن ام له ج 

ا تالخس ئ تال  بج تل تله ج تاالسعن امت الهاصتدتي  تباه ج تااللع افتإجتتب ل ب حااللع افت

 ت يوه تالهت تدتالج ي تب لاجه تالستقج تضه تفيتقج تاالسعن امتتي هتال ب حتا تالخس ئ تإظه  
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تالهح سنيتفيتالج أبتاله ي ت بوه تال ب حتاعت   تتفيتالج أبتال ائ ت) الخس ئ تفيت الاج 

الج بتاله ي تإذاتك أتتأس  ج(تكه تيوه تالهسع هتال ا جتفيتالج أبتاله ي تاة تاله فتعتال ا جت

 فيتح ل تبا  تبح ي تالاجه تالستقج تلح تالهت تدي ت)الا يهتا تالج ي (تفجوه تب لج أبتال ائ  ت

ت تالها دالت تإلى تال جتء تيعه تذلك تالهسع هتتالس با ل   تا  ت الخس  ج تال بو تبح ي  تفي الخ ح 

تقجه ت متفعح د تا تالا يهتةا  تالاجه تالستقج تل ج ي  تاةك أج تبح ي   اله فتعتال ا جت ت فيتح ل تل ا

تالج تالهت تد تالهح سنيت ي  تالا يهتت ة تأالمتالاجهفيتالاج  متلت تدتال فع ي تل هت تد  بعغج تبنا 

تةسع هتا تة فتعتأا جت تففيتي هتالح ل تبكتعتقجه تالهت تدتالج ي تالهثنع تفيتال ف ب تيي:

 في الدفاتر وجود القديم+مدفوع )مستلم( نقدي=قيمة الموجود الجديدالقيمة الدفترية للم

تحتت تفي تإلىتاة  تي يب تة  تالكع ب تة  تالكثج  تفه  ك تالهعش به  تالهت تدات تاسعن ام  ل 

الهعحاا تل تتب ل ب حااللع افتبك ةلتالخس ئ تالعيتبعحا تأعجج تاالسعن امت التيعهتااللع افت

ت  تالعيتبحا  تاالسعن ام تذلكتله ج  ت يسعث ىتة  تيعهتباالسعن ام تذلك تأا جتل   ت ي  كتةسع ه و

ا دل تة تقجه تال بوتالهاع فتب ت هستفج ايلكتال بوتضه تةا دل تةح دجتذااللع افتبجزءتة ت

ت تيعه ت العي تالج ي  تل هت تد تالج ي ج تالاجه  تبح د تال ف ب تإثن به اأ ى تبف حجلتتفي تذك  )سجعه

تالث بع  تالهت تدات تالسعن ام تالهح سنج  تالها لج ت تفي تالهت تدتت(الهعش به تالها دالت تاع اج

حاج تاسعن امتالهت تداتتالث بع تالهعش به ت بال ف ب تباجهع تالستقج تفيتح ل تالج ي تالتيثنتتفيت

 إأه تيعهتإثن ب تب لاجه تال فع ي تل هت تدتالا يهتا تالستقج تل ج ي تايهه تاقلتل اتح ل تالهسع هت بوت

تله ج تة  تال  بج  تب ل ب ح تااللع اف تل ا تفي ت السنب م. تس با  تذك  تكه  تبها دل  تفعح د  تال ا ج

يتلاللع افتبع كتساسعن امتا.ثتالهعش به تيتتلا اتاكعه متد  جتاكعس بتال ب حت يتتش وتاس 

تاكعس بت تد  ج تفعكعهل تالهخع ف  تالهت تدات تح ل  تفي تاة  تالع  يخج  تالك ف  تله ه  م تونا  ال ب ح

تالتظ ئفت تحجث تة  تل   تةخع ف تاأ  تبت تد تاسعن ال  تبه تكتأ  تالا يه تالهت تد تة  ال ب ح

تة  .تالهؤداغ ا تال 

تل ىتة تسن تسجعهتب   متالها لج تالهح سنج تالسعن امتالهت تداتتالث بع تفيتضتءتتت  ب  ءم

تة تي ي:

 استبدال موجودات ثابتة مختلفة -1

تيعهتب اللع افتبك ةلتتت تالح ل تيعهتاسعن امتةت تدتث بتتبأأ تةخع فتل  ت ي    فيتي ه

تاالسعن امت ت العيتيهك تاعتبكتعت ف تالح التتاآلبج :تال ب حتا تالخس ئ تال  بج تل تله ج 

 :أو خسارة استبدال موجودات ثابتة مختلفة وعدم تحقيق ربح -أ

تتت تالا يه تالح ل تبكتعتالاجه تالستقج تل هت تد اجهع تال فع ي ت ت فيتي هتلتةس  ي  فيتي ه

تالح ل تةهك تاعتيكتعتي  ك:

تعتالاج تالهح سني::تفجكتعدم وجود مستلم أو مدفوع نقدي -

ت××

ت××

تة تحـ/تالهت تدتالث بتتالج ي 

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بتتالا يه

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت

 
ت:تفجكتعتالاج تالهح سني:وجود مدفوع نقدي -

ت××

ت××

تة تحـ/تالهت تدتالث بتتالج ي 

ت ث  تالهت تدتالث بتتالا يهة تحـ/تةخصصتاأ

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تإلىتحـ/تالص   ق××ت

ت ي  كتة فتعتأا جتاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت
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ت:تفجكتعتالاج تالهح سني:وجود مستلم نقدي -

ت××

ت××

ت××

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تالهت تدتالث بتتالج ي 

تالث بتتالا يهتة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تد

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت ي  كتةسع هتأا جت

 :11مثال 
تق ةتتش ك تفه تالعج  ي تب سعن امتة تي ي:تت

تت-1 تالستقج  تقجهعه  تح سن  تبآل  تالش ك  تفيتةكعب تالهت تد تاعتت322222الث ث م تل ه  ت  دي   

تلألث تالستقج  تالاجه  تت62222 ثتيت تالع  يخج  ت ةخصصتاالأ ث  تيتتت222222 الاجه  دي   

ت.إعت   تبستي تالف قتأا امتتهدي   ت بت142222

دي   ت ةخصصتاالأ ث  تيتتت752222سج  جتالش ك تبا دت قتالبتالاجه تالع  يخج تل سج  جتت-2

تدي   ت لهتيك تي  كتةسع هتا تة فتعتأا ج.ت182222

تسعن امتفيتدف ب تالش ك .إثن تتقج تاالتالمطلوب:

 الحل:
تح سن تالث ثتالهت تدتفيتةكعبتالش ك تبآل اسعن امتت-1

تالاجه تالستقج ت)آل تح سن (تت222222تالاجه تالع  يخج ت)اث ث(

تتتت(142222)تالهخصص

تتتت62222تالاجه تال فع ي 

تتتتت

تة فتعتأا جت(242222)=تت322222ت-ت62222تالاجه تالستقج ت)اث ث(

تتتت(62222)تلاجه تال فع ي ا

تتتتت

تتتتحف تال بوت)الخس  ج(

تتتتت

ت

ت322222

ت142222

تة تحـ/تآل تح سن 

تخصصتاأ ث  تالث ثة تحـ/تة

تإلىتحـ/تالث ثت222222ت

تإلىتحـ/تالص   قت242222

ت ي  كتة فتعتأا جتاث ثتبآل تح سن اسعن امتت

ت

تدي   ت ةخصصتاالأ ث  ت752222 تل سج  جتسج  جتالش ك تبا دت قتالبتالاجه تالع  يخجت-2

تالاجه تالستقج ت)ل دت قتالب(تت752222تالاجه تالع  يخج ت)سج  ج(

تتتت(182222)تالهخصص

تتتت572222تالاجه تال فع ي 

تتتتت

تةسع هتا تة فتعتأا جتحف =تت؟ت-ت؟تالاجه تالستقج ت)اث ث(

تتتت(572222)تالاجه تال فع ي 

تتتتت

تتتتحف تج(ال بوت)الخس  

تتتتت
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ت ل تت تالهت تدي  تلكال تةجهتل  تالستقج  تالاجه  تاع تيعهتتابه  تل ا تة فتع تا  تةسع ه   تد

تالعن  تاعتالاجه تال فع ي تييتالاجه تالستقج تل هت تدتالج ي ت الا يه.

ت572222

ت182222

تة تحـ/تل دت قتالب

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالسج  ات

تإلىتحـ/تالسج  اتت752222ت

ت امتسج  جتبا دت قتالباسعنت

ت

 تحقيق خسارة:واستبدال موجودات ثابتة مختلفة  -ب

ت فيتي هتتت ت  تال فع ي  تاقلتة تقجهع  تالا يه تل هت تد تالستقج  تبكتعتالاجه  تالح ل   فيتي ه

تالح ل تةهك تاعتيكتعتي  ك:

ت:تفجكتعتالاج تالهح سني:عدم وجود مستلم أو مدفوع نقدي -

ت××

ت××

ت××

تدتالث بتتالج ي ة تحـ/تالهت ت

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بتتالا يه

تة تحـ/تأس ئ تاسعن امتا.ث

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت

 
ت:تفجكتعتالاج تالهح سني:وجود مدفوع نقدي -

ت××

ت××

ت××

تة تحـ/تالهت تدتالث بتتالج ي 

ت تدتالث بتتالا يهة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت

تة تحـ/تأس ئ تاسعن امتا.ث

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تإلىتحـ/تالص   ق××ت

تاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت ي  كتة فتعتأا جت

 

 

ت:تفجكتعتالاج تالهح سني:وجود مستلم نقدي -

ت××

ت××

ت××

ت××

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تالهت تدتالث بتتالج ي 

تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بتتالا يهة تحـ/ت

تة تحـ/تأس ئ تاسعن امتا.ث

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت ي  كتةسع هتأا جت

ت

 :11مثال 
تالكع  أج ت حااتتالهحالتتأعجج تتت تاسعن امتاث ثتبح سن  تبه فيتةحالتتسا جتالعج  ي 

دي   تأا امت ت ك أتتالاجه تالع  يخج تلألث ثتت5222دي   ت بهتاسعالاتت14222ذلكتأس  جتبها ا ت

تدي   .ت252222دي   ت ةخصصتاالأ ث  تله تت452222

 
تإثن تتقج تاالسعن امتفيتةحالتتسا ج.تالمطلوب:
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ت:الحل

تالاجه تالستقج ت)ح سن تالكع  أج (تت452222تالاجه تالع  يخج ت)اث ث(

تتتت(252222)تالهخصص

تتتت222222تاجه تال فع ي ال

تتتتت

تةسع هتأا جتدي   ت5222=تت181222؟تت-ت186222؟تتالاجه تالستقج ت)اث ث(

تتتت(222222)تالاجه تال فع ي 

تتتتت

تتتت(14222)ت)الخس  ج(

ت

تقج تاالسعن امت-

ت5222

ت181222

ت252222

ت14222

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تح سن تالكع  أج 

ت ثة تحـ/تةخصصتاأ ث  تاث

تة تحـ/تأس ئ تاسعن امتا.ث

تإلىتحـ/تاث ثت452222ت

تاسعن امتاث ثتبح سن تالكع  أج ت ي  كتةسع هتأا جت

 

 تحقيق ربح:واستبدال موجودات ثابتة مختلفة  -ج
 فيتي هتالح ل تبكتعتالاجه تالستقج تل هت تدتالا يهتاكن تة تقجهع تال فع ي ت ت فيتي هتتت

تالح ل تةهك تاعتيكتعتي  ك:

ت:تفجكتعتالاج تالهح سني:عدم وجود مستلم أو مدفوع نقدي -

ت××

ت××

تة تحـ/تالهت تدتالث بتتالج ي 

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بتتالا يه

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تإلىتحـ/تا ب حتاسعن امتا.ث××ت

تاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت

 

تالاج تالهح سني::تفجكتعتوجود مدفوع نقدي -

ت××

ت××

تة تحـ/تالهت تدتالث بتتالج ي 

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بتتالا يه

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تإلىتحـ/تالص   ق××ت

تإلىتحـ/تا ب حتاسعن امتا.ث××ت

تاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت ي  كتة فتعتأا جت

تج تالهح سني::تفجكتعتالاوجود مستلم نقدي -

ت××

ت××

ت××

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تالهت تدتالث بتتالج ي 

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالهت تدتالث بتتالا يه

تإلىتحـ/تالهت تدتالث بتتالا يه××تت

تإلىتحـ/تا ب حتاسعن امتا.ث××ت

تاسعن امت)أتعتالهت تد(تبهت تدتاأ ت ي  كتةسع هتأا جت

 :21مثال 
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تالعج تت تاحه  تةحالت تق ةت تب سعن ام تالا دل ت ي  تقجهع  تبأث ث تل هحالت تالهه تك  السج  ج

تيتتت47222 تالع  يخج تل سج  ج متاعتالاجه  دي   ت ةخصصتاالأ ث  تله تت262222دي   ت تل ه 

تدي   تأا ام.ت32222دي   ت.ت بهتاسعالاتت222222

تإثن تتقج تاالسعن امتفيتدف ب تالهحالت.تالمطلوب:

 دي   .ت42222=تت222222ت–ت262222سج  ج=تالاجه تال فع ي تل الحل:

تالاجه تالستقج تلألث ث)الج ي (ت=تالهسع هت)اله فتع(تال ا جت–الاجه تالستقج تل سج  جت)الا يه(ت

ت32222=تت47222ت–ست

تدي   تالاجه تالستقج تل سج  جت79222=تت32222+تت47222س=ت

ت)الخس  ج(تالاجه تال فع ي تل سج  ج=تال بوت-الاجه تالستقج تل سج  جت

تدي   تا ب حتاسعن امتا.ثت39222=تت42222ت–ت79222

متة تأالمتالا ئه تالاجهتالهفاتدج يهك تإيج دت ت كه تي ي:تالع لج تايض 

تالاجه تالستقج ت)اث ث(تت262222تالاجه تالع  يخج ت)سج  ج(

تتتت(222222)تالهخصص

تتتت42222تالاجه تال فع ي 

تتتتت

تةسع هتأا جتدي   ت32222=تت47222ت-ت79222ت؟تالاجه تالستقج ت)اث ث(

تتتت(42222)تالاجه تال فع ي 

تتتتت

تتتت39222؟تتال بو

تتتتت

تقج تاالسعن امت-

ت32222

ت47222

ت222222

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تاث ث

تة تحـ/تةخصصتاأ ث  تالسج  ات

تإلىتحـ/تالسج  اتت262222ت

تإلىتحـ/تا ب حتاسعن امتا.ثتتت39222

تمتسج  جتبأث ثت ي  كتةسع هتأا جاسعن ات

ت

 :  العمليات اإليراديةالعملية الثالثة
ت)ح فيتتت تال أل تبحاج تح في تبه فتإلى تالاه ج تتالعي تك ف  تب لاه ج تتاإلي ادي  ياص 

لتح جتاالقعص دي تاجتات يفت اإلي اداتتضه تأش وتال بو(ت ت بعضه تي هتالاه ج تتك ف تالهص 

ت ت اإلي ادات تالهص  يف تالاه ج تتكل تل ا تاالقعص دي  تالتح ج تداأل تبج ج تاع تيهك  العي

تب لتح اتتالعج  ي ت تالع كجزتل ىتالتح اتتالعج  ي ت)ياص  تاأ تيعه ت به  ال اسه لج تا تالعهتي ج .

ييتالتح اتتالعيتيكتعتال ش وتالس سيتا تالج  جتله ت يتتالعج  جتب لنض ئعتة تأالمتش ائه ت

تبسا تال ىتد  تبجاه  تفإعتايهت ة تثه تاله ه تل ا تاجتشيءتل جه (تضه تي ا عتبغج تا تإض ف 

تي هت ت باسه ت بجع تش اء تة  تالنض ل  تبع ا م تالخ ح  تالاه ج ت تيي تي   تبح ث تالعي الاه ج ت

تالاه ج تتإلىتة تي ي:

تش اءتالنض ئعت)الهشع ي ت(ت الاه ج تتالهعا ا تبه .ت-ا المت

مت تلهعا ا تبه .بجعتالنض ئعت)الهنجا ت(ت الاه ج تتات-ث أج 

مت ت)الاه ج تتاإلي ادي تالأ ى(.الأ ى. تالاهتةج ت اإلدا ي  اإلي اداتت الهص  ف تت-ث لث 

ت فجه تي يتالها لج تالهح سنج تل اه ج تتالاله:تت

 

 شراء البضائع )المشتريات( والعمليات المتعلقة بها -أوالً 



 

 56 

 

ت بضهتة تي ي:تت

 شراء البضاعة -1

تالهشع تت تحس ب تل ج  ت يط   ت  تة ي   تونجا  تذ  تالحس ب تي ا ت يكتع تله ج تتي ت  بعه

تل جتو قتأ ك تة ه : ف تالش اءتفيتاله شآتتالعج  ي ت

تش اءتالنض ل تأا ام:تل  تذلكتيكتعتقج تالش اءتكه تي ي:ت-ا

تة تحـ/تالهشع ي تت××

تإلىتحـ/تالص   ق××تت

تش اءتبض ل تأا امتت

ت

تالش اءتكه تي ي:ش اءتالنض ل تبصك:تل  تذلكتيكتعتقج تت-ب

تة تحـ/تالهشع ي تت××

تإلىتحـ/تالهص ف××تت

تش اءتبض ل تبصكت

ت

تش اءتالنض ل تل ىتالحس ب:تل  تذلكتيكتعتقج تالش اءتكه تي ي:ت-ج

تة تحـ/تالهشع ي تت××

تإلىتحـ/تال ائ تع××تت

تش اءتبض ل تب آل لت

ت

تعتقج تالش اءتكه تي ي:ش اءتالنض ل تبهت بت  ق تبج  ي ت)كهنج ل (:تل  تذلكتيكتت-د

تة تحـ/تالهشع ي تت××

تإلىتحـ/ا  اقتدفعت)ا.د(××تت

تش اءتبض ل تبهت بتكهنج ل تبسعح تفيت...ت

ت

تش اءتالنض ل تباج تة كب:تل  تذلكتيكتعتقج تالش اءتكه تي ي:ت-يـ

تة تحـ/تالهشع ي تت××

تإلىتحـ/تالص   ق××تت

تإلىتحـ/تال ائ تع××ت

تىتالحس ب ل تش اءتبض ل تأا امتت

 :13مثال 

تتت تالعج  ي تت2/3/2229في تةحالتتك يه تة  تبض ل  تبش اء تالعج  ي  تسا  ق ةتتة شأج

تدي   تأا امت الن قيتل ىتالحس ب.ت32222دي   تبهتدفعتةن غتت56222بهن غت

تإثن تتقج تالش اءتفيتة شأجتسا تالعج  ي .تالمطلوب:

 الحل:

 
تة تحـ/تالهشع ي تت56222

تلص   قإلىتحـ/تات32222ت

تإلىتحـ/تال ائ تعت)ك يه(ت26222

تش اءتبض ل تأا امت ل ىتالحس بت

ت
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 العمليات المتعلقة بشراء البضاعة -2
ي  كتبااتالاه ج تتب بنطتبصت جتةن ش جتباه ج تش اءتالنض ئعتالعيتباتاتبه تاله شأجتتت

تالعج  ي ت بشهلتة تي ي:

تةص  يفتالش اءت-ا

تة د داتتالهشع ي تت-ب

تتح تتالهشع ي تةسهت-ج

ت:  فجه تي يتالها لج تالهح سنج تلكلتة هتت

:تإلىت  أبتالسا تاله فتعتلش اءتالنض ل تي  كتةن لغتب فعتة تقنلتاله شأجتمصاريف الشراء -أ

تالعج  ي تبه فتالحصتمت بتحجلتالنض ل تإلىتةخ زعتاله شأجتة ه :

تنقل للداخل اتفومصرت- تاله فتل  ت بشهلتالهن لغ تالنضل: تة تةخ زعتالهجهزت ال تالهشع اج  ل 

تإلىتةخ زعتاله شأجتستاءتك عتالهجهزتة تداألتالن  تا تأ    .

:ت بشهلتالهن لغتاله فتل تل تسط ءتا تالتكالءت)إعت   (تبه فتالحصتمتعمولة وكالء الشراءت-

تل ىتالنض ل .

تالرسوم كمركية على المشترياتت- تالنض ل  تإدأ م تل  تاله فتل  تالهن لغ ت بشهل تة ت: هشع اج

 أ  جتالن  .

:ت بهثلتالهن لغتاله فتل تل تشح تالنض ل تالهشع اجتفضالمتل تةن لغتمصروفات شحن وتأمينت-

تإ  اءتالعأةج تل ىتالنض ل تالهشع اج.

:ت بشهلتالهن لغتاله فتل تإلىتالهص فتل  تفعوتالعه دتةسع  جتمصروفات اعتمادات مستنديةت-

ت.به فتاسعج ادتالنض ل تة تالخ  ج

ت بشهلتالهن لغتاله فتل تل تبحهجلتا تبف يغتالنض ل تالهشع اج.تأجور حمالة:ت-

 .أخرى متعلقة بعملية الشراء أية مصروفاتت-

تب كتتت تةا لج  ت يعه ت  تالهشع اج تالنض ل  تبك ف  تزي دج تإلى تبؤدج تالهص  يف تي ه إع

متبأح تاس تبج تيه : تالهص  يفتةح سنج 

:تب لعك ف تالهن ش جتل تح اتتتريات أو حساب مراقبة المخازناألسلوب األول: تحميل حساب المش

متبجهجعتل  ح تالهص  ف تتالعيتبص فتإليص متالنض ل تالهشع اجت ت ت بحهج  تايض  الهشع اج

تلهخ زأ ت ت ب لكتالتيوه تاجتحس بتلع كتالهص  ف تتفيتدفع تالسع ذتالا ا.

 تتمتعلقة بالمصروفات الخاصة بهااألسلوب الثاني: فصل حساب المشتريات عن الحسابات ال

تتتالهسعا  تب فع تالسع ذتالا ا. بعخصجصتحس بتةسعالتلكلتأتعتة ه ت ت بوه تب كتالحس ب

تل ىتج ستت تااللعه د تفيتحس بتالث أيتتالس تبعه تالا ا تالحس ب تتفيتأه ي  ت بافلتي ه  

ت بكتعتي هتالحس ب تتذاتتونجا تة ي  .الهع   ج.

 :14مثال 
دي   تأا امتل تةص  يفتأالتالنض ل تالهشع اجتت2222سا تالعج  ي تةن غتشأجتة دفاتتتت

تة تةخ زعتالهجهزتل ىتةخ زعتاله شأج.

تسا .تدتالهح سنج تالالزة تفيتة شأجت:تإثن تتالاجالمطلوب

 الحل:
تة تحـ/تةص  ف تتأالتل  األت2222

تإلىتحـ/تالص   قت2222ت

تدفعتةص  يفتأالتالنض ل تالهشع اجت

ت

تق تبكعشفتاله ش جتالعج  ي تاعتي  كتب فتك يتا تالحج عفيتبااتمردودات المشتريات:  -ب

 زئيتب لنض ل تالهشع اجتا تاعتالنض ل تالهشع اجتبفتقتح   تاله ش جتا تبفتقتو ق تةخ زأه تا ت

فتلش  وتالهعف تل جه ت تل اتيعهتإ   عتي اتالع لاجتغج تةط با تل هتاحف تت ااعتالنض ل تالهشع 

ت تالن ئع تالف ئاتإلى تا  تالنض ل  تل ج تة  تيط   تاله  ا  تالنض ل  تحس بتأ صتله ه ت يفعو  
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تالحس بتذ تونجا تدائ  تاجتيوه تفيتالج أبتال ائ ت حس بتة د داتتالهشع ي تت ت يكتعتي ا

ت. ت يافلتفيتأه ي تالس  تفيتحس بتالهع   جتة تقج تإ   عتالنض ل 

 :15مثال 
تةثتت تبج أ ت تل ى ت)ب  ءم ت14 م تة شأج ت   ت تالس ب  تفيت( تب ف تي  ك تاع تالعج  ي  سا 

ت تبهن غ تةحالتتك يه تة  تالهشع اج تالع لفتة تتت5222النض ل  تإ   ع تاله شأج تق  ت تل ا دي   

تالنض ل ت بخفجاتقجهعه تة تحس بتال ائ تعتالخ صتبهحالتتك يه.

تسا .تدتالهح سنج تالالزة تفيتة شأجت:تإثن تتالاجالمطلوب

 الحل:

تة تحـ/تال ائ تعت)ك يه(ت5222

تإلىتحـ/تة د داتتالهشع ي تت5222ت

تدي   ت5222إ   عتبض ل تبهن غتت

ت

تةتحف تتمسموحات المشتريات -ج تفي تاأعالف تا  تب ف تاكعش ف ت ل   تبااتالحج ع تفي :

تالأج ت تاحعف ظ تل ى تالهشع ج تةع تب البف ق تالن ئع تياتا تف ئا ت  تد تا  تالهشع اج النض ل 

تك  تة تب لنض ل  تالع لف تالجزء تل  تل هشع ج م تسه ح  تذلك تل ى م تلتض  تالن ئع تة و تةا بل ة  

يه ح تالن ئعتإلىتالهشع جت ت يط  تل ىتتالنض ل تبشكلتأسن تةئتي تة تالع فتا تةن غتةاطتع

ي اتالحس بتفيتدف ب تالهشع جتاسهتةسهتح تتالهشع ي تت ت يكتعتي اتالحس بتذ تونجا تدائ  ت

ت تفيتحس بتالهع   ج. يافلتفيتأه ي تالس 

ت

 :16مثال 

تل ىتبج أ تتالهث مت)تت سا تالعج  ي تاالحعف ظتةعتة شأجت(تل ىتف  تاعتك يهتابف ت15ب  ءم

ت ت الن لغ تالنض ل  تالع لفتة  تالع فتت5222ب لجزء تل تي ا تسا  تةا بلتة وتسه حتله شأج دي   

ت.%32بها ا ت

تسا .تتدتالهح سنج تالالزة تفيتة شأج:تإثن تتالاجالمطلوب

 الحل:
تدي   تةسهتح تتالهشع ي ت.ت1522=تت%32×تت5222

ت

تة تحـ/تال ائ تعت)ك يه(ت1522

تإلىتحـ/تةسهتح تتالهشع ي تت1522ت

تالحصتمتل ىتسهح تتل تالع فتفيتالنض ل تالهشع اجت

ت

 ً  لمبيعات( والعمليات المتعلقة بهابيع البضائع )ا -ثانيا

ت بضهتة تي ي:

 بيع البضاعة-1

تاتت تتالعج  ي له شآتتباتا بأسا  تبزي تل تسا تالش اءت ذلكتفيتبنجعتالنض ل تالهشع اج

سنجلتبحاج تال ب حتالعيتبهثلتي فه تال ئج ت ت يط  تل ج تحس بتالهنجا تت يكتعتي اتالحس بت

توه تفيتسجالتتالن ئعتا تالهجهزت)الهت د(ت ف تل جتح التتة ه :يذ تونجا تدائ  ت 

تكه تي ي:تنجعل  تذلكتيكتعتقج تالالنض ل تأا ام:تتبجعت-ا

تالص   قتة تحـ/ت××

تالهنجا تإلىتحـ/ت××تت

تبض ل تأا امتتبجعت

ت

تكه تي ي:تلنجعالنض ل تبصك:تل  تذلكتيكتعتقج تاتبجعت-ب
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تة تحـ/تالهص فت××

تإلىتحـ/تالهنجا ت××تت

تبصكتبجعتبض ل ت

ت

ت ي:كه تيت:تل  تذلكتيكتعتقج تالنجعالنض ل تل ىتالحس بتبجعت-ج

تة تحـ/تاله ي تعت××

تإلىتحـ/تالهنجا ت××تت

تب آل لبجعتبض ل تت

ت

تكه تي ي:تالنجعالنض ل تبهت بت  ق تبج  ي ت)كهنج ل (:تل  تذلكتيكتعتقج تبجعتت-د

تة تحـ/تا  اقتقنات)ا.ق(ت××

تإلىتحـ/تالهنجا ت××تت

تبهت بتكهنج ل تبسعح تفيت...بجعتبض ل تت

ت

تكه تي ي:تنجع:تل  تذلكتيكتعتقج تالالنض ل تباج تة كبتبجعت-يـ

ت××

ت××

تة تحـ/تالص   ق

تة تحـ/تاله ي تع

تإلىتحـ/تالهنجا ت××تت

ت ب آل لتبجعتبض ل تأا امتت

ت

 :17مثال 
تتت تت2/3/2229في تق ةتتة شأج تبالس ل  تتنجعالعج  ي  العج  ي تتس لهةحالتتتإلىبض ل 

ت الن قيتل ىتالحس ب.تدي   تأا امتت22222ةن غتتاسعالادي   تبهتت62222بهن غت

تالعج  ي .تالس ل فيتة شأجتتنجعإثن تتقج تالتالمطلوب:

 الحل:
ت22222

ت42222

تة تحـ/تالص   ق

ت)الس له(تة تحـ/تاله ي تع

تإلىتحـ/تالهنجا تتت62222ت

تبجعتبض ل تأا امت ب آل لت

 

 العمليات المتعلقة ببيع البضاعةت-2

تةن ش جتت تاله شأجتتي  كتبااتالاه ج تتب بنطتبصت ج تبه  تالعيتباتا تالنض ئع تبجع باه ج 

تالعج  ي ت بشهلتة تي ي:

تةص  يفتالنجعت-ا

تة د داتتالهنجا تت-ب

تةسهتح تتالهنجا تت-ج

ت:  فجه تي يتالها لج تالهح سنج تلكلتة هتت

تالنض ل تبجعبفاجلتله ج تي  كتةن لغتب فعتة تقنلتاله شأجتالعج  ي تبه فتتمصاريف المبيعات: -أ

ت تبتحجلتالنض ل تل غج تة ه : أعجج

تة تةخ زعتالهجهزتمصروفات نقل للخارجت- ت بشهلتالهن لغتاله فتل تل التالنض ل تالهشع اج :

تإلىتةخ زعتاله شأجتستاءتك عتالهجهزتة تداألتالن  تا تأ    .

تبجعتتعمولة وكالء البيعت- تبه ف ت   ( ت)إع تالتكالء تا  تل تسط ء تاله فتل  تالهن لغ ت بشهل :

تل .النض 
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  بشهلتالهن لغتاله فتل تل تالنض ل تبه فتبجاه .تمصروفات دعاية وإعالن:ت-

ت:ت بهثلتالهن لغتاله فتل تل تبغ جفتالنض ل تالهن ل .مصروفات لف وحزمت-

ت.هن لغتاله فتل تل تبحهجلتالنض ل تالهن ل  بشهلتالتأجور حمالة:ت-

تالنض ل تالهن ل . بشهلتالهن لغتاله فتل تل تبتزيعتتمصروفات التوزيع: -

ت.بيعأية مصروفات أخرى متعلقة بعملية الت-

 

 مالحظة:
تالنجعتتت ت كالء تكهص  ف ت تالنجع تباه ج  تةن ش ج تلالق  تله  تالحس ب ت تي ه باا

تلالق ت تيخصتالهص  ف تتالعيتله  تفجه  ت  تةن ش ج تلالق   ةص  ف تتال الت الأ ىتلج تله 

تالن تباه ج  تةن ش جةن ش ج تقف ه  تاة  تفجعه تفعوتحس بتع تاعتيعه تا  تبحس بتالهنجا تتكعخفجاتل  ج

ت تة ه  تأ صتلكل تيخ  تفجه  تلالق تصاة  تلج تله  تالعي تف ه تتةن ش جتالهص  ف ت تالنجع باه ج 

ة تقنلتالكع بتة تحجثتقفلتي هتالحس ب تتفيتحس بتتاأعالفحس بتأ صتلكلتة ه ت ت ي  كت

هعف تل ج تيتتال فتحس بتأ صت تلك تالخس ئ تفيتح ل تاعتلكلتةص تال ب حالهع   جتااتفيت

اعتيكتعتي  كتحس بتةخعصتلكلتةص  فتستاءتك عتل تلالق تةن ش جتااتالتباه ج تالنجعت ت يعهت

صت جتتتب بكتعتي هتالحس ب تفيتأه ي تالس  تفيتحس بتال ب حت الخس ئ .تالحس ب تقفلتي هت

تل ة تذاتتونجا تة ي  .

 :18مثال 
ل تدي   تأا امتل تةص  يفتأالتالنض ل تالهن ت4522 ي تةن غتدفاتتة شأجتالس ل تالعج تت

تس لهتالعج  ي .ة تالهخ زعتإلىتةخ زعتةحالتت

ت:تإثن تتالاجتدتالهح سنج تالالزة تفيتة شأجتالس ل .المطلوب

 الحل:
تة تحـ/تةص  ف تتأالتل خ  جت4522

تإلىتحـ/تالص   قت4522ت

تدفعتةص  يفتأالتالنض ل تالهن ل ت

ت

 ودات المبيعاتمرد -ب

ا تاعتالنض ل تبفتقتح   تتب فتك يتا ت زئيتب لنض ل تالهن ل فيتح ل تاكعش فت  تدتتت

ت الش  وت تل هتاحف ت تةط با  تغج  تالنض ل  تاع تا  تةخ زأه  تو ق  تبفتق تا  تالهشع ي  اله ش ج

تالع لفتة تالنض ل تا تالف ئاتة تالهشع جتإلىتالن ئع تيعهتإ   عتي ا ت تل ا  ل  تتالهعف تل جه 

تاله بج تالنض ل  تي ه تالن ئع تة د داتتااسعالا تل ج  تحس بتأ صتيط   تضه  تبه  تيثنتتقج   

تاسعالات تقج  تة  تاله ي  تالج أب تفي تيوه  تاج تة ي   تونجا  تذ  تالحس ب تي ا ت يكتع ت  ةنجا ت

تالنض ل تاله بجا ت ت يافلتفيتأه ي تالس  تفيتحس بتالهع   ج.

 :19مثال 
تتت تةث م تبج أ ت تل ى تة ت18)ب  ءم ت زء تاسعالا تبه تالعج  ي  تالس ل  تة شأج تفي تالس ب  )

تدي   تأعجج ت  تدتالع فتبه .ت8222النض ل تالهن ل تلهحالتتس لهتالعج  ي تباجه ت

تل . :تإثن تتالاجتدتالهح سنج تالالزة تفيتة شأجتالسالمطلوب

 الحل:
تة د داتتالهنجا تة تحـ/تت8222

تاله ي تعت)س له(إلىتحـ/تت8222ت

تدي   ت8222بهن غتتسعالاتبض ل تة بجا ات

ت

تةتحف تتلمبيعاتمسموحات ا -ج تفي تاأعالف تا  تب ف تاكعش ف ت ل   تالحج ع تباا تفي :

يعف تالن ئعتةعتالهشع جتل ىتاالحعف ظتب لنض ل تالع لف تةا بلتبخفجاتفيتقجهعه تيه وتالنض ل ت
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تالع تالنض ل  تة  تأسن  تبشكل تيكتع ت ال ج تسه ح تبصت ج تالهشع ج ت تإلى تةاطتع تةن غ تا   لف 

فيتسجالتتالن ئعتبحتتاسهتحس بتةسهتح تتالهنجا تتته تي اتالحس بتذ تالطنجا تاله ي   يو

ت يافلتي اتالحس بتفيتأه ي تالس  تفيتحس بتالهع   ج.

ت

 :12مثال 
ت)تت تالهث م تبج أ ت تل ى ت19ب  ءم تف  تاع تل ى تالس ل ( تتة شأج تةع تابف  تس لهةحالت

تاالحعف ظتب تالعج  ي  ت الن لغ تالنض ل  تالع لفتة  تةا بلتة وتسه حتلت8222 لجزء هحالتتدي   

ت.%22ل تي اتالع فتبها ا تتالس له

ت.سنج تالالزة تفيتة شأجتالس ل :تإثن تتالاجتدتالهح المطلوب

 الحل:

تدي   تسه حتالهنجا ت.ت1622=تت%22×تت8222

ت

تة تحـ/تةسهتح تتالهنجا تت1622

تله(إلىتحـ/تاله ي تعت)س ت1622ت

تة وتسه حتل تالع فتفيتالنض ل تالهن ل ت

 

 :12مثال 
ت:2212فجه تي يتبااتالاه ج تتالعيت  تتفيتةحالتتأ ل تالعج  ي تأالمتل اتتت

تة تةحالتتالسا تالعج  ي تل ىتالحس ب.ت دي  ت32222بهتش اءتبض ل تبهن غتت2/1فيتت-1

تدي   تأا ام.ت1222بهتدفعتةص  يفتأالتالنض ل تالهشع اجتبهن غتت3/1فيتت-2

دي   تل اتت12222فيتالنض ل تالهشع اجتة تةحالتتالسا تبهن غتت   تاعتي  كتب فت6/1فيتت-3

 الن ئع.إلىتبهتإ   عتي اتالع فت

تبهتس ادتة تب ة تالهحالتتإلىتةحالتتالسا تأا ام.ت3/2فيتت-4

ت ي .دي   تب ل لتإلىتةحالتتالس لهتالعج ت7222غتبهتبجعتبض ل تبهن ت4/3فيتت-5

تبهن غتت5/3فيتت-6 دي   تبهتت2222   تاعتي  كتب فتفيتالنض ل تالهن ل تإلىتةحالتتالس له

ت%62اإلبالغتل  ت ت بهتاالبف قتل ىتاحعف ظتالس لهتبه هتالنض ل تالع لف تةا بلتسه حتب سن ت

تة تقجه تالنض ل تالع لف .

 

تأ تالمطلوب: تةحالت تة  تكل تفي تالالزة  تالهح سنج  تالاجتد تالسا تإثن ت ت ةحالت تالعج  ي  ل 

تالعج  ي .

 :الحل
 محالت السعد التجارية  محالت خالد التجارية

 من حـ/ المدينون )خالد( 31111  من حـ/ المشتريات 31111 -1

 إلى حـ/ المبيعات  31111   إلى حـ/ الدائنون )السعد( 31111  

 بيع بضاعة باآلجل   شراء بضاعة على الحساب  

    حـ/ مصروفات نقل للداخلمن  1211 -2

 ال يسجل قيد  إلى حـ/ الصندوق 1211  

    دفع مصاريف نقل البضاعة المشتراة  

 من حـ/ مردودات المبيعات 11111  من حـ/ الدائنون )السعد( 11111 -3

 إلى حـ/ المدينون )خالد( 11111   إلى حـ/مردودات المشتريات 11111  

  11111استالم بضاعة مرتجعة بمبلغ    دينار 11111إرجاع بضاعة بمبلغ   

 

 الصندوقمن حـ/  21111  من حـ/ الدائنون )السعد( 21111 -4

 إلى حـ/ المدينون )خالد( 21111   إلى حـ/ الصندوق 21111  

 استالم ما بذمة خالد نقداً    سداد ما بذمة المحالت إلى السعد  
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    (السالممن حـ/ المدينون ) 7111 -5

    إلى حـ/ المبيعات  7111  

    بيع بضاعة باآلجل  

2111  ×61%  =1211    

    من حـ/ مسموحات المبيعات 1211 -6

    إلى حـ/ المدينون )سالم( 1211  

    منح سماح عن التلف في البضاعة  

 تت

ت

ت

 أسئلة الفصل الرابع
ت:/عرف ما يلي1س

 تت تاإليجوو  تالعهووتي يت  جتحوو حبتالهشوو  ع وو تتالهسووحتب تتالشخصووج  تت استالهوو متت

ت. تالاه ج تتالعهتي ج ال اسه لج تالاه ج ت

ة تييتاأتاعتةص د تالعهتيلت ة تييتالسن بتالعيتب لتاتإلوىتالعهو دتةصو  تبهتيولتد عتت/2س

تاأ .

ت.االقع ا  ة تييتالسن بتالعيتب لتاتإلىته تاأتالتة تالهاصتدتب لا  ت ة تييت/3س

ت:ق  عتبج ت/4س

ت.اإل ادي الهص  ف تتال اسه لج ت الهص  ف تتت-1

ت2228فجه تي يتالح اثتاله لج تالعيتبهتتفيتش ك تس ة تالعج  ي تل ا ات /5س

تت6/2/2228فيتت-1 تق  ه تالعج  جتب استة م تله ه  تفيتت422222ب اتتالش ك  دي   ت ضع

تل ىتالعتالي.ت1:ت3الص   قت الهص فتب سن ت

تدي   تة تاحس تل ىتالحس ب.ت52222 ك تآل تح سن تبهن غتاشع تتالشت8/3/2228فيتت-2

ت16/3فيتت-3 تبهن غتت2228/ دي   تة تةحالتتساج تدفاتتت222222اشع تتالش ك تبض ل 

تدي   ت الن قيتل ىتالحس ب.ت82222ة ه ت

تت22/3/2228ت-4 تبهن غ تةحهتد تإلى تبض ل  تاسع هتتت122222ب لتتالش ك  ت72222دي   

تل ىتالحس ب.دي   تأا امت الن قيت

تس دتتالش ك تأصفتة تب ةعه تإلىتساج تأا ام.ت2/4/2228فيتت-5

تس دتةحهتدتإلىتالش ك تة تب ةع تأا ام.ت5/4/2228فيتت-6

دي   تدفعتثه ه تح حبتالهش  عتة تت62222بهتش اءتاث ثتل ش ك تبهن غتت8/4/2228فيتت-7

تة ل تالخ ص.

ت تأا ام.س دتتالش ك تة تب ةعه تإلىتساجت3/5/2228فيتت-8

تبسججلتالاجتدتالهح سنج تل اه ج تتالالهتفيتدفع تالجتةج تلش ك تس ة .ت-1تالمطلوب:

تالع حجلتإلىتسجلتالسع ذ.ت-2تتتتتتتتتتتت

تالع حج ت إل ادتةجزاعتاله ا ا تب ل ح جت الهج ةجع.ت-3تتتتتتتتتتتت

تتةج تلهحالتتساج .بسججلتالاجتدتالهح سنج تل اه ج تتالالهتفيتدفع تالجت-4تتتتتتتتتتتت

 ق ةتتش ك تاحه تالعج  ي تب سعن امتة تي ي:ت/6س

متاعتالاجه تالستقج تت62222ل دت قتالبتبأث ثتقجهعه تالستقج تت8/5/2229فيتت-1 دي   ت تل ه 

ت42222دي   ت ةخصصتاالأ ث  تيتتت122222 الاجه تالع  يخج تت82222ل ا دت الاتالبتيتت

تعت   .دي   ت بهتبستي تالف قتأا امتإ

تت-2 تت9/5/2229في تل سج  ج تالع  يخج  تالاجه  تبغ جف تبه كج   تالش ك  دي   تت92222سج  ج

ت فتعتأا ج.دي   ت لهتيك تي  كتةسع هتا تةت82222 ةخصصتاالأ ث  تيتت

تاحه .تبسججلتالاجتدتالهح سنج تل اه ج تتالالهتفيتدفع تالجتةج تلش ك تالمطلوب:

ت:2229يتلش ك تالسه كتالعج  ي تلا اتفجه تي يتق ئه تاله كزتاله لت/7س
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المطلوبات ورأس  31/12/2119قائمة المركز المالي لشركة السماك التجارية في  الموجودات

 المال

تال ائ تعتت22222ت142222تتالنض ل 

ت استاله متت582222ت152222تتالص   ق

تتتت12222تتاله ي تع

تتتت322222تتالهن أي

 أجمالي المطلوبات ورأس المالت622222ت622222 أجمالي الموجودات

ت  تتالح اثتاله لج تاآلبج :ت2212أالمتل ات 

تدي   تأا ام.ت22222بهن غتة تةحالتتالها تالعج  ي تبهتش اءتبض ل تت6/1فيتت-1

ت52222دي و  تلهحوالتتالفو اتتالعج  يو تاسوع هتة هو تت92222بهتبجعتبضو ل تبهن وغتت8/1فيتت-2

تالحس ب.دي   تأا امت الن قيتل ىت

تدي   تأا ام.ت12222بهتش اءتاث ثتبهن غتت2/3فيتت-3

دي و  تلصو لوتالشو ك تت22222بهتفعوتحس بت و  جتلو ىتةصو فتالج ةاو تبهن وغتت25/5فيتت-4

تس دتةن غ تة تقنلتح حبتالش ك .

ت.الها تالعج  ي دي   تل ىتالحس بتة تةحالتتت172222 غتنبهتش اءتبض ل تبهت17/9فيتت-5

دي وو  تت522دي وو  ت اثوو ثتبهن ووغتت1222بتحوو حبتالشوو ك تبضوو ل تبهن ووغتسووحت12/12فوويتت-6

تالسعخ اة تالخ ص.

تدي   تأا ام.ت5222ل ش ك تةحالتتالف اتتالعج  ي تتتس دت22/12فيتت-7

تت-8 تت2/11في تبهن غ تبض ل  تش اء تل ىتت12222به تأصفه  تالعج  ي  تالها  تةحالت تة  دي  

تالحس بت الن قيتأا ام.

ت1222ةص  يفتأالتالنض ل تالهشع اجتة تةحالتتالها تالعج  ي تةن غتبهتدفعتت3/11فيتت-9

تدي   تأا ام.

تت-12 تة تةحالتتالها تت6/11في تالهشع اج تالنض ل  تب فتفي تي  ك تاع بهن غتت3/11فيت   

 دي   تل اتبهتإ   عتي اتالع فتإلىتالن ئع.ت5222

تأا ام.تها إلىتةحالتتالتش ك بهتس ادتة تب ة تالت3/12فيتت-11

تالعج  ي .تالف اتدي   تب ل لتإلىتةحالتتت9222غتبهتبجعتبض ل تبهن ت4/12فيتت-12

تالف اتتالعج  ي إلىتةحالتتت4/12فيتت   تاعتي  كتب فتفيتالنض ل تالهن ل ت5/12فيتت-13

به هتالف اتتالعج  ي تةحالتتدي   تبهتاإلبالغتل  ت ت بهتاالبف قتل ىتاحعف ظتت4222بهن غت

تة تقجه تالنض ل تالع لف .ت%42ةا بلتسه حتب سن تتالنض ل تالع لف 

 المطلوب:
ت.ت2212ل ا اتالسه كتالعج  ي تإثن تتقجتدتالجتةج تلش ك تت-1

تإل ادتةجزاعتاله ا ا تب ل ح ج. الع حجلتإلىتسجلتالسع ذت الع حج .تت-2

ت.2212إثن تتقجتدتالجتةج تلهحالتتالها تالعج  ي تل ا اتت-3

ت2212ةج تلهحالتتالف اتتالعج  ي تل ا اتإثن تتقجتدتالجتت-4

تأجب بـ صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: /8س
ت. استاله متة تةص د تالعهتيلتالخ   ج تكتعتاعتل هش  عتشخصج تةسعا  تل تةالكه تيا ت-1

إذاتشه تتة جتالا  تس ع عتة لجع عتفالتيا تة تالا   تقصج جتال لتحعىتلتتك أتتة جتت-2

ت.ه اشت6الا  ت

ت. جمتة تقجه تالا  تل  تاالقع ا فتائ تالا   تةن شتيا تة تالفضلتل ه شأجتأصهت-3

إذاتظه تحس بتالهسحتب تتالشخصج تفيتالهجزاأج تفأأ تستفتيوهو تبحوتت استالهو متباجهو تت-4

ت.ةت ن 

ت.يعهتزي دجت استاله متفيتالتح جتاالقعص دي تأا امتفاطت-5

تالاجه تال فع ي تل هت تدتالهن عتاكن تة تالاجه تالستقج .بحا تاله شأجت بوتل  ة تبكتعتت-6
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ي  كتو يا ت اح جتفاطتإلثن تتاالأ ث  تفويتالسوجالتتبج هو تي و كتلو جتوو قتالحعسو بتقسوطتت-7

تاالأ ث  .

ل  تاسعن امتالهت تداتتالث بع تيهك تلجهعويتالعنو دمتاعتبحاو تةسوع هتأاو جت لكو تالتيهكو تاعتت-8

تن ام.بحا تالجهعج تا ب حتاسع

يعهتااللع افتبجزءتة تا ب حتاسعن امتالهت تداتتالث بعو تالهعشو به تإعتلوهتيكو تي و كتةو فتعتت-9

تأا ج.

يا تحس بتالهشع ي تتة تالحس ب تتاله ي و ت لكو تةهكو تاعتيوهو تفويتالج أوبتالو ائ تل و تت-12

تإ   عتالنض ل تالهشع اج.

 تيو هتالهسوهتح تتفويتالج أوبتل  ة تيكتعتي و كتةسوهتح تتلو تالهنجاو تتل و تذلوكتبوهوت-11

تال ائ تة تالاج تالهح سني.

تبهثلتح فيتالهنجا تتح حلتةجهتعتإ ه ليتالهنجا تتةعتا ه ليتةص  يفتالش اء.ت-12

ت:الاه ج ت)بهتي ج ت ت اسه لج ت تإي ادي (ت ضوتاة اتكلتله ج تة لج تة تالاه ج تتالع لج تأتعت/9س

 نوعها ةالعملية المالي نوعها العمليات المالية

تتاسعن امتسج  جتبأأ ىت-تتزي دجت استاله متأا امتت-

تتبض ل تل ىتالحس بتش اءت-تتل ىتالحس بتبجعتةن ىت-

تتس ادت  اببتأا امتت-تتبصكتا ت تاله ءتس ادت-

تتاإليج  تالعهتي يت-تتأا امتتبجعتبض ل ت-

ت

 /أختر اإلجابة أو اإلجابات الصحيحة:11س
ت:ة تالعج  جتاالئعه عيا تت-1

تالا   تةعتسط تال لت-بتتالا   توتي  تال لت-ا

 ذك تأطأكلتة تت-دتتالا   تقصج جتال لت-ج

 
ت:ل  تبخفجات استاله متأا امتيوه ت استاله متفيت-2

تالتيوه تفيتاجت  أبت-بتتالج أبتال ائ تة تالاج ت-ا

تأطأتكلتة تذك ت-دتتالج أبتاله ي تة تالاج ت-ج

ت

ت:افلتالهسحتب تتالشخصج تفيتإح ىتالحس ب تتالع لج تاب امتلج تة تالههك تاعتبت-3

تحس بتال ب حت الخس ئ ت-بتت   جتح حبتالهش  عت-ا

تكلتة تذك تححجوت-دت  استاله مت-ج

ت:ذاتتونجا تالهسع ه تبكتعتالا   ت-4

متت-ا متت-بتتة ي  تدائه  متدائ   متة ي  ت احج أ  تاحج أ 

متت-ج تكلتة تذك تححجوت-دت دائ  تدائه 

ت

ت:بكتعتالهت تداتالتياع فتبأجتا ب حتاسعن امتل هت تداتتالث بع تل  ة تت-5

تةعش به ت لج تي  كتةسع هتا تة فتعت-بتتةعش به ت ي  كتةسع هتأا جت-ا

تكلتة تسن تححجوت-دت ةعش به ت ي  كتة فتعتأا جت-ج

ت

متل تاسعن امتالهت تداتتالث بع تإذاتك أتتالاجه تالت-6 ت:ستقج تل هت تدتالا يهيحا تالهش  عت بح 

تاكن تة تالاجه تال فع ي تل ا يهت-بتتاكن تة تالاجه تالستقج تالج ي ت-ا

تل ا يهتال فع ي احغ تة تالاجه تت-دت احغ تة تالاجه تالستقج تالج ي ت-ج

ت
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أاو جتل و تاسوعن امتالهت وتداتتالث بعو تإذاتك أوتتالاجهو تالسوتقج تل هت ووتدتتةو فتعيكوتعتي و كتت-7

تالا يه:

تاكن تة تالاجه تال فع ي تل ا يهت-بتتاكن تة تالاجه تالستقج تالج ي ت-ا

تل ا يهتال فع ي احغ تة تالاجه تت-دت احغ تة تالاجه تالستقج تالج ي ت-ج

ت

ت42222دي و  تب لوو تح سون تقجهعهو تالسووتقج تت22222بوهتاسوعن امتاثو ثتةخصووصتاالأو ث  تلهو تت-8

دي   ت تفكهتبن غتالاجهو تت5222 ت ا ب حتاسعن امتدي  ت12222دي   ت ك عتي  كتة فتعتأا جت

ت:الع  يخج تلألث ث؟

تدي   ت55222ت-بتتدي   ت35222ت-ا

تدي   ت45222ت-دت دي   ت25222ت-ج

ت

متاعتالاجهو تالع  يخجو تلهو تيويتت52222بهتبجوعتسوج  جتبهن وغتت-9  ةخصوصتت62222دي و  ت تل هو 

ت: تفه تييتأعجج تالنجعدي   تت15222االأ ث  تيتت

متت-ا متت-بت دي   ت5222 بح  تدي   ت12222 بح 

تدي   ت12222أس  جتت-دتتدي   ت5222أس  جتت-ج

 

ت:ل  تح فتةن غتلع وجفتةن أيتالهش  عتفأعتي هتالهص  يفتبا ت-12

تةص  ف تتةسعحا ت-بت إي ادي ت-ا

تأطأكلتة تذك تت-دت  اسه لج ت-ج

 

تاسعثه  ي تإذاتك أت:با تالهص  ف تتاله فا تل ىتالهت تدتالث بتتت-11

تبزي تة تله هتاإلأع  يت-بت بضجفتقجه تل هت تدتالث بتت-ا

 كلتة تذك تححجوت-دتتبزي تة تو قع تاإلأع  ج ت-ج

 

تل  تالعن  تبااتالهص  ف تتاإلي ادي تل ىتاأه ت اسه لج تفإعتذلكتيؤدجتإلى:ت-12

تبضخجهتالهت تدتالث بتتفيتالهجزاأج ت-بت بضخجهتال ب حت-ا

تكلتة تذك تأطأت-دت بضخجهتالخس ئ ت-ج

دي   تبسج  جت لهتيك تي  كتةسوع هتا تةو فتعتت8222بهتاسعن امتل دت قتالبتقجهعه تال فع ي تت-13

دي و  ت تلو اتسوعثنتتالسوج  جتب لسوجالتتب لاجهو تت1522أا جت إأهو تكو عتي و كتأسو  جتبهاو ا ت

تاآلبج :

 دي   ت6522ت-بت دي   ت8222ت-ا

تكلتة تذك تأطأت الصحجوتيتت-دت دي   ت9522ت-ج

دي   تت12222دي   ت ةخصصتاالأ ث  تت42222بهتاسعن امتآل تح سن تقجهعه تالع  يخج تله تت-14

دي   ت لوهتيكو تي و كتةسوع هتا تةو فتعتأاو جت تلو اتت82222بآل تح سن ت  ي جتقجهعه تالستقج ت

تسعثنتتالح سن تالج ي جتب ل ف ب تب لاجه تاآلبج :

 52222ت-بت   دي ت82222ت-ا

تكلتة تذك تأطأت الصحجوتيتت-دت دي   ت42222ت-ج

 

 /11س
دي   تأا امت بهتبا ي تت12222بش اءتاث ثتبهن غتت2212ق ةتتةحالتتأ ل تالعج  ي تفيتتت

تدي   .ت1622س  ت ت ق  جتالأا  تله تب ه ي تب  يختاالسعخ ااتبـتت2الاه تاإلأع  يتله تبـت

ت ف :ت31/12/2212  تالس تجتفيتإثن تتقج تاالأ ثتالمطلوب:

تالاسطتالث بت.ت-1


