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 البند تشمل تكلفه االله مصروف السبب

 االله 5300000  مبلغ قٌاسً ٌدفع كمبلغ عمٌل

ان ٌخصم من تكلفه االله  خٌار,ٌمكن
 ٌل كخصم نقدي ٌؤثر على او التسج

 الدخل

 خصم 1% 53000 

التكلفهاالساسٌه لوضع الجهاز فً امر 
 العمل

 الشحن 75000 

ضع الجهالو ة التارٌخٌةالتكلف  تأمٌن 15000  

 اٌصال    تجاهل خفض تكلفه المكٌنه

لتصبح اآللة جاهزة  لتارٌخٌةا التكلفه
 لألستخدام

 تركٌب 60000 

النفقات لٌس لها فائده فً المستقبل فقط 
 ٌعٌد األصول الى حاله العمل االصلٌه

 اختبار 35000 

 جاهزة اآللة لتصبح التارٌخٌة لتكلفها 
 لألستخدام

 خسائر  40000

 جاهزة اآللة لتصبح التارٌخٌة لتكلفها
وطرح ضرٌبة مستردة لألستخدام  

 055555-00555  ضرٌٌبه المبٌعات 

 اجمالً التكلفه 5887000 40000 
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 دائن مدٌن 

(05+05+05البناء)  170000  
  220000 ارض )تكلفه الشراء االولٌه(

(0555-0555)تكلفة ازالة المبنى القائم    6000  
مصروف فحص عقد شراء االرض 

 والبناء
1300  

  1500     تكالٌف اعمال قانونٌة النشاء المبانً
  675 مصروف التامٌن على المبنى

  4400 مرتب رٌئس الشركة
  5500 تحسٌن األرض اصل قابل لالستهالك

  700 تكالٌف تأسٌس الشركة

(10÷0*0055)تامٌن مدفوع مقدم   675  
تامٌنمصروف   1350  

  20000 مصروف الرواتب 
  23500 أرباح محتجزه 

االستهالك  مجمع   18224 
 437376  بناء األرض والمصنع

   
  4414 مصروف االستهالك

مجمع االستهالك                       4414 
   

 

105000=0055+500+1055+105555تكلفه البناء=  

0010=105000×% 0× 0/1اشهر = 5االستهالكمصروف   
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1005555%=5(*0÷00555555مقدار تكلفة االقتراض  ) ---أ  

00055555= 05÷00555555مصروف االستهالك للمبنى أ   ---ب  

0010055=05( ÷1005555+00555555مصروف االستهالك للمبنى ب  )        
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 إعداد قٌود الٌومٌة الالزم لتسجٌل المعاملة  للحاالت التالٌة :

 

(إلحدى اآلالت ٌجب إستبداله كل ثالث سنوات . بإستبدال  24(: هناك مكون أساسً ) الجزء رقم الحالة )أ

, فإنه  24سنة. وفً حالة عدم تغٌٌر الجزء  54هذا الجزء المكلف , ٌمكن للشركة أن تستخدم اآلله لمدة 

$  909990999ٌمكن ان تستخدم اآلله لفترة ال تتجاوز ست سنوات . وعندما تم شراء اآللة بتكلفة قدرها 

سنه . وقد تم مؤخراً إصالح اآللة  54تمت معالجتها كأصل ٌستهلك خالل عمره اإلفتراضً والذي قدر لٌكون 

$  وال توجد 0490999ث سنوات مبلغ الذي سبق تركٌبة منذ ثال 24$ للجزء رقم  0490999بتكلفة قدرها 

الذي تم تركٌبة حدٌثاً أو ذلك الذي سبق تركٌبة منذ ثالث سنوات . 24أي قٌمة متبقاة ألي من الجزء   

 

من ح/ مصروفات صٌانة     0490999  
إلى ح/ نقدٌة        0490999                

 

 

قد تم اإلعتراف به كأصل مستقل  24الحالة )ب(: نفس الحالة )أ( ولكن مع افتراض أن الجزء 

 واستهلك خالل ثالث سنوات .

 

 إلغاء الجزء القدٌم 
من ح/مجمع اإلهالك     0490999  

24إلى ح/معدات    0490999                
 

 االستفادة من الجدٌد 
  24من ح/معدات    0490999

إلى ح/نقدٌة     0490999                
 

 

 الحالة )ج(

 إلغاء الجزء القدٌم 
من ح/معدات جزء جدٌد      040999

من ح/مصروفات صٌانة     5990999  

إلى ح/ نقدٌة   5040999                
 

 



 

 

 الحالة )د(

من ح/معدات محرك         0990999

من ح/مصروفات صٌانة     5990999  
إلى ح/ نقدٌة   2990999                

 
 

 الحالة )هـ(

 إلغاء المحرك القدٌم 
من ح/خسائر بٌع المحرك      090999

  24من ح/معدات    290999

إلى ح/معدات    5990999                
 

 االستفادة من تكالٌف المحرك
من ح/ محرك شاحنة    5290999  

إلى ح/نقدٌة     5290999                

 
 

 

(والحالة )  

من ح/معدات         504990999

من ح/مصروفات صٌانة    009990999  
من ح/ مصروفات إعالن     404990999  

إلى ح/ نقدٌة   5909990999                
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موقع واحد. وقد قام خبٌر تقٌٌم مستقل وذلك بتجمٌع االدارٌٌن معا فً ملٌون  54إشترت شركة ستابلس مبنى اداري بمبلغ 

 بتقوٌم البنود التً تم إقتناؤها كما ٌأتً :

لالراضً  05550555  

للمبانً 50550555    

لنظام الشبكات  11550555   

لنظام المصاعد  00550555  

لتحسٌنات المواقع  0550555  

  150550555االجمالً : 

ن تزٌل نظام شبكه الحاسب مع احالله بكابالت االلٌاف الضوئٌة وقبل اكتمال عملٌة الشراء قررت ادارة الشركة أ

 وماٌرتبط بها من تكنولوجٌا 

 المطلوب : تخصٌص سعر الشراء بٌن األصول التً تم إقتناؤها

نسبة     تخصٌص التكلفه
االجمالً (÷التخفٌض)البند  

10555555العقد   القٌمة العادلة   

0000000%=05ملٌون*10  05555555÷10055555 =  

05%  
 األراضً  0555555

5001150%=00ملٌون*10  00%  المبانً  5055555 

 نظام شبكه للحاسب 5 - -

0000550%=15ملٌون*10  15%  نظام المصاعد 0055555 

805500%=5ملٌون*10  5%  تحسٌنات الموقع  055555 

10555555 155%  االجمالً  10055555 
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 أ( دفتر الٌومٌات للمعامالت :

 من ح/ مصعد التلزلج         105555555

 الى ح/ النقدٌة             105555555

 من ح/ كوخ التزلج         05555555

 الى ح/ النقدٌة                05555555

 من ح/ تحسٌن االراضً        05555555

 الى ح/ النقدٌة                05555555

 من ح/ الطرق       05555555

 الى ح/ النقدٌة          05555555



 من ح/ مواقف السٌارات       15555555

 ح/ النقدٌة الى             15555555

 ب(

 إدخال دفتر الٌومٌة للمعامالت:
  

 $ 39$( =  3$ +  5$ +  15$ +  4 -$  20سنة = ) 20التكلفة اإلجمالٌة الستعادة الموقع فً نهاٌة 
 12160384=  20^1.06/ 39000000٪ = 6سنة عند  20خالل $ المستحقة  39القٌمة الحالٌة 

الحظ أنه من الممكن معالجة قٌمة الخردة المعدنٌة للمصاعد كقٌمة متبقٌة للمصاعد بدالً من تعوٌض تكلفة 
 : استعادة الموقع

 

 من ح/ تكلفة استعادة الموقع 10155080

 الموقع فً المستقبلالتزام الستعادة الى ح/ 10155080                     

 إدخال دفتر نهاٌة السنة فً السنة األولى من التشغٌل :ج(  

 من ح/ مصروف استهالك        7500000

 الى ح/ مجمع االستهالك )نشاط التزلج(                   7500000

 من ح/ مصروف االستهالك        3500000

 )كوخ التزلج (الى ح/ مجمع االستهالك                   3500000

 من ح/ مصروف االستهالك       1500000

 الى ح/ مجمع استهالك )تحسٌن االراضً (               1500000

 من ح/ مصرو ف استهالك        2500000

 الى ح/ مجمع االستهالك )الطرق(                 2500000

 من ح/مصروف االستهالك          500000

 الى ح/ مجمع االستهالك )مواقف السٌارات (                   500000

 من ح / مصروف االستهالك        608019

 الى ح/مجمع  االستهالك )استعادة الموقع (               608019

 كمن ح/ مصروف االستهال        729623

 (الى ح/ مجمع االستهالك )استعادة الموقع فً المستقبل               729623

 

 

د( ستكون اإلدخاالت الوحٌدة التً تختلف فً السنة الثانٌة والثالثة هً الفائدة على أساس االستحقاق. عند استخدام 

 طرٌقة القسط الثابت,تظل تكلفة االستهالك كما هً:



 : 2السنة 

 %6(* 729623+12160384من ح/ مصروفات الفوائد   )     773400

 التزام الستعادة الموقع فً المستقبلالى ح/                     773400

 

 :3السنة 

 ( 2^ 1.06* 12160384من ح/ مصروفات الفوائد  )     819804

 الى ح/  التزام الستعادة الموقع فً المستقبل             819804

 ه( قائمة المركز المالً فً نهاٌة السنة الثالثة : 

 صافٌالمبلغالمسجل االستهالكالمتراكم التكلفة                                                                     

    الممتلكات واآلالت والمعدات

 127500000 22500000 150000000 نشاط التزلج 

 59500000 10500000 70000000 كوخ التزلج

 25500000 4500000 30000000 تحسٌن االراضً

 42500000 7500000 50000000 الطرق

 8500000 1500000 10000000 مواقف السٌارات

 10336327 1824057 12160384 تكلفة استعادة الموقع

 273836327 48324057 322160384 المجموع

    خصوم طوٌلة االجل 

التزام الستعادة الموقع فً 
 المستقبل

  14483212 

 12160384  *1,06 ^3    =14483212  

 و(  ادخال قٌود الٌومٌة الستعادة الموقع فً نهاٌة المشروع :

 من ح/ التزام الستعادة المشروع فً المستقبل     00555555

 الى ح/ النقدٌة                00555555

على تكالٌف استعادة الموقع , على النحو  إجمالً المصروفات المتعلقة باستعادة الموقع هو مجموع اإلهالك والفائدة ز( 

 التالً:

انخفاض تكالٌف استعادة  السنة 
 الموقع

حساب الفوائد المستحقة 
اللتزام استعادة الموقع فً 

 المستقبل

التكلفة اإلجمالٌة المتعلقة 
 باستعادة الموقع

1 558510 000500 1000500 

0 558510 000055 1081010 

0 558510 0050000 0810055 
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 أ( طرٌقة القسط الثابت :

    0511دٌسمبر  01

 من ح/ مصروف االستهالك       500555

 0/10×0(÷055555 -05555555)االستهالك مجمع الى ح/                 500555

 

  0510دٌسمبر  01

 من ح/ مصروف االستهالك         055555

 االستهالك  مجمع الى ح/                  055555

(0555555-055555 / )0 

1 

  0515ابرٌل  

 من ح/ مصروف االستهالك        000555

 االستهالك مجمع الى ح/                000555

(0555555-055555/ )0 *0/10 

 من مذكورٌن                     

 من ح/ النقدٌة               500555

 (0×055555)االستهالك مجمع من ح/          0055555

 الى مذكورٌن                             

 الى ح/ االلة                  0555555

 مكاسب بٌع االلةح/  الى                      100555

 ب( طرٌقة االستهالك المتناقص :

 0511دٌسمبر  01

 من ح/ مصروف االستهالك        1055555

 االستهالك مجمع ى ح/ ال              1055555

0555555  *05 * %0/10 

  

 

 0510دٌسمبر  01



 من ح/ مصروف االستهالك       1055555

 االستهالك مجمع الى ح/                1055555

(0555555-1055555×)05% 

 0515ابرٌل  1

 0515الن االلة ٌتم استهالكها بحلول مارس  ال ٌوجد استهالك 

 

 من ح/ النقدٌة          500555

 االستهالك مجمع من ح/        0055555

 الى مذكورٌن                     

 ح/ االلة                 0555555

 مكاسب بٌع االلةح/               100555

 ج( 

 0511ٌونٌو  1

 من ح/ االراضً        8855555

 من ح/ المبانً       0055555

 الى ح/ النقدٌة                 15555555            

 0511دٌسمبر  01

 من ح/ مصروف االستهالك          100555

 االستهالك مجمع الى ح/                 100555

(0055555-555555/ )00 *0/10  

 0510دٌسمبر  01

 من ح/ مصروف االستهالك         050555

 االستهالك مجمع الى ح/         050555

(0055555-555555/)00 

  0501سبتمبر  1

 من ح/ مصروف االستهالك          105555

 االستهالك مجمع الى ح/                 105555              

(0055555-555555/)00  *8/10 



 

 ( 01555555% *00من ح/ النقدٌة )       0005555

 من ح/مجمع استهالك        0055555

 ح/ المبنى   0055555                       

 ح/ مكاسب بٌع المبنى         005555        

 

 ح/ النقدٌة  10005555

 ح/ االرض 8855555       

        ح/ مكاسب بٌع ارارض           5005555

05-8  

= (0اإلهالك )السنة صروفم  

          (55555 – 0555 )  

دوالر لكل سنة 0555=      ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

سنوات  8                 

(=0مصروف اإلهالك )السنة  

6000-(7000*3)=39000 

                            

دوالر لكل سنة 0085  =  
              

 
 

 

التغٌرات فً التقدٌرات وطرق االستهالك : –االستهالك  00-8  

دٌسمبر من  01المبانً واالالت وفً كل من الحالتٌن , تنتهً السنه المالٌة للشركه فً فٌما ٌلً حالتان تتعلقان باستهالك 

 كل عام

ه متبقٌة سنوات وبقٌم 8مٌلون وتم تقدٌر عمرها االفتراضً ب  0بمبلغ  0510ٌناٌر  1: تم إقتناءآله فً الحالة) أ(

.  0510طرٌقة القسط الثابت لحساب االستهالك . ونظرا النخفاض مستوى النشاط فً  . تستخدم الشركة 0550555

) أي سٌستمر استخدام االله حتى  0510قررت االداره تعدٌل تقدٌرها للعمر االفتراضً الى سنوات اضافٌه بداٌة من عام 

  0550555سنه ( وسوف تصبح القٌمه المتبقٌة 10, باجمالً  0508دٌسمبر  01

 قٌد الٌومٌه إلثبات االستهالك عن سنة 4950 :

 



          
           –         

8
  

 القٌد: 

مصروف أستهالك  \من ح 000055  

مجمع االستهالك  \إلى ح 000055                     

 قٌد الٌومٌه إلثبات االستهالك عن سنة 4959 :

0100555( = 0*000055)-0555555القٌمة الدفترٌة =   

 8     
  0 5              

 0 
مصروف االستهالك:     

مصروف أستهالك    \من ح  080055  

مجمع إهالك \إلى ح 080055                     

 

( أو 0÷8(:  نفس الحالة أ ماعدا أن الشركه تستخدم طرٌقة الرصٌد المتناقص حٌث تستخدم معدل استهالك )الحالة )ب

% 15.50أو سنه  0÷10% للسنتٌن األولتٌن ثم 00  

0510و  0510المطلوب : بالنسبه لكل حاله قم باعداد القٌود الالزمه الثبات االستهالك عن السنتٌن   

 

 قٌد الٌومٌه إلثبات االستهالك عن سنة 4950 :

105550555% = 00* 005550555مصروف االستهالك وفقا لطرٌقه القسط المتناقص =   

 القٌد: 

  مصروف استهالك \من ح 105550555

مجمع اسهالك \إلى ح 105550555                       

 قٌد الٌومٌه إلثبات االستهالك عن سنة 4959 :

005555= 00( *1555555-0555555= ) 0518مصروف االستهالك وفقاً للقسط المتناقص عام   

 

000555( = 005555+1555555)-0555555=  0510القٌمه الدفترٌه لعام   

000555%=  15.50*0005555=  0510 مصروف االستهالك لعام  

مصروف استهالك  \من ح 000555  

مجمع استهالك  \إلى ح 000555            
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اذا كان التبادل ذو جوهر تجاري. ب  

مذكورٌن: من                    

حـ/ مجمع االهالك                 10555    

حـ/ االراضً )بالقٌمة السوقٌة العادلة(                 80555    

إلى مذكورٌن:                  

   حـ/ المعدات                  05555

حـ/ النقدٌة     00555             

دفترٌة(ق 08555) -نقدٌة مدفوعة( 00555-ق سوقٌة لالرض  80555لبٌع )مكاسب من احـ/         0555               

 

.                          من مذكورٌن:ج  

نقدٌة مدفوعة( 00555ق دفترٌة + 08555حـ/ االراضً   )                10555     

10555حـ/ االراضً                 80555     

الى مذكورٌن:                              

حـ/ المعدات            05555              

حـ/ النقدٌة           00555              

10555  - 05555) ق دفترٌة  =   

 

 

 

 

 

 

 

عملٌات التبادل غٌر النقدي  290صفحة  8-20  

$ ملٌون منها 100$ . وقد تم تخصٌص مبلغ 005550555بمبلغ  0510قامت شركة لٌال بشراء أراضً ومبانً فً عام 

قدر العمر اإلفتراضً للمبنى بثالثٌن سنة وبدون قٌمة متبقٌة .لألراضً والباقً ٌخص المبانً. وفً تارٌخ الشراء   



, استبدلت الشركة تلك األراضً والمبانً مقابل حصولها على قطعة أرض غٌر مطورة ومبلغ نقدي  0500وفً عام 

العادلة $ ملٌون. بٌنما كانت القٌمة 500$ وقد قدرت القٌمة العادلة لألصلٌن المستغنً عنهما بمبلغ 1550555قدرة 

$ ملٌون .501لألرض التً تم الحصول علٌها   

وتستهلك شركة لٌال المبانً بطرٌقة القسط الثابت . وتتمثل سٌاسة الشركة فً تسجٌل مصروف استهالك لعامل كامل فً 

 سنة اإلقتناء . وعد اثبات أي مصروف لالستهالك فً سنة االستغناء عن األصل .

 المطلوب :

. بافتراض أن المعاملة ذات جوهر تجاري .0500لالزم إلثبات استبعاد األصلٌن فً عام إعداد قٌد الٌومٌة ا-أ  

. بافتراض أن المعاملة لٌست ذات جوهر تجاري .0500إعداد قٌد الٌومٌة الالزم إلثبات استبعاد األصلٌن عام  -ب  

 

 أ

من ح/ نقدٌة    1550555  
ح/ مجمع اإلهالك        0850555  

أراضًح/      501550555  

إلى ح/ معدات       005550555                 

ح/ أراضً            100550555                 

ح/ مكاسب بٌع            000850555                 

 

 

 ب

من ح/ نقدٌة    1550555  
ح/ مجمع إهالك        0850555  

ح/ أراضً      001050555  

إلى ح/ معدات  005550555                

ح/ أراضً       100550555                

 


