
(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

(1)المحاسبة المتوسطة   



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 انفصم انثايٍ 
 انعقاراث واَالث وانًعداث



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

:األهداف انخعهًٍٍت نهفصم   

وبأي قٌمة ٌجب , تحدٌد ما اذا كان ٌجب تضمن التكلفة ضمن العقارات واآلالت والمعدات •
 .تبوٌب التكلفة كأصل او كمصروف 

بما فً ذلك أثر التغٌٌرات فً التقدٌرات على احتساب , تطبٌق طرق مختلفة لبلستهبلك •
 .قٌمة االستهبلك 

وفهم معنى المكاسب , تطبٌق معاٌٌر االستبعاد أو التلخٌص من العقارات واآلالت والمعدات •
 .والخسائر المترتبة على االستبعاد 

 

تحلٌل المعامبلت التً تتم بمقابل غٌر نقدي وتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة لعملٌات التبادل غٌر •
 .النقدي 

 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

:االعتراف والقٌاس فً تارٌخ االقتناء   
 

ٌتطلب االعتراف بالعقارات واآلالت والمعدات فً تارٌخ االقتناء ضرورة اإلجابة عن 

ما هً التكالٌف التً ٌجب ان تعترف بها المنشأة كأصل؟ : السؤالٌن هما   

.وبأي من حسابات األصول ٌجب تسجٌل هذه التكلفة فٌه  
(مصدر التكلفة وغرضها)   

 
؟رسملتهماذا ٌجب على المنشأة   

تعنً رسملة التكلفة إثباتها بقائمة المركز المالً كأصل وٌنص معٌار المحاسبة الدولً رقم 

فً فقرته السابعة على ما ٌلً( 16)  



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

؟رسملتهماذا ٌجب على المنشأة   

تعنً رسملة التكلفة إثباتها بقائمة المركز المالً كأصل وٌنص معٌار المحاسبة 

فً فقرته السابعة على ما ٌلً( 16)الدولً رقم   

 ٌجب االعتراف بتكلفة احد بنود العقارات واآلالت والمعدات فقط اذا 

كان من المحتمل ان تتدفق للمنشأة منافع 

 اقتصادٌه مستقبلٌة ترتبط بهذا البند

وكانت التكلفة هذا البند ٌمكن قٌاسها 

.بطرٌقة ٌمكن الوثوق بها  



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 اآلالت والمعدات المبانً األراضً 

 تكلفة شراء اآلالت والمعدات  تكلفة شراء المبانً  تكلفة شراء االراضً

 ضرٌبة المبٌعات تكلفة تراخٌص البناء  تكلفة البحث عن الملكٌة 

 تكلفة النقل و التسلٌم تكلفة التصمٌم الرسوم القانونٌة

 تكلفة التركٌب تكلفة المسح الهندسً للموقع  الضرٌبة على النقل الملكٌة

 تكلفة االختبار تكلفة التشٌٌد تكلفة هدم المبانً المقامة علٌها

 تكلفة التدرٌب الخاص لتشغٌل اآللة  تكلفة فوائد قرض التشٌٌد المرسملة تكلفة تجهٌز االرض

 التكالٌف التً تتضمنها عادة لحسابات األراضً والمبانً واآلالت والمعدات



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

:بعض انًشاكم انًخعهقت بخكهفت األصىل   

تكلفة األصول التً ٌتم 

 إنشاؤها او تشٌٌدها ذاتٌا

تكلفة االقتراض لتموٌل تشٌٌد 

 األصول ذاتٌا



:حكهفت األصىل انخً ٌخى اَشاؤها او حشٍٍدها ذاحٍا/1  
.عُديا حقىو انشركاث ببُاء أو اَخاج عقاراحها واالحها ويعداحها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 المبلغ المعاملة

 ملٌون$ 300 (أراضً)شراء األراضً                                                                       -1

 ملٌون 1500 (بناء)المواد وتكلفة العمل والمصروفات اإلضافٌة                                          -2

 ملٌون 30 (  بناء)تكلفة تطوٌر العقار بما فٌها تكلفة التصمٌم المعماري                                -3

 ملٌون 150 (اراضً)تجهٌز الموقع                                                                         -4

والتسهٌبلت األخرى التً ٌطلبها مجلس المدٌنة , والمركز االجتماعً , المساحات الخضراء -5

 (أراضً او بناء)للموافقة على طلب التطوٌر                                                       

 

 ملٌون 200

 ملٌون سنوٌا$ 2 ( تشغٌل.م+ بناء )الرواتب اإلدارٌة                                                                -6

 ملٌون سنوٌا 1 (تشغٌل.م+ بناء )العاملٌن بمكتب التأجٌر                                                        -7

 ملٌون سنوٌا 1 (فتره. م+ بناء )التامٌن                                                                          -8

 ملٌون سنوٌا  60 (بناء)سنوات                           10متوسط تكلفة االقتراض خبلل التشٌٌد لمدة  -9

 التكالٌف المتعلقة بتطوٌر العقار لدى شركة إنفٌرمٌر

تجهٌز األرض او الموقع=  التربهتطهٌر   



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

لتموٌل تشٌٌد األصول ذاتٌا اإلقتراضتكلفة   2-2   
:ماٌلًعلى 8بالفقرة ( 23)معٌار المحاسبة الدولً رقم  وٌنص  

 

أو .إلقتناءالتً ٌمكن أن تهدف مباشرة  اإلقتراضتكلفة  رسملةٌجب على المنشأة 

.  وٌجب على. كجزء من تكلفة هذا األصل–تتوافر فٌه الشروط  –أو إنتاج أصل . تنشٌد

. األخرى كمصروف فً الفترة التً  تنفق فٌها اإلقتراضالمنشأة االعتراف بتكالٌف   

 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 

 

 

 

 

 

 

:المنتجة ذاتٌا االصولتكلفة   
 

, وفً حالة كان سعر  االصلبمدخل التكلفة الكلٌة فً حساب تكلفة  االخذداخلٌا, فً مثل هذه الحالة ٌتم  االصلقد تقوم بعض المنشأة بإنتاج 

من التكلفة ال ٌتم االعتراف بالمكاسب وفقاً لقاعدة التحفظ, أما حالة وجود خسائر إذا كان سعر السوق أقل من التكلفة ٌتم  اعلىالسوق 

. االعتراف بالخسائر بشرط أن ال ٌتجاوز مبلغ التكالٌف الصناعٌة الغٌر مباشرة   

 

 ص, وت  100,000مباشرة  اجورتكالٌف  و 200,000ذاتٌا وقد بلغت تكالٌف المواد المباشرة  االت احدىقام مصنع الخزف بإنتاج : مثال

المطلوب . لاير 30000بلغت  االلةغٌر مباشرة المخصصة على تلك  صمن التكالٌف المباشرة فً حٌن التكالٌف %20غٌر مباشرة متغٌرة

 تسجٌل قٌود الٌومٌة البلزمة فً دفتر الٌومٌة فً كل حالة من الحاالت التالٌة 
 

لاير  400,000القٌمة السوقٌة العادلة  ان 1   

لاير 290,000القٌمة السوقٌة العادلة  ان 2  
لاير320,000القٌمة السوقٌة العادلة  ان 3 -  

 
 
 
 
 
 
 

 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 إنفٌرمٌرالسٌنارٌوهات األربعة لمشروع التشٌٌد لدى شركة  8-3الشكل 

 طرٌقة التموٌل
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 تموٌل داخلً                                   اإلقتراضتموٌل عن طرٌق  

بتكلفه قدرها . بتشٌٌد مبنى انفٌرمٌر. تقوم شركة:  أ-1

وتنفق التكلفة بطرٌقة منتظمة . ملٌون1500$

عن طرٌق . سنوات والتً ٌتم تموٌلها 10.خبلل

.  ملٌون بمعدل$ .750قرض ٌبلغ متوسط رصٌده 
 .  : سنوٌا8. فائده

 

بتكلفة . بتشٌٌد المبنى إنفٌرمٌرتقوم شركة : ب-1

 10خبلل . منتظمة. ملٌون تنفق بصفة$1500قدرها

سنوات وتمول التكلفة داخلٌا من النقد المتاح وال توجد 
 .على  الشركة قروض جوهرٌة للتموٌل

بالتعاقد مع شركة ألفا  إنفٌرمٌرتقوم شركة : أ-2

وتقترض . ملٌون$2200العقارٌة بعقد قٌمته

ملٌون $750فً المتوسط . ألفا مبلغا ٌبلغ. شركة

: 8قدرة ( فائدة.) لتموٌل عملٌة التشٌٌد بمعدل
.سنوٌا  

بالتعاقد مع شركة بٌتا  إنفٌرمٌرتقوم شركة :ب-2

.  ملٌون وتقوم الشركة$2200قٌمته . العقارٌة بعقد

من أموالها المتاحة . بالسداد للشركة العقارٌة
.المتاحة داخلٌا  



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 المرسملةأمثلة على كٌفٌة حساب الفائدة  4-٨الشكل 

 (أ)الشركة  (ب)الشركة  (ج)الشركة 

0$  ألغراض تموٌل التشٌٌد. قرض 0$ 80$ ,000,000 

n/aX X9% n/aX معدل الرسملة 

0 
40,000,000 

7,200,000 

20,000,000 
0 
100,000,000 

 على قرض التشٌٌد. الفائدة
 قروض عامة استخدمت فً تموٌل التشٌٌد

X7% X7% X7% معدل الرسملة 

 الفائدة على القروض العامة المستخدمة فً التشٌٌد 7,000,000 1,400,000 2,800,000

إجمالً الفائدة على القروض التشٌٌد والقروض العامة  7,000,000 8,600,000 2,800,000
 التشٌٌد . المستخدمة فً

 (معطى)إجمالً الفائدة التً تحملتها الشركة  15,450,000 15,450,000 2,600,000

ٌمكن ردها . إجمالً الفائدة التً. = األقل من بٌن القٌمتٌن $7,000,000  8,600,000 $ $2,600,000
 لتموٌل عملٌة التشٌٌد



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 
 
 
 
 
 

:الرسملةفترة ( ج  
.تتوقف الرسملة عندما ٌكون األصل جاهزاً لئلستخدام فً الغرض الذي أنشئ من أجله، ولٌس المهم أن ٌبدأ فعبلً إستخدام األصل  

 

 

:االستبدال واالصبلحات( د  
ري جوهٌجب على المنشؤة اعتبار النفقات مصروفا اذا كانت ناتجة عن عملٌات صٌانة واصبلح عادٌة، بٌنما ترسمل إذا كانت ناتجة عن استبدال جزء 

.من االصل  

 الفائدة برسملة المتعلقة المحاسبٌة للمعاٌٌر ملخص  5-٨ الشكل

 الداخلً التموٌل تكلفة بالتشٌٌد مباشرة المرتبطة القروض تكلفة   المعٌار

ASPE اعتبارها أو رسملتها ٌمكن  ً   مصروفا اعتبارها او رسملتها ٌمكن مصروفا

IFRS كمصروف الفترة على تحمل ترسمل 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

يهٍىٌ دوالر، وكاَج انقًٍت اندفخرٌت نهًبُى  3يهٍىٌ دوالر، وبعد فخرة قايج باسخبدال سطح انًبُى بخكهفت  12شركت كًٍبرنً قايج بشراء يبُى بـ : مثال

.يٍ حكهفت انًبُى% 20وحقدر انشركت اٌ انسطح ًٌثم ،  %10يهٍىٌ دوالر،وكاَج َسبت االسخهالك  8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسبتدالكعملٌة  كٌمبرلًبشركة  22قٌد الٌومٌة البلزمان إلثبات عملٌة تطوٌر سطح المبنى 6-٨الشكل 

 % (10× 8000000)مجمع استهبلك المبنى  /ح 800000

   %(8,000,000x 20)  22سطح المبنى خسائراستبدال/ ح 1600000

   (بتكلفة المبنى)  22المبنى/  ح            2400000

  المنبى/ح    3000000

 النقدٌة/ ح        3000000



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

لو كانت شركة كٌمبرلً قد عالجت عملٌة استبدال السطح كعملٌة اصبلح, لكانت قد اعتبرت المبلغ بالكامل وقدره •

مما ٌؤدي إلى تخفٌض الدخل الخاضع للضرٌبة بنفس القٌمة, مع عدم وجود أي تأثٌر . ملٌون كمصروف$ 3
 .على المبانً بقائمة المركز المالً

 كعملٌة استبدال كٌمبرلًبشركة  22جدول معالجة سطح المبنى  7-٨الشكل 

 القٌمة الدفترٌة مجمع االهبلك التكلفة

 $8,000,000 $4,000,000 $12,000,000 ($بالدوالر )الرصٌد قبل استبدال السطح 

 (1,600,000) (800,000) (2,400,000) %(20)الجزء المتعلق بالسطح القدٌم : ٌطرح

 3.000.000 0 3,000,000 تكلفة السطح الجدٌد: تضاف

 $9,400,000 $3,200,000 $12,600,000 ($بالدوالر)الرصٌد بعد عملٌة االستبدال 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 :تكلفة التفكٌك، واإلزالة، وإعادة الوضع إلى ما كان علٌه( هـ .

الموقع فً نهاٌة فترة التشغٌل إلى الحالة  اعادةتتطلب عادة القوانٌن من الشركات التً تعمل فً مجال الصناعات التشغٌلٌة أو الثقٌلة 

وبالتالً . هذه التكالٌف المستقبلٌة ضرورٌاً للحصول على ترخٌص لعمل الشركة انفاقوٌعتبر . التً كان علٌها عند بدء أنشطة الشركة

تعالج كجزء من التكلفة األولٌة المتعلقة بالعقارات واآلالت والمعدات, كما ٌتم استهبلكها ضمن تكلفة هذه  انفإن هذه التكالٌف ٌجب 

 .األصول

 

 كعقارات وآالت ومعدات؟ المرسملةكٌف ٌجب أن تصنف المنشآت التكلفة : ثالثا

 وحدة القٌاس والتجزئة3-1
 :ماٌلً( 16)معٌار المحاسبة الدولً رقم ٌنص

 إستهبلكبالتكلفة اإلجمالٌة للبند ٌجب أن ٌتم . والمعدات تكون تكلفة جوهرٌة قٌاسا واالالتبنود العقارات  آحدكل جزء من :"43فقرة

 تكلفته بصفة مستقلة 

 

.  والمعدات مماثبل للعمر واالالتالعقارات . من أحد بنود. العمر االقتصادي وطرٌقة االستهبلك لجزء جوهري. قد ٌكون:  44فقرة 

عند تحدٌد مصروف . هذٌن الجزئٌٌن معا. تجمٌع. وبالتالً ٌجب.  االقتصادي وطرٌقة االستهبلك لجزء جوهري آخر لنفس البند 

 .االستهبلك



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

فً مجموعات االصولشراء 3-2  
 

فً عقد شراء موحد, والمشكلة هنا كٌف ٌتم توزٌع تكلفة الشراء على كل  االصولشراء مجموعة من  الىقد تقوم المنشأة 

القٌمة  اجمالًعلى  اصل, وفقا للمعاٌٌر الدولٌة ٌتم االعتماد على نسبة القٌمة السوقٌة العادلة لكل  حدىعلى  اصل

 السوقٌة العادلة للمجموعة 

 

:مثال  
لاير , وقد كانت القٌمة السوقٌة العادلة لكبل من  900,000قامت شركة الصفاء التجارٌة شراء قطعة أرض ومبنى بسعر 

 
 

لاير  600,000لاير ,  400,000المبنى على التوالً  واألرض      
 

عملٌة الشراء ؟ ألثباتقٌد الٌومٌة البلزم  اجراء: المطلوب  
 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

  القٌاس البلحق 3-3
   

التكلفة التارٌخٌة أم التكلفة الجارٌة: أساس القٌاس -1   

وٌمكن قٌاس القٌمة . التكلفة التارٌخٌة, أو القٌمة الجارٌة -بعض الطرق البدٌلة لقٌاس قٌمة العقارات واآلالت والمعدات بقائمة المركز المالً

.تكلفة اإلحبلل: الجارٌة بثبلثة أسس للقٌاس  

.والقٌمة فً االستخدام , وصافً والقٌمة الممكن تحقٌقها  

 

ٌستخدم هذا األساس لقٌاس التكلفة األصلٌة لشراء أو تشٌٌد األصل وٌحسب االستهبلك على مدار : التكلفة التارٌخٌة -1  
. العمر االفتراضً لؤلصل  

:هذه المقاٌٌس بإحداوٌمكن قٌاسها : القٌمة الجارٌة  2-  

.لبلصل االنتاجٌةالقدرة  إلستبدالمقاسه بوحدات النقد البلزمة  االصلوهً قٌمة  -(التكلفة االستبدالٌة)تكلفة اإلحبلل    أ-
.االصلبمقدار التدفقات النقدٌة التً ٌوقعها المشروع من مخرجات هذا  االصلوتقٌس قٌمة : القٌمة فً االستخدام  -ب   

بعد خصم أي تكلفة للتخلص من  االصلوهو المبلغ الذي ٌمكن الحصول علٌه من بٌع : صافً القٌمة الممكن تحقٌقها-ج  
   االصل

 
.وتعتبر المقاٌٌس الثبلثة للقٌمة الجارٌة واحدة فً حالة السوق الكاملة فقط/ مبلحظه  



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 

و التعبٌر الصادق الحٌادة/2  

   

: التكلفة التارٌخٌة اساساالستهبلك فً ظل /3  

وٌعبر االستهبلك عن تخصٌص التكالٌف على . االستهبلك هو عملٌة منتظمة لتوزٌع تكلفة األصل الثابت على فترات عمره االفتراضً

.الفترات التً تحققت خبللها المنافع  

 قٌد التسوٌة إلثبات االستهبلك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إثبات االستهبلك قٌد

XX مصروف استهبلك/ حـ 

XX (األصل نوع)مجمع استهبلك / حـ   



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

:العوامل المؤثرة على تحدٌد مصروف االستهبلك  
(.الخردة)ٌتمثل فً تكلفة األصل مطروحاً منها القٌمة المتبقٌة : لئلستهبلكالمبلغ االجمالً القابل /1  

 

.لئلستخدامهً الفترة الزمنٌة التً ٌتوقع أن ٌكون األصل خبللها متاحاً : اإلستهبلكفترة /2  

 

هناك ثبلث طرق : اإلستهبلكطرٌقة /3  
لئلستهبلكٌتم فٌه تخصٌص القٌمة القابلة * القسط الثابت*  

 بالتساوي خبلل سنوات العمر االفتراضً لؤلصل

=
قٌمة الخردة−التكلفة
 العمر االفتراضً

 

*المتناقص(القسط)الرصٌد*  

) المتناقص الرصٌد معدل × الفتر بداٌة فً الدفترٌة القٌمة ) 
كنسبة ثابتة من القٌمة الدفترٌة لؤلصل اإلستهبلكٌتم فٌها تحدٌد   

 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 

 تابع طرق االستهبلك:
 

*وحدات اإلنتاج*  
بنسبة الكمٌة المنتجة إلى إجمالً الطاقة اإلنتاجٌة المقدرة لؤلصل  لئلستهبلكتقوم بتوزٌع القٌمة القابلة   

 

متوسط تكلفة الوحدة1  
خردة – تكلفة 

 انتاجها متوقع وحدات
= 

 

=مصروف االستهبلك 2  

السنوٌة االنتاجٌة الطاقة  متوسط استهبلك الوحدة×

 

 
 

 
 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )االولالجزء "محاسبة متوسطة   

:مثال  

سنوات أو ألف  5بـ المشتراةوٌقدر العمر لآللة . محل آلة مماثلة انتهى عمرها االفتراضً  الحبللهادوالر  الف 120بشراء آلة بمبلغ  ماكٌنزيقامت شركة 

تستخدم الشركة معدل استهبلك . وحدة  900 باجمالًسنوات على التوالً  5فً ( 150,200,250,250,50)بلغت  انتاجهاالوحدات التً تم .وحدة   

.باستخدام الرصٌد المتناقص% 40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (اإلستهبلكمجمع  -التكلفة = )القٌمة الدفترٌة    اإلستهبلك

القسط الثابت / ط السنة

 سنوات 5

الرصٌد / ط

 المتناقص

وحدات / ط

 اإلنتاج

 

 القسط الثابت

الرصٌد 

  المتناقص

 

 األنتاجوحدات 

0 - - - 120 120 120 

1 20 48 15 100 72 105 

2 20 28.8 20 80 43,2 85 

3 20 17.3 25 60 25.9 60 

4 20 5,9 25 40 20 35 

5 20 0.0 5 20 20 30 

 90 100 100 اجمالً 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 :أثر التغٌٌر فً التقدٌرات على االستهبلك-4
والتً تستخدم فً حساب االستهبلك هً مجرد ( التكلفة القابلة لبلستهبلك, والعمر االفتراضً, ونمط االستهبلك)تعتبر العوامل الثبلث 

 .أفضل تقدٌرات مستقبلٌة لئلدارة فً تارٌخ اقتناء األصل
 وٌمكن تعدٌل أي من هذه التقدٌرات إذا توافرت معلومات أفضل

 ”تغٌٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة " وتعتبر هذه التغٌٌرات 

 

كل حالة مستقلة عن الحالتٌن )فً المثال السابق قد قامت بإجراء التغٌٌرات الثبلثة التالٌة فً التقدٌرات  ماكٌنزيشركة  انافترض 

 (:األخٌرتٌن
 
 .أربع سنوات الىقامت الشركة بتخفٌض العمر االفتراضً لآللة من خمس سنوات  2خبلل السنة  –طرٌقة القسط الثابت •
بما ٌعكس العمر % 30 الى% 40قامت الشركة بتخفٌض معدل االستهبلك من  3خبلل السنة  –طرٌقة الرصٌد المتناقص •

 .  االفتراضً بطرٌقة أفضل
تنتجها اآللة,  انكانت قد غالت فً تقدٌر عدد الوحدات التً ٌتوقع  انهاوجدت الشركة  4خبلل السنة  –طرٌقة وحدات اإلنتاج •

 . وحدة 1000وحدة بدال من  920وقررت تعدٌل تقدٌرها لعدد الوحدات اإلجمالً لٌكون 
  
 
 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 

 

 

 
( :$القٌم باأللف ) بعد تغٌٌر التقدٌرات  ماكٌنزيجدول االستهبلك آللة شركة ●   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 القٌمة الدفترٌة االستهبلك

 (مجمع االستهبلك–التكلفة )
  

طرٌقة القسط الثابت  السنة

 سنوات 5على 

بطرٌقة الرصٌد 

 المتناقص

بطرٌقة 

 وحدات اإلنتاج

وحدات  الرصٌد المتناقص القسط الثابت

 اإلنتاج

0 - - - 120,0 120,0 120,0 

1 20,0 48,0 15,0 100,0 72,0 105,0 

2 20,0 21,6 20,0 80,0 50,4 85,0 

3 30,0 15,1 25,0 50,0 35,3 60,0 

4 30,0 10,6 31,25 20,0 24,7 28,75 

5 - 4,7 6,25 20,0 20,0 22,50 

 - - - 97,50 100,0 100,0 اإلجمالً



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 :إٌضاحات على الحل● 
 4ونفسه بالنسبة للسنة , للسنة  30= سنة 2( +  20 –80) =  3استهبلك السنة -1
 :   15,1% = 30×  50,4=  3السنة :  21,6% = 30×  72=  2استهبلك السنة -2

 :   6, 10% = 30×  35,3=  4السنة 

=   4,7او  7,4األقل من بٌن ( = التكلفة القابلة لبلستهبلك الباقٌة ) او % ( 30× 24,7) األقل من بٌن =  5السنة 
4,7   

 :  للوحدة  0,125=  320÷ (  20 –60) =  5و  4االستهبلك للوحدة عن السنتٌن -3

 :   31,25= وحدة  250×  0,125=  4استهبلك السنة 
 6,25= وحدة  50×  0,125=  5استهبلك السنة 

 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 :العقارات واآلالت والمعدات( أو التخلص من)استبعاد  - 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فً مثل هذه الحالة ٌتم المقارنة بٌن قٌمة البٌعة لؤلصل الثابت مع العمر الدفترٌة فً تارٌخ البٌع 
 .والفرق ٌعتبر مكاسب أو خسائر التخلص من األصل, وٌثبت الفرق فً قائمة الدخل

 خسائر

 :من مذكورٌن        

XX     النقدٌة/ حـ 

XX     مجمع استهبلك األصل/ حـ 

XX     خسائر بٌع األصل/ حـ 

              XX     األصل/ إلى  حـ 

 مكاسب

 :من مذكورٌن        

XX     النقدٌة/حـ 

XX     مجمع استهبلك األصل/حـ 

 :إلى مذكورٌن                  

          XX      األصل/حـ 

          XX      مكاسب بٌع األصل/حـ 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

يعايالث انخبادل غٍر انُقدي -6  
 اسخبدال األيىال انثابخت 

 1-6الحاالت العامة
(للتبادل جوهر تجاري)  

 2-6الحاالت االستثنائٌة
(التبادل بدون جوهر تجاري)  

• القٌمة العادلة لؤلصل المتنازل عنه او = األصل الجدٌد : ت
وٌفضل األخذ , القٌمة العادلة لؤلصل الجدٌد اٌهما اكثر دقة 

اذا كان األصبلن ( القدٌم)بالقٌمة العادلة لؤلصل المتنازل عنه 
.ٌمكن قٌاسهما بنفس الدقة  

• القدٌم. لبلصل الدفترٌه القٌمه=تكلفة األصل الجدٌد   

•    فً حالة وجود نقدٌة

• المدفوعة النقدٌة+للقدٌمالدفترٌة . قٌمة=األصل الجدٌد . تكلفة-1  

المستلمة. النقدٌة-قٌمة الدفترٌة للقدٌمة. =الجدٌد. األصل. تكلفة -2  

 

فً حالة حصول المنشأة على نقدٌة البد من اخذها بعٌن االعتبار فً اثبات تقٌم األصل الجدٌد فً : مبلحظة مهمة *

.قائمة المركز المالً  



 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 قٌد استبدال الحاالت االستثنائٌة  قٌود الحاالت العامة 

 قٌد االستبدال الحالة

      القٌمة ˂ القدٌم او الجدٌد  لبلصلالقٌمة العادلة 

 للقدٌمدفترٌة 

 (مكاسب استبدال)

 
xx 
xx 
 
 
xx 
xx 

 من مذكورٌن

 األصل الجدٌد            /حـ 

 مجمع استهبلك القدٌم/حـ 

 الى مذكورٌن  

 األصل القدٌم /حـ  

 مكاسب استبدال/حـ  

 

القٌمة > أو الجدٌدالقدٌم  لبلصلالقٌمة العادلة 

 القدٌم  لبلصل   الدفترٌة 

 (خسائر استبدال)

 
xx 
xx 
 
xx 
xx 

 من مذكورٌن 

 األصل الجدٌد/حـ  

مجمع استهبلك /حـ   

 األصل القدٌم 

 خسائر استبدال /حـ   

 األصل الجدٌد/ الى حـ

 قٌد االستبدال 

 
xx 
xx 
 
xx 

 من مذكورٌن 

       لبلصلقٌمة دفترٌة )الجدٌد األصل /حـ   

 (القدٌم

 مجمع استهبلك األصل القدٌم /حـ   

 

 األصل القدٌم / حـالى                



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 مثال 

تبادل جوهري -1  
وتتمٌز القوارب من هذا النوع بأن تشغٌلها موسمً  32 اخربقارب  36القارب  بإستبدال النانوفً عملٌة التبادل الثانٌة, قامت شركة 

هذا القارب تبلغ  انوتعتقد الشركة  70,000ومجمع استهبلكه 200,000مبلغ  36وتبلغ تكلفة القارب . وتتسم بحساسٌتها ألسعار الوقود

  اإلستبدالعملٌات بٌع لمثل هذا النوع  ,  وكانت هناك عملٌة بٌع منذ شهرٌن قبل تارٌخ  اي, ولكن لم تتم 150,000قٌمته السوقٌة

. 140,000فً نفس المدٌنة بمبلغ  32لقارب  مماثل لذلك من النوع   
 

:القٌد  

32القارب الجدٌد/ حـ140,000  

36مجمع استهبلك قارب / حـ70,000  

36قارب /حـ200,000                    

  اصولمكاسب استبدال / حـ10,000                    

 

. بالقٌمة العادلة لؤلصل الجدٌد ألنها أكثر دقه االخذٌتم / مبلحظه  
 



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

تبادل جوهري مع وجود نقدٌة -2  
 

.نقدا فً عملٌة التبادل $ 15000أٌضا مبلغ  إستلمت ناناٌموأن شركة  إفترض  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

النقدٌة /حـ              15000      

     32باٌبلٌنرالقارب / حـ            140000      

36 دٌوفرالقارب  إستهبلكمجمع /حـ                70000    

36 دٌوفرقارب  /ح200000            

األصول  إستبدالمكاسب / حـ  25000                           

   



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

تبادل غٌر جوهري -3  

. القوارب التً تمتلكها تقرٌبا انواعلتقلٌل من  37 بٌنٌتونوع  اخربقارب  36 دٌوفورباستبدال قارب من نوع  ناناٌموقامت شركه   
 37 بٌنٌتوتاجر القارب من النوع  ناناٌموبعد عملٌه التبادل تنوي شركه ( قدم 37 و 36) و كبل النوعان من نفس الحجم تقرٌبا   

  دٌوفورتبلغ تكلفه القارب من النوع  وفً الٌوم $  500الذي ٌبلغ  و 36 دٌوفورالقارب من النوع  بهبنفس السعر الذي كانت تؤجر 
155000$عن قوارب مثٌلة بسعر   االعبلنبٌنما ٌتم $ 70000ومجمع استهبلكه $  200000فً سجبلت شركه ناناٌمو 36  

 

 متماثلةتعتبر عملٌه التبادل هذه عملٌه تبادل بدون جوهر تجاري نظرا لكون قدرة كل من القاربٌن على تولٌد التدفقات النقدٌة 

القارب )من القاعدة العامة وذلك باستخدام القٌمة الدفترٌة لؤلصل المستغنى عنه  خاصهو ٌترتب على ذلك تسجٌل المعاملة كحاله  

 (:36 دٌوفورمن النوع 

 

                     37 بٌنٌتوالقارب / ح          130000          

        36استهبلك القارب دٌوفورمجمع /ح           70000          

  
   التكلفة      -36 دٌوفورالقارب /ح         200000                             



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

(ASPE) ومعاٌٌر المحاسبة للمشروعات الخاصة     (IFRS) الفروق الرئٌسة بٌن المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً. ز  

معاٌٌر المحاسبٌة للمشروعات الخاصة  (IFRS)ولٌة للتقرٌر المالً المعاٌٌر الد الموضوع

(ASPE) 

تكلفه االقتراض المرتبطة مباشره بال اقتناء  رسمله  تتم رسملة الفائدة

 العقارات و اآلالت و المعدات اوتشٌٌد
تكلفه  ترسملللمنشاة حق فً اختٌار بٌن ان 

او التشٌٌد   الفائدة المرتبطة مباشر باقتناء

العقارات و اآلالت و المعدات على االصول 

ٌحمل على الفترة عند   او اعتبارها مصروفا  ذاته

حدوثها مع ضرورة االفصاح عن المبلغ الذي تم 

 رسملته
 

التكلفة المنفقة على بنود عقارات و 

 آالت و المعدات قائمة
ٌجب التمٌٌز بٌن تكلفة االستبدال و تكلفه االصبلح حٌث تتم 

االستبدال مع استبعاد القٌمة الدفترٌة لؤلصل   رسملة تكلفة

فٌتم اعتبارها مصروفا ٌحمل   المستبدل اما تكلفه االصبلح

 الفترة التً تحدث فٌها  على

بٌن تكلفه التحسٌن و الصٌانة حٌث   ٌتم التمٌٌز

تتم رسملة التكلفة التحسٌن بٌنما تعالج تكلفة 

 كمصروف  الصٌانة

ٌتم قٌاس العقارات و اآلالت و المعدات اما بنموذج التكلفة  اساس القٌاس 

 التارٌخٌة او بنموذج اعادة التقوٌم
تظهر العقارات و اآلالت و المعدات و بتكلفتها 

 معدلة بمجمع االستهبلك


