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 (ASPUجامعة الشام الخاصة )  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 / السنة األولى 2المحاسبة    
 2020/  2019: الثانيالفصل 

 أو غير المتداولة( التشغيميةطويمة األجل أو ) الثابتة األصولجرد : الثالثةالمحاضرة 
 االستهالك عمى األصول غير المتداولة تطبيق سياسة

 مقدمة:
احلرب االقتصادية؛ حرب مىارد، يتحقق االوتصار فيهاا ناه يرياق انراييفرس ي  ا يم 
دس نهقيمة املضافة. وي حال فقدان انرييفرس دخهىا جمال 

ِّ
تكىيه األصىل انرأمسانية املىن

 املفهىو املااد  نصصاىل  االحتمال ي ذنك االوتصار وانتكىيه.
ً
مه هىا حناكي حما  يا

  .انثابتة غري املتداونة
منشوةةااأل مو  ا  و ااسييطرةاألمواا اامماووا تات وتا: أواًل: مفهوم الموجودات الثابتة )األصول غير المتداولة(

)امووواسااممتووو  رةايااامفاووويل،الووولاعوووفا اام  وووا ا  ووو ااممنووو لياالالسيييتخدام ايييي العميييل،االميييدل الطوييييل األجيييل
 ألصول الثابتة:اي اسمّيات (، تنوع الم16رقم )ُيبّين الشكل  )المتوقعة من االستخدام(.االقت  داتااممعتقف اتا

األصول طويمة األجل

األصول التشغيمية

األصول غير المتداولة

التسمّيات المختمفة لمموجودات الثابتة

(  تصر )سيطرة تحت األموال الموضوعة 
منش ة األعمال عمى المدل الطويل األجل

لغر  االستخدام

وليس لممتاجرة أو البي 

يترت  عميها مصرو  تشغيمي غير نقد ، 
.ُيحدد بموج  طريقة االستهالك

جرد األصول الثابتة
(تطبيق سياسة االستهالك)

ا
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 بتطبيق سياسة استهالك األصول غير المتداولة ترتبط : مفاهيم أساسيةثانياً 
مو ايا و ااياااأل وا اواا وتااأل و لا،األ وا اامتشولا اتا،األ وا ااما فتوت)األ ا اغاورااممتدااموتاُتعّدا (1

االعووووووتاداتا)االعووووووتام رلا  وووووو اامموووووود ااموااوووووو ااأل وووووو اماوووووو :اا الت،ااألاوووووو ثااامت  اووووووزاتاامم تفاووووووت،ا
اامعا رات......امخ.اتقتنا  امنشةةااأل م  ااالقت  داتاملرضااعتادام  اللامزاامتانش و  ااالقت و د ا

اشيغيمية غيير نقدييةفقة تن)ادمل،ات  ر ،اا ن  ل.....امخل.ااترتبا   ااعتاداتااأل ا اامتشلا اتا
ُتعووربافم وورابااعووت ولااأل ووا اامتشوولا ات،اتت م  وو امنشووةةااأل موو  ااالقت وو داتالوولاعووفا ات قاووو ا

 المناا  االقتصادية المستقبمية.
ُاعّفورا و اامونق اانفقوتاتشولا اتاغاورانقداوت،اتتماو افمقودارا مولامصرو  استهالك األصول التشيغيمية: (2

امتوودرا لاامووذ ااوووريا  وو ااأل ووا ااما فتووتانتا ووتااالعووتاداتايااتووواراتاامت ناما اوو اام   وو تالوولافا ووتا
ُاعووّدام وورابااعووت ولااأل ووا ااما اتووتافما فووتاتازاوويات  فووتااأل وو ااموااوو ااوبشييكٍل رجرا يييااأل موو  .

 األ  ا   امداراامعمرااإلنت  لامت لااأل ا .
امفترةاامزمناتامتدل ااممن ليااالقت  داتانتا تااالعتاداتا)االعوتلو ايااالألصول الثابتة: العمر اإلنتاجي (3

االعووتام رلامو ووا اامتشوولا ات.افمعنوو اتاوور،اامفتوورةاامزمناووتاامااقعووتافووا اتوو راخاامفوود اف العووتاداتااتوو راخا
 انت   ااعتاداتااأل  ااما اتاللااإلنت ج.

العووت ولااممتوورا تااووو التوورةااالعووتاداتاامفع وولامو ووا ااما فتووتااامجميي  اسييتهالك األصييول التشييغيمية: (4
 .لامداراتاامم ماتاامتلااعُتاِدَتااوم  ااأل  اامتشلا ل)

 و ااما فوتالولان  اوتاامعمورااإلنتو  ل،اات وددافقاموتاا فتوتايااامقامتاامفاعاتااممقوّدرةاموالنفاية )الخردة(:  (5
 فنعفتام ااتام ات  فتااأل  ااما فت.

امعونا اامقاموتاامتولاُتوّفو ا  ا و اوراقوتااالعوت ولام ا وا اتمو ااالعوت ولااالقيمة القابمة لالسيتهالك: (6
 فا ا  متا :ا)امدار ل،اانمّاز

 :امقامتاامق ف تاموعت ولا=ات  فتااأل  ااما فتل.ا؛  متا دتاا ادانف اتاالحالة األولى( 
 :ااماردةل.ا-موعت ولا=ات  فتااأل  ااما فتاا  متاا ادانف اتا)امقامتاامق ف تاالحالة الثانية

 
ة القابميية المطمييو : تحديييد القيمييا.ماوورةا1 500 000تذاا  مووتايّ ات  فووتاامعووا راتاا:(1رقييم ) توضيييحي مثييال

االتالية: لالستهالك واق الحاالت
االااا داقامتافاعاتامقّدرةام عا راتاللان  اتاامعمرااإلنت  ل.ا:ىاألول الحالة

ا.............................................................................................................
امارة.ا200 000ا،تُقّدراامقامتاامفاعاتام عا راتاللان  اتاامعمرااإلنت  لافمف غا:ةالثاني الحالة

ا.............................................................................................................
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ام ات  فتاامعا رات.% 10تُقّدراامقامتاامفاعاتام عا راتاللان  اتاامعمرااإلنت  لافمعد اا:ةالثالث الحالة
ا.............................................................................................................

ُاوورادبام وورابااالعووت ول،ااُا ووددا  وو ايعوو ساوراقووتااالعووت ولااممتفعووتاموو اِقَفوو اقسييط االسييتهالك:  (7
 اإلدارةافعدااألاذافعا ااال تف راامعن  راامت مات:ا)ت  فتااأل  ااما فت،اامعمرااإلنت  ل،ااقامتاامنف اتل.

 :)امدار ل،ااتتما ااالعت ولاامعنا اعا عتااإلدارةاللات داداقعوامّا تُااطرق االستهالك: (8
A. .وراقتاامقعوااما فت 
B. وراقتام ماعايرق تاامعنااتل.وراقتاامقعوااممتن ق ا( 
C. .اوراقتاامقعوااممتزااد

D. .وراقتامعد ااالعتادات 
E. .وراقتامعد ا  تااإلنت ج 
F. .وراقتامعد اامنف ذ 
G. .اوراقتات  دةاامتقدار

 
امتعراوباف م عو ف تاامتولاتتع و ا: الثابتية )غيير المتداولية(الحسابات المتقابمة بخصوص جيرد األصيول  (9

قف  اقعوااالعت ول،اف العتن داتم اعا عتااالعت ول  امم ددة.اف إل را اتاامم  عفاتا نداتاف تااا 
 ا(، الحسابات المتقابمة بخصوص جرد األصول غير المتداولة:17ٌيبين الشكل رقم )

مجم  استهالك األصول الثابتة استهالك األصول الثابتة 

نفقة تشغيمية غير نقدية
(مدين)

الرصيد التراكمي لالستهالكات  
(دا ن)

ممخص الدخل
(األربا  والخسا ر)

الميزانية، وُيعر  
:بشكمين

:األول
اي جان  المطموبات 

:الثاني
اي جان  األصول  

مطروحًا من األصل الثابت

الحسابات المتقابمة بخصوص جرد األصول الثابتة

مبم  اإلقفال 
  

مبم  اإلثبات
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  )استهالك األصول غير المتداولة( استهالك األصول التشغيميةاي  طريقة القسط الثابت: ثالثاً 
ماوورة،ا مر وو اا600 000عووا راتات  فت وو ا،ااشووترتامنشووةةا فوورا ا1/1/2019بتيياري  ا(:2)توضيييحي رقييم مثييال 

 المطمو :اعناات،اتعت  لافوراقتاامقعوااما فت.ا4اإلنت  لا
 اامعنا ااعتن دًااتم اعنااتاامعمرااإلنت  ل.قعوااالعت ولات دادا

..................................................................................................... 
 االعت ول.ات دادانعفتا)ياامعد ل 

ا.....................................................................................................
 .ت داداقعوااالعت ولاامعنا ااعتن دًااتم امعد ااالعت ول 

ا.....................................................................................................
 ت دادا دا ااعت ولاامعا رات 

 صااي القيمة  مجم  االستهالك قسط االستهالك تكمفة السيارات العمر اإلنتاجي
اااا600 000ا1
اااا600 000ا2
اااا600 000ا3
اااا600 000ا4

 
  عيام خيالل رطهار األثر ايي الميزانيية، وايي حسيا  األربيا  والخسيا ر )ممخيص اليدخل(، ايي نهايية كيل

 العمر اإلنتاجي لألصل الثابت )السيارات(:
 اي نهاية العام األول:

 31/12/2019المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين

اا استهالك السيارات مصرو  150 000
 

 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبم  البيان المبم 

 
 

000 450 

اعا راتااا600ا000
ام مياي.اعا راتلا150ا000)

اا
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 اي نهاية العام الثاني:
 31/12/2020المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 

 البيان الدا ن البيان المدين
اا استهالك السيارات 150 000

 
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 
 
 

000 300 

اعا راتااا600ا000
ااام مياي.اعا راتلا300ا000)

 
 اي نهاية العام الثالث:

 31/12/2021المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين

اا السيارات أ. 150 000
 

 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبم  البيان المبم 

 
 

000 150 

اعا راتااا600ا000
ااام مياي.اعا راتلا450ا000)

 
 اي نهاية العام الراب :

 31/12/2022المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين

اا السيارات أ. 150 000
 

 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبم  البيان المبم 

 
 

0 

اعا راتااا600ا000
ااام مياي.اعا راتلا600ا000)
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معوداتاامار وادا،ايظ وراماوزا ااممرا عوتاممنشوةةاامشو تاامت  راوت31/12/2019فتو راخاا:(3)توضييحي رقيم مثال 
موو اامت  فووت،اا%10تُقوّدراقامت وو اامفاعاووتالوولان  اووتاامعمورااإلنتوو  لافمعوود ااماوورة.ا250 000اموودانً افمف ووغام تفاوتام

 المطمو :عنااً .اا%20اتعت  لافمعد ا
 امم تفاتت داداامعمرااإلنت  لام معداتا. 

ا.....................................................................................................
 م معداتاامم تفاتاامنف اتااممقّدرةاللان  اتاامعمرااإلنت  لت داداقامتا. 

ا.....................................................................................................
 امق ف تاموعت ولامم تفاتات داداقامتااممعداتا. 

ا.....................................................................................................
 .ت داداقعوااالعت ولاامعنا ااعتن دًااتم اعنااتاامعمرااإلنت  ل 

ا.....................................................................................................
 امعد ااالعت ول.قعوااالعت ولاامعنا ااعتن دًااتمت دادا  

ا.....................................................................................................
 ت دادا دا ااعت ولااممعداتاامم تفات 

العمر 
 اإلنتاجي

 تكمفة 
 المعدات

 نفاية 
 المعّدات

القيمة القابمة 
 لالستهالك

 قسط 
 االستهالك

 مجم 
 االستهالك 

 صااي
 القيمة

ااااا 250 000ا
ااااا 250 000ا
ااااا 250 000ا
ااااا 250 000ا
ااااا 250 000ا

 
  رطهار األثر ايي الميزانيية، وايي حسيا  األربيا  والخسيا ر )ممخيص اليدخل(، ايي نهايية كيل عيام خيالل

 (:معّدات مكتبيةالعمر اإلنتاجي لألصل الثابت )
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 نهاية العام األول: اي 
 31/12/2019المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 

 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. معدات مكتبية 45 000

 
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

 
000 205 

امعداتام تفاتا250ا000
ام مياي.امعداتال45ا000)
ا

اا

 
 نهاية العام الثاني: اي 

 31/12/2020المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. معدات مكتبية 45 000

 
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

 
000 160 

امعداتام تفاتا250ا000
ام مياي.امعداتال90ا000)
ا

اا

 
 نهاية العام الثالث: اي 

 31/12/2021المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. معدات مكتبية 45 000

 
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

 
000 115 

امعداتام تفاتا250ا000
ام مياي.امعداتال135ا000)
ا

اا
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 نهاية العام الراب : اي 

 31/12/2022المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. معدات مكتبية 45 000

 
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

 
000 70 

امعداتام تفاتا250ا000
ام مياي.امعداتال180ا000)
ا

اا

 
 نهاية العام الخامس: اي 

 31/12/2023المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. معدات مكتبية 45 000

 
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

 
000 25 

امعداتام تفاتا250ا000
ام مياي.امعداتال225ا000)
ا

اا

 
 ، اي استهالك األصول التشغيميةطريقة القسط المتناقص )مجموع أرقام السنوات(ثالثًا: 

االاُفووّداموو اي وو ات داووداقعوووااالعووت ولاالوو اوراقووتام موواعايرقوو تاامعووناات،اموو ات داوودانعووفتا)معوود لااالعووت ول
اال ام اا ل:ااممتن ق ا.اا عبامعد ااالعت ولاممتن ق 

 امعنااتاياا  اورا ااعتاداتاامق نا اامت مل:ا عبامق تاامنعفتا  اورا ا ميايرق تا 
 n (n  +1 / )2موع أرقام السنوات   مجاااااااااااااااااا

 اسنوات االستخدام السابقة لمعام الحالي. –العمر اإلنتاجي ال ام ا ل:ااا عبافعواامنعفت
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ت  فت وو اتالتا امت  راووتيظ ووراماووزا ااممرا عووتاممنشووةةا ّاوو  ا، 31/12/2019 فتوو راخ :(4رقييم ) مثييال توضيييحي
اتف ووغانف ات وو ااممقووّدرةالوولان  اووتاامعموورااإلنتوو  لاا،اعوونااتا4 مر وو ااإلنتوو  لااايياذا عممييت أنّ  ماوورة.ا3 50 000
اتعت  لافوراقتاامقعوااممتن ق ا)م ماعايرق تاامعنااتل.ااامارة.اا50 000

ا المطمو :
 ك المتناقص خالل العمر اإلنتاجي:االستهال  رعداد جدول 

.............................................................................................................

.............................................................................................................
ا.............................................................................................................

 صااي القيمة مجم  االستهالك قسط االستهالك معدل االستهالك القيمة القابمة لالستهالك تكمفة األثاث العمر اإلنتاجي

ااااا 3 50 000ا

ااااا 3 50 000ا

ااااا 3 50 000ا

ااااا 3 50 000ا

 
  األثر ايي الميزانيية، وايي حسيا  األربيا  والخسيا ر )ممخيص اليدخل(، ايي نهايية كيل عيام خيالل رطهار

 العمر اإلنتاجي لألصل الثابت )السيارات(:
 اي نهاية العام األول:

 31/12/2019المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين

اا أ. آالت 120 000
 

 31/12/2019بتاري  الميزانية الختامية 
 البيان المبم  البيان المبم 
ا
000 230 

اتالتاا350ا000
ام مي.اي.اعا راتال120ا000)

اا
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 اي نهاية العام الثاني:
 31/12/2020المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 

 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. آالت 90 000

 
 31/12/2020الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 
ا
000 140 

اتالتاا350ا000
ام مي.اي.اعا راتال210ا000)

اا

 
 اي نهاية العام الثالث:

 31/12/2021المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. آالت 60 000

 
 31/12/2021الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 
ا
000 80 

اتالتاا350ا000
ام مي.اي.اعا راتال270ا000)

اا

 
 اي نهاية العام الراب :

 31/12/2022المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 
 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. آالت 30 000

 
 31/12/2022الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 
ا
000 50 

اتالتاا350ا000
ام مي.اي.اعا راتال300ا000)

اا
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 اي نهاية الدورة المالية ألصول التشغيميةالتسويات الجردية لالخاصة ب : اإلجراءات المحاسبيةرابعاً 
اامت مات:اف ماوااتتتما ااإل را اتاامم  عفاتاللان  اتاامدارةاامم ماتا

 31/12امقااداام رداتافت راخا (1
 . و/ام ا اامدا ا) و/ااألرف حاااماع  رلاللاألاراتظ  را (2
ااممازاناتاامات مات.اللاألاراتظ  را (3
ماورة.الواذااا250 000امت  راوتاعوا راتافقاموتاامشو تااشترتامنشوةةا 1/1/2012فت راخاا(:5)توضيحي رقم مثال 

اعنااً .اا%25  متايّ اامعا راتاتعت  لافمعد ا
ا.31/12/2012اإلجراءات المحاسبية بتاري  ( 1 المطمو :

اا.31/12/2013المحاسبية بتاري   ( اإلجراءات2
 الحل:

 :31/12/2012اإلجراءات المحاسبية بتاري  الطم  األول: 
 :31/12/2012بتاري   القيود الجردية (1

 البييييييييان دا ن مدين
500 62 

ا
 

 
500 62 

 من حي/ أ. السيارات
 لى حي/ مجم  أ. سياراتر              

 استهالك السيارات رثبات    
500 62 

ا
 

 
500 62 

 ممخص الدخل( حي/أ.خ )أو  من حي/
 لى حي/ أ. سياراتر              

 استهالك السيارات رقفال    
 

 :(ممخص الدخل) األربا  والخسا ر حي/ اياألثر  (2
 31/12/2012المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 

 البيان الدا ن البيان المدين
اا سياراتأ.  62 500

 
 الميزانية الختامية  اياألثر  (3

 31/12/2012الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبم  البيان المبم 

500 187 
اعا راتا250ا000

ام مياي.اعا راتال62ا500)
ا

اا

ا
ا



 
32 

 

 :31/12/2013اإلجراءات المحاسبية بتاري  الطم  الثاني: 
 :31/12/2013بتاري   القيود الجردية (1

 البييييييييان دا ن مدين
500 62 

ا
 

 
500 62 

 من حي/ أ. السيارات
 لى حي/ مجم  أ. سياراتر              

 رثبات استهالك السيارات    
500 62 

ا
 

 
500 62 

 ممخص الدخل( حي/أ.خ )أو  من حي/
 لى حي/ أ. سياراتر              

 استهالك السيارات رقفال    
 

 :2013عن عام (ممخص الدخل) األربا  والخسا ر حي/ اياألثر  (2
 31/12/2013المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 

 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. سيارات 62 500

 
 : 31/12/2013األثر اي الميزانية الختامية بتاري   (3

 31/12/2013الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبم  البيان المبم 

000 125 
اعا راتا250ا000

ام مياي.اعا راتال125ا000)
ا

اا

ماورةانقودًا،الواذااا1 300 000اشوترتات ود ااممنشوآتاتموتافمف وغاا،1/1/2016افتو راخ(: 6مثال توضييحي رقيم )
 مارة.ا100 000عنااً ،ااتُقّدراامنف اتافمف غاا%20  متايّ اا متاتعت  لافوراقتاامقعوااما فتافمعد ا

 .31/12/2016بتاري  ( القيود الجردية 1المطمو : 
 .2016)ممخص الدخل( عن عام   خ.أ/ حي( رطهار األثر اي 2
 ولغاية نهاية العمر اإلنتاجي. 31/12/2016بيان رصيد اآللة اي الميزانيات من تاري  ( 3

 
 :31/12/2016الطم  األول: القيود الجردية بتاري  

 البييييييييان دا ن مدين
000 240 

ا
 

 
000 240 

 آالتمن حي/ أ. 
 آالتلى حي/ مجم  أ. ر              

 آالترثبات استهالك     
000 240 

ا
 

 
000 240 

 

 ممخص الدخل( حي/أ.خ )أو  من حي/
 آالتلى حي/ أ. ر              

 آالتاستهالك  رقفال    
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 :2016األربا  والخسا ر )ممخص الدخل(عن عام  حي/األثر اي  الطم  الثاني:
 31/12/2016المنتهية بتاري  المدة عن  أ.خحي/ 

 البيان الدا ن البيان المدين
اا آالتأ.  240 000

 
 ولغاية نهاية العمر اإلنتاجي. 31/12/2016رصيد اآللة اي الميزانيات من تاري   الطم  الثالث: رظهار

   31/12/2016رصيد اآللة بتاري: 
 31/12/2016الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

000 060 1 
اتالتا1ا300ا000

ام مياي.اتالتال240ا000)
اا

   31/12/2017رصيد اآللة بتاري: 
 31/12/2017الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

000 820 
اتالتاا1ا300ا000

ام مياي.اتالتال480ا000)
اا

   31/12/2018رصيد اآللة بتاري: 
 31/12/2018الختامية بتاري  الميزانية 

 البيان المبم  البيان المبم 

000 580 
اتالتا1ا300ا000

ام مياي.اتالتال720ا000)
اا

   31/12/2019رصيد اآللة بتاري: 
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

000 340 
اتالتاا1ا300ا000

ام مياي.اتالتال960ا000)
اا

   31/12/2020رصيد اآللة بتاري: 
 31/12/2020الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبم  البيان المبم 

000 100 
اتالتاا1ا300ا000

ام مياي.اتالتال1ا200ا000)
اا
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 خامسًا: التدريبات العممية
الوو اااما فتووتاير وودةااأل ووا ايظ ووراماووزا ااممرا عووتاإل وود ااممنشووآتا،31/12/2016 فتوو راخالتييدري  األول: 
ال:1/1/2014)مياامع تايّ ا مايااأل ا ااما فتتامشتراةامعً اللاامفا  اا تل:ا

 400 000 مجم  أ. سيارات 2 000 000 سيارات
 420 000 مجم  أ. حواسي  700 000 حواسي 

اتفّا افنتا تاام رداام  ر اللانفساامت راخام اا ل:
ا%اعنااً .10 فتافمعد الاتعت  لاامعا راتافما باوراقتاامقعوااما1
لاتعووت  لاام ااعووابافما ووباوراقووتام موواعايرقوو تاعوونااتااالعووتادات،ااُاقووّدراامعموورااإلنتوو  لام  ااعووابافووةرفيا2

اامارة.ا100 000عناات،ااتُقّدراامنف اتافمف غا
 .31/12/2016( القيود الجردية بتاري  1االمطمو :

 .2016أ.خ عن عام  حي/( رظهار أثر العمميات اي 2
 . 31/12/2016( رظهار أثر العمميات اي الميزانية الختامية بتاري  3
 الطم  األول:

 البييييييييان دا ن مدين
ا
ا
ا
 

ام ااممذ ارا  
ا و/اي.اعا رات

اي.ا ااعابا و/
اتم ااممذ ارا اااااااااااااا

ا و/ام مي.اي.اعا رات                 
ام مي.اي.ا ااعاباي/حااااااااااااااااا

ااعت ولااأل ا اغارااممتداامتارثبات
ا
ا
ا
 

ا
ا
ا
ا
ا
ا

اي.خا)م ا اامدا لا و/م ا
اتم ااممذ ارا اااااااااااااا

ا و/اي.اعا رات                 
اي.ا ااعاباي/حااااااااااااااااا

ااعت ولااأل ا اغارااممتداامتارقفال

 مسودة العمميات الحسابية:
.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 
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   الثاني:الطم
 31/12/2016المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 

 البيان الدا ن البيان المدين
اا أ. سيارات 
اا أ. حواسي  

 
 الطم  الثالث:

 31/12/2016الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبم  البيان المبم 

 
 
 

اعا راتااااااا2ا000ا000
ام مياي.اعا راتااالاااااااااااا)

اا

 
 
 

ا ااعاباااااااا700ا000
ام مياي.ا ااعابااالاااااااااا)

اا

 
اير دةا ع ف تامنشةةاامش تاامادمات:مازا ااممرا عتايظ راا،31/12/2017فت راخا التدري  الثاني:

 المعمومات الجردية البيان دا ن مدين

 وُتقيّدر نفايتيف ايي نهايية العمير اإلنتياجي ،% سينوياً 10بمعدل يستهمك األثاث  م. أ. األثاث – األثاث 9 500 50 000
 % من التكمفة األصمية.5بمعدل 

 م. أ. سيارات –سيارات  150 000 500 000

 ااذا عممت: ،متناقص بطريقة مجموع أرقام السنواتً تستهمك السيارات بمعدل 
% 10ُتقيّدر بمعيدل  العيام الخيامسالقيمة البيعية لمسيارات اي نهاية  (1

 .من التكمفة
   .1/1/2016اشتريت السيارات بتاري   (2

 .31/12/2017( القيود الجردية بتاري  1االمطمو :
 .2017أ.خ عن عام  حي/ ( رظهار أثر العمميات اي2
 . 31/12/2017( رظهار أثر العمميات اي الميزانية الختامية بتاري  3
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 الطم  األول:
 البييييييييان دا ن مدين

ا
ا
ا
 

ا 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
 

ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 الطم  الثاني:
 31/12/2017المدة المنتهية بتاري  عن  أ.خحي/ 

 البيان الدا ن البيان المدين
اا  
اا  

 
 الطم  الثالث:

 31/12/2017الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبم  البيان المبم 

 
 
 

ا
ا
ا
ا

اا

 
 
 

ا
ا
ا
ا

اا

 
 
 


