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 (ASPUامعة الشام الخاصة )ج  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 األولى/ السنة  2المحاسبة    
 2020 / 2019 :الثانيالفصل 

 االستهالك الجزئي لألصول الثابتة )غير المتداولة( :الرابعةالمحاضرة 
 مقدمة
سياسةة اسةتهالك عند حيازة )شراء( األصول الثابتة )غير المتداولة( دورًا هاماًا وحيوياًا عناد تقبيا   التوقيتيمعب 

 وُنمّيز بين: األصول غير المتداولة.
 .الحيازة الكمية لألصل غير المتداول خالل الدورة المالية 
 .الحيازة الجزئية لألصل غير المتداول خالل الدورة المالية 

ح الحيةةازة الكميةةة والجزئيةةة لألصةةل الثابةةت غيةةر المتةةداول ةنةةد اتبةةاع سياسةةة االسةةتهالك مالحظةةة: سةةيتم إيضةةا
 بطريقة القسط الثابت فقط.

 
 أواًل: الحيازة الكمية لألصل غير المتداول خالل الدورة المالية:

تةاري  الحيةازة خالل الدورة المالية من  بالكامل ُيقّب  قسق االستهالك في حال حيازة األصل الثابت غير المتداول
 يحتسب قسق االستهالك بموجب المعادلة التالية: )الشراء( حتى نهاية الدورة المالية.

 12ةدد األشهر من تاري  الشراء / × معدل االستهالك × قسط االستهالك = تكمفة األصل الثابت 
 أو

 12ةدد األشهر من تاري  الشراء / × اإلنتاجي قسط االستهالك = تكمفة األصل الثابت / العمر 
 

أظهار ميازان المراجعاة لمنشابة جباران التجارياة رصايدًا لحسااب ، 31/12/2019 بتااري (: 1مثال توضيحي رقم )
 بتاري  بالكامل األثاث مشترىو سنويًا،  % 10ُيستهمك األثاث بمعدل فإذا ةممت:  ليرة. 600 000 األثاث بمبمغ

1/9/2019. 
 .31/12/2019( القيود الجردية بتاري  1المطموب: 

 .2019ةن ةام  (الدخل ممخص) خ.أ/ حة( إظهار أثر العمميات في 2
 .31/12/2019 ( إظهار أثر العمميات في الميزانية الختامية بتاري 3
    .31/12/2020( إظهار أثر العمميات في الميزانية الختامية بتاري  4
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آليةة احتسةاب أسةتهالك األصةل الثابةت )األثةاث(، فةي جةال الحيةازة الكميةة خةالل الةدورة (، 18ُيبّين الشكل رقةم )
 المالية:

تاري  الشراء
1/9/2019

تاري  الجرد
31/12/2019

000 600
رصيد األثاث 
الظا ر في 
ميزان المراجعة

بداية الدورة المالية
1/1/2019

000 600
تكمفة األثاث 

الجديد 
(الُمشتر )

0
تكمفة األثاث 

القديم
(الُمدّور)

الموجود سابقاً 

أشهر 4

 20 000= 12/  4× % 10×  600 000= استهالك األثاث

 
 :31/12/2019بتاري   القيود الجردية (1

 البيةةةةةةةان دائن مدين
000 20 

 
 

 
000 20 

 

 األثاثمن حة/ أ. 
 األثاثلى حة/ مجمع أ. إ              

 األثاثإثبات استهالك     
000 20 

 
 

 
000 20 

 

 ممخص الدخل( حة/أ.خ )أو  من حة/
 األثاثلى حة/ أ. إ              

 األثاثاستهالك  إقفال    
 

 :2019(ةن ةام ممخص الدخل) األرباح والخسائر حة/ فياألثر  (2
 31/12/2019المدة المنتهية بتاري  ةن  أ.خحة/ 

 البيان الدائن البيان المدين
   األثاثأ.  20 000
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 : 31/12/2019األثر في الميزانية الختامية بتاري   (3
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبمغ البيان المبمغ

000 580 
 األثاث  000 000

 األثاثمجمع أ.  (00 000)
  

 
 : 31/12/2020األثر في الميزانية الختامية بتاري   (4

 31/12/2020الختامية بتاري  الميزانية 
 البيان المبمغ البيان المبمغ

000 520 
 األثاث  000 000

 األثاثمجمع أ.  (00 000)
  

 
 لألصل غير المتداول خالل الدورة المالية: الجزئية: الحيازة ثانياً 

إضااافة إلااء جاازء وجااود جاازء ماان األصاال الثاباات مشااترى خااالل الاادورة الماليااة، ُيقّباا  قسااق االسااتهالك فااي حااال 
 موجود )مدور( سابقًا عمء مرحمتين وف  اآلتي:

قسةةط االسةةتهالك الجديةةد مةةع األخةةذ بعةةين االةتبةةار ةةةدد األشةةهر مةةن تةةاري  الشةةراء حتةةى نهايةةة الةةدورة  (1
 المالية.

 قسط االستهالك القديم ةن كامل الدورة المالية. (2
 ك القديم.قسط االستهالك الجديد + قسط االستهال قسط االستهالك المحدد =  (3

 
 األرصدة التالية:أظهر ميزان المراجعة لمنشبة جبران التجارية ، 31/12/2019 بتاري (: 2مثال توضيحي رقم )

 مجمع أ. األثاث 78 000 األثاث 600 000
 مشاااترى بتااااري  ،ليةةةرة 210 000تكمفتااا   أثااااثهنااااك أّن و سااانويًا،  % 10ُيساااتهمك األثااااث بمعااادل فةةةإذا ةممةةةت: 

1/9/2019. 
 .31/12/2019( القيود الجردية بتاري  1المطموب: 

 .2019ةن ةام  (الدخل ممخص) خ.أ/ حة( إظهار أثر العمميات في 2
 .31/12/2019( إظهار أثر العمميات في الميزانية الختامية بتاري  3
 .31/12/2020( القيود الجردية بتاري  4
 .2020ةن ةام  (الدخل ممخص) خ.أ/ حةإظهار أثر العمميات في  (5
 .31/12/2020( إظهار أثر العمميات في الميزانية الختامية بتاري  6
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(، آلية احتساب أستهالك األصل الثابةت )األثةاث(، فةي جةال الحيةازة الجزئيةة خةالل الةدورة 19ُيبّين الشكل رقم )
 المالية:

تاري  الشراء
1/9/2019

تاري  الجرد
31/12/2019

000 600
رصيد األثاث 
الظا ر في 
ميزان المراجعة

بداية الدورة المالية
1/1/2019

000 210
تكمفة األثاث 

الجديد 
(الُمشتر )

000 390
تكمفة األثاث 

القديم
(الُمدّور)

الموجود سابقاً 

أشهر 4

 39 000% =                    10× 390 000= استهالك األثاث القديم 
   7 000=         12/  4× % 10× 210 000= استهالك األثاث الجديد 
46 000=                                          استهالك األثاث بالكامل 

أشهر 12
العام ب كمم 

 
 :31/12/2019بتاري   القيود الجردية (1

 البيةةةةةةةان دائن مدين
000 46 

 
 

 
000 46 

 

 األثاثمن حة/ أ. 
 األثاثلى حة/ مجمع أ. إ              

 األثاثإثبات استهالك     
000 46 

 
 

 
000 46 

 

 ممخص الدخل( حة/أ.خ )أو  من حة/
 األثاثلى حة/ أ. إ              

 األثاثاستهالك  إقفال    
 

 :2019(ةن ةام ممخص الدخل) األرباح والخسائر حة/ فياألثر  (2
 31/12/2019المدة المنتهية بتاري  ةن  أ.خحة/ 

 البيان الدائن البيان المدين
   األثاثأ.  46 000
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 : 31/12/2019األثر في الميزانية الختامية بتاري   (3
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبمغ البيان المبمغ

000 476 
 األثاث  000 000

 األثاثمجمع أ.  (401 000)
  

 
 :31/12/2020القيود الجردية بتاري   (4

 البيةةةةةةةان دائن مدين
000 60 

 
 

 
000 60 

 

 األثاثمن حة/ أ. 
 األثاثلى حة/ مجمع أ. إ              

 األثاثإثبات استهالك     
000 60 

 
 

 
000 60 

 

 ممخص الدخل( حة/أ.خ )أو  من حة/
 األثاثلى حة/ أ. إ              

 األثاثاستهالك  إقفال    
 

 :2020(ةن ةام ممخص الدخل) األرباح والخسائر حة/ فياألثر  (5
 31/12/2020المدة المنتهية بتاري  ةن  أ.خحة/ 

 البيان الدائن البيان المدين
   األثاثأ.  60 000

 
 : 31/12/2020األثر في الميزانية الختامية بتاري   (6

 31/12/2020الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبمغ البيان المبمغ

000 416 
 األثاث  000 000

 األثاثمجمع أ.  (401 000)
  

 
 ير المتداول خالل الدورة المالية في حال وجود نفايةالحيازة الكمية لألصل غثالثًا: 

فةي حةال وجةود  خاالل الادورة المالياة بالكامةلُيقّب  قسق االستهالك فاي حاال حياازة األصال الثابات غيار المتاداول 
يحتسااب قسااق  تةةاري  الحيةةازة )الشةةراء( حتةةى نهايةةة الةةدورة الماليةةة.ماان  نفايةةة، ةمةةى القيمةةة القابمةةة لالسةةتهالك،

 االستهالك بموجب المعادلة التالية:
 12ةدد األشهر من تاري  الشراء / × معدل االستهالك × النفاية(  –األصل الثابت قسط االستهالك = )تكمفة 

 أو
 12ةدد األشهر من تاري  الشراء / × النفاية( / العمر اإلنتاجي  –قسط االستهالك = )تكمفة األصل الثابت 
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التجارياة رصايدًا لحسااب أظهار ميازان المراجعاة لمنشابة جباران ، 31/12/2019 بتااري  (:3مثال إيضةاحي رقةم )
من % 10سنويًا، وتُقّدر نفايت  بمعدل  % 10ُيستهمك األثاث بمعدل فإذا ةممت:  ليرة. 600 000 األثاث بمبمغ

 .1/9/2019 التكمفة، واألثاث مشترى بالكامل بتاري 
 .31/12/2019( القيود الجردية بتاري  1المطموب: 

 .2019ةن ةام  (لدخلا ممخص) خ.أ/ حة( إظهار أثر العمميات في 2
 .31/12/2019( إظهار أثر العمميات في الميزانية الختامية بتاري  3
 .31/12/2020( إظهار أثر العمميات في الميزانية الختامية بتاري  4

 
 :31/12/2019بتاري   القيود الجردية (1

 البيةةةةةةةان دائن مدين
000 18 

 
 

 
000 18 

 

 األثاثمن حة/ أ. 
 األثاثلى حة/ مجمع أ. إ              

 األثاثإثبات استهالك     
000 18 

 
 

 
000 18 

 

 ممخص الدخل( حة/أ.خ )أو  من حة/
 األثاثلى حة/ أ. إ              

 األثاثاستهالك  إقفال    
 

 :2019(ةن ةام ممخص الدخل) األرباح والخسائر حة/ فياألثر  (2
 31/12/2019المدة المنتهية بتاري  ةن  أ.خحة/ 

 البيان الدائن البيان المدين
   األثاثأ.  18 000

 
 : 31/12/2019األثر في الميزانية الختامية بتاري   (3

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

000 582 
 األثاث  000 000

 األثاثمجمع أ.  (40 000)
  

 
 : 31/12/2020األثر في الميزانية الختامية بتاري   (4

 31/12/2020الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبمغ البيان المبمغ

000 528 
 األثاث  000 000

 األثاثمجمع أ.  (20 000)
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 ير المتداول خالل الدورة المالية في حال وجود نفايةلألصل غ الجزئيةالحيازة رابعًا: 
وجااود جاازء ماان األصاال الثاباات مشااترى خااالل الاادورة الماليااة، فااي حااال  مااع وجااود النفايااة، قسااق االسااتهالكُيقّباا  

 إضافة إلء جزء موجود )مدور( سابقًا عمء مرحمتين وف  اآلتي:
قسط االستهالك الجديد ةمى القيمة القابمة لالستهالك مع األخذ بعين االةتبار ةدد األشةهر مةن تةاري   (1

 الدورة المالية. الشراء حتى نهاية
 قسط االستهالك القديم ةمى القيمة القابمة لالستهالك ةن كامل الدورة المالية. (2
 قسط االستهالك المحدد = قسط االستهالك الجديد + قسط االستهالك القديم. (3

 
 ة:األرصدة التاليأظهر ميزان المراجعة لمنشبة جبران التجارية ، 31/12/2019 بتاري (: 4مثال توضيحي رقم )

 مجمع أ. األثاث 70 200 األثاث 600 000
سنويًا، وتُقّدر القيمة البيعياة لألصال فاي نهاياة العمار اينتااجي بمعادل  % 10ُيستهمك األثاث بمعدل فإذا ةممت: 

 .1/9/2019 ، مشترى بتاري ليرة 210 000وأّن هناك أثاث تكمفت   % )من التكمفة(،10
 .31/12/2019( القيود الجردية بتاري  1المطموب: 

 .2019ةن ةام  (الدخل ممخص) خ.أ/ حة( إظهار أثر العمميات في 2
 .31/12/2019( إظهار أثر العمميات في الميزانية الختامية بتاري  3
 .31/12/2020( القيود الجردية بتاري  4
 .2020ةن ةام  (الدخل ممخص) خ.أ/ حة( إظهار أثر العمميات في 5
 .31/12/2020لميزانية الختامية بتاري  ( إظهار أثر العمميات في ا6

 
 :31/12/2019بتاري   القيود الجردية (1

 البيةةةةةةةان دائن مدين
400 41 

 
 

 
400 41 

 

 األثاثمن حة/ أ. 
 األثاثلى حة/ مجمع أ. إ              

 األثاثإثبات استهالك     
400 41 

 
 

 
400 41 

 

 ممخص الدخل( حة/أ.خ )أو  من حة/
 األثاثلى حة/ أ. إ              

 األثاثاستهالك  إقفال    
 

 :2019(ةن ةام ممخص الدخل) األرباح والخسائر حة/ فياألثر  (2
 31/12/2019المدة المنتهية بتاري  ةن  أ.خحة/ 

 البيان الدائن البيان المدين
   األثاثأ.  41 400



 
00 

 

 : 31/12/2019األثر في الميزانية الختامية بتاري   (3
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبمغ البيان المبمغ

400 488 
 األثاث  000 000

 األثاثمجمع أ.  (444 000)
  

 
 :31/12/2020القيود الجردية بتاري   (4

 البيةةةةةةةان دائن مدين
000 54 

 
 

 
000 54 

 

 األثاثمن حة/ أ. 
 األثاثلى حة/ مجمع أ. إ              

 األثاثإثبات استهالك     
000 54 

 
 

 
000 54 

 

 ممخص الدخل( حة/أ.خ )أو  من حة/
 األثاثلى حة/ أ. إ              

 األثاثاستهالك  إقفال    
 

 :2020(ةن ةام ممخص الدخل) األرباح والخسائر حة/ فياألثر  (5
 31/12/2020المدة المنتهية بتاري  ةن  أ.خحة/ 

 البيان الدائن البيان المدين
   األثاثأ.  54 000

 
 : 31/12/2020األثر في الميزانية الختامية بتاري   (6

 31/12/2020الميزانية الختامية بتاري  
 البيان المبمغ البيان المبمغ

400 434 
 األثاث  000 000

 األثاثمجمع أ.  (401 000)
  

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

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

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

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

.............................................................................................................
............................................................................................................. 
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 خامسًا: التدريبات العممية
 لمنشبة الشام التجارية األرصدة التالية: ميزان المراجعةأظهر  ،31/12/2019بتاري  التدريب األول: 

 الجرديةالمعمومات  البيان دائن مدين

 األثاث 9 500 70 000
 فإذا ةممت: ،% سنوياً 10بمعدل يستهمك األثاث 

 % من التكمفة األصمية.5ُتقّدر النفاية بمعدل  (1
 ليرة. 20 000، تكمفت  1/10/2019 ناك أثاث مشتر  بتاري   (2

 .31/12/2019القيود الجردية واألثر ةمى الحسابات الختامية والميزانية الختامية بتاري  المطموب: 
 :31/12/2019بتاري   القيود الجردية (1

 البيةةةةةةةان دائن مدين
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 :2019(ةن ةام ممخص الدخل) األرباح والخسائر حة/ فياألثر  (2
 31/12/2019المدة المنتهية بتاري  ةن  أ.خحة/ 

 البيان الدائن البيان المدين
    

 : 31/12/2019األثر في الميزانية الختامية بتاري   (3
 31/12/2019الميزانية الختامية بتاري  

 البيان المبمغ البيان المبمغ
 
 
 

   

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

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

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

............................................................................................................. 
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إيجاار المحال مادينًا بمبماغ لمنشابة جباران التجارياة أظهر ميزان المراجعة  ،31/12/2019 بتاري : الثانيالتدريب 
 ليرة. 15 000ليرة. فإذا عممت أّن اييجار الشهري  210 000

 المطموب اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئمة اآلتي بيانها:
 :31/12/2019يبمغ اإليجار الذي يظهر في قائمة الدخل في  (1

A 000 180  B 000 15 C 000 210 D ذلك غير 
 :31/12/2019)ممخص الدخل( في  يبمغ اإليجار الذي ُيقفل في حساب األرباح والخسائر (2

A 000 180  B 000 15 C 000 210 D ذلك غير 
 :31/12/2019ينتج ةن التسويات الجردية لمنش ة جبران بتاري   (3

A 000 15  ًم. إيجار مدفوع مقدما B 000 30  ًم. إيجار مدفوع مقدما 
C 000 15  ًإيراد إيجار مقبوض مقدما D 000 30  مقدماً إيراد إيجار مقبوض 

 :31/12/2019قيد اإلثبات في دفاتر منش ة جبران بتاري   (4

A 
 م. اإليجار المدفوع مقدماً  حة/من  15 000

 B م. اإليجار  حة/إلى  15 000           
 إيراد اإليجار حة/من  15 000
 إيراد اإليجار المقبوض مقدماً  حة/إلى  15 000     

C 
 م. اإليجار المدفوع مقدمًا  حة/من  30 000
 D م. اإليجار حة/إلى  30 000     

 إيراد اإليجار حة/من  30 000
 إيراد اإليجار المقبوض مقدماً  حة/إلى  30 000     

 :31/12/2019قيد اإلقفال في دفاتر منش ة جبران بتاري   (5

A 
 أ.خ )ممخص الدخل( حة/من  180 000

 اإليجارم.  حة/إلى  180 000            
B 

 إيراد اإليجار حة/من  180 000
 أ.خ )ممخص الدخل( حة/إلى  180 000            

C 
 أ.خ )ممخص الدخل(  حة/من  30 000

 م. اإليجار حة/إلى  30 000            
D 

 إيراد اإليجار حة/من  30 000
 أ.خ )ممخص الدخل( حة/إلى  30 000            

 :31/12/2019جبران بتاري  يظهر في ميزانية منش ة  (6
A 000 30 م. اإليجار المدفوةة مقدمًا في جانب الموجودات 
C 000 30 إيراد اإليجار المقبوض مقدمًا في جانب المطموبات 
B 000 30 م. اإليجار المستحق الدفع في جانب المطموبات 
D غير ذلك 
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أظهر ميزان المراجعة لمنشبة جابر التجارية مصروف الرواتب واألجاور ، 31/12/2019 بتاري : الثالثالتدريب 
 ليرة. 18 000 فإذا عممت أّن الرواتب واألجور الشهريةليرة.  198 000بمبمغ 

 المطموب اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئمة اآلتي بيانها:
 :31/12/2019يبمغ مصروف الرواتب واألجور الذي يظهر في قائمة الدخل في  (1

A 000 198 B 000 18 C 000 216 D ذلك غير 
يبمةةةغ مصةةةروف الرواتةةةب واألجةةةور الةةةذي ُيقفةةةل فةةةي حسةةةاب األربةةةاح والخسةةةائر )ممخةةةص الةةةدخل( فةةةي  (2

31/12/2019: 
A 000 198 B 000 18 C 000 216 D ذلك غير 

 :31/12/2019ينتج ةن التسويات الجردية لمنش ة جابر بتاري   (3
A 000 18  وأجور مستحقة القبضرواتب B 000 18 رواتب وأجور مستحقة الدفع 
C 000 18  ًرواتب وأجور مقبوضة مقدما D 000 18  ًرواتب وأجور مدفوةة مقدما 

 :31/12/2019قيد اإلثبات في دفاتر منش ة جابر بتاري   (4

A 
 م. رواتب وأجور حة/من  18 000
 B م. رواتب وأجور مستحق القبض حة/إلى  18 000     

 م. رواتب وأجور حة/من  198 000
 م. رواتب وأجور مستحق الدفع حة/إلى  198 000     

C 
 م. رواتب وأجور حة/من  18 000
 D م. رواتب وأجور مستحق الدفع حة/إلى  18 000     

 م. رواتب وأجور حة/من  216 000
 م. رواتب وأجور مستحق الدفع حة/إلى  216 000     

 :31/12/2019دفاتر منش ة جابر بتاري  قيد اإلقفال في  (5

A 
 أ.خ )ممخص الدخل( حة/من  18 000

 م. رواتب وأجور  حة/إلى  18 000            
B 

 أ.خ )ممخص الدخل( حة/من  216 000
 م. رواتب وأجور  حة/إلى  216 000            

C 
 أ.خ )ممخص الدخل(  حة/من  198 000

 م. رواتب وأجور  حة/إلى  198 000            
D ذلك غير 

 :31/12/2019يظهر في ميزانية منش ة جابر بتاري   (6
A 000 18 م. رواتب وأجور مستحق القبض في جانب الموجودات 
C 000 18 م. رواتب وأجور مستحق الدفع في جانب الموجودات 
B 000 18 م. رواتب وأجور مستحق القبض في جانب المطموبات 
D 000 18  وأجور مستحق الدفع في جانب المطموباتم. رواتب 
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   أظهااار ميااازان المراجعاااة لمنشااابة الشاااام التجارياااة األورا  المالياااة بمبماااغ، 31/12/2019 بتااااري : التةةةدريب الرابةةةع
 فإذا عممات أّن األورا  المالياة تتكاون مانليرة.  75 000 كما أظهر إيراد األورا  المالية بمبمغليرة،  500 000
  .0042عن عام ليرة  50 وبمغ إيراد السهم الواحدسهم،  2 000

 المطموب اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئمة اآلتي بيانها:
 تبمغ القيمة االسمية لمسهم الواحد: (1

A 250 ليرة B 250 سهم C 000 2 ليرة D ذلك غير 
 :2019يبمغ إيراد األوراق المالية الذي يخص ةام  (2

A 000 75 ليرة B 000 100 ليرة C 000 25 ليرة D ذلك غير 
 ، بمبمغ:31/12/2019يظهر إيراد األوراق المالية في قائمة الدخل في  (3

A 000 75 ليرة B 000 100 ليرة C 000 25 ليرة D ذلك غير 
 :31/12/2019مبمغ اإلثبات في دفتر منش ة الشام بتاري   (4

A 000 75 ليرة B 000 100 ليرة C 000 25 ليرة D ذلك غير 
 :31/12/2019مبمغ اإلقفال في دفاتر منش ة الشام بتاري   (5

A 000 75 ليرة B 000 100 ليرة C 000 25 ليرة D ذلك غير 
 :31/12/2019قيد اإلثبات في دفاتر منش ة الشام بتاري   (6

A 
 إيراد أوراق مالية مستحق حة/من  25 000

 B إيراد أوراق مالية حة/إلى  25 000            
 إيراد أوراق مالية مقدم حة/من  25 000

 إيراد أوراق مالية حة/إلى  25 000            

C 
 إيراد أوراق مالية حة/من  25 000

 إيراد أوراق مالية مستحق حة/إلى  25 000            
D 

 إيراد أوراق مالية حة/من  25 000
 إيراد أوراق مالية مقدم حة/إلى  25 000            

 :31/12/2019قيد اإلقفال في دفاتر منش ة الشام بتاري   (7

A 
 إيراد أوراق مالية  حة/من  100 000

 ممخص الدخل )أ.خ( حة/إلى  100 000            
B A  أوC ال فرق بينهما 

C 
 إيراد أوراق مالية  حة/من  100 000

 غير ذلك D قائمة الدخل حة/إلى  100 000            

 :31/12/2019يظهر في ميزانية منش ة الشام بتاري   (8
A 000 25 إيراد أوراق مالية مستحق الدفع في جانب الموجودات 
C 000 25 إيراد أوراق مالية مستحق الدفع في جانب المطموبات 
B 000 25 إيراد أوراق مالية مستحق القبض في جانب الموجودات 
D 000 25 إيراد أوراق مالية مستحق القبض في جانب المطموبات 
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ليارة. فاإذا  1 500 000، اشاترت منشابة الودياع التجارياة سايارات تكمفتهاا 1/1/2017بتااري   :التدريب الخامس
مان التكمفاة،  %10سنوات، وتُقّدر النفاية في نهاية العمر اينتااجي بمعادل  5عممت أّن العمر اينتاجي لمسيارات 

  وُتعد قريقة القسق الثابت، سياسة ايدارة في استهالك السيارات.
 المطموب اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئمة اآلتي بيانها:

 قيمة النفاية الُمقّدرة في نهاية العمر اإلنتاجي: (1
A 000 150 B 000 15 C 000 350 1 D ذلك غير 

 :لالستهالك القابمة السيارات قيمة (2
A 000 500 1 B 000 350 1 C 000 485 1 D ذلك غير 

 :31/12/2017 بتاري  السيارات استهالك (3
A 000 300 B 000 27 C 000 270 D ذلك غير 

 :31/12/2017 بتاري  السيارات استهالك مجمع (4
A 000 27 B 000 300 C 000 270 D ذلك غير 

 :31/12/2018 بتاري  السيارات استهالك (5
A 000 30 B 000 60 C 000 27 D ذلك غير 

 :31/12/2018 بتاري  السيارات استهالك مجمع (6
A 000 540 B 000 54 C 000 600 D ذلك غير 

 :31/12/2017 بتاري  السيارات قيمة صافي (7
A 000 230 1 B 000 200 1 C 000 150 1 D ذلك غير 

 :31/12/2018 بتاري  السيارات قيمة صافي (8
A 000 900 B 000 960 C 000 750 D ذلك غير 

 
ليارة. فاإذا عممات  220 000، اشاترت منشابة الشاام التجارياة أثااث تكمفتا  1/1/2016بتااري   :التدريب السادس

   سنوات، وُتعد قريقة مجموع أرقام السنوات، سياسة ايدارة في استهالك السيارات. 10أّن العمر اينتاجي لألثاث 
 المطموب اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئمة اآلتي بيانها:

 :31/12/2016 بتاري  األثاث استهالك (1
A 000 22 B 000 40 C 000 62 D ذلك غير 

 :31/12/2016 بتاري  األثاث استهالك مجمع (2
A 000 22 B 000 40 C 000 62 D ذلك غير 

 :31/12/2016 بتاري  األثاث قيمة صافي (3
A 000 158 B 000 198 C 000 180 D ذلك غير 
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 :31/12/2017 بتاري  األثاث استهالك (4
A 000 40 B 000 22 C 000 36 D ذلك غير 

 :31/12/2017 بتاري  األثاث استهالك مجمع (5
A 000 44 B 000 80 C 000 124 D ذلك غير 

 :31/12/2017 بتاري  األثاث قيمة صافي (6
A 000 144 B 000 140 C 000 176 D ذلك غير 

 
 األرصدة التالية: لمنشبة سما التجارية أظهر ميزان المراجعة ،31/12/2019بتاري  : التدريب السابع

 مجمع أ. عقارات 60 000 عقارات 2 500 000
 ليرة. 1 000 000سنويًا، عممًا أّن قيمة األراضي % 2تستهمك العقارات بمعدل 

 المطموب اختيار اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئمة اآلتي بيانها:
 :السنويالمباني يبمغ استهالك  (1

A 000 50 B 000 30 C 000 90 D ذلك غير 
 يبمغ العمر اينتاجي لمباني منشبة سما (2

A 100 شهر B 100 يوم C 100 ةام D ذلك غير 
 :31/12/2019بتاري   يبمغ مجمع استهالك المباني في دفاتر منشبة سما (3

A 000 90 B 000 110 C 000 150 D ذلك غير 
 :31/12/2020يبمغ استهالك المباني بتاري   (4

A 000 50 B 000 80 C 000 90 D ذلك غير 
 :31/12/2020يبمغ مجمع أ. المباني في دفاتر منشبة سما بتاري   (5

A 000 150 B 000 90 C 000 120 D ذلك غير 
 :31/12/2018تبمغ صافي قيمة العقارات في دفاتر منشبة سما بتاري   (6

A 000 380 2 B 000 410 2 C 000 440 2 D ذلك غير 
 :31/12/2019 تبمغ صافي قيمة العقارات في دفاتر منشبة سما بتاري  (7

A 000 380 2 B 000 410 2 C 000 440 2 D ذلك غير 
 :31/12/2020تبمغ صافي قيمة العقارات في دفاتر منشبة سما بتاري   (8

A 000 380 2 B 000 410 2 C 000 440 2 D ذلك غير 
 عدم تقبي إلء محاسبيًا تجدر ايشارة نا ه .قيمة األراضي + قيمة المباني= عقار لاقيمة  مالحظة  امة جدًا:

  .فقط سياسات االستهالك عمء أراضي العقارات، في الوقت الذي ُتقّب  في  عمء مباني العقارات
 آخر؛ المباني ُتستهمك، واألراضي ال ُتستهمك. بمعنى


