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  :تذكير باالهتالك . 1
 

  :هتالك تعريف اال. 1.1
ُيعرف المخطط المحاسبي الوطني االهتالكات بأنها معاينة النقص أو التدهور الحاصل في   

حيث يتم حساب االهتالكات بطريقة تسمح خالل فترة زمنية . االستثمارات بهدف إعادة تكوين األموال المستثمرة
تحسب االهتالكات ابتداًء من تاريخ و . محدّدة من إعادة تكوين األموال المستثمرة لكل نوع من االستثمارات

  .حيازة االستثمار أو تاريخ االنتهاء من إنجازه، و يجب أن تحسب في نهاية كل سنة حتى و لو بغياب الربح
  :حساب قسط االهتالك . 2.1

  
 :يحسب قسط االهتالك السنوي باستخدام العالقة التالية 

   
  
  
  

و بالرموز                 
VOAm= n  

 العمر االفتراضي nو ) تكلفة االستثمار( تعبر عن القيمة األصلية VO تعبر عن قسط االهتالك و Amحيث 
  ).العمر اإلنتاجي(لحياة االستثمار 

  ما يمكن حساب معدل االهتالك ثم حساب قسط االهتالك السنوي ك 

:باستخدام العالقة 
100
tAm VO حيث  tالهتالك ويحسب  كما يلي  هو معدل ا:

100T= n   
  

  : ال توضيحي مث
 5 عمرها اإلنتاجي  DA64.000معدات و أدوات  بمبلغ " السالم "  اشترت مؤسسة 03/01/2006بتاريخ 
  .سنوات

   :المطلوب
  تحديد قسط االهتالك السنوي 

  لالح
  :ـ حساب القسط مباشرة كما يلي 

  لقيمة األصلية ا                                 
  ـــــــــ         =ط السنويلقس  ا

  لعمر اإلنتاجي ا                               
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  :جدول االهتالك . 3.1
يسمح لنا جدول االهتالك بمتابعة و إظهار حالة االستثمار المعني باالهتالك من تاريخ حيازته أو   

  .هاء من إنجازه إلى غاية تاريخ نهاية عمره اإلنتاجياالنت
  :جدول اهتالك المعدات و األدوات السابقة يظهر كما يلي: مثال توضيحي

هتالكات اال  هتالك السنوياال  قيمة األصليةال  الفترات
  المتراكمة

قيمة المحاسبية ال
  الصافية

1  64.000  12.800  12.800  51.200  
2  64.000  12.800  25.600  38.400  
3  64.000  12.800  38.400  25.600  
4  64.000  12.800  51.200  12.800  
5  64.000  12.800  64.000  0  

  

  :حظات مال
 .الهتالكات المتراكمة ا– القيمة األصلية= القيمة المحاسبية الصافية  

يوم الخامس ا تم حساب االهتالك باألشهر وكان تاريخ حيازة االستثمار محصوراً بين اليوم األول و الإذ 
ازة محصوراً بين اليوم حيأما إذا كان تاريخ ال. هر في حساب االهتالكشعشر من الشهر فإننا نأخذ كامل ال

 .السادس عشر واليوم الثالثين أو الحادي والثالثين فإننا نبدأ حساب االهتالك من الشهر الموالي

اريخ تو نأخذ بعين االعتبار )  يوما360ًأي (ا تم حساب االهتالك باأليام فإننا نستخدم السنة التجارية إذ 
 .حيازة االستثمار في حساب مدة االهتالك أي نبدأ حساب عدد األيام من تاريخ الحيازة

 

   %20 معدل االهتالك أي



 
  :التسجيل المحاسبي لالهتالك . 4.1

 اهتالك االستثمارات إلى حسابات فرعية حسب 29ينص المخطط المحاسبي الوطني على تقسيم حساب 
 :ية بالطريقة التالية االستثمارات المعن

  
  حساب االهتالك    حساب االستثمار

   اهتالك المباني4029     مباني402
   اهتالك معدات و أدوات4329     معدات و أدوات432

  

  29××"  مديناً و حساب "  مخصصات االهتالكات 682"  نجعل حساب N/31/12لتسجيل االهتالكات بتاريخ 
  .اهتالك الدورةدائناً بقيمة قسط " ××× اهتالك

  

        
      

31/12/N 
      

    ×××××  صصات االهتالكاتخم    682
  ×××××    تالك االستثمار المعنياه  29××  
      )جيل قسط اهتالك الدورةتس(    

  
  :مثال توضيحي 

  .تسجيل قسط االهتالك السنوي العائد للمعدات و األدوات
        
      

31/12/2006 
      

    12.800  صصات االهتالكاتخم    682
  12.800    تالك المعدات و األدواتاه  2943  
      )جيل قسط اهتالك الدورةتس(    

 
 :تسجيل في الحساباتال

682  2943  
12.800    

  
  12.800  

  
  : مالحظة 

 اهتالك 29عند تسجيل قسط االهتالك األخير أي عند نهاية العمر اإلنتاجي للستثمار فإننا نقوم بترصيد حساب 
  : االستثمار المعني بالقيد التالي االسشتمارات و حساب



 
  

        
      

31/12/2010 
      

    64.000  اهتالك المعدات و األدوات    2943
  64.000    المعدات و األدوات  243  
      )ترصيد الحسابين(    

 
 :تسجيل في الحسابات ال

  
243  2943  

) 2006 (64.000 64.000) 2010(  
  

) 2010 (64.000 12.800) 2006(  

        12.800) 2007(  

64.000 64.000  
    12.800) 2008(  

        12.800) 2009(  

        12.800) 2010(  

      
64.000 64.000  

 
 

  :التنازل عن االستثمارات . 2
 
 

  :المبدأ . 1.2
إن بيع أحد االستثمارات الخاضعة لالهتالك يؤدي إلى خروج هذا األخير من المؤسسة و بالتالي ال   

  :د ينتج عن عملية البيع  هذ ربحاً أو خسارة و ذلك حسب ما يليو ق.يظهر في ميزانيتها
 إذا كانت قيمة التنازل أكبر من القيمة المحاسبية الصافية لالستثمار عند تاريخ التنازل فهذا يؤدي إلى فائض -

  .قيمة أي ربحاً على التنازل
  .إلى ناقص قيمة أي  خسارة على التنازل إذا كانت قيمة التنازل أقل من القيمة المحاسبية الصافية فهذا يؤدي -
  . أما إذا كانت قيمة التنازل مساويةً للقيمة المحاسبية الصافية فإن النتيجة معدومة-

  : المحاسبي لعملية التنازل عن االستثمارات تمر بثالثة مراحل هيالتسجيل



 
خ بداية السنة إلى غاية تاريخ  تسجيل االهتالك المكّمل و هو قسط اهتالك االستثمار من تاري) :1(المرحلة 

يوماً فإننا ) 15(ونذكر هنا أنه إذا لم يبق االستثمار المتنازل عنه لدى المؤسسة أكثر من خمسة عشر. التنازل عنه
  ).عكس حالة الحيازة(ال نأخذ ذلك الشهر في حساب االهتالك 

  . تسجيل عملية خروج االستثمار المتنازل عنه):2(المرحلة 
  .قبض المبلغ): البيع( تسجيل قيد التنازل ):3(لمرحلة ا

  : التسجيل المحاسبي. 2.2
  :أ ـ االهتالك المكمل 

نظراً ألّن عملية البيع تتم في أي تاريخ كان من لسنة، يتم حساب االهتالك المكمل من بداية سنة البيع إلى تاريخ 
  .البيع و يسجل بطريقة التسجيل العادية المذكورة سابقاً

  : في اليومية كما يلي يكون القيد
  

            
       تاريخ التنازل      

القسط   مخصصات االهتالكات    682
  المكمل

  

القسط     اهتالك االستثمارات  29××  
  المكمل

      )قيد االهتالك المكمل(    
            
      

// 
      

  

  :ب ـ ترصيد حساب االستثمار المتنازل عنه
ر المباع و ذلك ألنه أصبح غير موجود بالمؤسسة ضمن استثماراتها، بعد تحديد القيمة الباقية يتم حساب االستثما

  .كما يتم ترصيد حساب اهتالك االستثمار المباع أيضاً لنفس السبب
  :يكون القيد في اليومية كما يلي

            
      

// 
      

االهتالكات   اهتالك االستثمارات    29××
  المتراكمة

  

ازل عنها أو  المتنتالقيمة الباقية لالستثمارا    692
    ص.م.ق  المخربة

  حساب االستثمار المعني  2××  
  )الحسابات ترصيد(

  القيمة األصلية  
            
      

// 
      



 
  :جـ ـ تسجيل عملية البيع 

 دائناً بمبلغ البيع و أحد حسابات النقديات 792يمثل هذا القيد عملية قبض المبلغ  إثبات الناتج بجعل حساب 
  . مديناً

  اليوميةيكون القيد في 
            
      

// 
      

    قيمة التنازل  النقديات    48×
  قيمة التنازل    نواتج االستثمارات المتنازل عنها  792  
      ....)التنازل عن االستثمار(    
            
      

//  
      

 
  : مثال توضيحي

 وصل رقم( نقداً DA300.000سيارة سياحية بمبلغ " السالم "  اقتنت مؤسسة 1/06/2002بتاريخ   
) 2225-70رقم(  بشيك بنكي DA190.000 باعت المؤسسة السيارة بقيمة 20/05/2004في تاريخ ) 22/02

  . سنوات5مع العلم أن مدة حياتها هي 
  :العمل المطلوب 

 .سجل في يومية المؤسسة قيد اقتناء السيارة. أ 

 .حساب االهتالكات المطبقة على السيارة إلى اية تاريخ التنازل عنها. ب 

  . سجل في يومية المؤسسة عملية التنازل.جـ
  :مالحظة 

من أجل التبسيط لم نأخذ الرسم على القيمة المضافة بعين االعتبار ألن معالجته تتم حسب عدة حاالت، كون 
  . االستثمارات خاضعة للرسم كلياً أو جزئياً أو معفاة من الرسم على القيمة المضافة

  :الحل 
  :ة أ ـ تسجيل قيد اقتناء السيار

            
      

01/06/2002 
      

    300.000  معدات النقل    244
  300.000    الصندوق  487  
      )02/22وصل نقدي  رقم (    

  
  



 
 :تسجيل في الحساباتال 

244  487  
300.000    

  
×××××)1(  300.000  

  
  .20/05/2004 إلى 01/06/2002حساب اهتالكات السيارة المطبقة من . ب 
  ) اشهر7 = 31/12 إلى 01/06أي من  (2002  قسط االهتالك لسنة -

300.000 7 DA35.000
5 12

Am
  

:2003  قسط االهتالك لسنة -
 

300.000 DAAm= =60.000
5

  

:         أشـــهر5 أي لمـــدة 20/05/2004 إلـــى 01/01/2004  قـــسط االهـــتالك المكمـــل مـــن -

DA300.000 5
25.000

5 12
Am  

   :مالحظة 
 يوماً و عليه ُحـسب      15 أي أن معدات النقل بقيت في حوزة المؤسسة أكثر من            20/05تاريخ التنازل كان في     

  .شهر ماي ضمن االهتالك المكمل
  

قيمة ال  الفترات
  األصلية

هتالك اال
  السنوي

هتالكات اال
  المتراكمة

قيمة ال
المحاسبية 
  الصافية

  256.000  35.000  35.000  300.000  31/12/2002الى/01/06
  205.000  95.000  60.000  300.000  31/12/2003إلى / 01/01
  180.000  120.000  25.000  300.000  20/05/2004إلى / 01/01

  
  :تسجل عملية التنازل في يومية المؤسسة . جـ

             
      20/05/2003       

                                              
تعني أن هناك مبالغ في الصندوق و هي أكبر من المبالغ الدائنة ألن الصندوق مـن                ) ×××××(ـ اإلشارات   ) 1

 .حسابات األصول و رصيده مدين أو معدوم



 
    25.000  مخصصات االهتالكات    682

  25.000    اهتالك معدات النقل  2944  
      ).قيد االهتالك المكمل(    
            
      

 

      
    120.000  اهتالك معدات النقل    2944
692  

  
 المتنازل عنها أو تالقيمة الباقية لالستثمارا

  المخربة
180.000    

  300.000    معدات النقل  244
      ).ترصيد الحسابات(    
            
      

//  
      

    190.000  البنك    485
  190.000    نواتج االستثمارات المتنازل عنها  792  

      ).2225-70يك رقمش(    
  

 :التسجيل في الحسابات  
 

682  2944  692  
25.000    120.000  95.000  

25.000  
180.000    

      
244  485  

  

792  
300.000  300.000  

  

222.300        190.000  

  : مالحظة 
-190.000( فهناك فائض قيمة يمثل ربحاً على التنازل بمقدار الفرق 692 أكبر من حساب  792  حساب -

180.000=10.000DA.(  
 يرصدان لخروج السيارة من ممتلكات المؤسسة و بالتالي ترصد كل الحسابات 2944 و حساب 244  حساب -

 .المتعلقة بها



 

  : المصاريف اإلعدادية. 3
  

  :تعريف المصاريف اإلعدادية . 1.3
لقة بإنشاء المؤسسة و يعرف المخطط المحاسبي الوطني المصاريف اإلعدادية بأنها المصاريف المتع  

  .اقتناء الوسائل الدائمة لالستغالل وأيضاً المصاريف المرتبطة بتطويرها أو تحسين نشاطها
  :تنقسم المصاريف اإلعدادية إلى الحسابات التالية 

  
   ـ المصاريف اإلعدادية20
   ـ مصاريف متعلقة بعقد الشركة200    

   ـ مصاريف القرض201
   ـ مصاريف االستثمار202
   ـ مصاريف التكوين المهني203
   ـ مصاريف سير العمل السابق إلنطالق العمل204
   ـ مصاريف الدراسات و األبحاث205
   ـ مصاريف استثنائية208
   ـ إطفاء المصاريف اإلعدادية209

  

  
  :طبيعة المصاريف اإلعدادية . 2.3

  :أ ـ مصاريف متعلقة بعقد الشركة 
رأس (ي مصاريف تأسيس، زيادة أو إنقاص األمـوال الجماعيـة           المصاريف المتعلقة بعقد الشركة ه      

  .و أيضاً مصاريف التحويل أو إندماج الشركات) المال
  :ب ـ مصاريف القرض

  :و تحتوي على   
  .....).تكوين ملفات القروض، عموالت فتح المناقصات ، العموالت البنكية( مصاريف إكتتاب القروض -
ئد المسددة خالل الفترة المحصورة بين تاريخ إكتتاب القـرض و تـاريخ بـدء               و هي الفوا  :  الفوائد اإلضافية  -

  .استغالل االستثمار المقتنى أو المنجز
  :جـ ـ مصاريف االستثمار

أو العموالت ) الخ...الموثقين والمحامين(هي المصاريف المتضمنة حقوق التحويل و أتعاب الغير   
  .ومصاريف العقود على االستثمارات 

   



 
  :اريف التكوين المهنيد ـ مص

  :تحتوي على   
  . األجور و األعباء االجتماعية للعمال أثناء التكوين-
  . المنح المقدمة للمتربصين-
  . األتعاب المقدمة  لمؤسسات التكوين-
  . مصاريف تسيير مراكز التكوين بالمؤسسة-
 
 

  :هـ ـ مصاريف سير العمل السابق إلنطالق العمل 
و . لمدفوعة من طرف المؤسسة قبل بدء االستغالل أو على أنشطتها الجديدةتحتوي على المصاريف ا  

  :تتكون على الخصوص من 
  . مصاريف المساعدة التقنية-
  ...).مهندسين ،( أتعاب -
  . أجور العمال و تكاليف المواد و اللوازم المستهلكة خالل فترة التجربة-

   :و ـ مصاريف الدراسات و األبحاث 
مصاريف الدراسات واألبحاث تمثل المصاريف المتعلقة بدراسات اإلنجاز، أتعاب مكاتب الدراسات، مصاريف 

  .الخ...التنقيب و البحث، اإلشهار و مصاريف الدراسات الهندسية
  :التسجيل المحاسبي للمصاريف اإلعدادية . 3.3

  :أ ـ اإلنشاء 
سجل المصاريف اإلعدادية مباشرة في الحسابات من ينص المخطط المحاسبي الوطني على أنه ال يجب أن ت

األعباء في الحساب المعني ) 6( و إنما يتم أوالً تسجيل المصاريف حسب طبيعتها في المجموعة 208 إلى 200
 مصاريف 20و في نهاية الدورة يتم تسجيل هذه المصاريف في الجانب المدين من حساب ) . 68 إلى 60(

  :ن التاليين دائناًإعدادية بجعل أحد الحسابي
  ).62 إلى 60بمبلغ المصاريف المسجلة في الحسابات من ( تحويل تكاليف اإلنتاج 75 -
  ).68 إلى 63بمبلغ المصاريف المسجلة في الحسابات من ( تحويل تكاليف االستغالل 78 -

 :رسم توضيحي لكيفية التسجيل  

  :أوالً ـ تسجيل المصاريف حسب طبيعتها 
  

  56/48  66 إلى 60األعباء 
×××  

  

  
×××    



 
  ثانياً ـ تحويل المصاريف في حسابات المصاريف اإلعدادية

  75/78   مصاريف إعدادية20 
×××    

  
 ×××  

  
 

  :مثال توضيحي 
برفع رأسمالها و تحملت من أجل ذلك المصاريف التالية سددت " السالم "  قامت مؤسسة N/01/04 بتاريخ -

  :كلها بشيكات بنكية
  DA6.000: موثق  أتعاب ال-
  DA5.000:  حقوق التسجيل -
  DA1.000:  اإلشهار -

   :العمل المطلوب 
  .سجل في يومية المؤسسة المصاريف اإلعدادية السابقة

  :الحل
  :أوالً ـ تسجيل المصاريف حسب طبيعتها 

            
      

01/04/N 
      

    6.000  أتعاب الغير    625
    5.000  اإلشهار    626
    1.000  حقوق التسجيل    646

  12.000    البنك  485  
      ....)رقم بنكي شيك(    
             

  ثانياً ـ تحويل المصاريف في حساب المصاريف اإلعدادية
            
      31/12/N       

    12.000  مصاريف متعلقة بعقد الشركة    200
  11.000    تحويل تكاليف اإلنتاج  75  
  1.000    تحويل تكاليف االستغالل  78  
      )اريفتحويل المص(    
             

 
 



 
 :التسجيل في الحسابات  

625  626  646  
6.000    5.000    1.000    

      
485  75  78  

12.000      11.000    1.000  

      
200      

12.000    

  

    

  

    

  
  :ب ـ إطفاء المصاريف اإلعدادية

ريف يمكن أن فهذه المصا. سنوات) 5(يجب أن تطفأ المصاريف اإلعدادية في أجل أقصاه خمس   
 سنوات، و ليس هناك حداً أدنى لمدة االطفاء فيمكن للمؤسسة أن تختار أُي 5توزع على عدة سنوات أقصاها 

  . مدة تشاء 
و في حالة اختيارها لقسط ثابت نتعامل معه مثل حالة . و تختار المؤسسة قسط االطفاء السنوي حسب رغبتها

  .تحديد القسط الثابت لالهتالك
  ): سنوات5بافتراض مدة اإلطفاء (المصاريف اإلعدادية على الشكل التالي يكون إطفاء 

 699"  نقوم في نهاية كل سنة من السنوات األربعة بتسجيل قسط اإلطفاء في الجانب المدين من حساب :أوالً
  ". إطفاء المصاريف اإلعدادية 209" و في الجانب الدائن من حساب " مخصصات استثنائية 

   ".209" و  " 20" هاية السنة الخامسة نسجل قسط اإلطفاء األهير و نرصد الحسابين  في ن:ثانياً
  :مثال توضيحي

  . سنوات4أن مدة اإلطفاء هي ) 2(نفرض للمثال السابق فقرة 
            
      31/12/N       

    3.000  مخصصات استثنائية    699
  3.000     اإلعداديةفإطفاء المصاري  209  
    DA12.000 ÷ 4 = 3.000      
      )Nمخصص الدورة (    
             

  
 



 
  التسجيل في الحسابات 

699  209  
3.000    

  
 3.000  

  
  

حيث في نهاية الدورة األخيرة     ) N+3( و N+2)N(،(N+1)،)(هذا القيد نقوم بتسجيله في كل دورة من الدوارت          
)N+3 ( كما يلي " 209" و  " 200"نقوم بترصيد الحسابين:  

     
 

31/12/N+3 

  
    

    3.000  مخصصات استثنائية    699
  3.000    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  
      )مخصص الدورة األخيرة(    
            
      31/12/N+3       

    12.000  إطفاء المصاريف اإلعدادية    209
  12.000    مصاريف متعلقة بعقد الشركة  200  
      )ترصيد الحسابات (    

 
 :تسجيل في الحساباتال 

200  209  

)01/04/N(12.000  12.000  

  

12.000  3.000) N(  
        3.000) N+1(  

   
    3.000) N+2(  

        3.000) N+3(  
  

 . قد أصبحا مرصدين أي رصيدهما معدومين209/  و حـ200/نالحظ أن حـ
 
 
 
 
  

31/12/N+3 



 

   :أنشطة اإلعالم اآللي. 4
 

  ) :الصورة(لدينا بطاقة االستثمار التالية 
  

  
  

  نازل بواسطة شيك بنكيتمت عملية الت -
  :  و صيغه قم بما يليExcel  باستخدام المجدول :العمل المطلوب 

 .إعداد جدول تبين فيه االهتالك المطبق على هذه السيارة إلى غاية تاريخ التنازل .1

 :سجل كل قيود عملية التنازل في اليومية باالعتماد على بطاقة االستثمار السابقة و الشكل التالي .2
 

  رقم الحساب  التاريخ
  المدين

  رقم الحساب
  المبلغ  البيان  الدائن

  لمدين
  المبلغ
  الدائن

            
 
 
 



 

   :الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي
  
  :جدول االهتالك المطبق باستخدام المجدول . 1

  :الشكل التالي يوضح مختلف الصيغ الواجب كتابتها في الخاليا المناسبة

  



 
  :زل في اليومية قيود عملية التنا.  2

بطاقة " الشكل التالي يوضح مختلف الصيغ الواجب كتابتها في الخاليا المناسبة باالعتماد على الورقة المسماة 
  ألخذ البيانات منها" االستثمار 



 
  :الحل النهائي المقترح يظهر كما يلي 

  
 



 
 

  :أسئلة التقويم الذاتي . 5
 

  ) :1(التمرين
)  خارج الرسم  (DA4.500.000 حافلة لنقل المسافرين بقيمة      N/10/09بتاريخ  " سريع  النقل ال " اشترت مؤسسة   
  .%20معدل اهتالكها 
  :العمل المطلوب 

  .إعداد جدول اهتالك الحافلة. 1
  .في اليومية) N+1(و دورة ) N(تسجيل اهتالك دورة . 2
  ) :2(التمرين

  :عة قبل الجردقدمت لك إحدى المؤسسات المستخرج التالي من ميزان المراج
  " ـ مؤسسة صومام 31/12/2005ميزان المراجعة في 

  األرصدة الدائنة  األرصدة المدينة  بيان الحسابات  الرقم
    14.000.000  المباني  240
    5.600.000  معدات النقل  244

  1.110.000    اهتالك المباني  2940
  4.260.000    اهتالك معدات النقل  2944

  :ـ معلومات جردية 
 : و كل االستثمارات اقتنتها المؤسسة بتاريخ إنشائها ماعدا ما يلي%2اهتالك المباني هو معدل  .1

  .01/04/2004، تاريخ حيازتها كانت DA2.000.000 مباني تستعمل كمخزن بقيمة -
  .31/06/2003 تاريخ حيازتها كان DA1.300.000بقيمة " فيات "  سيارة سياحية من نوع -
 في بداية نشاطها تنازلت عليها بقيمة       DA800.000اشترتها المؤسسة بقيمة    " تويوتا  " سيارة سياحية من نوع     . 2

D.A160.000 و قد سجل المحاسب القيد التالي28/09/2005 بتاريخ :  
        
      

28/09/2005 

      
    160.000  البنك    485

  160.000    نواتج االستثمارات المتنازل عنها  792  
      ...)شيك رقم(    
             

 



 
  : العمل المطلوب 

  .حدد تاريخ إنشاء هذه المؤسسة و معدل اهتالك معدات النقل. 1
  .سجل في اليومية قيود التسوية المتعلقة بعملية التنازل. 2
  .2005سجل في اليومية اهتالكات دورة . 3
  ) :3(التمرين

مستلمة من الموثق تبين مـا      الوثائق ال . مبنى الستخدامه كمقر لها   " شوفاك  "  اشترت شركة    N/08/10في تاريخ   
  :يلي

   DA6.000.000. : . . . . . مبنى بقيمة  -
   DA3.000.000:  . . . . . أرض بقيمة  -
   DA70.000: .. حقوق التسجيل بقيمة  -
 DA50.000: . . أتعاب الموثق بقيمة  -

  .سنوياً% 25 المصاريف اإلعدادية يتم إطفاؤها بمعدل -
  . البنككل التسديدات تمت عن طريق: مالحظة 

   :العمل المطلوب
   .N/08/10سجل في اليومية القيود المناسبة بتاريخ . 1
   .N/31/12سجل في اليومية القيود لمناسبة بتاريخ . 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :أجوبة التقويم الذاتي . 6
 

  ) :1(حل التمرين
  :جدول اهتالك الحافلة . 1

االهتالكات   قسط االهتالك  القيمة األصلية  السنة
  متراكمةال

القيمة المحاسبية 
  الصافية

31/12/(N) 4.500.000  300.000)1(  300.000  4.200.000  
31/12/(N+1)  4.500.000  900.000  1.200.000  3.300.000  
31/12/(N+2) 4.500.000  900.000  2.100.000  2.400.000  
31/12/(N+3) 4.500.000  900.000  3.000.000  1.500.000  
31/12/(N+4) 4.500.000  900.000  3.900.000  600.000  
31/12/(N+5) 4.500.000  600.000  4.500.000  0  

20 44.500.000 300.000
100 12

DA):1 (  

  
  (N+1) وN)( دورتي كالتسجيل في اليومية الهتال. 2
  

            
      31/12/N        

    300.000  مخصصات االهتالكات    682
  300.000    اهتالك معدات النقل  2944  
      )Nدورة مخصص ال(    
            
      31/12/N+1       

    900.000  مخصصات االهتالكات    682
  900.000    اهتالك معدات النقل  2944  
  

      )N+1مخصص الدورة (  

  



 
    ) :2(حل التمرين

  :تحديد تاريخ إنشاء المؤسسة و معدل اهتالك معدات النقل . 1
يحتوي على اهتالكات تلك الدورة و لكن يحتوي  ال 2005 ميزان المراجعة قبل الجرد لدورة :مالحظة هامة 

  .31/12/2004فقط على االهتالكات المتجمعة للدورات السابقة إلى غاية 
  :أ ـ تحديد تاريخ إنشاء المؤسسة 

  . أشهر9 هي 31/12/2004 إلى 01/04/2004 مدة استخدام المخزن من -
  : االهتالك المسجل للمخزن هو-

DA
2 92.000.000 30.000

100 12
Am  

  : االهتالكات المتراكمة للمباني ماعدا المخزن هي-
1.100.000 30.000 1.080.000DAAm  

  : قيمة المباني التي تم حيازتها منذ إنشاء المؤسسة هي-
14.000.000 2.000.000 12.000.000DAVo  

  :مدة استخدام المباني ماعدا المخزن تحسب بالعالقة التالية -
  

  )Am(                     االهتالك المتراكم 
  ــــــــــــــــــــــــ = )n(مدة االستخدام

  )T(معدل االهتالك × )VO(                        القيمة األصلية 
Am

n=
VO×T

1.080.0000
212.000.000

100
1.080.000
240.000

4,5

n

n

n

  

  :أي أن المؤسسة تم إنشائها منذ أربعة سنوات و نصف
  94سنة   /93سنة    /92سنة    /91سنة    /90 أشهر من سنة 6

  .01/07/1990تاريخ إنشاء المؤسسة هو : إذن 
  :ب ـ حساب معدل اهتالك معدات النقل

  ).1,5( هي سنة و نصف 31/12/2004 إلى 31/06/2003من " فيات"  مدة استخدام السيارة -



 
  : القيمة األصلية لمعدات النقل المقتناة منذ إنشاء المؤسسة هي-

DA 4.300.000 = 1.300.000 - 5.600.000  
 تاالهتالكا+  المتراكمة لمعدات النقل المقتناة منذ إنشاء المؤسسة ت االهتالكا=االهتالكات المتراكمة  -

  ".فيات " المتراكمة للسيارة 

4.260.000 4.300.000 4, 5 1.300.000 1, 5
100 100

4.260.000 193500. 19500.

4.260.000 213000.

4.260.000 20
213000

الك :20% دل االهت  أي مع

t t

t t

t

t
  

  ":تويوتا " قيود عملية التنازل عن السيارة . 2
:    هو 31/12/2004من تاريخ حيازتها إلى " تويوتا " سيارة  االهتالك المتراكم لل-

20800.000 4,5 720.000
100

DAAm  

  : هو30/06/2005 إلى 01/01/2005 قسط االهتالك المكمل من -
20 6800.000 80.000

100 12
DAAm  

   :مالحظة 
 ألن عمر   28/09/2005 و ليس إلى تاريخ التنازل و هو         30/06/2005حسبنا قسط االهتالك المكمل إلى غاية       

  . سنوات وقد اهتلكت تماماً و ليس لها قيمة باقية5السيارة اإلنتاجي هو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  .التسجل في يومية المؤسسة لعملية التنازل. جـ

  
             
      31/12/2005       

    80.000  مخصصات االهتالكات    682
  80.000    اهتالك االستثمارات  2944  
      ).قيد االهتالك المكمل(    
            
      

 

      
    800.000  اهتالك معدات النقل    2944

  800.000    معدات النقل  244
     ).المتنازل عنها" تويوتا"ترصيد حساب السيارة (    
            
      

//  
      

  .قيد البيع و قبض المبلغ كان قد سجله المحاسب حسب معطيات التمرين : مالحظة
   :2005تسجيل اهتالكات دورة . 3

214.000.000: اني  المب- 280.000
100

DAAm  

  ):المتبقية( معدات النقل -
20(5.600.000 800.000)

100
204.800.000 960.000

100
DA

Am

Am

  

            
      31/12/2005       

    1.240.000  مخصصات االهتالكات    682
  280.000    اهتالك المباني  2940  
  960.000    اهتالك معدات النقل  2944  
      ).االهتالكات المتعلقة بالدورة(    
            
      

 
      



 
  ) :3(حل التمرين

  :تسجيل القيود المناسبة في اليومية 
            
      08/10/N       

    6.000.000  المباني    240
    3.000.000  األراضي    22

    70.000  حقوق التسجيل    646
    50.000  أتعاب الغير    625

  9.120.000    البنك  485  
اقتناء استثمارات و تسديد مصاريف  (    

  ...) رقمبواسطة شيك
    

            
      

31/12/N 

      
    120.000  المصاريف اإلعدادية    20
  50.000    تحويل تكاليف اإلنتاج  75  
  70.000    تحويل تكاليف االستغالل  78  
      )تحويل المصاريف اإلعدادية(    
            
      

//  
      

    30.000  مخصصات استثنائية    699
  30.000    إطفاء المصاريف اإلعدادية  209  

      )قسط اإلطفاء السنوي(    
    

  
  

  
  

  
    

 


