
 : 01التمر�ن رقم 

معدل االهتالك =  -
100

العمر  االنتا�� 
   =

100
5

  =20%. 

 0 –) 100.000+2.400.000القيمة املتبقية = ( –قاعدة االهتالك = ت�لفة التثبيت  -

 دج2.500.000=                   

ــــتالك - ــــط االهــ ـــــتالك أو  قســ ــــدل االهــ ــتالك × معــ ــ ــدة االهــ ــ ـــ قاعــ ـــ ــا بـــــ ــ ــر�قت�ن: إمــ ــ ــــب بطــ ـــــي) يحســ ــنوي (ا�خطــ ــ الســ

قاعدة االهتالك 

العمر  االنتا�� 
 

 دج 500.000=  0.2×  2.500.000ومنھ قسط االهتالك السنوي (ق إ س) = 

أو ق إ س =                              
2.500.000

 5سنوات  
 دج 500.000=  

 االهتالك ا�خطي: جدول  -

ــــــدة  السنوات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قاعــ

 االهتالك

ـــــتالك  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــط االهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قســ

 السنوي 

ــــــ�اكم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتالك امل�ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االهــ

 (ا�جمع)

ــــــبية  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة ا�حاســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قيمــ

 )vncالصافية (

31/12/2015 2.500.000 500.000 500.000 2.000.000 

31/12/2016 2.500.000 500.000 1.000.000 1.500.000 

31/12/2017 2.500.000 500.000 1.500.000 1.000.000 

31/12/2018 2.500.000 500.000 2.000.000 500.000 

31/12/2019 2.500.000 500.000 2.500.000 00 

 ) تحسب حسب العالقة التاليةvncمالحظة: القيمة ا�حاسبية الصافية (

Vnc  االهتالك امل��اكم (ا�جمع)  –= ت�لفة التثبيت 

2015Vnc   =2.500.000 – 500.000  =2.000.000 دج 

2016Vnc   =2.500.000 – 1.000.000  =1.500.000 دج 

2019Vnc   =2.500.000 – 2.500.000  =00 دج 

 2015الت�جيل ا�حاس�ي لعمليات  -

ــــاب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حســ

 مدين

حســـاب 

 دائن

 التار�خ العمليات

02/01/2015 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

218 

44562 

 

 

 

 تثبيتات عينية حـ/ 

 حـ / الرسم ع�� القيمة املضافة التثبيتات

     )TVA =2.500.000  ×0.19( 

2.500.000 

475.000 

 

 

 

 

 حـ/ البنك                  512

 ��جيل قيد شراء قطعة معدات نقل �شيك بن�ي

 2.975.000 

 31/12/2015  

681  

2818 

 حـ/ مخصصات اهتالك االصول الثابتة

 حـ/ إهتالك معدات النقل                  

 2015قسط اهتالك معدات النقل 

500.000  

500.000 

 

   دج 500.000تالك �� حالة وجود قيمة متبقية قدرها هإعداد جدول اال  -

 دج 2.000.000=  500.000 – 2.500.000القيمة املتبقية =  –لدينا: قاعدة االهتالك = ت�لفة التثبيت 

 دج              أو  400.000=  0.2×  2.000.000قسط االهتالك السنوي (ق إ س ) = قاعدة االهتالك × املعدل = 

= 400.000دج ق إ س =   2.000.000
5

   

ــــ�اكم  قسط االهتالك السنوي  قاعدة االهتالك السنوات ـــ ـــ ـــ ـــتالك امل�ــ ـــ ـــ ـــ االهــ

 (ا�جمع)

ــــبية  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة ا�حاســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قيمــ

 )vncالصافية (

31/12/2015 2.000.000 400.000 400.000 2.100.000 

31/12/2016 2.000.000 400.000 800.000 1.700.000 

31/12/2017 2.000.000 400.000 1.200.000 1.300.000 

31/12/2018 2.000.000 400.000 1.600.000 900.000 

31/12/2019 2.000.000 400.000 2.000.000 500.000 

   vncمالحظة: بتطبيق عالقة حساب القيمة ا�حاسبية الصافية 

Vnc  االهتالك امل��اكم (ا�جمع) نجد: –= ت�لفة التثبيت 

2015Vnc   =2.500.000 – 400.000  =2.100.000 دج 

2016Vnc   =2.500.000 – 800.000  =1.700.000 دج 

2019Vnc   =2.500.000 – 2.000.000  =500.000 دج 

 حالة تطبيق االهتالك املتناقص ع�� السيارة: -1

20 % معـــدل االهـــتالك ا�خطـــي =  - = 100
5 

 = 100
  العمر  االنتا�� 

ن ســـنوات اذ 5لـــدينا العمـــر االنتـــاج لســـيارة 

 .02يطبق عل��ا معامل االهتالك 

 .% 40=  2×  % 20معدل االهتالك املتناقص = معدل االهتالك ا�خطي × معامل االهتالك =  -

 ع�� أساس أن قاعدة اإلهتالك = ت�لفة التثبيت  2016يحسب اهتالك السنة األو��  -

 قاعدة االهتالك (ت�لفة التثبيت) × معدل االهتالك املتناقص  2016قسط االهتالك املتناقص = 

 دج 400.000=  0.4×  1.000.000=                                   

 جامعة آك�� امحند أو�حاج البو�رة

التسي��  والتجار�ة وعلوم�لية العلوم االقتصادية،   

ميدان العلوم االقتصادية، التسي�� والعلوم التجار�ةالسنة األو��   

   02ا�حاسبة مقياس 

 1السلسلة رقم حلول 

2020 /2021 



VNC2016   دج 600.000=  400.000 – 1.000.000=  2016اهتالك  –= ت�لفة التثبيت 

  2017قسط االهتالك املتناقص   =VNC2016   ×0.4  =600.000  ×0.4  =240.000 دج 

VNC2017  دج   أو بطر�قـــــة 360.000=640.000 –1.000.000=  2017� غايـــــة االهـــــتالك امل�ـــــ�اكم إ�ـــــ  –= ت�لفـــــة التثبيـــــت

 اخرى 

VNC2017   =VNC2016  – دج360.000= 240.000-600.000=   2017قسط اهتالك سنة 

ــــــة  - ــــــنوات الباقيــ ــــــتالك للســ ــــــدل االهــ ــــــان معــ ــــــق إذا ـ�ـ نتحقــ
100

  مجموع  السنوات املتبقية
ــــــتالك  > ــــــدل االهــ ــــــاوي معــ أو �ســ

 ا�� قسط االهتالك الثابت او �ستمر �� املتناقص  املتناقص  لننتقل

ــــنة - ــــدينا ســ 33.33 %:  2018لــ = 100
3  

ــھ :    40% <    ــ ــــاقص ومنــ ــتالك املتنــ ــ ــــة االهــ ــــق طر�قــ ــــ� تطبيــ ــتمر �ــ ــ �ســ

 × معدل االهتالك املتناقص    VNC2017=   2018قسط االهتالك املتناقص

 دج 144.000=  0.4×  360.000=  =                                

  VNC2018   =1.000.000 – 784.000  =216.000 دج أو بطر�قة اخرى 

VNC2018   =VNC2017  –   دج216.000=  144.000-360.000=   2018قسط اهتالك سنة 

50 %:   2019لدينا سنة   - = 100
2  

 ننتقل ا�� طر�قة االهتالك ا�خطي: 40%>   

 دج200.000=  16.000 – 216.000القيمة املتبقية =  –  VNC2018قاعد االهتالك ا�خطي = 

=   2018قسط اهتالك سنة
قاعدة االهتالك  ا�خطي 

العمر  االنتا��  املتبقي 
  =

200.000
2

 دج100.000=   

VNC2019   دج116.000=884.000-1.000.000=  2019مجموع االهتالك ا�� سنة –= ت�لفة التثبيت 

VNC2020   =1.000.000 – 984.000  =16.000دج 

 جدول االهتالك املتناقص: -

ـــــتالك  املعدل قاعدة االهتالك السنة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــط االهــ ـــ ـــ ـــ ـــ قســ

 سنوي 

 VNC االهتالك امل��اكم

2016 1.000.000 40 % 400.000 400.000 600.000 

2017 600.000 40  % 240.000 640.000 360.000 

2018 360.000 40 % 144.000 784.000 216.000 

2019 200.000 50 % 100.000 884.000 116.000 

2020 200.000 50 % 100.000 984.000 16.000 

 

 حالة تطبيق االهتالك امل��ايد ع�� السيارة: -2

معمل االهتالك امل��ايد =  -
1

1+2+3+⋯+𝑁𝑁
    =

1
1+2+3+4+5
  =

1
15

 

 القيمة املتبقية   –قاعدة االهتالك = ت�لفة التثبيت  -

 دج 984.000=  16.000 – 1.000.000= 

 حساب اقساط االهتالك ل�ل سنة: -

 قاعدة االهتالك ×  2016قسط االهتالك لسنة =
1
15
  =984.000 ×

1
15
 دج65.600=  

 قاعدة االهتالك ×  2017قسط االهتالك لسنة =
2
15
  =984.000 ×

2
15
 دج131.200=  

 قاعدة االهتالك ×  2018قسط االهتالك لسنة =
3
15
  =984.000 ×

13
15
 دج196.800=  

 قاعدة االهتالك ×  2019قسط االهتالك لسنة =
4
15
  =984.000 ×

4
15
 دج262.400=  

 قاعدة االهتالك ×  2020قسط االهتالك لسنة =
5
15
  =984.000 ×

5
15
 ج328.000=  

 جدول االهتالك امل��ايد: -

ـــــتالك  املعامل قاعدة االهتالك السنة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــط االهــ ـــ ـــ ـــ ـــ قســ

 سنوي 

 VNC االهتالك امل��اكم

2016 984.000 1
15

 
65.600 65.600 934.000 

2017 984.000 2
15

 
131.200 196.800 803.200 

2018 984.000 3
15

 
196.800 393.600 606.400 

2019 984.000 4
15

 
262.400 656.000 344.000 

2020 984.000 5
15

 
328.000 984.000 16.000 

 : 03التمر�ن رقم 

 باف��اض أن القيمة املتبقية لآللة اإلنتاجية منعدمة. إعداد جدول االهتالك

= قاعدة االهتالك ×  لدينا قسط االهتالك حسب وحدات اإلنتاج  
عدد  الوحدات السنة

العدد اإلجما��  للوحدات
 

ـــــدات  قاعدة االهتالك السنة ـــــدد الوحــ عــ

 املنتجة

ــــــتالك  قسط االهتالك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االهــ

 امل��اكم

VNC 

2014 4.000.000 10.000 200.000 200.000 3.800.000 

2015 4.000.000 20.000 400.000 600.000 3.400.000 

2016 4.000.000 40.000 800.000 1.400.000 2.600.000 

2017 4.000.000 40.000 800.000 2.200.000 1.800.000 

2018 4.000.000 60.000 1.200.000 3.400.000 600.000 

2019 4.000.000 30.000 600.000 4.000.000 0 



 :04التمر�ن رقم 

 : 31/12/2015حساب خسارة القيمة ملعدات اإلنتاج ��  -

PV(خسائر القيمة) = VR(القيمة القابلة لتحصيل) –VNC(القيمة ا�حاسبية الصافية) 

PV = 2.500.000 – 3.000.000 = - 500.000DA 

 الت�جيل ا�حاس�ي : 

 

681 

 

 

 

2915 

..................31/12 /2015 .............. 
 حــ/ مخصصات االهتال�ات واملؤونات وخسائر القيمة 

     –أصول غ�� جار�ة  -               

 حــ / خسائر قيمة  معدات إنتاجية              

 2015��جيل قيد خسارة القيمة سنة          

 

500.000 

 

 

 

500.000 

 

 

681 

 

 

 

 

 

2915 

..............31/12  /2016 ................. 

ــــــائر  ــــــات وخســ ــات واملؤونــ ـــ ــــــات االهتالـ�ـ ــــــ/ مخصصــ حــ

 –أصول غ�� جار�ة  -القيمة   

 حــ/  خسائر قيمة  معدات إنتاجية                

 2016��جيل قيد الرفع �� خسائر القيمة لسنة   

 

250.000 

 

 

 

250.000 

 

 

2915 

 

 

781 

 

...............31/12/2017................. 

  معدات إنتاجية  قيمة حـ/ خسائر

 حـ/ اس��جاعات عن خسائر القيمة معدات      

 قيد انقاص خسائر القيمة معدات اإلنتاج         

 

350.000 

 

 

350.000 

 

 

2915 

 

 

781 

.............31/12/2018................. 

  إنتاجية معدات قيمة حــ/ خسائر

ـــدات        ـــة معــ ـــائر القيمــ ـــن خســ ـــ��جاعات عــ ــ/ اســ ــ حـــ

 االنتاج  

 قيد الغاء خسائر القيمة غ�� امل��رة          

 

400.000 

 

 

400.000 

 

 

 

 

 

 

 

 :05التمر�ن رقم 

 PVبدون اآلخذ �ع�ن االعتبار خسائر القيمة  إعداد جدول االهتالك

 A VNCمجموع   BA A السنة

2015 50.000 10.000 10.000 40.000 

2016 50.000 10.000 20.000 30.000 

2017 50.000 10.000 30.000 20.000 

2018 50.000 10.000 40.000 10.000 

2019 50.000 10.000 50.000 0 

 واس��جاعها: حساب خسائر القيمة  -

 ) ال توجد خسارة.        40.000( VNCأك�� من  )VR )42.000 : 2015سنة 

 ) اذا توجد خسارة:  30.000( VNC) اقل من VR )25.500:  2016سنة 

                                            PV = VR – VNC = 25.500 – 30.000 = - 4.500 DA  

 دج.8.500(عدد السنوات الباقية) =  3/  25.500=  2016لسنة  Aومنھ يتغ�� قسط االهتالك 

 : 2017سنة 

VNC  2017 خسائر القيمة –االهتالك ا�جمع  -= قيمة املعداتPV-    القيمة املتبقي 

 دج 17.000=  4.500 –) 8.500+ 20.000( -50.000=                 

VR )22.500 اك�� من (VNC )17.000:ال توجد خسارة بل اس��جاع ل�خسارة (      

  = ومنھ فا�خسارة 4.500، وهو اك�� من ا�خسارة السابقة (5.500=  17.000 - 22.500االس��جاع (

  .(تحقق الشرط األول) 4.500املس��جعة ت�ون �� حدود 

  ومنـــھVNC2017ـ  =VNC ــ��جاع=  2016ـ ــن 21.500=  4.500+ 17.000+ االسـ ــة اك�ـــ� مـ دج، نالحـــظ بـــأن القيمـ

VNC ) 4.500مــن الفــرق التــا��  ( دج والبــا�� 4.500دج مــن  1.500)، إذا �ســتبعد مبلــغ 20.000بــدون خســائر قيمــة – 

 دج) هو الذي �س��جع من خسائر القيمة (لتحقق الشرط الثا�ي). 3.000=  1.500

 دج.  .VNC 2017  =00020ومنھ  

 ) إذا ال توجد خسارة قيمة.10.000( VNC) �ساوي VR )10.000: 2018سنة 

 

 

 

 



 إعداد جدول االهتالك بخسائر القيمة -

N BA 

قاعدة 

 االهتالك

A A 

االهتالك 

 امل��اكم

VNC 

قبل 

 ا�خسارة

PV 

 خسار

PV 

 اس��جاع

 VNC   

�عد  

 ا�خسارة

2015 50.000 10.000 10.000 40.000 - - 40.000 

2016 50.000 10.000 20.000 30.000 4.500 - 25.500 

2017 25.500 8.500 28.500 21500 - 3.000 20.000 

2018 20.000 10.000 38.500 11500 - - 10000 

2019 10.000 10.000 48.500 1500 - - 00 

 الت�جيل ا�حاس�ي  -

 مبلغ دائن مبلغ مدين  2015/ 31/12تار�خ العمليات ح د  ح م 

681 

 

 

2815 

 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك معدات                 

 ��جيل قيد اهتالك معدات 

10.000 

 

 

10.000 

 31 /12 /2016  

681 

 

 

2815 

2915 

 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك معدات                 

 حـ/ خسائر القيمة 

 ��جيل قيد اهتالك  وخسائر قيمة ملعدات 

14.500  

10.000 

4.500 

 31 /12 /2017  

2915  

781 

 حـ/ خسائر القيمة

 حـ/ اس��جاع خسائر القيمة                  

 ��جيل قيد اس��جاع خسائر القيمة

3.000  

3.000 

 / /  

681 

 

 

2815 

 

 وخسائر القيمة حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات

 حـ/ اهتالك معدات                 

 ��جيل قيد اهتالك معدات 

8.500  

8.500 

 31 /12 /2018  

681 

 

 

2815 

 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك معدات                 

 ��جيل قيد اهتالك  ملعدات   

10.000  

10.000 

 

 31 /12 /2019  

681 

 

 

2815 

 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك معدات                 

 ��جيل قيد اهتالك معدات             

10.000  

10.000 

 

 : 06التمر�ن رقم 

 ؛ 31/12/2016بدون حساب خسائر القيمة إ�� غاية  عداد جدول االهتالكا -

N BA t A �𝑨𝑨 VNC 

2010 600.000 10% 30.000 30.000 570.000 

2011 600.000 10% 60.000 90.000 510.000 

2012 600.000 10% 60.000 150.000 450.000 

2013 600.000 10% 60.000 210.000 390.000 

2014 600.000 10% 60.000 270.000 330.000 

2015 600.000 10% 60.000 330.000 270.000 

2016 600.000 10% 60.000 390.000 210.000 

 إعداد جدول االهتالك ا�خطي �عد حساب خسائر قيمة:  -

 :2012VRتحديد القيمة القابلة لتحصيل  •

2012VR   القيمة األك�� ب�ن القيمة النفعية :VU والقيمة العادلة :VC   

                                         VU=412.500) > (VC=350.000) (  ⇐  =412.500 2012VR   

توجــد   VR 2012(VNC) < (450.000 =2012 (412.500 =: 2012ســنة  PVاختبار وجود خســائر القيمــة  •

   DA37.500 -450.000 =  -PV= 412.500خسارة قيمة:                                                

 DA=55.000 :      2013االهتالك ا�جديد �عد خسائر القيمة بداية من  •
412.500
7.5

= 2013A 

 :2014سنة   PVالقيمة  أو اس��جاع �خسائر اختبار وجود خسائر •

 DA0.000= 55 2014VU = VR 2014، نقارنVR   2014بـــVNC . 

DA (55.000 + 55.000) = 302.500 –) = 412.500 2014+ A 2013( A –2012 = VR2014 VNC 

ou    



.DA(30.000+60.000+60.000+55.000+55.000+ 37.500)   = 302.500-PV = 600.000 - ∑𝐴𝐴 -=CT  2014VNC 

= 550.000)  2014= 302.500) < (VR2014 (VNC          ال توجد خسائر قيمة بل يوجد اس��جاع ل�خسارة 

 :      �� حدود تحقق الشرط�ن  تحديد مبلغ ا�خسائر الواجب اس��جاعها •

 = 2014 VNC -2014 VR DA302.500 = 247.500 –550.000                      :��نحسب الفرق التا 

دج  37.500، االس��جاع ي�ون �ــ� حــدود 247.500وهو اقل من مبلغ الفرق  37.500بما أن مبلغ ا�خسارة السابقة هو 

 حسب الشرط األول.

    DA+ PV = 302.500 + 37.500 =340.0002014 VNCلآللة �عد االس��جاع                    القيمة ا�حاسبية

Ou  CT - ∑𝐴𝐴 – PV+PV= 600.000 - (30.000+60.000+60.000+55.000+55.000 + 37.500)+37.500 = 

DA340.000   

، و�التــا�� املبلــغ 330.000بــدون خســائر قيمــة ا�حســوب �ــ� ا�جــدول اعــاله بــــ  2014VNC  اك�ــ� مــن   340.000نالحــظ أن: 

  .330.000-340.000)الفرق ( أي 10.000املمكن اس��جاعھ تطرح منھ  

 = DA10.000 = 27.500 –37.500 .PV                              حسب الشرط الثا�ي املبلغ املس��جع هو:و 

   DA= 60.000 :                                   2015االهتالك ا�جديد بداية من  •
330.000
5.5

= 2015A 

ـــــد   A -PV  +PV   VNCمجموع BA A السنة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �عــ

 ا�خسارة

2010 600.000 30.000 30.000   570.000 

2011 600.000 60.000 90.000   510.000 

2012 600.000 60.000 150.000 37.500  412.500 

2013 412.500 55.000 205.000   357.500 

2014 412.500 55.000 260.000  27.500 330.000 

2015 330.000 60.000 320.000   280.000 

2016 330.000 60.000 380.000   210.000 

2017 330.000 60.000 440.000   150.000 

2018 330.000 60.000 500.000   90.000 

2019 330.000 60.000 560.000   30.000 

2011 330.000 30.000 590.000   00 

 31/12/2015الت�جيل ا�حاس�ي لعمليات إ�� غاية  -

 مبلغ دائن مدينمبلغ  31/12/2010 ح د ح م

681 

 

 

2805 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك رخصة تجار�ة                 

30.000 

 

 

30.000 

 2010��جيل قيد اهتالك  

 31 /12 /2011  

681 

 

 

2805 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك رخصة تجار�ة                 

 2011��جيل قيد اهتالك 

60.000  

60.000 

 31 /12 /2012  

681 

 

 

2805 

2905 

 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك رخصة تجار�ة                 

 حـ/ خسائر القيمة 

 ��جيل قيد اهتالك  وخسائر قيمة

107.500  

60.000 

37.500 

 31 /12 /2013  

681 

 

 

2805 

 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك رخصة تجار�ة                 

 2013��جيل قيد اهتالك

55.000  

55.000 

 31 /12 /2014  

681 

 

 

2805 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك رخصة تجار�ة                 

 2014��جيل قيد اهتالك

55.000  

55.000 

 //  

2905 

 

 

781 

 

 حـ/ خسائر القيمة

 حـ/ اس��جاع ا�خسائر القيمة رخصة التجار�ة                 

 ��جيل قيد اس��جاع خسائر القيمة

27.500  

27.500 

 31 /12 /2015  

681 

 

 

2805 

 حـ/ مخصصات اهتالك واملؤونات وخسائر القيمة

 حـ/ اهتالك رخصة تجار�ة                 

 2015��جيل قيد اهتالك                  

60.000  

60.000 

 

 

 

 

 



 : 07التمر�ن رقم 

وخســــائر القيمــــة �ــــ� دف�ــــ� اليوميــــة، خــــالل الف�ــــ�ة مــــن  ��ــــجيل عمليــــات ��ايــــة الســــنة ا�خاصــــة باقســــاط االهــــتالك -1

 .2019ا��  2013

 31 /12 /2013  

6815  

2815 

 حـ/ مخصصات اهتال ك وخسائر القيمة تجه��ات صناعية

 حـ/ إهتالك اتجه��ات صناعية االنتاجية                  

 قسط اهتالك التجه��ات الصناعية 

84.000  

84.000 

 31 /12 /2014  

6815  

2815 

 حـ/ مخصصات اهتالك وخسائر القيمة التجه��ات الصناعية

 حـ/ إهتالك التجه��ات الصناعية                  

 قسط اهتالك التجه��ات الصناعية 

84.000  

84.000 

 31 /12 /2015  

6815  

2815 

 وخسائر القيمة التجه��ات الصناعية حـ/ مخصصات اهتالك

 حـ/ إهتالك التجه��ات الصناعية                  

 قسط اهتالك التجه��ات الصناعية 

84.000  

84.000 

 / /  

6815  

2915 

 حـ/ مخصصات اهتالك وخسائر القيمة التجه��ات الصناعية

 حـ/ خسائر قيمة التجه��ات الصناعية                  

 قسط اتثبات خسائر قيمة التجه��ات الصناعية 

28.000  

28.000 

 31 /12 /2016  

6815  

2815 

ــــــــ  ـــ ــــــــ ـ/ مخصحــ ـــ ــ�ات صــ ـــ ـــ ـــ ـــــة التجه�ــ ـــ ـــ ـــــائر القيمــ ـــ ـــ ـــــتالك  وخســ ـــ ـــ ات اهــ

 الصناعية

 حـ/ إهتالك التجه��ات الصناعية                  

 التجه��ات الصناعية  قسط اهتالك

80.000  

80.000 

 31 /12 /2017  

6815  

2815 

ــ�ات  ـــ ـــ ـــ ـــــة التجه�ــ ـــ ـــ ـــــائر القيمــ ـــ ـــ ـــــتالك  وخســ ـــ ـــ ـــــات اهــ ـــ ـــ ــــــ/ مخصصــ ـــ ـــ حــ

 الصناعية

 حـ/ إهتالك التجه��ات الصناعية                  

 قسط اهتالك التجه��ات الصناعية 

80.000  

80.000 

 //  

2915 

 

 

781 

 

 تجه��ات صناعيةحــ/ خسائر قيمة عن 

 حـ/ اس��جاعات االستغالل عن خسائر القيمة           

 االصول غ�� ا�جار�ة–والتمونات          

 إثبات قيد اس��جاع خسائر قيمة         

20.000 

 

 

20.000 

 شرح العمليات: 

(84.000-= 840.0002015VNC    DA .= 84.000 
840.000

10
A= ×DA3) = 588.000 

.  DA= 28.000 +PV ⇒(588.000) 2015 (560.000) < VNC2015VR 

DA
560.000

7
= 80.000= 2016A 

(80.000-= 560.0002017VNC×80.000=  400DA.000 

(2017(450.000) > VNC2017VR400(-PV ⇒.000) اس��جاع ل�خسائر القيمة) 

DA 400.000= 50.000-450.000) ال يمكن تجوزه         28.000اك�� من ا�خسائر القيمة السابقة (  

                                       428.000 = 28.000 + 400.000القيمة ا�حاسبية �عد االس��جاع: 

 بدون خسائر قيمة لتأكد من تحقق الشرط الثا�ي إلس��جاع خسائر القيمة2017VNCنقار��ا بـــ: 

(2017VNC840.000 = (-84.000)دون خسائر قيمة ب×DA5)= 420.000  

  DA=20.000 -PV    ومنھ لتحقق الشرط الثا�ي البملغ املس��جع :               

 ��جيل عملية التنازل عن التجه��ات �� دف�� اليومية: -2

 01/09/2018  

6815  

2815 

 وخسائر القيمة لتجه��ات حـ/ مخصصات اهتالك

 حـ/ إهتالك تجه��ات صناعية                  

 اهتالك تجه��ات صناعية املكمل02/2018قسط 

63.000  

63.000 

 //  

2815 

2915 

53 

652 

 

 

 

 

215 

 

 حــ/ اهتالك تجه��ات صناعية

 حـ/ خسائر القيمة تجه��ات صناعية

 حـ/ الصندوق 

 تجه��ات صناعيةحـ/ نواقص القيمة عن خروج 

 حـ/ التجه��ات الصناعية                  

 إثبات قيد بيع تجه��ات صناعية        

475.000 

8.000 

270.000 

87.000 

 

 

 

 

840.000 

 شرح العمليات: 

 DA63.000 = 357.000 –= 420.000  2019,   VNC  DA.= 63.000 
420.000

5
× 9

12
=2019 A 

(DA        87.000357.000 =  –270.000  652خسارة ��جل �� حساب) 



 : 08التمر�ن رقم 

 املتناقص : االهتالكجدول  إعداد

V0= 3.000.000 ,   N= 5,     T100 =خطي/n = 20% ⇒  t 40 =2 × %20 =ضر��ي% 

 MA T A ∑A VNC سنوات

2015 3.000.000 40% 1.200.000 1.200.000 1.800.000 

2016 1.800.000 40% 720.000 1.920.000 1.080.000 

2017 1.080.000 40% 432.000 2.352.000 648.000 

2018 648.000 50% 324.000 2.676.000 324.000 

2019 648.000 50% 324.000 3.000.000 0 

 التنازل :  ��جيل عملية -02

 )CT( التثبيتت�لفة  -)291/ـ+ ح281/ـفوائض / نواقص القيمة = سعر البيع +(ح

 أي فائض قيمة + دج52000= 3.000.000 – 2.352.000+700.000فوائض / نواقص = 

 الت�جيل ا�حاس�ي لالهتالك والتنازل :   -03

 

681 

 

 

 

 

2815 

..................31/12 /2017 ................. 

مخصصات االهتال�ــات واملؤونــات وخســائر القيمــة  حـ/  

 –أصول غ�� جار�ة  -

 اهتالك منشآت تقنية  حـ/             

 2017��جيل قسط اهتالك سنة 

 

432.000 

 

 

 

432.000 

 

462 

2815 

 

 

 

215 

752 

 

 

..................31/12 /2012 ................. 

 حسابات دائنة حـ/ 

 اهتالك منشآت تقنية حـ/ 

 منشآت تقنية حـ/        

 فوائض قيمة التنازل عن املنشآت التقنية حـ/         

 قيمة  التقنية بفوائضقيد التنازل عن املنشآت 

 

700.000 

2.352.000 

 

 

 

3.000.000 

52000 

 

 

 

 

 

 


