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العاشرة المحاضرة 
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الموجودات الثابتة

 اھم المواضیع التي تتضمنھا ھذه المحاضرة
 تعریف الموجودات الثابتة
 انواع الموجودات الثابتة
 طرق الحصول على الموجودات الثابتة
۱-  طریقة الشراء النقدي
۲- طریقة الشراء بالتقسیط
۳- طریقة شراء الموجودات بشكل مجامیع
طریقة االھداء او التبرعات -٤



الموجودات الثابتة / م

لفترةمنھافادةاالستویتوقعبیعھالغرضولیسالشركةاعمالفياستخدامھالغرضتقتنىالتيالممتلكاتكافةھي:الموجوداتتعریف
االستفادةیتمحیث،الثابتةالموجوداتضمنتعدالبیعلغرضولیساالستعماللغرضتشترىالتيالموجوداتكافةاناي،مستقبالطویلة

مثالواحدةسنةمنالكثرالخدمةفيتبقىانھااذنسبیاطویلعمرلھایكونوانالغرضلنفسغیرھاویشترىوتستبعدتستھلكانالىمنھا
.وغیرھاواالثاثوالمبانيوالمكائنالسیاراتذلك

-:قسمینالىالثابتةالموجوداتوتقسم
نوعینعلىوھيوغیرھاوالمبانيوالسیاراتاالثاثمثلملموسماديكیانلھاالتيالموجوداتوھي/الملموسةالثابتةالموجودات-اوال

:-
نيوالمباالسیارات(فتراتعلىاستھالكھاویتممعینانتاجيعمرلھاالتيالموجوداتوھي:لالندثارخاضعةثابتةموجودات-۱

.)سكراب(الفائدةعدیمةتصبحاالنتاجيعمرھاانتھاءوبعد)الخ...واالثاث
.االراضيمثلعمرلھالیسالتيالموجوداتوھي:لالندثارتخضعالملموسةثابتةموجودات-۲

محلشھرةمثلوجودھاعنتعبرقیمةلھاولكنملموسماديكیانلھالیسالتيالموجوداتوھي/ملموسةغیرثابتةموجودات–ثانیا
.وغیرھاالتجاریةوالعالمةاختراعوبراءة



الموجودات الثابتة

:  طرق الحصول على الموجودات الثابتة 
، وقد تم دفع رسوم كمركیة مبلغھا % ۲وبخصم . د۱۰۰۰۰۰۰اشترت احدى الشركات ماكنة بمبلغ / مثال :    طریقة الشراء النقدي -۱

.تسجیل قید شراء الماكنة / م.               ۲٥۰۰۰ونفقات التركیب . د۳۰۰۰۰، ومصاریف الشحن . د۱٦۰۰۰۰
-:الحل 

۱۰۰۰۰۰۰x۲ = %۲۰۰۰۰ د مبلغ الخصم
صافي المبلغ بعد طرح الخصم . د۹۸۰۰۰۰= مبلغ الخصم ۲۰۰۰۰–مبلغ الماكنة ۱۰۰۰۰۰۰

ف رسوم كل المصاریف التي تنفق على الموجود الثابت مثال مصاریف نقل الموجود ، ومصاریف الشحن او التركیب ومصاری/ مالحظة 
).  مصاریف راسمالیة ( كمركیة قبل االستعمال تسجل ضمن ثمن الموجود الثابت 

اجمالي ثمن الموجود زائد مصاریف الشراء۱۱۹٥۰۰۰= ۲٥۰۰۰+ ۳۰۰۰۰+ ۱٦۰۰۰۰+ ۹۸۰۰۰۰
الماكنة / مح۱۱۹٥۰۰۰

الصندوق  / الح ۱۱۹٥۰۰۰



الموجودات الثابتة

)  قسط (اشترت احدى الشركات ماكنة بموجب كمبیالة وعلى ان تدفع في نھایة كل سنة دفعة ۱/ ۱في / مثال الشراء بالتقسیط طریقة -۲
تسجیل عملیة الشراء وتسجیل القیود المتعلقة / م. . د۱۲۰۰۰۰۰علما ان كلفة الماكنة تبلغ % ۱۲باورق دفع وبفائدة . د٤۰۰۰۰۰مقدارھا 

)فعات حسب السؤالاذا السؤال لم یتضمن مبلغ الدفعة فیتم تقسیم المبلغ على ثالث او اربع او خمس د( مالحظة . باالقساط وعلى الدفعات الثالثة 
قید الشراء :الحل 

الماكنة / مح ۱۲۰۰۰۰۰
اوراق دفع /الح۱۲۰۰۰۰۰

)القسط الثاني دفع( قید السنة الثانیة 
۱۲۰۰۰۰۰-٤۰۰۰۰۰=۸۰۰۰۰۰x۱۲ = %۹٦۰۰۰ فؤائد

القسط الثاني 
دفع . أ/ مح٤۰۰۰۰۰

فوائد مدینة/ مح ۹٦۰۰۰
الصندوق / الح ٤۹٦۰۰۰

)  دفع القسط االول (قید السنة االولى 
۱۲۰۰۰۰۰x۱۲= %۱٤٤۰۰۰ فؤائد القسط االول

من مذكورین 
دفع . أ / ح ٤۰۰۰۰۰
فؤائد مدینة/  ح۱٤٤۰۰۰

الصندوق / الح ٥٤٤۰۰۰

)  القسط الثالثدفع(قید السنة الثالثة  
۸۰۰۰۰۰-٤۰۰۰۰۰ =٤۰۰۰۰۰x۱۲ =%٤۸۰۰۰ فوائد القسط

الثالث
دفع . أ/ مح ٤۰۰۰۰۰
فؤائد مدینة / مح ٤۸۰۰۰

الصندوق/ الح ٤٤۸۰۰۰



شكرا الصغائكم 
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