
األصول الثابتة



ھو األصل الذي تحت حیازة المنشأة األصل الثابت 
لتسھیل عملیة اإلنتاج والذي یستخدم في أكثر من 

)     سنھ مالیھ (فتره محاسبیھ
: وتقسم االصول الثابتھ الى ثالث اقسام 

موارد طبیعیة -۲اصول ثابتھ ملموسھ -۱
اصول ثابتھ غیرملموسھ -۳

المناجم وابار //العقارات والمباني والسیارات : مثل 
حقوق االختراع والشھره //النفط والغابات 

والعالمات التجاریھ  



تتمیز األصول الثابتة عن المتداولة بطول 
)  وھو أمر نسبي یمیزه عن األصول المتداولة (البقاء

ویقصد بھ أن األصل لم یشترى أو یمتلك بغرض 
إعادة بیعھ وإنما لیساھم في خدمة اإلنتاج مده طویلة 

ھو كل عمل یؤدي إلى الحصول على  إلنتاجا
إیرادات من بیع البضائع وتقدیم الخدمات 

ھي جمیع ماانفق على االصل : تكلفة األصل الثابت 
لیكون جاھزا لالستخدام في الغرض الذي اشترى 

.من اجلھ 
الجمارك ، النقل ، ثمن الشراء : ویشمل ذلك 

.مصاریف الكھرباء ، اجور العمال ، التامین،



استھالك األصل الثابت 
ھو تناقص قیمة االصل : تعریف االستھالك 

الثابت بقیمة االستخدام او التقادم خالل 
ھو النقص التدریجي في قیمة  أوالسنوات 

 أواالصل الثابت نتیجة االستخدام او التقادم 
توزیع تكلفة االصل الثابت على الحیاه 

.االنتاجیھ 



)مصروف االستھالك(تحدید قسط االستھالك 
لكي نحدد ذلك البد من توفر ثالث عوامل 

:رئیسیھ ھي 
وھي عباره عن جمیع :تكلفة األصل الثابت  -۱

التكالیف الالزمھ للحصول على االصل الثابت 
.  وتھیئتھ لالستخدام في العملیھ االنتاجیھ للمنشأه



:مثال 
فاتصلت بدار . بفرض أن شركة اسمنت الجزیرة فكرت في زیادة إنتاجھا 

استشاریھ صممت لھا وحدة التصنیع الالزمة للزیادة المقترحة في اإلنتاج 
لایر ثم ارسلت المواصفات ) ۸۰۰۰۰۰(وقد كلفت ھذه االستشارة . 

لایر وشحنت الى الدمام باجر )۲٥۰۰۰۰۰۰(لصناعھ الوحده بعقد بلغ 
لایر وبلغت ) ۱٥۰۰۰۰(لایر ومصروفات تامین بلغت ) ٤۰۰۰۰۰(

لایر وقد جھزت الشركھ قواعد ) ۷٥۰۰۰(مصاریف التخلیص الجمركي 
وعلى ذلك فان تكالیف ، لایر ) ۱٥۰۰۰۰۰(خاصھ لاللھ بلغت تكلفتھا 

لایر )۲۷۹۲٥۰۰۰(االلھ 
:إذن یكون القید 

المعدات  /  حمن ۲۷۹۲٥۰۰۰
البنك/ إلى ح  ۲۷۹۲٥۰۰۰ 



وھي القیمة المتوقع أن : القیمة  البیعیة  للخردة-۲
یباع بھا األصل الثابت عند التخلص منھ في نھایة 

.عمره االنتاجي 
إذ انھ في نھایة عمر اآللة قد تقرر المنشاة إیقاف 

فانھ لو طرح للبیع على حالتھ ، بیعھ واستخدامھ  
.فسیجد مشتري یدفع مبلغ من المال 

على نفس البیانات السابقة لشركة الجزیرة : مثال
لایر فان ھذا ) ۱۹۲٥۰۰۰(قررت بیعھ بمبلغ 

البمبلغ ھو قیمة الخرده للمصنع في نھایة عمره 
.االنتاجي 



ھي الفرق بین تكلفة : القیمة القابلة لالستھالك *
االصل في بدایة عمره وقیمتھ كخرده في نھایة 

.عمره 
القیمة -تكلفة األصل= القیمة القابلة لالستھالك
)الخردة(البیعیة 

:بنفس بیانات المثال السابق : مثال 
۲۷۹۲٥۰۰۰=تكلفة األصل

  ۱۹۲٥۰۰۰=الخردة 
-۲۷۹۲٥۰۰۰= (فان التكلفة القابلة لالستخدام 

لایر  ۲٦۰۰۰۰۰۰)=۱۹۲٥۰۰۰



ھو العمر المقدر : العمر االنتاجي  لألصل -۳
عدد (لألصل لیبقى مستمر وصالح لالنتاج 
)السنوات المقدره النتاجیة االصل 

ولتحدید ذلك یجب أن نأخذ في االعتبار  
:عاملین

. عامل الفناء والھالك الناتج من االستخدام-
ظھور مخترعات حدیثھ من (عامل التقادم -

شانھا ان تجعل استخدام االصل غیر اقتصادي 
).او غیر مناسب 



ھي الوسیلھ الحسابیھ التي  :طرق االستھالك 
لالصل التكلفھ القابلھ لالستھالك یتم بھا توزیع 

.الثابت على االنتاج طیلة استخدام االصل 
:وھناك أربع طرق أساسیھ 

.القسط الثابت-۱
.مضاعف القسط الثابت -۲

.مجموع أرقام السنین -۳
).االنتاج(وحدات النشاط -٤



القسط الثابت 
:تتمثل في المعادلة المحاسبیة التالیة 

)  الخرده(القیمة البیعیة –تكلفة األصل 
)القیمھ القابلھ لالستھالك (

العمر االنتاجي لألصل 



لایر ویتوقع ان تخدم ) ٦۰۰۰۰(سیاره قیمتھا :مثال 
)  ۱۰۰۰۰(المنشاه مدة خمس سنوات تباع بعده ب

=االستھالك )مصروف(وعلى ذلك فان قسط  لایر
)٦۰۰۰۰(-)۱۰۰۰۰(

٥
لایر  ۱۰۰۰۰=

:وعلى ذلك یكون القید 
مصروف استھالك /حمن  ۱۰۰۰۰

مجمع استھالك /حالى ۱۰۰۰۰



یمكن كذلك التعبیر عن مصروف االستھالك بنسبھ 
:مئویة كالتالي 
=نسبة االستھالك 

                         ۱                          x  ۱۰۰  
عدد السنوات 

:  وعلیھ 
              ۱    x۱۰۰
  ٥      
             =۲۰%



ممیزاتھا وعیوبھا 
تمتاز بسھولة حسابھا 

ولكن یؤخذ علیھا عدم عدالتھا حیث تعامل 
الوحدات في بدایة استخدامھا معاملة الوحدات 

في نھایة مدتھا 



طریقة مضاعف القسط الثابت
تستخدم تالفیا للعیوب في الطریقة السابقة حیث تسمح 

لمصروف االستھالك باالنخفاض أو التناقص كلما مرت 
على األصل سنھ في الخدمة 

أي أن مصروف االستھالك لألصل في السنة األولى أكثر 
من الثانیة ومصروف االستھالك في السنة الثانیة أكثر من 

الثالثة واقل من األولى وھكذا 
وتقوم الفكرة على مضاعفة نسبة القسط الثابت وعدم 

األخذ في االعتبار قیمة الخردة واستخدام التكلفة الكلیة 
.ولیست التكلفة القابلة لالستھالك



:بنفس البیانات السابقھ : مثال 
٦۰۰۰۰:التكلفة الكلیة 

۱۰۰۰۰=الخردة 
سنوات ٥=العمر االنتاجي 

۱x      ۱۰۰ =۲۰%=     اذن نسبة االستھالك
        ٥   
٤۰%=x۲%۲۰=مضاعف القسط الثابت 

لایر ٦۰۰۰۰x٤۰=%۲٤۰۰۰=مصروف االستھالك
:  وعلیھ یكون القید 

مصروف استھالك/ من ح۲٤۰۰۰
مجمع استھالك/ حالى ۲٤۰۰۰



طریقة مجموع أرقام السنین 
تقوم الفكرة على تحمیل اإلنتاج في السنوات األولى من حیاة 
.األصل بنصیب اكبر من التكلفة مما یتحمل في السنوات األخیرة

وحسب ھذه الطریقة یحسب معامل االستھالك لكل سنھ على حده 
حیث یمثل بكسر بسطھ مقلوب ترتیب السنوات ومقامھ مجموع 

أرقام سنوات حیاة األصل 
:حسب المعادلة التالیة 

)۱+ن(ن
۲  

ھو عدد السنوات  نحیث 



نفس بیانات مثال السیاره السابق اذا كان :مثال 
العمر االنتاجي لالصل خمس سنوات 

=٥x)٥+۱ =   (۱٥
۲

تمثل مقام الكسر  ۱٥حیث 
أما بسط الكسر فیختلف من سنھ ألخرى فھو 

 ۳والثالثة  ٤والثانیة  ٥في السنة األولى 
۱والخامسة  ۲والرابعة 



  :مثال
لایر وقدر عمره االنتاجي بخمس ) ۱۷٥۰۰۰(بفرض أصال بلغت تكالیفھ 

) ۲٥۰۰۰(سنوات كما قدرت قیمتھ البیعیھ في نھایة السنوات ب
:وعلیھ یكون مصروف االستھالك كالتالي 

الخردة–التكلفة = التكلفة القابلة لالستھالك
لایر ۱٥۰۰۰۰= ۱۷٥۰۰۰-۲٥۰۰۰=

معامل  xالتكلفھ القابلھ لالستھالك =مصروف االستھالك للسنة األولى 
االستھالك 

=۱٥۰۰۰۰x  ٥
                  ۱٥

لایر   ٥۰۰۰۰=
=مصروف االستھالك للسنة الثانیة 

۱٥۰۰۰۰x ٤
               ۱٥

لایر ٤۰۰۰۰=



عیوب الطرق السابقة
تجاھلھا للطاقة اإلنتاجیة لألصل باإلضافة إلى 

نوعیة األصل 
فالطرق السابقة ال تتناسب مثال مع بعض 

األنواع لألصول مثل آلة التصویر أو 
الكیلومترات للسیارة 



طریقة وحدات النشاط
تقریبا نفس طریقة مجموع أرقام السنین 

التكلفھ القابلھ لالستھالك = معامل االستھالك 
وحدات النشاط              

وذلك بفرض وجود الة تصویر فانھ من غیر 
المتوقع ان تنسخ االلھ عدد متساوي من 

االوراق خالل سنوات عمرھا 



:مثال 
لایر وعمرھا االنتاجي خمس سنوات ) ۱۷٥۰۰۰(بسیارة قدرت تكالیفھا 

كیلومتر قبل )۱۰۰۰۰۰(وقدر للسیاره  ان تسیر )۲٥۰۰۰(وقیمة الخردة 
.ان تصبح غیر صالحھ لالستخدام 

:   الحل
التكلفة القابلة لالستھالك = معامل االستھالك

وحدات اإلنتاج                              
=۱٥۰۰۰۰

          ۱۰۰۰۰۰
لایر لكل كیلومتر ٥.۱= 

كیلومتر) ۲۲۰۰۰(بفرض أن السیارة سارت في السنة األولى 
٥.۲۲۰۰۰x۱=إذن مصروف االستھالك 

لایر ۳۳۰۰۰=         



 المعالجة المحاسبیة لالستھالك
۲٥۰۰۰شراء الھ  بتكلفة : عند التسجیل

اآللة/من ح۲٥۰۰۰
البنك  /إلى ح ۲٥۰۰۰            

عند توزیع التكلفة على األصل على مدى سنوات استخدام 
األصل 

مصروف االستھالك / من ح
مجمع استھالك/إلى ح            

بقیمة قسط االستھالك السنوي بأي طریقھ كانت 
تحمیل ایرادات السنھ بما یخصھا من مصاریف بناًء (

)على مبدأ المقابلھ 



مصروف االستھالك یدخل ضمن قائمة الدخل في 
بینما مجمع االستھالك یدخل ، حساب المصاریف 

ضمن قائمة المركز المالي تحت بند االصل داخل 
.االصول الثابتھ 

.......ھكذا 
xxxxxالسیارات 

xxxxمجمع االستھالك  -
               xxxxxxxxxx



مصروف االستھالك لجزء من السنة 
:مثال 

 ۱٤۱۹/٥/۱لایر بتاریخ )۳۲۰۰۰۰(بفرض أن الشركة اشترت مبلغ 
) ۲۰۰۰۰(ھـ وقدر لھا ان تخدم مدة خمس سنوات تباع بعدھا بمبلغ 

..لایر 
ھـ  ۱٤۱۹إذن مصروف االستھالك لعام 

شھور) ۸( ۱٤۱۹ما یخص سنة 
شھراً  ۱۲وعدد شھور السنة 

الخردة–التكلفة القابلة لإلنتاج = مصروف االستھالك
العمر اإلنتاجي                

=۳۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰      ۸
                   ٥             ۱۲    

لایر  ٤۰۰۰۰=



  تھبیع األصل الثابت وإقفال حسابا
عندما تنتھي المدة المقررة الستخدام األصل الثابت 
فان المنشاة غالبا ما توقف استخدامھ وتعرضھ للبیع 
أو تستبدل بھ أصال آخر لیشكل األصل المستبدل 

جزء من قیمة األصل الجدید 
لذلك فان األصل قد یباع بقیمھ تساوي قیمتھ الدفتریة 

وقد یباع بقیمھ اكثر او ) مجمع االستھالك –التكلفة (
اقل من قیمتھ الدفتریھ مما یحمل المنشاه خساره في 

حالة بیعھ باقل اویجلب لھا مكسبا في حالة بیعھ 
باكثر من قیمتھ الدفتریھ  



إیقاف استعمال األصل وبیعھ بما یعادل قیمتھ 
الدفتریة 

لایر في  ۳۲۰۰۰۰منشاه اشترت الھ بمبلغ : مثال 
ھـ واستخدمتھا لمدة خمس سنوات  ۱/۱/۱٤۱٥

وھي المده المقرره الستخدامھا واستھلكت من 
لایر بطریقة القسط الثابت اما مبلغ  ۳۰۰۰۰۰قیمتھا 

لایر فقد قدرت قیمھ بیعیھ لاللھ في نھایة  ۲۰۰۰۰
وقد تم بیع االلھ فعال .الخمس سنوات من الخدمھ 

لایر بعد مضي خمس سنوات من  ۲۰۰۰۰بمبلغ 
استخدامھا 



:الحل 
عند البیع یتم التقیید بھذه الطریقة والفرق یكون ربح أو 

خسارة 
:من مذكورین

)بمبلغ البیع(البنك /ح
)بالقیمھ المستھلكھ من االلھ(مجمع االستھالك /ح

اآللة /إلى ح             
ویجب أن تتساوي الجھة المدینة مع الدائنة  

لكن في حالة وجود اختالف راح یمثل الربح أو الخسارة 
إذا كان الفرق مدیناً كان خسارة

إذا كان الفرق دائناً كان مكاسب 



:الحل 
من مذكورین 

البنك / ح ۲۰۰۰۰
مجمع استھالك اآللة / ح۳۰۰۰۰۰

اآللة /الى ح۳۲۰۰۰                        



بیع األصل الثابت بأكثر من قیمتھ الدفتریة 
بنفس البیانات السابقھ ولكن بفرض ان المنشاه باعت االلھ : مثال 

لایر ) ٥۰۰۰۰(ب
:وعلیھ یكون الحل 

:من مذكورین
النقدیة/ح٥۰۰۰۰

مجمع استھالك /ح۳۰۰۰۰۰
اآللة/ح۳۲۰۰۰۰                       

مكاسب بیع /ح۳۰۰۰۰                     
:وقد تم حساب المكاسب كالتالي 

)قیمة البیع+مجمع االستھالك(–تكلفة اآللة 
=۳۲۰۰۰۰-)۳۰۰۰۰۰+٥۰۰۰۰(

=۳۲۰۰۰۰-)۳٥۰۰۰۰(
لایر  ۳۰۰۰۰=

)ربح(والجھة المدینة اكبر من الدائنة إذن الفرق دائن 



بیع األصل بأقل من قیمتھ الدفتریة 
لایر فقط ) ٥۰۰۰(بفرض تم بیع االلھ ب : مثال 

:فان القید یكون 
:من مذكورین

النقدیة/ح٥۰۰۰
مجمع استھالك/ح۳۰۰۰۰۰
خسائر بیع /ح۱٥۰۰

اآللة / حالى ۳۲۰۰۰۰                          
:وتم حسابھا كالتالي 

۳۲۰۰۰۰-)۳۰۰۰۰۰+٥۰۰۰(
=۳۲۰۰۰۰-۳۰٥۰۰۰

لایر ۱٥۰۰۰=
)خساره(إذن الجھة الدائنة اكبر وبالتالي الرصید مدین 



استھالك األصول رخیصة الثمن كبیرة العدد 
.الدبابیس وغیرھا ، المفكات ، المسامیر، االقالم : مثل 

:تتم المحاسبة بإحدى طریقتین 
یعتبر مایصرف منھا نفقات ایرادیھ تحمل حال  :األولى 

صرفھا الیراد السنھ المالیھ التي صرفت فیھا والتظھر 
.في قائمة المركز المالي لعدم اھمیتھا النسبیھ

تعتبر ھذه األصول عند شرائھا أصول ثابتة تسجل  :الثانیة
كذلك ولكن تجرد آخر الفترة المحاسبیة جرداً فعلیاً ویعتبر 

الفرق بین التكلفة الدفتریة وبین القیمة في نھایة الفترة 
المحاسبیة ھو مصروف استھالك لمثل ھذا النوع من 

األصول 



األصول غیر الملموسة 
تعامل معاملة األصول الثابتة بید أن 

المصروف یطلق علیھ مصروف نفاذ ولیس 
. مصروف استھالك

ألنھا ال تستھلك وإنما یستفاد منھا ولھا مده 
معینھ مثل العالمات التجاریة وحقوق االختراع



مثال شامل على االستھالك
قامت مؤسسة العمر بشراء الھ لتصنیع الدفاتر المدرسیة 

لایر وذلك في محرم )۱۸۰۰۰۰(بتكلفھ إجمالیة قدرھا 
 ۲۰۰۰۰ویتوقع ان تكون قیمة الخرده لاللھ، ھـ  ۱٤۱٦

كما ) سنوات  ٤(في نھایة عمرھا االنتاجي المقدر ب 
وكانت ، ساعھ  ۳۲۰۰۰قدرت ساعات تشغیل االلھ ب 

:ساعات االستخدام الفعلیھ خالل السنوات االربع كما یلي 
)ساعھ۸۰۰۰(ھـ ۱٤۱٦
)ساعھ ۱۲۰۰۰(ھـ ۱٤۱۷

)ساعھ۷۰۰۰(ھـ۱٤۱۸
)ساعھ٥۰۰۰(ھـ ۱٤۱۹



المطلوب إعداد جدول االستھالك بالطرق 
:::التالیة 

القسط الثابت -أ
مضاعف القسط الثابت -ب
مجموع أرقام السنین-ج

)ساعات التشغیل(وحدات النشاط-د



القسط الثابت 
%۲٥=۱۰۰×)٤÷۱= (معدل االستھالك 

۲۰۰۰۰-۱۸۰۰۰۰=التكلفة القابلة لالستھالك
لایر  ۱٦۰۰۰۰=

التكلفھ القابلھ = إذن مصروف االستھالك 
معدل االستھالك×لالستھالك

لایر سنویاً  ٤۰۰۰۰%=۲٥×۱٦۰۰۰۰=
ثابت لكل سنھ بالتساوي 



جدول االستھالك 
التكلفة األصلیة

القیمة كخردة–
التكلفة القابلة ۱۰۰×)٤÷۱(

لالستھالك 
معدل ×

االستھالك

مصروف  إجمالي
استھالك

التكلفة األصلیة 
مجمع –

االستھالك

التكلفة القابلة السنة
لالستھالك

 مصروفمعدل االستھالك 
االستھالك

 القیمة الدفتریةمجمع االستھالك
في نھایة المدة 

۱٤۱٦۱٦۰۰۰۰۲٤%٥۰۰۰۰٤۰۰۰۰۱٤۰۰۰۰

۱٤۱۷۱٦۰۰۰۰۲٤%٥۰۰۰۰۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰

۱٤۱۸۱٦۰۰۰۰۲٤%٥۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰٦۰۰۰۰

یجب ٤۰۰۰۰۱٦۰۰۰۰%۱٤۱۹۱٦۰۰۰۰۲٥
تتساوى مع  ان

 القابلھ التكلفھ
لالستھالك

 انیجب ۲۰۰۰۰
تساوي قیمة 

 الخرده



مضاعف القسط الثابت 
=معدل االستھالك المضاعف 
۲× معدل استھالك القسط الثابت 

=۲٥%×۲=٥۰%
الیتم اخذ القیمھ البیعیھ باالعتبار : مالحظھ 

عند حساب مصروف االستھالك بھذه الطریقھ



جدول االستھالك
معدل استھالك 
× القسط الثابت 

۲

القیمة الدفتریة 
في بدایة 

معدل ×السنة
االستھالك

مصروف  إجمالي
استھالك 

–التكلفة األصلیة
مجمع االستھالك

 القیمة الدفتریةالسنة
في بدایة السنة

مصروف معدل االستھالك
االستھالك

القیمة الدفتریة مجمع االستھالك
في نھایة السنة

التكلفھ ۱٤۱٦۱۸۰۰۰۰
األصلیة من غیر 

الخردة

٥۰%۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰

القیمھ ۱٤۱۷۹۰۰۰۰
الدفتریة في نھایة 

السنة السابقة

٥۰%٤٥۰۰۰۱۳٥۰۰۰٤٥۰۰۰

۱٤۱۸٤٥۰۰۰٥۰%۲۲٥۰۰۱٥۷٥۰۰۲۲٥۰۰

۱٤۱۹۲۲٥۰۰٥۰%۱۱۲٥۰۱٦۸۷٥۰۱۱۲٥۰



یؤخذ على ھذه الطریقة أنھا ال تتساوى مع كال 
من التكلفة القابلة لالستھالك وكذلك الخردة 

لذلك یتم تعدیل قیمة مصروف االستھالك للسنة 
األخیرة للوصول إلى قیمھ مساویة للخردة ألنھ 
ال یجب أن تقل القیمة الدفتریة لألصل في نھایة 

عمره عن قیمتھ كخردة  



مجموع أرقام السنین 
یتم حساب معدل االستھالك من خالل كسر 

بسطھ سنوات األصل بالشكل المقلوب ومقامھ 
مجموع أرقام سنواتھ 

۱۰)=۱+۲+۳+٤(وعلیھ یكون المقام 
۱٤۱٤( ٦/۱۰(

وھكذا



جدول االستھالك
 -التكلفة األصلیة

الخردة
التكلفة القابلة 

 ×لالستھالك
معامل االستھالك

إجمالي مصروف 
استھالك

–التكلفة األصلیة
استھالك مجمع

 التكلفة القابلةالسنة
لالستھالك

مصروف معامل االستھالك
االستھالك

القیمة الدفتریة االستھالك مجمع
نھایة السنة 

۱٤۱٦۱٦۰۰۰۰      ٤
      

      ۱۰

٦٤۰۰۰٦٤۰۰۰۱۱٦۰۰۰

۱٤۱۷۱٦۰۰۰۰        ۳

       ۱۰

٤۸۰۰۰۱۱۲۰۰۰٦۸۰۰۰

۱٤۱۸۱٦۰۰۰۰       ۲

      ۱۰

۳۲۰۰۰۱٤٤۰۰۰۳٦۰۰۰

۱٤۱۹۱٦۰۰۰۰       ۱

      ۱۰

۱٦۰۰۰۱٦۰۰۰۰۲۰۰۰۰



وحدات النشاط
معدل االستھالك للساعة 

القیمة القابلة لالستھالك =
عدد ساعات النشاط االجمالیھ

=۱٦۰۰۰۰÷۳۲۰۰۰
ساعھ/ لایر ٥= 



جدول االستھالك 
وحدات النشاط معطى

معامل × 
االستھالك

التكلفة األصلیة 
مجمع –

االستھالك
معامل وحدات النشاطالسنة

االستھالك
مصروف 
االستھالك

القیمة الدفتریة االستھالك مجمع
في نھایة المدة

۱٤۱٦۸۰۰۰٥٤۰۰۰۰٤۰۰۰۰۱٤۰۰۰۰

۱٤۱۷۱۲۰۰۰٥٦۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰

۱٤۱۸۷۰۰۰٥۳٥۰۰۰۱۳٥۰۰۰٤٥۰۰۰

۱٤۱۹٥۰۰۰٥۲٥۰۰۰۱٦۰۰۰۰۲۰۰۰۰


	الأصول الثابتة
	الأصل الثابت هو الأصل الذي تحت حيازة المنشأة لتسهيل عملية الإنتاج والذي يستخدم في أكثر من فتره محاسبيه(سنه ماليه )    �وتقسم الاصول الثابته الى ثلاث اقسام : �1-اصول ثابته ملموسه 2-موارد طبيعية �3- اصول ثابته غيرملموسه�مثل : العقارات والمباني والسيارات //المناجم وابار النفط والغابات //حقوق الاختراع والشهره والعلامات التجاريه  �
	تتميز الأصول الثابتة عن المتداولة بطول البقاء(وهو أمر نسبي يميزه عن الأصول المتداولة ) ويقصد به أن الأصل لم يشترى أو يمتلك بغرض إعادة بيعه وإنما ليساهم في خدمة الإنتاج مده طويلة �الإنتاج هو كل عمل يؤدي إلى الحصول على إيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات �تكلفة الأصل الثابت : هي جميع ماانفق على الاصل ليكون جاهزا للاستخدام في الغرض الذي اشترى من اجله .�ويشمل ذلك : ثمن الشراء , النقل , الجمارك ,التامين, اجور العمال , مصاريف الكهرباء .
	استهلاك الأصل الثابت �تعريف الاستهلاك : هو تناقص قيمة الاصل الثابت بقيمة الاستخدام او التقادم خلال السنوات أو هو النقص التدريجي في قيمة الاصل الثابت نتيجة الاستخدام او التقادم أو توزيع تكلفة الاصل الثابت على الحياه الانتاجيه .�
	تحديد قسط الاستهلاك (مصروف الاستهلاك)�لكي نحدد ذلك لابد من توفر ثلاث عوامل رئيسيه هي :�1- تكلفة الأصل الثابت :وهي عباره عن جميع التكاليف اللازمه للحصول على الاصل الثابت وتهيئته للاستخدام في العمليه الانتاجيه للمنشأه. 
	مثال :�بفرض أن شركة اسمنت الجزيرة فكرت في زيادة إنتاجها . فاتصلت بدار استشاريه صممت لها وحدة التصنيع اللازمة للزيادة المقترحة في الإنتاج . وقد كلفت هذه الاستشارة (800000) ريال ثم ارسلت المواصفات لصناعه الوحده بعقد بلغ (25000000)ريال وشحنت الى الدمام باجر (400000) ريال ومصروفات تامين بلغت (150000) ريال وبلغت مصاريف التخليص الجمركي (75000) ريال وقد جهزت الشركه قواعد خاصه للاله بلغت تكلفتها (1500000) ريال , وعلى ذلك فان تكاليف الاله (27925000)ريال �إذن يكون القيد :�27925000من ح / المعدات  � 27925000 إلى ح / البنك
	2-القيمة  البيعية  للخردة: وهي القيمة المتوقع أن يباع بها الأصل الثابت عند التخلص منه في نهاية عمره الانتاجي .�إذ انه في نهاية عمر الآلة قد تقرر المنشاة إيقاف استخدامه  و بيعه, فانه لو طرح للبيع على حالته فسيجد مشتري يدفع مبلغ من المال .�مثال: على نفس البيانات السابقة لشركة الجزيرة قررت بيعه بمبلغ (1925000) ريال فان هذا البمبلغ هو قيمة الخرده للمصنع في نهاية عمره الانتاجي .
	*القيمة القابلة للاستهلاك : هي الفرق بين تكلفة الاصل في بداية عمره وقيمته كخرده في نهاية عمره .�القيمة القابلة للاستهلاك= تكلفة الأصل-القيمة البيعية (الخردة)�مثال : بنفس بيانات المثال السابق :�تكلفة الأصل=27925000�الخردة =1925000 �فان التكلفة القابلة للاستخدام = (27925000-1925000)=26000000 ريال 
	3-العمر الانتاجي  للأصل : هو العمر المقدر للأصل ليبقى مستمر وصالح للانتاج (عدد السنوات المقدره لانتاجية الاصل )�ولتحديد ذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار  عاملين:�-عامل الفناء والهلاك الناتج من الاستخدام. �-عامل التقادم (ظهور مخترعات حديثه من شانها ان تجعل استخدام الاصل غير اقتصادي او غير مناسب ).
	طرق الاستهلاك : هي الوسيله الحسابيه التي يتم بها توزيع التكلفه القابله للاستهلاك للاصل الثابت على الانتاج طيلة استخدام الاصل .�وهناك أربع طرق أساسيه :�1-القسط الثابت.�2-مضاعف القسط الثابت .�3-مجموع أرقام السنين .�4-وحدات النشاط (الانتاج).
	القسط الثابت �تتمثل في المعادلة المحاسبية التالية :��تكلفة الأصل – القيمة البيعية (الخرده) �(القيمه القابله للاستهلاك )��العمر الانتاجي للأصل 
	مثال :سياره قيمتها (60000) ريال ويتوقع ان تخدم المنشاه مدة خمس سنوات تباع بعده ب(10000) ريال وعلى ذلك فان قسط (مصروف)الاستهلاك =�(60000)-(10000)�5�=10000 ريال �وعلى ذلك يكون القيد :�10000 من ح/مصروف استهلاك �10000الى ح/مجمع استهلاك 
	يمكن كذلك التعبير عن مصروف الاستهلاك بنسبه مئوية كالتالي :�نسبة الاستهلاك =�                        1                          x  100 �عدد السنوات �وعليه : �             1    x100�  5     �            = 20%
	مميزاتها وعيوبها �تمتاز بسهولة حسابها �ولكن يؤخذ عليها عدم عدالتها حيث تعامل الوحدات في بداية استخدامها معاملة الوحدات في نهاية مدتها 
	طريقة مضاعف القسط الثابت�تستخدم تلافيا للعيوب في الطريقة السابقة حيث تسمح لمصروف الاستهلاك بالانخفاض أو التناقص كلما مرت على الأصل سنه في الخدمة �أي أن مصروف الاستهلاك للأصل في السنة الأولى أكثر من الثانية ومصروف الاستهلاك في السنة الثانية أكثر من الثالثة واقل من الأولى وهكذا �وتقوم الفكرة على مضاعفة نسبة القسط الثابت وعدم الأخذ في الاعتبار قيمة الخردة واستخدام التكلفة الكلية وليست التكلفة القابلة للاستهلاك.�
	مثال : بنفس البيانات السابقه :�التكلفة الكلية :60000�الخردة =10000�العمر الانتاجي =5سنوات �اذن نسبة الاستهلاك=     1x      100 =20%�       5  �مضاعف القسط الثابت =20%x2=40%�مصروف الاستهلاك=60000x40%=24000ريال �وعليه يكون القيد : �24000من ح/ مصروف استهلاك�24000الى ح/ مجمع استهلاك
	طريقة مجموع أرقام السنين �تقوم الفكرة على تحميل الإنتاج في السنوات الأولى من حياة الأصل بنصيب اكبر من التكلفة مما يتحمل في السنوات الأخيرة.�وحسب هذه الطريقة يحسب معامل الاستهلاك لكل سنه على حده حيث يمثل بكسر بسطه مقلوب ترتيب السنوات ومقامه مجموع أرقام سنوات حياة الأصل �حسب المعادلة التالية :�ن(ن+1)�2 �حيث ن هو عدد السنوات �
	مثال :نفس بيانات مثال السياره السابق اذا كان العمر الانتاجي للاصل خمس سنوات �=5x(5+1)   = 15�2�حيث 15 تمثل مقام الكسر �أما بسط الكسر فيختلف من سنه لأخرى فهو في السنة الأولى 5 والثانية 4 والثالثة 3 والرابعة 2 والخامسة 1
	مثال: �بفرض أصلا بلغت تكاليفه (175000) ريال وقدر عمره الانتاجي بخمس سنوات كما قدرت قيمته البيعيه في نهاية السنوات ب(25000) �وعليه يكون مصروف الاستهلاك كالتالي :�التكلفة القابلة للاستهلاك= التكلفة – الخردة�=175000-25000 =150000 ريال�مصروف الاستهلاك للسنة الأولى =التكلفه القابله للاستهلاك x معامل الاستهلاك �=150000x  5�                  15�=50000 ريال  �مصروف الاستهلاك للسنة الثانية =�150000x 4�               15�=40000 ريال
	عيوب الطرق السابقة�تجاهلها للطاقة الإنتاجية للأصل بالإضافة إلى نوعية الأصل �فالطرق السابقة لا تتناسب مثلا مع بعض الأنواع للأصول مثل آلة التصوير أو الكيلومترات للسيارة 
	طريقة وحدات النشاط�تقريبا نفس طريقة مجموع أرقام السنين �معامل الاستهلاك = التكلفه القابله للاستهلاك �             وحدات النشاط �وذلك بفرض وجود الة تصوير فانه من غير المتوقع ان تنسخ الاله عدد متساوي من الاوراق خلال سنوات عمرها 
	مثال :�سيارة قدرت تكاليفها ب(175000) ريال وعمرها الانتاجي خمس سنوات وقيمة الخردة (25000)وقدر للسياره  ان تسير (100000)كيلومتر قبل ان تصبح غير صالحه للاستخدام .�الحل:  �معامل الاستهلاك= التكلفة القابلة للاستهلاك �                             وحدات الإنتاج �=150000�          100000�= 1.5 ريال لكل كيلومتر�بفرض أن السيارة سارت في السنة الأولى (22000) كيلومتر�إذن مصروف الاستهلاك =22000x1.5�         =33000 ريال
	المعالجة المحاسبية للاستهلاك �عند التسجيل: شراء اله  بتكلفة 25000�25000من ح/الآلة�           25000 إلى ح/البنك  �عند توزيع التكلفة على الأصل على مدى سنوات استخدام الأصل �من ح/ مصروف الاستهلاك �            إلى ح/مجمع استهلاك�بقيمة قسط الاستهلاك السنوي بأي طريقه كانت �(تحميل ايرادات السنه بما يخصها من مصاريف بناءً على مبدأ المقابله )
	مصروف الاستهلاك يدخل ضمن قائمة الدخل في حساب المصاريف , بينما مجمع الاستهلاك يدخل ضمن قائمة المركز المالي تحت بند الاصل داخل الاصول الثابته .�هكذا .......�السيارات xxxxx�   - مجمع الاستهلاك xxxx�              xxxxxxxxxx�
	مصروف الاستهلاك لجزء من السنة �مثال :�بفرض أن الشركة اشترت مبلغ (320000)ريال بتاريخ 1419/5/1 هـ وقدر لها ان تخدم مدة خمس سنوات تباع بعدها بمبلغ (20000) ريال ..�إذن مصروف الاستهلاك لعام 1419 هـ �ما يخص سنة 1419 (8) شهور�وعدد شهور السنة 12 شهراً�مصروف الاستهلاك= التكلفة القابلة للإنتاج – الخردة�               العمر الإنتاجي �=320000-20000      8�                   5             12    �=40000 ريال 
	بيع الأصل الثابت وإقفال حساباته �عندما تنتهي المدة المقررة لاستخدام الأصل الثابت فان المنشاة غالبا ما توقف استخدامه وتعرضه للبيع أو تستبدل به أصلا آخر ليشكل الأصل المستبدل جزء من قيمة الأصل الجديد �لذلك فان الأصل قد يباع بقيمه تساوي قيمته الدفترية (التكلفة –مجمع الاستهلاك ) وقد يباع بقيمه اكثر او اقل من قيمته الدفتريه مما يحمل المنشاه خساره في حالة بيعه باقل اويجلب لها مكسبا في حالة بيعه باكثر من قيمته الدفتريه  �
	إيقاف استعمال الأصل وبيعه بما يعادل قيمته الدفترية �مثال : منشاه اشترت اله بمبلغ 320000 ريال في 1/1/1415 هـ واستخدمتها لمدة خمس سنوات وهي المده المقرره لاستخدامها واستهلكت من قيمتها 300000 ريال بطريقة القسط الثابت اما مبلغ 20000 ريال فقد قدرت قيمه بيعيه للاله في نهاية الخمس سنوات من الخدمه .وقد تم بيع الاله فعلا بمبلغ 20000 ريال بعد مضي خمس سنوات من استخدامها 
	الحل :�عند البيع يتم التقييد بهذه الطريقة والفرق يكون ربح أو خسارة �من مذكورين:�ح/البنك (بمبلغ البيع)�ح/مجمع الاستهلاك (بالقيمه المستهلكه من الاله)�             إلى ح/الآلة �ويجب أن تتساوي الجهة المدينة مع الدائنة  �لكن في حالة وجود اختلاف راح يمثل الربح أو الخسارة �إذا كان الفرق مديناً كان خسارة�إذا كان الفرق دائناً كان مكاسب 
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	بيع الأصل الثابت بأكثر من قيمته الدفترية �مثال : بنفس البيانات السابقه ولكن بفرض ان المنشاه باعت الاله ب(50000) ريال �وعليه يكون الحل :�من مذكورين:�50000ح/النقدية�300000ح/مجمع استهلاك �                       320000ح/الآلة�                     30000ح/مكاسب بيع �وقد تم حساب المكاسب كالتالي :�تكلفة الآلة –(مجمع الاستهلاك+قيمة البيع)�=320000-(300000+50000)�=320000-(350000)�=30000 ريال �والجهة المدينة اكبر من الدائنة إذن الفرق دائن (ربح)
	بيع الأصل بأقل من قيمته الدفترية �مثال : بفرض تم بيع الاله ب (5000) ريال فقط �فان القيد يكون :�من مذكورين:�5000ح/النقدية�300000ح/مجمع استهلاك�1500ح/خسائر بيع �                         320000الى ح/ الآلة �وتم حسابها كالتالي :�320000-(300000+5000)�=320000-305000�=15000 ريال�إذن الجهة الدائنة اكبر وبالتالي الرصيد مدين (خساره)
	استهلاك الأصول رخيصة الثمن كبيرة العدد �مثل : الاقلام , المسامير, المفكات , الدبابيس وغيرها .�تتم المحاسبة بإحدى طريقتين :�الأولى : يعتبر مايصرف منها نفقات ايراديه تحمل حال صرفها لايراد السنه الماليه التي صرفت فيها ولاتظهر في قائمة المركز المالي لعدم اهميتها النسبيه.�الثانية: تعتبر هذه الأصول عند شرائها أصول ثابتة تسجل كذلك ولكن تجرد آخر الفترة المحاسبية جرداً فعلياً ويعتبر الفرق بين التكلفة الدفترية وبين القيمة في نهاية الفترة المحاسبية هو مصروف استهلاك لمثل هذا النوع من الأصول 
	الأصول غير الملموسة �تعامل معاملة الأصول الثابتة بيد أن المصروف يطلق عليه مصروف نفاذ وليس مصروف استهلاك. �لأنها لا تستهلك وإنما يستفاد منها ولها مده معينه مثل العلامات التجارية وحقوق الاختراع
	مثال شامل على الاستهلاك�قامت مؤسسة العمر بشراء اله لتصنيع الدفاتر المدرسية بتكلفه إجمالية قدرها (180000)ريال وذلك في محرم 1416 هـ , ويتوقع ان تكون قيمة الخرده للاله20000 في نهاية عمرها الانتاجي المقدر ب (4 سنوات ) كما قدرت ساعات تشغيل الاله ب 32000 ساعه , وكانت ساعات الاستخدام الفعليه خلال السنوات الاربع كما يلي :�1416هـ (8000ساعه)�1417هـ (12000 ساعه)�1418هـ(7000ساعه)�1419هـ (5000ساعه)
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