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معالجة عمليات ا�صول الثابته
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.المعالجة المحاسبية ل'ستحواذ علي ا�صول الثابتة  •

.المعالجة المحاسبية )ستخدام ا�صول الثابتة  •

.طرق حساب ا+ھ'ك   •
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خصائص ا�صول الثابتة
وير دھى ا�صول التى تقتنيھا المنشأة ليس بغرض البيع أو الت ا�صول الثابتة   

.وإنما )ستخدامھا في تأدية نشاطھا، و�كثر من فترة محاسبية

:خصائص �صول الثابتة 

.تمثل نسبة كبيرة من أصول معظم المنشآت –١   

يتم اقتناؤھا بغرض استخدامھا في تأدية نشاطھا وليس بغرض إعادة  –٢   
.بيعھا.بيعھا

طول عمرھا ا+نتاجي، حيث يتم استخدامھا �كثر من فترة محاسبية،  –٣   
ومن ثم يجب توزيع تكلفتھا علي الفترات المستفيدة من خدماتھا، ويعرف 

.”ا+ھ'ك”الجزء المحمل علي كل فترة محاسبية بـ

.تضم مجموعة متنوعة من ا�صول –٤   



المراحل التى تمر بھا ا�صول الثابتة

، وھى مرحلة حصول المنشأة على ا�صل مرحلة الشراء أو ا)ستحواذ –١
.الثابت، والمشكلة ھنا ھى حساب تكلفة ا�صل الثابت وإثباتھا بالدفاتر

، وتبدأ من تاريخ ا)ستخدام الفعلي لKصل الثابت حتى مرحلة ا)ستخدام –٢   
يتم ا)ستغناء عنه نھائيا، وخ'ل ھذه المرحلة تقوم المنشأة بعمل الصيانة 

ال'زمة للمحافظة علي ا�صل أو زيادة طاقته، با+ضافة إلي أن استخدام ا�صل ال'زمة للمحافظة علي ا�صل أو زيادة طاقته، با+ضافة إلي أن استخدام ا�صل 
الثابت يؤدى إلي نفاد خدماته، وبالتالي يجب توزيع تكلفة ا�صل الثابت علي 

.”ا+ھ'ك“سنوات عمره ا)نتاجي، وھو 

، وتبدأ ھذه المرحلة مع نھاية خدمات ا�صل الثابت مرحلة ا)ستغناء –٣   
�نه أصبح ) يعمل بكفاءة مع زيادة مصاريف الصيانة والمحافظة عليه، ربما 

.وقد يتم ذلك عن طريق تخريده أو بيعه و استبداله بأصل آخر



المراحل التى تمر بھا ا�صول الثابتة
التى يمر بھا ا�صل الثابت بالشكل  المراحل الث'ثيمكن التعبير عن      

:    التالي
تكلفة 
ا�صل 
الثابت

مرحلة ا)ستغناء) ٣(

مرحلة ا)ستحواذ) ١(

مرحلة ا)ستخدام) ٢(

إھ'كصيانة
قيمة 

تخريدية

استبدالتخريد

بيع

العمر ا)فتراضي



المعالجة المحاسبية لشراء ا�صل الثابت: أو)
ھى عبارة عن ثمن الشراء مضافاً إليه كافة  تكلفة ا�صل الثابت   

المصروفات ال'زمة حتى يتم تركيبه وتجربته ويصبح صالحاً ل'ستخدام،  
.وتعرف بالنفقات أو المصروفات الرأسمالية

تعد ھذه التكلفة ھي أساس المحاسبة عن كل ما يتعلق با�صل الثابت    
.طوال عمره ا+نتاجى

وتخضع تكلفة شراء ا�صل الثابت والمصروفات الرأسمالية المتعلقة به    
.لمعد)ت إھ'ك واحدة

:ويتم إثبات تكلفة الشراء والمصروفات الرأسمالية بالقيد التالي   

×××

×××

×××

ا�صل الثابت/ من حـ

نقديهال/ إلي حـ      

الدائنين/ أو إلي حـ/و

... )إثبات تكلفة شراء ( 

تاريخ 
الشراء



قامت منشأة ا�مل بشراء آلة لتغليف البضائع من أحد الموردين •
وقد بلغت المصروفات ، ج٣٥٠٠٠٠سددت له ثمنھا بشيك مقداره 

:التي سددتھا كما يلي 

،  ج١٥٠٠٠رسوم جمركيه ، ج٢٠٠٠٠مصروفات شحن وتأمين •
وجميع .. ج ١٠٠٠٠أجور تركيب اZله ، ج٥٠٠٠مصروفات نقل 

...المصروفات سددت بشيك

جميع المصروفات التي أنفقت + ثمن الشراء = إجمالي تكلفة ا)صل • جميع المصروفات التي أنفقت + ثمن الشراء = إجمالي تكلفة ا)صل •
حتي يصبح ا�صل صالح ل[ستعمال

•= ٤٠٠٠٠٠=١٠٠٠٠+٥٠٠٠+١٥٠٠٠+٢٠٠٠٠+ ٣٥٠٠٠٠

ا�)ت /من حـ  ٤٠٠٠٠٠              •

البنك  /الى حـ  ٤٠٠٠٠٠                    •



المعالجة المحاسبية )ستخدام ا�صل الثابت
 :معالجة ا+ھ'ك–أو)  

وذلك بسبب  )فيما عدا ا�راضي (تخضع جميع ا�صول الثابتة ل[ھ'ك    
.ا)ستخدام أو التقادم نتيجة مرور الزمن أو نتيجة التكنولوجيا الجديدة

تقضي المبادئ المحاسبية ضرورة حساب ا+ھ'ك ضمن المصروفات    
ال'زمة لتأدية النشاط وتحقيق ا+يرادات، وا+ھ'ك ھو عبارة عن توزيع 

لتكلفة ا�صل علي سنوات عمره ا)نتاجي بطريقة مناسبة، ويعتمد حساب لتكلفة ا�صل علي سنوات عمره ا)نتاجي بطريقة مناسبة، ويعتمد حساب 
:عناصر ث'ثةا+ھ'ك علي 

   .Cost   تكلفة ا�صل القابل ل[ھ'ك –١   

Lifeالمدة المقدرة لعمره ا+نتاجي –٢   

القيمة البيعية المنتظر الحصول عليھا عند ا)ستغناء عن ا�صل في  –٣   
.Salvage Valueنھاية عمره ا)نتاجي، وتعرف بالقيمة التخريدية



إثبات إھ'ك ا�صول الثابتة
عناصر ھى تكلفة ا�صل  ث'ثةيعتمد حساب ا+ھ'ك كما سبق علي     

والعمر ا)فتراضي والقيمة التخريدية المتوقعة، وي'حظ أن التكلفة فقط ھي 
القيمة الفعلية والباقي عبارة عن قيم تقديرية، وحيث أن ا+ھ'ك توزيع 

لتكلفة ا�صل علي سنوات عمره ا)فتراضي، فا+ھ'ك أيضا قيمة تقديرية، 
ولذلك يتم إثبات ا+ھ'ك الخاص بالفترة لكل أصل ثابت بقيد التسوية التالي 

:    في نھاية الفترة:    في نھاية الفترة

×××

×××

إھ'ك ا�صل الثابت/ من حـ

مخصص إھ'ك ا�صل الثابت/ إلي حـ      
نھاية 
الفترة

يظھر في قائمة الدخل ضمن 
مصروفات الفترة

يظھر في قائمة المركز المالي 
مخصوما من تكلفة ا�صل 

للوصول إلي القيمة الدفترية 
لKصل



طرق حساب إھ'ك ا�صول الثابتة
Straight Line Method (SLN): طريقة القسط الثابت–١ 

وتعتبر من أبسط الطرق لحساب ا+ھ'ك وأكثرھا انتشاراً، حيث تعتمد علي    
:عنصر الزمن في توزيع تكلفة ا�صل، وذلك وفقا للمعادلة التالية

 Salvageالقيمة التخريدية–Cost تكلفة ا�صل = ا+ھ'ك السنوي    

 Lifeالعمر ا)فتراضي بالسنوات                                    

depreciable valueالقيمة القابلة ل'ھ'ك  depreciable valueالقيمة القابلة ل'ھ'ك 

 Salvageالقيمة التخريدية–Cost تكلفة ا�صل=                        

ويمكن التعبير عن معدل ا+ھ'ك السنوي في صورة نسبة مئوية وذلك  
:بالمعادلة التالية

١٠٠×               ١             = ا+ھ'ك السنوي  معدل    

العمر ا)فتراضي بالسنوات                                



طرق حساب إھ'ك ا�صول الثابتة

، ١٢٥٠٠٠قامت الشركة بشراء سيارة نصف نقل بمبلغ  ٢٠١٢/ ١/ ١في 
سنوات وستتمكن الشركة من بيع  ٥ويتوقع أن العمر ا+نتاجي لھذه السيارة 

.جنيه في نھاية السنة الخامسة ١٠٠٠٠السيارة بملبغ 

٢٣٠٠٠=  ١١٥٠٠٠ = ٠٠٠٠١–٠٠٠٥١٢= إھ'ك السيارات السنوي  ٢٣٠٠٠=  ١١٥٠٠٠ = ٠٠٠٠١–٠٠٠٥١٢= إھ'ك السيارات السنوي 
٥            سنوات ٥                                             

أو

%٢٠= ١٠٠×      ١      = معدل إھ'ك السيارات السنوي  
سنوات ٥                                         

 
٢٣٠٠٠%= ٢٠×)١٠٠٠٠–١٢٥٠٠٠= (إھ'ك السيارات السنوي 
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Declining Balance (DDB)-Doubleطريقة القسط المتناقص –٢ 

الثابت، وفيھا يتم تحميل   ھي إحدى طرق حساب قسط ا+ھ'ك الدوري لKصل
ثم تبدأ ھذه القيمة   )مصروف ا+ھ'ك(الفترات المالية ا�ولي بقيمة أعلى من 

في التناقص في الفترات التالية

طريقة القسط الثابت  المستخدم فيضعف المعدل ويتم ذلك من خ'ل إستخدام   طريقة القسط الثابت  المستخدم فيضعف المعدل ويتم ذلك من خ'ل إستخدام  

١٠٠ × ٢ ×) عمر ا�صل ÷١= ( معدل ا+ھ'ك 

:تختلف ھذه الطريقه عن غيرھا من طرق إھ'ك ا�صول الثابتة من حيث أن

في بداية الفترة التي صافي القيمة الدفترية لKصل قسط ا+ھ'ك ُيحتسب من  
نحسب لھا ا+ھ'ك، على عكس باقي طرق ا+ھ'ك والتي تقوم على حساب قسط 

.القيمة القابلة ل[ھ'كا+ھ'ك من 

      



net book value / carrying valueصافي القيمة الدفترية لKصل  

شراء ا�صل مضاف اليھا كافة المصاريف   قيمة(ھي الفرق بين تكلفة ا�صل 
و مجمع إھ'ك ) التي تتحملھا الشركة في سبيل أن يصبح ا�صل جاھز للخدمة

ا�صل

.مجمع ا+ھ'ك لKصل–تكلفة ا�صل = صافي القيمة الدفترية .

depreciable valueالقيمة القابلة ل[ھ'ك 

القيمة.ھي الفرق بين تكلفة ا�صل و القيمة التخريدية لKصل

القيمة التخريدية لKصل–تكلفة ا�صل = القابلة ل[ھ'ك   



، ١٢٥٠٠٠قامت الشركة بشراء سيارة نصف نقل بمبلغ  ٢٠١٢/ ١/ ١في 
سنوات وستتمكن الشركة من بيع  ٥ويتوقع أن العمر ا+نتاجي لھذه السيارة 

.جنيه في نھاية السنة الخامسة ١٠٠٠٠السيارة بملبغ 

خطوات العمل لحساب أقساط ا+ھ'ك بطريقة القسط المتناقص 
حساب معدل ا+ھ'ك -١
١٠٠ × ٢ ×) عمر ا�صل ÷١= ( معدل ا+ھ'ك     
%٤٠=  ١٠٠× ٢ ×) سنوات ٥ ÷١= ( معدل ا+ھ'ك      %٤٠=  ١٠٠× ٢ ×) سنوات ٥ ÷١= ( معدل ا+ھ'ك     
حساب قسط ا+ھ'ك السنوي -٢

معدل ا+ھ'ك ×صافي القيمة الدفترية لKصل = قسط ا+ھ'ك      

حساب قسط ا+ھ'ك للسنة ا�ولي �

  ٥٠٠٠٠% =  ٤٠ × ١٢٥٠٠٠= قسط ا+ھ'ك للسنة ا�ولي 
 ٥٠٠٠٠= إھ'ك السنة ا�ولي = مجمع ا+ھ'ك في السنة ا�ولي 

٧٥٠٠٠=  ٥٠٠٠٠–١٢٥٠٠٠= صافي القيمة الدفترية آخر الفترة 



 ١١٥٠٠٠ُيفترض أن يكون رصيد مجمع ا+ھ'ك في نھاية السنة الخامسة :  مھ'ً 
١٠٠٠٠جنيه حيث أن السيارة لھا قيمة تخريدية في نھاية السنة الخامسة بملبغ 

بحيث ) يزيد إجمالي ٢٨٠لذلك يجب تخفيض قسط ا+ھ'ك في السنة ا�خيرة بمقدار  
) .١٠٠٠٠–١٢٥٠٠٠(القيمة القابلة ل'ھ'ك  عن)مجمع ا)ھ'ك ( ا�قساط 

:وبالتالي يجب أن يكون قسط ا+ھ'ك للسنة الخامسة المعدل كالتالي
جنيه ٦٢٠٠=  ٢٨٠–٦٤٨٠= قيمة القسط الخامس 



صافي القيمة الدفترية  ÷قسط ا+ھ'ك = نسبة ا+ھ'ك بعد التعديل  :)حظ أن
أول الفترة

%٣٨,٢٧=  ١٠٠ ×)  ١٦٢٠٠ ÷ ٦٢٠٠= (نسبة ا+ھ'ك بعد التعديل 



:) sydSum of Years Digit ( طريقة مجموع ارقام السنوات-

وفقا لھذه الطريقة يتم توزيع الجزء ا�كبر من تكلفة ا�صل على السنوات ا�ولى 
:و يتم حساب قسط ا+ستھ'ك السنوي كاZتي .من عمر ا�صل 

سنوات المتبقية من عمر ا�صلالعدد   × )ةيديخرتالالقيمة  –تكلفة ا)صل(

ي+فتراضعمر االمجموع عدد سنوات                                              

 ٤ و قدر عمرھا ا+نتاجي ب ج١٠٠٠٠٠سيارة بمبلغ  وفاءاشترت شركة ال:مثال
 ١٠٠٠٠ة بعد نھاية عمرھا ا+نتاجي يديخرتال تھاسنوات و قيم

المطلوب تحديد قسط ا+ھ'ك السنوي باستخدام طريقة مجموع ارقام السنوات ؟  



:الحل•

١٠=  ٤+٣+٢+١= مجموع ارقام السنوات •

=ھ'ك في السنة ا�ولى )قسط ا

                 ) ٣٦٠٠٠     =     ٤ × )  ١٠٠٠٠ -  ١٠٠٠٠٠

                                                     ١٠                                                     ١٠

     ٢٧٠٠٠              =   )١٠÷٣(× ٩٠٠٠٠= السنة الثانية     

  ١٨٠٠٠              = )١٠÷  ٢(× ٩٠٠٠٠= السنة الثالثة     

٩٠٠٠              =   )١٠÷ ١(× ٩٠٠٠٠= السنةالرابعة    

  ٩٠٠٠٠=             مجمع ا)ھ'ك في نھاية السنه الرابعه 



تدريب علي طرق حساب إھ'ك ا�صول الثابتة
للنقل السريع سيارة نقل تكلفتھا  ملاشترت مؤسسة ا� ينايرفي أول    

، ويقدر عمرھا جنيه ٥٠٠٠، وتقدر قيمتھا التخريدية بمبلغ جنيه٦٥٠٠٠
.ا)فتراضي بأربع سنوات

وفقا لطرق ا+ھ'ك  خ'ل ا)عوام ا)ربعهحساب إھ'ك سيارة النقل  :والمطلوب
:التالية

.طريقة القسط الثابت –١   

.طريقة القسط المتناقص–٢   

طريقة مجموع ارقام السنوات –٣   



المعالجة المحاسبية ل'ستغناء عن ا�صل الثابت

عندما تصبح المحافظة علي ا�صل الثابت مكلفة أو عندما ) يعمل     
بكفاءة فإنه يتم عادة ا)ستغناء عنه 

وتتم المعالجة المحاسبية عند ا)ستغناء عن ا�صل الثابت في ضوء    
:ا)عتبارات التالية

حساب ا+ھ'ك عن المدة من بداية الفترة المحاسبية حتى تاريخ  –١   
.ا)ستغناء عن ا�صل وإثباته كالمعتاد.ا)ستغناء عن ا�صل وإثباته كالمعتاد

إقفال كافة الحسابات المتعلقة با�صل المستغني عنه سواء أكان  –٢   
.مخصص ا+ھ'ك الخاص به/ حساب ا�صل نفسه أو حـ

أرباح “إذا زاد المقابل على القيمة الدفترية فالفرق يعتبر بمثابة  –٣   
خسائر “، وإذا قل المقابل عن القيمة الدفترية فھناك ”رأسمالية
.”رأسمالية



المعالجة المحاسبية ل'ستغناء عن ا�صل الثابت

:بيع ا�صول الثابتة 

قد تقرر المنشأة بيع أحد ا�صول الثابتة قبل أو بعد انتھاء عمره      

.ا)فتراضي، وقد يكون المقابل أكبر أو أقل من قيمته الدفترية

يناير فلو فرضنا أن ھناك آ)ت ومعدات مشتراة ومستخدمة في أول      

 ث'ث، ويقدر عمرھا ا)فتراضي بجنيه ٢٠٠٠٠تبلغ تكلفتھا  ٢٠١٢ ث'ث، ويقدر عمرھا ا)فتراضي بجنيه ٢٠٠٠٠تبلغ تكلفتھا  ٢٠١٢

، وتتبع جنيه ٥٠٠٠سنوات، وتقدر قيمتھا البيعية في نھاية عمرھا بـ 

ديسمبر  ٣١المنشأة طريقة القسط الثابت في حساب ا+ھ'ك، وفي 

بشيك، فتكون قيود اليومية ال'زمة +ثبات  ٦.٠٠٠تم بيعھا بمبلغ ٢٠١٤

:بيع اZ)ت والمعدات كما يلي



إثبات بيع ا�صول الثابتة
التاريخبيانلهمنه

    ٦٠٠٠   

   ١٥٠٠٠ 

    ٢٠٠٠٠  

مذكورين من            

البنك  /حـ    

مخصص إھ'ك اZ)ت والمعدات/ حـ 

الى مذكورين      

اZ)ت والمعدات/ حـ               

أرباح رأسمالية/ حـ                ١٠٠٠      

)إثبات بيع اZ)ت والمعدات بشيك(


