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احملاضرة السابعت

جرد املىجىداث (األصىل) الثابتتFixed Assets

الموجودات الثابتة :fixed Assetsتصنؼ األصوؿ الثابتة إلى أصوؿ ثابتة مادية tangible
Assetsومعنوية  ،intangible Assetsوأخرى كما يمي:

الموجودات الثابتة المادية  :tangible Assetsىي كافة وسائؿ العمؿ واإلنتاج التي تساىـ في
العممية االنتاجية أو الخدمية لفترة طويمة مف الزمف كاألراضي والمباني ،اآلالت والمعدات ،وسائؿ النقؿ،

األثاث وغيرىا التي تمتمكيا المنشأة ليس بغرض إعادة بيعيا وانما بغرض استخداميا في العممية االنتاجية
والخدمية.

الموجودات الثابتة المعنوية :intangible Assetsىي الموجودات التي ليس ليا وجود مادي ممموس
بؿ ليا ثمف تجاري تُباع وتُشترى كأي أصؿ ثابت مادي آخر مثؿ شيرة المحؿ ،goodwillفروغ المحؿ،
العالمات التجارية ،Trademarksبراءة االختراع ،patentحؽ االمتياز.Franchise
الموجودات الثابتة الوهمية :وىي عبارة عف مصاريؼ التأسيس وىي ليست موجودات بالمعنى الحقيقي
لمكممة حيث يتـ استيالكيا عمى عدة سنوات وحاليا يتـ استيالكيا في السنة األولى.

الموجودات الثابتة األخرى :كأوراؽ المساىمات المالية(طويمة األجؿ) التي يكوف اليدؼ منيا السيطرة
عمى شركات أخرى عند امتالؾ أكثر مف( )%50مف أسيميا.

استهالك األصىل الثابتت:depreciation

ً
أوال :مفهىم االستهالك: depreciation

يعرؼ االستيالؾ بأنو التدني التدريجي المستمر في قيمة األصوؿ الثابتة والناتج عف استعماؿ واستخداـ

ىذه األصوؿ ويعتبر عنصر مف عناصر التكاليؼ التي تُحمؿ عمى حػ/أرباح والخسائر أو ( قائمة الدخؿ)
في نياية كؿ دورة مالية عمى حدى.

كما يعرؼ االستيالؾ في النظاـ المحاسبي الموحد :بأنو توزيع تكمفة األصوؿ الثابتة المعدة لالستيالؾ

عمى عمرىا االنتاجي بطريقة مناسبة.

ويعرؼ مبمغ االستيالؾ في النظاـ المحاسبي الموحد :بأنو المبمغ الالزـ لشراء أصوؿ ثابتة باألسعار

الجارية لتحؿ محؿ األصوؿ التي تـ استيالكيا في نياية عمرىا االنتاجي.

ً
ثانيا :عىامل االستهالك:

تتمثؿ عوامؿ االستيالؾ لألصوؿ الثابتة فيما يمي:

 -1عامؿ االستعماؿ أو االستخداـ :إف استعماؿ األصؿ في العممية االنتاجية أو الخدمية ينتج عنو
تدني تدريجي مستمر في ثمف ىذا األصؿ نتيجة التآكؿ والتمؼ الحاصؿ نتيجة االستخداـ عمى
الرغـ مف وجود برنامج لمصيانة والتصميح.
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 -2عامؿ النفاد :ىو عبارة عف االستغالؿ واالستجرار الكامؿ لمحتوى األصؿ كما ىو الحاؿ في
صرفت
األصوؿ الباطنية مثؿ آبار النفط ،والمناجـ ،المقالع .الخ .وتحدد جميع المصاريؼ التي ُ
عمى األصؿ منذ البدء بالبحث عنو وتجييزه وحتى البدء باالستغالؿ وتوزع ىذه المصاريؼ عمى

سنوات االستغالؿ واالستجرار.
 -3عامؿ التطور :ىذه العامؿ مرتبط بتطور اآللة المستمر حيث يتعذر عمى أي منشأة االستمرار في
تشغيؿ األصؿ اقتصادياً بعد ظيور أصوؿ أخرى متطورة جداً عمى األصوؿ المستخدمة .لذلؾ
يجب أخذ ىذا العامؿ بالحسباف عند تحديد العمر االنتاجي لألصؿ ووضعو في العمؿ.
 -4عامؿ مرور الزمف :يحصؿ بموجب ىذا العامؿ تدني مستمر في ثمف األصؿ سواء استخدـ أـ لـ
يستخدـ نتيجة ما يصيب ىذا األصؿ مف صدأ أو تآكؿ نتيجة الظروؼ الجوية مف ح اررة
ورطوبة .إضافة إلى تغيير الموديالت والمواصفات إلى األحسف واألكثر فاعمية وانتاجية.
 -5عامؿ المدة الزمنية المحددة :كما ىو الحاؿ في األصوؿ الثابتة المعنوية مثؿ براءة االختراع ،حؽ
االمتياز ،حيث يدفع ثمف ىذا األصؿ الستثماره مدة محددة مف الزمف لذلؾ يجب توزيع ثمف ىذه
األصوؿ عمى المدة المحددة مع األخذ بعيف االعتبار االختراعات الجديدة التي يمكف أف تظير
خالؿ تمؾ الفترة.
ً

ثالثا :أغراض االستهالك :إف الغرض مف االستيالؾ يتمثؿ في :

استعممت بيا
 -1توزيع عبء تكاليؼ األصوؿ الثابتة عمى المدد التجارية االقتصادية المختمفة التي ُ
ىذه األصوؿ( الدورات المالية) .مف أجؿ إظيار المركز المالي الفعمي لممنشأة في لحظة معينة(

تحديد صافي نتيجة المنشأة بشكؿ سميـ وتحديد المركز المالي بشكؿ سميـ).
 -2حجز جزء مف األرباح وتجميعيا لمساعدة المنشأة عمى استبداؿ األصوؿ المستيمكة بأصوؿ
جديدة لضماف استمرار سير العمؿ في المنشأة ولتوفير المبمغ الالزـ الستبداؿ ىذه األصوؿ.
ً

رابعا :أسس احتساب مبلغ االستهالك السنىي :يرتبط حساب أو تحديد مبمغ االستيالؾ بالعوامؿ التالية:
 -1تحديد تكمفة األصل القابل لالهتالك :Depreciable baseوالذي يتمثؿ في ثمف الشراء إضافة
إلى جميع المصاريؼ حتى يصبح جاى اًز لالستخداـ(التكمفة الفعمية).أما في حاؿ تصنيع األصؿ
فيجب أف يتضمف ثمف األصؿ :تكمفة الصنع  +المصاريؼ األخرى حتى يصبح جاى اًز لمعمؿ
شريطة أف ال يزيد مجموع التكمفة عف ثمف الشراء األصمي.
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 -2تحديد العمر االنتاجي لألصل :useful lifeأي تحديد عدد الدورات المالية المحاسبية التي
ويعتمد في تحديد العمر
استفادت مف منافع األصؿ وخدماتو االقتصادية( انتاجية -خدمية)ُ .

االنتاجي لألصؿ عمى األمور التالية :درجة االستعماؿ( 24-12-8ساعة) ،العناية باألصؿ
بوضع برنامج لمصيانة والتصميح بشكؿ دوري ،تأثير العوامؿ الخارجية عمى األصؿ.

 -3مبمغ النفاية (الخردة)) :residual (salvage valueفمف المعروؼ أف األصوؿ الثابتة تنعدـ
فائدتيا االقتصادية تدريجيا ب االستعماؿ إال أنو وبشكؿ عاـ ينتج عنو نفاية تسمى الخردة-
باستثناء األراضي -ويكوف ليذه النفاية ثمف فعمي ،ويحسب ثمف النفاية إما عند البدء باالستيالؾ
أو عند اخراج األصؿ مف العمؿ ،حيث ُينزؿ مجمع االستيالؾ مف ثمف األصؿ.

 حساب مبمغ النفاية مسبقاً :يحسب بنسبة مئوية معينة مف ثمف األصؿ أو بمبمغ محددمقطوع ويطرح مف تكمفة األصؿ والناتج يخضع لالستيالؾ.
 -حساب مبمغ النفاية في نهاية العمر االنتاجي :يساوي تكمفة األصؿ -مجمع االستيالؾ.

 -4معدل االستهالك :Depreciation Rateبشكؿ عاـ يختمؼ معدؿ االستيالؾ باختالؼ العمر
االنتاجي لألصؿ ،والظروؼ الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى األصؿ إضافة إلى المعايير
المستعممة في حساب ىذا المعدؿ (.معدؿ االستيالؾ= /1العمر االنتاجي لألصؿ).
 أما النظاـ المحاسبي الموحد فقد حدد ىذا المعدؿ في المنشآت بشكؿ يتناسب وطبيعة عمؿكؿ منيا.
ً

خامسا :طرق االستهالك :ىنالؾ عدد مف الطرؽ المستخدمة ونذكر منيا:
 -1طريقة القسط الثابت.Straight line method

 -2طرؽ االستيالؾ المتناقص( المتسارع)Accelerated methods:
 -3طريقة القسط المتناقص المضاعؼ مف رصيد األصؿ(قسط متناقص) double declining
.balance method
 -4طريقة مجموع أرقاـ سنوات العمر االنتاجي(قسط متناقص) sum of the years digits
.method
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أوال :طريقت القسط الثابج.Straight line method
طبقاً ليذه الطريقة تحمؿ قيـ متساوية مف تكمفة األصؿ عمى كؿ فترة مالية تستفيد مف ىذا األصؿ،
وتمتاز ىذه الطريقة بسيولة حساب قسط االىتالؾ ،وتعد مف أبسط الطرؽ وأكثرىا شيوعاً.
وتسمى بالطريقة المستقيمة حيث يحسب قسط االىتالؾ كما يمي:
قسط(عبء) االىتالؾ =

تكمفة األصؿ -قيمة الخردة(النفاية)

 Depreciation Expenseالعمر االنتاجي لألصؿ(عدد السنوات)
أو قسط االىتالؾ= (تكمفة األصؿ -قيمة الخردة(النفاية)× معدؿ االىتالؾ
حيث أف معدؿ االىتالؾ= /1العمر االنتاجي.
اثبات االهتالك في الدفاتر المحاسبية:
بعد تحديد قسط االىتالؾ السنوي يتـ اثباتو بقيد محاسبي حيث يتـ توسيط حساب يسمى
مجمع(مخصص) االىتالؾ ُيجعؿ دائناً ،وقسط االىتالؾ مديناً ثـ يقفؿ قسط االىتالؾ في حساب أرباح

وخسائر ،أما مجمع(مخصص) االىتالؾ المتراكـ يتـ جمعو مع المخصص الموجود في ميزاف المراجعة-

في حاؿ وجوده -ويظير في الميزانية العمومية مطروحاً مف قيمة األصؿ التابع لو.
مالحظة :جميع المخصصات التي يتـ تكوينيا لألصوؿ المتداولة والثابتة يمكف أف تظير في طرؼ
الخصوـ مف الميزانية تحت بند مخصصات أو بطرؼ األصوؿ مطروحة مف األصؿ العائدة لو.
وتكوف القيود كما يمي:
مديف
×××

دائف
×××

البيػ ػػاف
مف حػ /قسط اىتالؾ األصؿ(اسمو)

إلى حػ /مخصص اىتالؾ األصؿ

اثبات عبء االىتالؾ

قيد اقفاؿ االىتالؾ:
مديف
×××

دائف
×××

البيػ ػػاف
مف حػ /أ.خ

إلى حػ /قسط اىتالؾ األصؿ

اقفاؿ عبء االىتالؾ

08

المحاسبة 2

د .اسعـذ الخميـس

السنة األولى

اقفاؿ قسط االىتالؾ في حساب األرباح والخسائر(ممخص الدخؿ):
مديف

دائف

حػ /أ.خ

××× إلى حػ /قسط اىتالؾ األصؿ
أما مخصص(مجمع) االىتالؾ فيظير في الميزانية العمومية جانب األصوؿ مطروحاً مف قيمة األصؿ،
بمعنى إظيار القيمة الدفترية لألصؿ.
األصوؿ

الميزانية العمومية

األصوؿ الثابتة

×××

األصؿ

(××× )

مخصص اىتالؾ األصؿ

×××

×××
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مثـال:
فيما يمي ميزاف المراجعة الخاص بمنشأة اوغاريت في 2012/12/31
دائف

مديف

التسويات الجردية في 12/31

اسـ الحساب

×  48000 240000آالت ومجمع اىتالكيا

تيتمؾ بمعدؿ %10سنوياً بالقسط الثابت

×  68000 680000مباني ومجمع اىتالكو

تيتمؾ بمعدؿ %5سنوياً بالقسط الثابت

×  24000 180000أثاث ومجمع اىتالكو

حدد عمر األثاث  15سنة بالقسط

الثابت

المطموب :

 -1تسجيؿ قيود التسوية الالزمة المشار إلييا بػ (×) ،وقيود إقفاليا في الحسابات الختامية.

 -2تصوير الحسابات الختامية والميزانية العمومية.

الحؿ :قيود التسويةAdjusting Entries
مديف

دائف

24000

البيػ ػػاف
مف حػ /قسط اىتالؾ اآلالت

24000
24000

إلى حػ /مخصص اىتالؾ اآلالت

اثبات عبء االىتالؾ

مف حػ /أ.خ(ممخص الدخؿ)

إلى حػ /قسط اىتالؾ اآلت

 24000اقفاؿ عبء االىتالؾ
34000

34000

مف حػ /قسط اىتالؾ المباني

إلى حػ /مخصص اىتالؾ المباني

اثبات عبء االىتالؾ
مف حػ /أ.خ(ممخص الدخؿ)

34000
34000
12000

12000

إلى حػ /قسط اىتالؾ المباني

اقفاؿ عبء االىتالؾ

مف حػ /قسط اىتالؾ األثاث

إلى حػ /مخصص اىتالؾ األثاث

اثبات عبء االىتالؾ
مف حػ /أ.خ(ممخص الدخؿ)

12000
12000

إلى حػ /قسط اىتالؾ األثاث

اقفاؿ عبء االىتالؾ
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حػ /األرباح والخسائر عف الفترة المنتيية في |12|31

24000

إلى حػ /قسط اىتالؾ اآلالت

12000

إلى حػ /قسط اىتالؾ األثاث

34000
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لو

إلى حػ /قسط اىتالؾ المباني

الميزانية العمومية كما ىي في .../12/31
المبمغ

الموجودات( األصوؿ)

المبمغ

المطاليب(الخصوـ)

240,000

اآلالت

72,000

مخصص اىتالؾ االت

680,000

مباني

102,000

مخصص اىتالؾ مباني

180,000

أثاث

36,000

مخصص اىتالؾ أثاث

أو يتـ عرض الميزانية العمومية كما يمي:

الميزانية العمومية كما ىي في ..../12/31
المبمغ

جزئي

الموجودات(األصوؿ)
الموجودات الثابتة

168000
578000
144000

240,000

اآلالت

)(72,000

-مخصص اىتالؾ االت

680,000

مباني

))102,000

-مخصص اىتالؾ مباني

180,000

أثاث

)(36,000

-مخصص اىتالؾ أثاث
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