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 العمليــــــــة االنت
 القــــــــيم االنتاجيــــــــة لالصــــــــول الثابتــــــــة ، نيجــــــــة الســــــــتخدامها ��

��  اجيــــــــة يمكــــــــن النظــــــــر إ- االســــــــتهالك بإعتبــــــــارة مقــــــــدار التنــــــــاقص التــــــــدري"!
ات التكنولوجية أو السوق  ; عن التغي89 ة وذلك إما بفعل االستعمال أو مرور الوقت أو التقادم النا=> E9خالل الف.  

 أنـــــــــواع التكـــــــــاليف االيراديـــــــــة 
Eذلـــــــــك مثـــــــــل بـــــــــا� 

 مـــــــــن عنـــــــــاO التكلفـــــــــة الالزمـــــــــة التمـــــــــام نشـــــــــاط المنشـــــــــأة مثلـــــــــة ��
ً
يالحـــــــــظ أن االســـــــــتهالك يعتـــــــــ9! عنـQــــــــا

ة وذلك لالسباب األتية    -:الجارية ، وتعت9! عملية حساب االستهالك وتحميلة للحسابات الختامية ذا اXمية كب89

 من االصول المستهلكة وقت الحاجة إ- إستبدالها 
ً
اء االصول الثابتة الجديدة ، بدال  تمويل [>

 .المساXمة ��

                                                                 من إصدارات مجلة المحاسب العربي

  

  

  إستهالك االصول الثابتة

  

 العمليــــــــة االنت
 القــــــــيم االنتاجيــــــــة لالصــــــــول الثابتــــــــة ، نيجــــــــة الســــــــتخدامها ��

��  يمكــــــــن النظــــــــر إ- االســــــــتهالك بإعتبــــــــارة مقــــــــدار التنــــــــاقص التــــــــدري"!
ات التكنولوجية أو السوق  ; عن التغي89 ة وذلك إما بفعل االستعمال أو مرور الوقت أو التقادم النا=> E9خالل الف

 أنـــــــــواع التكـــــــــاليف االيراديـــــــــة 
Eذلـــــــــك مثـــــــــل بـــــــــا� 

 مـــــــــن عنـــــــــاO التكلفـــــــــة الالزمـــــــــة التمـــــــــام نشـــــــــاط المنشـــــــــأة مثلـــــــــة ��
ً
يالحـــــــــظ أن االســـــــــتهالك يعتـــــــــ9! عنـQــــــــا

ة وذلك لالسباب األتية  الجارية ، وتعت9! عملية حساب االستهالك وتحميلة للحسابات الختامية ذا اXمية كب89

 .لمنتجات المنشأةتحديد رقم التكلفة السليم 

ة المالية  E9تحديد نتيجة االعمال السليمة عن الف. 

 وإظهار المركز الما- العادل للمنشأة   .العمل عe تحقيق االفصاح المحاس̀!

 من االصول المستهلكة وقت الحاجة إ- إستبدالها 
ً
اء االصول الثابتة الجديدة ، بدال  تمويل [>

المساXمة ��

 التحديد السليم للوع !̀ ي
�Qاء ال  
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  إسنهالك االصول اثابتة

 العمليــــــــة االنت
 القــــــــيم االنتاجيــــــــة لالصــــــــول الثابتــــــــة ، نيجــــــــة الســــــــتخدامها ��

��  يمكــــــــن النظــــــــر إ- االســــــــتهالك بإعتبــــــــارة مقــــــــدار التنــــــــاقص التــــــــدري"!
ات التكنولوجية أو السوق  ; عن التغي89 ة وذلك إما بفعل االستعمال أو مرور الوقت أو التقادم النا=> E9خالل الف

Xداف حساب اإلXمية وأXالك أ  

 أنـــــــــواع التكـــــــــاليف االيراديـــــــــة 
Eذلـــــــــك مثـــــــــل بـــــــــا� 

 مـــــــــن عنـــــــــاO التكلفـــــــــة الالزمـــــــــة التمـــــــــام نشـــــــــاط المنشـــــــــأة مثلـــــــــة ��
ً
يالحـــــــــظ أن االســـــــــتهالك يعتـــــــــ9! عنـQــــــــا

ة وذلك لالسباب األتية  الجارية ، وتعت9! عملية حساب االستهالك وتحميلة للحسابات الختامية ذا اXمية كب89

تحديد رقم التكلفة السليم  •

ة المالية  • E9تحديد نتيجة االعمال السليمة عن الف

 وإظهار المركز الما- العادل للمنشأة  • العمل عe تحقيق االفصاح المحاس̀!

 من االصول المستهلكة وقت الحاجة إ- إستبدالها  •
ً
اء االصول الثابتة الجديدة ، بدال  تمويل [>

المساXمة ��

التحديد السليم للوع •
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 مــــــن االعبــــــاء واجبــــــة الخصــــــم مــــــن االيــــــرادات حيــــــث يــــــتم تحميلــــــة عــــــe حســــــاب االربــــــاح والخســــــائر ويــــــتم معالجــــــة االســــــتهالك 
ً
يعتــــــ9! االســــــتهالك عبئــــــا

أو طريقـــــــــة إدراج قــــــــيم االصــــــــول بقائمــــــــة المركــــــــز المـــــــــا- بالتكلفــــــــة االصــــــــلية ، مــــــــع ترحيــــــــل االســـــــــتهالك 

 
È والـــــــذي تتجمـــــــع فيـــــــه مبـــــــالغ االســـــــتهالك الســـــــنوي الخاصـــــــة باالصـــــــل الثابـــــــت ويمثـــــــل رصـــــــيد أي وقـــــــت إجمـــــــا- مقـــــــدار االســـــــتهالكات الـــــــ

                                                                 من إصدارات مجلة المحاسب العربي

 لالستهالك بدفاتر منشأة االعمال    طرق التسجيل المحاس̀!

 مــــــن االعبــــــاء واجبــــــة الخصــــــم مــــــن االيــــــرادات حيــــــث يــــــتم تحميلــــــة عــــــe حســــــاب االربــــــاح والخســــــائر ويــــــتم معالجــــــة االســــــتهالك 
ً
يعتــــــ9! االســــــتهالك عبئــــــا

ة من االستهالك السنوي الطريقة تخفيف قيم االصول م  .با[>
أو طريقـــــــــة إدراج قــــــــيم االصــــــــول بقائمــــــــة المركــــــــز المـــــــــا- بالتكلفــــــــة االصــــــــلية ، مــــــــع ترحيــــــــل االســـــــــتهالك " : االســــــــتهالك " طريقــــــــة مجمــــــــع االXــــــــالك 

 eمما ي � 8uالسنوي إ- مجمع االستهالك وذلك كما يتن:-  
 لهذه الطريقة فإنة يحسب القسط االستهالك السنوي 

ً
 .وفقا

 .e أن يحمل عe حساب االرباح والخسائر 
 .مع ترحيل Xذا القسط إ- حساب مجمع االXالك 

 
È والـــــــذي تتجمـــــــع فيـــــــه مبـــــــالغ االســـــــتهالك الســـــــنوي الخاصـــــــة باالصـــــــل الثابـــــــت ويمثـــــــل رصـــــــيد أي وقـــــــت إجمـــــــا- مقـــــــدار االســـــــتهالكات الـــــــ

 eوذلك كما ي È تارح إعداد قائمة المركز الما-  -:حسبت عe االصل ح

  ترحيل قسط االXالك السنوي إ- مجمع االXالك 

  قسط استهالك االصل 

  مجمع إستهالك االصل / إ- حــ 

  تحميل حساب االرباح والخسائر بقسط االستهالك السنوي 

  االرباح والخسائر  

  قسط استهالك االصل/ إ- حــ 

 

 

من إصدارات مجلة المحاسب العربي/  إستهالك االصول الثابتة 

 

 لالستهالك بدفاتر منشأة االعمال  طرق التسجيل المحاس̀!

 مــــــن االعبــــــاء واجبــــــة الخصــــــم مــــــن االيــــــرادات حيــــــث يــــــتم تحميلــــــة عــــــe حســــــاب االربــــــاح والخســــــائر ويــــــتم معالجــــــة االســــــتهالك 
ً
يعتــــــ9! االســــــتهالك عبئــــــا
 � 8uبإحدى طريقت 

ً
يا E9دف.  

ة  -1 الطريقة تخفيف قيم االصول م: الطريقة المبا[>
طريقــــــــة مجمــــــــع االXــــــــالك  -2

 eمما ي � 8uالسنوي إ- مجمع االستهالك وذلك كما يتن
 لهذه الطريقة فإنة يحسب القسط االستهالك السنوي  �

ً
وفقا

e أن يحمل عe حساب االرباح والخسائر ع �
مع ترحيل Xذا القسط إ- حساب مجمع االXالك  �
�  

È والـــــــذي تتجمـــــــع فيـــــــه مبـــــــالغ االســـــــتهالك الســـــــنوي الخاصـــــــة باالصـــــــل الثابـــــــت ويمثـــــــل رصـــــــيد أي وقـــــــت إجمـــــــا- مقـــــــدار االســـــــتهالكات الـــــــ
 eوذلك كما ي È تارح إعداد قائمة المركز الما- حسبت عe االصل ح

 
ً
ترحيل قسط االXالك السنوي إ- مجمع االXالك : أوال

قسط استهالك االصل / من حــ        

إ- حــ                      

 
ً
تحميل حساب االرباح والخسائر بقسط االستهالك السنوي : ثانيا

االرباح والخسائر  / من حــ        

إ- حــ                      
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 بعــــــــض االحيــــــــان نجــــــــد أن بعــــــــض االصــــــــول الثابتــــــــة قــــــــد تســــــــتمر صــــــــالحة للتشــــــــغيل بعــــــــد إنتهــــــــاء عمرXــــــــا المتوقــــــــع والــــــــذي يــــــــتم تحديــــــــد معــــــــدالت 
��

 أســــــــتعمال
�̀ انيــــــــة إ- إحتيــــــــا~  أن قــــــــيم االصــــــــول الثابتــــــــة بقائمــــــــة المركــــــــز المــــــــا- ســــــــتظهر باقــــــــل مــــــــن حقيقتهــــــــا ،االمــــــــر الــــــــذي يعــــــــ � الم89

 .Xناك مشاكل تتعلق باالفصاح النها  ال تع9! بعدالة المركز الما- مما يشتمل عليه من االصول 

 
ً
 واحدا

ً
 بقيمة تذكارية جنيها

ً
يا E9أساسها إظهار االصل الثابت المستهلك دف eتقوم ع 

È   وال

ـــــداة تقـــــــدير القيمـــــــة االنتاجيـــــــة  ورة القيـــــــام بإعــ �O أســـــــاس eـــــــذه الطريقـــــــة عـــــــX
 قائمــــــــــــة المركـــــــــــز المــــــــــــا- بهـــــــــــذه القيمــــــــــــة الجديـــــــــــدة حيــــــــــــث يـــــــــــتم إحتســــــــــــاب 

 الوقــــــــــــت الحـــــــــــا- وإعــــــــــــادة إظهـــــــــــار االصــــــــــــل الثابـــــــــــت ��
لالصـــــــــــول الثابتـــــــــــة ��

 لهـــــــذه القيمـــــــة الجديـــــــدة ، ويـــــــتم تحميـــــــل حســـــــاب االربـــــــاح والخســـــــائر لكـــــــل 
ً
ة الباقيـــــــة مـــــــن حيـــــــث أنـــــــه وفقـــــــا E9صـــــــل خـــــــالل الفـــــــ

ــــــــ ،   أن عمليــــــــة إعــــــــادة التقــــــــدير ال تخلــــــــو مــــــــن تــــــــدخل  عنـQـــــــ التحكــــــــيم الشخ�
ــــــــ يــــــــتلخص �� فإنــــــــة يجــــــــوه إليهــــــــا إنتقــــــــاد رئي�

   .مما قد يبعد عنها الخقيقة والموضوعية قيودي بناء عe ذلك إ- االخالل بشافية االفصاح المحاس̀!

                                                                 من إصدارات مجلة المحاسب العربي

 eالواقع العم 
  المشكالت المتعلقة باالستهالك ��

 
ً
يا E9االصول الثابتة المستهلكة دف. 

 بعــــــــض االحيــــــــان نجــــــــد أن بعــــــــض االصــــــــول الثابتــــــــة قــــــــد تســــــــتمر صــــــــالحة للتشــــــــغيل بعــــــــد إنتهــــــــاء عمرXــــــــا المتوقــــــــع والــــــــذي يــــــــتم تحديــــــــد معــــــــدالت 
��

  .وي عe أساسة 
 لالصل   عدم التقدير الصحيح للعمر االنتا�!�  .من االسباب لهذه المشكلة 

  
 .تكلفة الظاXرة بقائمة الدخل تظهر بأقل من القيمة الحقيقية 

 أســــــــتعمال
�̀ أن قــــــــيم االصــــــــول الثابتــــــــة بقائمــــــــة المركــــــــز المــــــــا- ســــــــتظهر باقــــــــل مــــــــن حقيقتهــــــــا ،االمــــــــر الــــــــذي يعــــــــ

 
ً
يا E9ر من قيمة تلك االصول الثابتة المستهلكة دفXي وذلك بمقدار الجزء الغ89 ظا]. 

Xناك مشاكل تتعلق باالفصاح النها  ال تع9! بعدالة المركز الما- مما يشتمل عليه من االصول 

 
ً
يا E9مية طرق معالجة مشكلة االصول الثابتة والمستهلكة دفXأ  

 
ً
 واحدا

ً
 بقيمة تذكارية جنيها

ً
يا E9أساسها إظهار االصل الثابت المستهلك دف eتقوم ع 

È وال
 .مع عدم تحميل حساب االرباح والخسائر بأية مبالغ مقابل االستهالك 

 .إI أنه يعاب عF Gذه الطريقة انها تعالج المشكلة من أي جانب من جوانبها 
ـــــداة تقـــــــدير القيمـــــــة االنتاجيـــــــة وتقـــــــوم :  طريقـــــــة إعـــــــادة تقـــــــدير االصـــــــول وإعـــــــادة إظهارFـــــــا بالـــــــدفاتر  ورة القيـــــــام بإعــ �O أســـــــاس eـــــــذه الطريقـــــــة عـــــــX

 قائمــــــــــــة المركـــــــــــز المــــــــــــا- بهـــــــــــذه القيمــــــــــــة الجديـــــــــــدة حيــــــــــــث يـــــــــــتم إحتســــــــــــاب 
 الوقــــــــــــت الحـــــــــــا- وإعــــــــــــادة إظهـــــــــــار االصــــــــــــل الثابـــــــــــت ��

لالصـــــــــــول الثابتـــــــــــة ��
 لهـــــــذه القيمـــــــة الجديـــــــدة ، ويـــــــتم تحميـــــــل حســـــــاب االربـــــــاح والخســـــــائر لكـــــــل 

ً
ة الباقيـــــــة مـــــــن حيـــــــث أنـــــــه وفقـــــــا E9صـــــــل خـــــــالل الفـــــــ

  سنة من السنوات الباقية من عمرة بهذا االستهالك 
ــــــــ ،   أن عمليــــــــة إعــــــــادة التقــــــــدير ال تخلــــــــو مــــــــن تــــــــدخل  عنـQـــــــ التحكــــــــيم الشخ�

ــــــــ يــــــــتلخص �� فإنــــــــة يجــــــــوه إليهــــــــا إنتقــــــــاد رئي�
  مما قد يبعد عنها الخقيقة والموضوعية قيودي بناء عe ذلك إ- االخالل بشافية االفصاح المحاس̀!

 

 

من إصدارات مجلة المحاسب العربي/  إستهالك االصول الثابتة 

 

 eالواقع العم 
المشكالت المتعلقة باالستهالك ��

•  
ً
يا E9االصول الثابتة المستهلكة دف

 بعــــــــض االحيــــــــان نجــــــــد أن بعــــــــض االصــــــــول الثابتــــــــة قــــــــد تســــــــتمر صــــــــالحة للتشــــــــغيل بعــــــــد إنتهــــــــاء عمرXــــــــا المتوقــــــــع والــــــــذي يــــــــتم تحديــــــــد معــــــــدالت 
��

وي عe أساسة االستهالك السن
 لالصل   عدم التقدير الصحيح للعمر االنتا�!�من االسباب لهذه المشكلة 

تبة علىهأXم  E9اآلثار الم  
تكلفة الظاXرة بقائمة الدخل تظهر بأقل من القيمة الحقيقية  -1
 أســــــــتعمال -2

�̀ أن قــــــــيم االصــــــــول الثابتــــــــة بقائمــــــــة المركــــــــز المــــــــا- ســــــــتظهر باقــــــــل مــــــــن حقيقتهــــــــا ،االمــــــــر الــــــــذي يعــــــــ
 
ً
يا E9ر من قيمة تلك االصول الثابتة المستهلكة دفXي وذلك بمقدار الجزء الغ89 ظا]

Xناك مشاكل تتعلق باالفصاح النها  ال تع9! بعدالة المركز الما- مما يشتمل عليه من االصول  -3

 
ً
يا E9مية طرق معالجة مشكلة االصول الثابتة والمستهلكة دفXأ

  :القيمة التذكارية طريقة 
ً
 واحدا

ً
 بقيمة تذكارية جنيها

ً
يا E9أساسها إظهار االصل الثابت المستهلك دف eتقوم ع 

È وال
مع عدم تحميل حساب االرباح والخسائر بأية مبالغ مقابل االستهالك  -
إI أنه يعاب عF Gذه الطريقة انها تعالج المشكلة من أي جانب من جوانبها  -

طريقـــــــة إعـــــــادة تقـــــــدير االصـــــــول وإعـــــــادة إظهارFـــــــا بالـــــــدفاتر 
 قائمــــــــــــة المركـــــــــــز المــــــــــــا- بهـــــــــــذه القيمــــــــــــة الجديـــــــــــدة حيــــــــــــث يـــــــــــتم إحتســــــــــــاب 

 الوقــــــــــــت الحـــــــــــا- وإعــــــــــــادة إظهـــــــــــار االصــــــــــــل الثابـــــــــــت ��
لالصـــــــــــول الثابتـــــــــــة ��

 لهـــــــذه القيمـــــــة الجديـــــــدة ، ويـــــــتم تحميـــــــل حســـــــاب االربـــــــاح والخســـــــائر لكـــــــل االســـــــتهالك عـــــــن Xـــــــذا اال 
ً
ة الباقيـــــــة مـــــــن حيـــــــث أنـــــــه وفقـــــــا E9صـــــــل خـــــــالل الفـــــــ

سنة من السنوات الباقية من عمرة بهذا االستهالك 
ــــــــ ،  :عيوبهــــــــا  -  أن عمليــــــــة إعــــــــادة التقــــــــدير ال تخلــــــــو مــــــــن تــــــــدخل  عنـQـــــــ التحكــــــــيم الشخ�

ــــــــ يــــــــتلخص �� فإنــــــــة يجــــــــوه إليهــــــــا إنتقــــــــاد رئي�
  مما قد يبعد عنها الخقيقة والموضوعية قيودي بناء عe ذلك إ- االخالل بشافية االفصاح المحاس̀!



                                                                       www.aam-web.com 

 أن المنشـــــــأة قـــــــد إحتســـــــب 
وتقـــــــوم Xـــــــذه الطريقـــــــة عـــــــe اســـــــاس أن ســـــــبب المشـــــــكلة يكمـــــــن ��

 وذلــــــــك عــــــــe الــــــــرغم مــــــــن أن حيــــــــاة 
ً
يــــــــا E9نهايــــــــة حيــــــــاة االصــــــــل دف �̀  ليقيــــــــد االصــــــــل بمعــــــــ

ً
تــــــــب عليــــــــه وصــــــــول مجمــــــــع االســــــــتهالك ليصــــــــبح ماديــــــــا E9ممــــــــا ي

حاســـــــــبية الســـــــــليمة Xنـــــــــا تكـــــــــون عـــــــــن طريقـــــــــة المعالجـــــــــة المحاســـــــــبية 
 

Eتكون عن طريق إعادة تقييم مجمع مخصص االستهالك وتخفيضه بمقدار المغاالت فيه وذلك بالقيد اال�:-  

ة  E9إحتســــــــاب االســــــــتهالك خــــــــالل الفــــــــ 
الك وتبــــــــدأ المنشــــــــأة ��

 باح والخسائر عe حقيقة وقائمة المركز 

                                                                 من إصدارات مجلة المحاسب العربي

 أن المنشـــــــأة قـــــــد إحتســـــــب :  طريقـــــــة إعـــــــادة تقيـــــــيم مجمـــــــع االســـــــتهالك االصـــــــل  
وتقـــــــوم Xـــــــذه الطريقـــــــة عـــــــe اســـــــاس أن ســـــــبب المشـــــــكلة يكمـــــــن ��

 السنوات السابقة بمعدل أك9! من المعدل
  .السليم  االستهالك ��

 وذلــــــــك عــــــــe الــــــــرغم مــــــــن أن حيــــــــاة 
ً
يــــــــا E9نهايــــــــة حيــــــــاة االصــــــــل دف �̀  ليقيــــــــد االصــــــــل بمعــــــــ

ً
تــــــــب عليــــــــه وصــــــــول مجمــــــــع االســــــــتهالك ليصــــــــبح ماديــــــــا E9ممــــــــا ي

حاســـــــــبية الســـــــــليمة Xنـــــــــا تكـــــــــون عـــــــــن طريقـــــــــة المعالجـــــــــة المحاســـــــــبية االصـــــــــل الفعليـــــــــة لـــــــــم تنـــــــــت� بعـــــــــد ، وبـــــــــذلك فـــــــــإن Xـــــــــذه طريقـــــــــة المعالجـــــــــة الم
 

Eتكون عن طريق إعادة تقييم مجمع مخصص االستهالك وتخفيضه بمقدار المغاالت فيه وذلك بالقيد اال�
  مجمع االستهالك 

   االحتيا~ الرأسما-
 قــــــــيم مخصــــــــص االســــــــته

ة وبــــــــذلك تظهــــــــر لالصــــــــل قيمــــــــة مــــــــن جديــــــــد بمقــــــــدار التخفــــــــيض �� E9إحتســــــــاب االســــــــتهالك خــــــــالل الفــــــــ 
الك وتبــــــــدأ المنشــــــــأة ��

 تتسم بالمزايا االتية 
È   -:ونؤيد إتباع Xذه الطريقة وال

  .أن تطبيق Xذه الطريقة يدعم مبدأ الموضوعية ويخلو من التحكم الشخ�
باح والخسائر عe حقيقة وقائمة المركز أن Xذه الطريقة عالجت المشكلة من كافة جوانبها حيث يظهر رقم االر

انية عe إحتياطيات [ية  �  .الما- بقيمتها العادلة وعدم إشتمال الم89
   .تدعم مبدأ االفصاح المحاس̀!

 

 

من إصدارات مجلة المحاسب العربي/  إستهالك االصول الثابتة 

 

 

طريقـــــــة إعـــــــادة تقيـــــــيم مجمـــــــع االســـــــتهالك االصـــــــل  
 السنوات السابقة بمعدل أك9! من المعدل

االستهالك ��
 

 وذلــــــــك عــــــــe الــــــــرغم مــــــــن أن حيــــــــاة 
ً
يــــــــا E9نهايــــــــة حيــــــــاة االصــــــــل دف �̀  ليقيــــــــد االصــــــــل بمعــــــــ

ً
تــــــــب عليــــــــه وصــــــــول مجمــــــــع االســــــــتهالك ليصــــــــبح ماديــــــــا E9ممــــــــا ي

االصـــــــــل الفعليـــــــــة لـــــــــم تنـــــــــت� بعـــــــــد ، وبـــــــــذلك فـــــــــإن Xـــــــــذه طريقـــــــــة المعالجـــــــــة الم
 السليمة Xنا 

Eتكون عن طريق إعادة تقييم مجمع مخصص االستهالك وتخفيضه بمقدار المغاالت فيه وذلك بالقيد اال�
مجمع االستهالك / من حــ                     

االحتيا~ الرأسما- / إ- حــ                        
 قــــــــيم مخصــــــــص االســــــــته

وبــــــــذلك تظهــــــــر لالصــــــــل قيمــــــــة مــــــــن جديــــــــد بمقــــــــدار التخفــــــــيض ��
  .الباقية من حياة االصل 

 تتسم بالمزايا االتية 
È ونؤيد إتباع Xذه الطريقة وال

1-  أن تطبيق Xذه الطريقة يدعم مبدأ الموضوعية ويخلو من التحكم الشخ�
أن Xذه الطريقة عالجت المشكلة من كافة جوانبها حيث يظهر رقم االر -2

انية عe إحتياطيات [ية               � الما- بقيمتها العادلة وعدم إشتمال الم89
3-   تدعم مبدأ االفصاح المحاس̀!
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 مــــــــن شـــــــأنها 
È ي والـــــــ E9لــــــــيس لهـــــــا أي وجــــــــود دفــــــــ 

È  تلــــــــك االحتياطيــــــــات الـــــــ�� بأقــــــــل مــــــــن يالحـــــــظ أن االحتياطيــــــــات ال�ـــــــية  8uمXإظهــــــــار حقــــــــوق المســـــــا

 تتحقــــــــــق فيهــــــــــا 
È  الســــــــــنوات الـــــــــ

 إجــــــــــراءات توزيــــــــــع االربـــــــــاح المعتــــــــــادة ��
يعـــــــــ� إدارة المنشــــــــــأة المصــــــــــدر الـــــــــذي مكــــــــــن أن تعتمــــــــــد عليـــــــــه ��

نتيحــــــة أعمــــــال غــــــ89 صــــــادقة أو التــــــأث89 عــــــe أســــــعار المنشــــــأة 

امــــــــــات للغــــــــــ89 عــــــــــe خــــــــــالف  � E9تقليــــــــــل قيمــــــــــة االصــــــــــول عــــــــــن حقيقتهــــــــــا أو تضــــــــــخم قــــــــــيم االل eتعمــــــــــل عــــــــــ 
È وتنشــــــــــأ االحتياطيــــــــــات ال�ــــــــــية بكافــــــــــة االســــــــــاليب الــــــــــ

                                                                 من إصدارات مجلة المحاسب العربي

 مــــــــن شـــــــأنها 
È ي والـــــــ E9لــــــــيس لهـــــــا أي وجــــــــود دفــــــــ 

È  تلــــــــك االحتياطيــــــــات الـــــــ�يالحـــــــظ أن االحتياطيــــــــات ال�ـــــــية 

  مزايا وجود االحتيا~ ال�ي وأXم عيوبة 

كة   .يمثل عامل ومصدر قوة لل�>
 تتحقــــــــــق فيهــــــــــا 

È  الســــــــــنوات الـــــــــ
 إجــــــــــراءات توزيــــــــــع االربـــــــــاح المعتــــــــــادة ��

يعـــــــــ� إدارة المنشــــــــــأة المصــــــــــدر الـــــــــذي مكــــــــــن أن تعتمــــــــــد عليـــــــــه ��
 .ة الجزاء مثل Xذه التوزيعات 

كات   .أنها تتعارض نع قواعج حوكمة ال�>
   .يتعارض مع سياسات االفصاح المحاس̀!

 القيام بأساليب أداة الربحية 
 .أنه يعت9! أحد أدوات منشأة االعمال ��

 تحقيــــــق إختالســــــات أو إظهــــــار 
نتيحــــــة أعمــــــال غــــــ89 صــــــادقة أو التــــــأث89 عــــــe أســــــعار المنشــــــأة أنــــــه قــــــد يســــــاء أســــــتعمالة مــــــن جانــــــب المــــــدير ��

 سوق االوراق المالية 
��. 

امــــــــــات للغــــــــــ89 عــــــــــe خــــــــــالف  � E9تقليــــــــــل قيمــــــــــة االصــــــــــول عــــــــــن حقيقتهــــــــــا أو تضــــــــــخم قــــــــــيم االل eتعمــــــــــل عــــــــــ 
È وتنشــــــــــأ االحتياطيــــــــــات ال�ــــــــــية بكافــــــــــة االســــــــــاليب الــــــــــ

 

 

من إصدارات مجلة المحاسب العربي/  إستهالك االصول الثابتة 

 

  االحتيا~ ال�ي 

 مــــــــن شـــــــأنها 
È ي والـــــــ E9لــــــــيس لهـــــــا أي وجــــــــود دفــــــــ 

È  تلــــــــك االحتياطيــــــــات الـــــــ�يالحـــــــظ أن االحتياطيــــــــات ال�ـــــــية 
  .قيمتها الحقيقية 

مزايا وجود االحتيا~ ال�ي وأXم عيوبة 

 
ً
  المزايا : أوال

كة  - يمثل عامل ومصدر قوة لل�>
 تتحقــــــــــق فيهــــــــــا  -

È  الســــــــــنوات الـــــــــ
 إجــــــــــراءات توزيــــــــــع االربـــــــــاح المعتــــــــــادة ��

يعـــــــــ� إدارة المنشــــــــــأة المصــــــــــدر الـــــــــذي مكــــــــــن أن تعتمــــــــــد عليـــــــــه ��
ة الجزاء مثل Xذه التوزيعات أرباح غ89 كافي

 
ً
  اXم العيوب : ثانيا

كات  - أنها تتعارض نع قواعج حوكمة ال�>
-   يتعارض مع سياسات االفصاح المحاس̀!
 القيام بأساليب أداة الربحية  -

أنه يعت9! أحد أدوات منشأة االعمال ��
 تحقيــــــق إختالســــــات أو إظهــــــار  -

أنــــــه قــــــد يســــــاء أســــــتعمالة مــــــن جانــــــب المــــــدير ��
 سوق االوراق المالية 

��

امــــــــــات للغــــــــــ89 عــــــــــe خــــــــــالف  � E9تقليــــــــــل قيمــــــــــة االصــــــــــول عــــــــــن حقيقتهــــــــــا أو تضــــــــــخم قــــــــــيم االل eتعمــــــــــل عــــــــــ 
È وتنشــــــــــأ االحتياطيــــــــــات ال�ــــــــــية بكافــــــــــة االســــــــــاليب الــــــــــ

  .الحقيقة 
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ا يـــــــتم بســـــــبب تطبيـــــــق بعـــــــض المبـــــــادئ المحاســـــــبية المتعـــــــارف عليهـــــــا ومـــــــن بينهـــــــا مـــــــا يـــــــتم نتيجـــــــة 

                                                                 من إصدارات مجلة المحاسب العربي

ا يـــــــتم بســـــــبب تطبيـــــــق بعـــــــض المبـــــــادئ المحاســـــــبية المتعـــــــارف عليهـــــــا ومـــــــن بينهـــــــا مـــــــا يـــــــتم نتيجـــــــة ويمكـــــــن تقليـــــــل قـــــــيم االصـــــــول بوســـــــائل متعـــــــددة مـــــــن بينهـــــــا مـــــــ
   -:تعمد االدارة ومن أXم Xذه الوسائل 

 تقييم االصول الثابتة بالتكلفة التاريجية 
 .التمسك ��

 توزيع االصول المتداولة 
 .تطبيق ساسة التحفظ ��

 تحصل عليها الم
È  الدفاتر عدم إظهار االصول الثابتة ال

 .نشأة بدون مقابل ��
 حساب االستهالك عن االصول الثابتة 

 .المغاالة ��
 .إعتبار بعض النفقات الرأسمالية عe أنها نفقات إيرادية 

 قيم مخصصات االصول 
 المغاالة ��

يا بطريقة تذكارية  E9معالجة االصول الثابتة والمتسهلكة دف. 

امات للغ89 فإن من � E9م وسائلها  اما عن زيادة االلXأ:-  

 تضخيم المخصصات 
 .المغاالة ��

 

 

من إصدارات مجلة المحاسب العربي/  إستهالك االصول الثابتة 

 

  

ويمكـــــــن تقليـــــــل قـــــــيم االصـــــــول بوســـــــائل متعـــــــددة مـــــــن بينهـــــــا مـــــــ
تعمد االدارة ومن أXم Xذه الوسائل 

 تقييم االصول الثابتة بالتكلفة التاريجية  -1
التمسك ��

 توزيع االصول المتداولة  -2
تطبيق ساسة التحفظ ��

 تحصل عليها الم -3
È عدم إظهار االصول الثابتة ال

 حساب االستهالك عن االصول الثابتة  -4
المغاالة ��

إعتبار بعض النفقات الرأسمالية عe أنها نفقات إيرادية  -5
 قيم مخصصات االصول  -6

المغاالة ��
يا بطريقة تذكارية  -7 E9معالجة االصول الثابتة والمتسهلكة دف

  

امات للغ89 فإن من � E9اما عن زيادة االل

 .إظهار مطلوبات وXمية  -1
امات  -2 � E9تضخيم االل. 
 تضخيم المخصصات  -3

المغاالة ��
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وجــــــــود االحتيــــــــا~ الـ�ـــــــي مــــــــع سياســــــــات االفصــــــــاح والشــــــــفافية بــــــــل وترتيــــــــب عــــــــe وجــــــــوده عــــــــدم تغيــــــــ89 قائمــــــــة المركــــــــز المــــــــا- عــــــــن المركــــــــز 
  .الما- العادل للمنشاة كما قد يساء إستخدام االحتياطيات ال�ية من قبل إدارة المنشاة فيما يتعارض مع مصالح المنشاة 

 حـــــــــال إســـــــــتخدام 
فيمـــــــــا يتعلـــــــــق باالحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي ال يجـــــــــب عليـــــــــك أن تفصـــــــــح عـــــــــن االحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي طالمـــــــــا أنـــــــــه ال يســـــــــاء إســـــــــتخدمة ��

 بالنســـــــــبة لالحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي المعتمـــــــــد الكـــــــــون مـــــــــن ســـــــــنوات ســـــــــابقة فإنـــــــــه إذا إقتنـــــــــع بـــــــــه المراجـــــــــع بـــــــــ
أن وجـــــــــود مثـــــــــل Xـــــــــذه االحتياطيـــــــــات ��

 صــــــــالح المنشــــــــاة فلــــــــيس عليــــــــه اال أن يقــــــــوم بمراجعــــــــة 
صــــــــالح المنشــــــــأة وأقتنــــــــع بــــــــأن أدارة المنشــــــــأة تســــــــتعمل Xــــــــذه االحتياطيــــــــات بأمانــــــــة و��

الســـــــــنة محـــــــــل المراجعـــــــــة فـــــــــإن مـــــــــن صـــــــــميم واجـــــــــب المراجـــــــــع 
ورة إتخـــــــاذ كافـــــــة الوســـــــائل الكفيلـــــــة بمنـــــــع تكـــــــوين مثـــــــل Xـــــــذه االحتياطيـــــــات وأن يعيـــــــد تصـــــــحيح االوضـــــــاع كمـــــــا يجـــــــب أن يفصـــــــخ  �O  الخـــــــار�!

� عـــــــــــن Xـــــــــــذه 8uمXتقريـــــــــــرة للمســـــــــــا 
 عليـــــــــــه أن يكشـــــــــــف ��

ً
الحقـــــــــــائق  عـــــــــــن أيـــــــــــة إحتياطيات�ـــــــــــية فـــــــــــإذا لـــــــــــم تقتنـــــــــــع االدارة برأيـــــــــــة أصـــــــــــبح واجبـــــــــــا

T المجلة الكرام UVمفيد لكم متابع X YZ أن نكون قد قدما T]مع مقاالت مفيدة أخرى نتم  

                                                                 من إصدارات مجلة المحاسب العربي

  موقف القانون من االحتياطيات ال�ية 

È دول العالم كافة المنش�ة من تكوين االحتياطيات ال�ية   ش
�� � 8uتمنع معظم القوان.  

 تجاة االحتياطيات ال�ية    موقف المراجع الخار�!

وجــــــــود االحتيــــــــا~ الـ�ـــــــي مــــــــع سياســــــــات االفصــــــــاح والشــــــــفافية بــــــــل وترتيــــــــب عــــــــe وجــــــــوده عــــــــدم تغيــــــــ89 قائمــــــــة المركــــــــز المــــــــا- عــــــــن المركــــــــز 
الما- العادل للمنشاة كما قد يساء إستخدام االحتياطيات ال�ية من قبل إدارة المنشاة فيما يتعارض مع مصالح المنشاة 

    ويتمثل موقف المراجع الخار�!eال�ي فيما ي   -:تجاة االحتيا~
 حـــــــــال إســـــــــتخدام 

فيمـــــــــا يتعلـــــــــق باالحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي ال يجـــــــــب عليـــــــــك أن تفصـــــــــح عـــــــــن االحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي طالمـــــــــا أنـــــــــه ال يســـــــــاء إســـــــــتخدمة ��
 .معاي89 المحاسبة المتعارف عليها 

بالنســـــــــبة لالحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي المعتمـــــــــد الكـــــــــون مـــــــــن ســـــــــنوات ســـــــــابقة فإنـــــــــه إذا إقتنـــــــــع بـــــــــه المراجـــــــــع بـــــــــ
 صــــــــالح المنشــــــــاة فلــــــــيس عليــــــــه اال أن يقــــــــوم بمراجعــــــــة 

صــــــــالح المنشــــــــأة وأقتنــــــــع بــــــــأن أدارة المنشــــــــأة تســــــــتعمل Xــــــــذه االحتياطيــــــــات بأمانــــــــة و��
 .حسن إستخدام  إدارة المنشأة لهذه االحتياطيات 

 نفـــــــــسبالنســـــــــبة لالحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي 
الســـــــــنة محـــــــــل المراجعـــــــــة فـــــــــإن مـــــــــن صـــــــــميم واجـــــــــب المراجـــــــــع  الـــــــــذي تتعهـــــــــد إدارة المنشـــــــــأة بتكوينهـــــــــا ��

ورة إتخـــــــاذ كافـــــــة الوســـــــائل الكفيلـــــــة بمنـــــــع تكـــــــوين مثـــــــل Xـــــــذه االحتياطيـــــــات وأن يعيـــــــد تصـــــــحيح االوضـــــــاع كمـــــــا يجـــــــب أن يفصـــــــخ  �O  الخـــــــار�!
� عـــــــــــن Xـــــــــــذه 8uمXتقريـــــــــــرة للمســـــــــــا 

 عليـــــــــــه أن يكشـــــــــــف ��
ً
عـــــــــــن أيـــــــــــة إحتياطيات�ـــــــــــية فـــــــــــإذا لـــــــــــم تقتنـــــــــــع االدارة برأيـــــــــــة أصـــــــــــبح واجبـــــــــــا

 .والمخاطر المتعلقة بها 

T المجلة الكرام UVمفيد لكم متابع X YZ أن نكون قد قدما T]مع مقاالت مفيدة أخرى نتم
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موقف القانون من االحتياطيات ال�ية 

È دول العالم كافة المنش�ة من تكوين االحتياطيات ال�ية   ش
�� � 8uتمنع معظم القوان

 تجاة االحتياطيات ال�ية  موقف المراجع الخار�!

وجــــــــود االحتيــــــــا~ الـ�ـــــــي مــــــــع سياســــــــات االفصــــــــاح والشــــــــفافية بــــــــل وترتيــــــــب عــــــــe وجــــــــوده عــــــــدم تغيــــــــ89 قائمــــــــة المركــــــــز المــــــــا- عــــــــن المركــــــــز يتعــــــــارض 
الما- العادل للمنشاة كما قد يساء إستخدام االحتياطيات ال�ية من قبل إدارة المنشاة فيما يتعارض مع مصالح المنشاة 

•   ويتمثل موقف المراجع الخار�!
 حـــــــــال إســـــــــتخدام  -1

فيمـــــــــا يتعلـــــــــق باالحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي ال يجـــــــــب عليـــــــــك أن تفصـــــــــح عـــــــــن االحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي طالمـــــــــا أنـــــــــه ال يســـــــــاء إســـــــــتخدمة ��
معاي89 المحاسبة المتعارف عليها 

بالنســـــــــبة لالحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي المعتمـــــــــد الكـــــــــون مـــــــــن ســـــــــنوات ســـــــــابقة فإنـــــــــه إذا إقتنـــــــــع بـــــــــه المراجـــــــــع بـــــــــ -2
 صــــــــالح المنشــــــــاة فلــــــــيس عليــــــــه اال أن يقــــــــوم بمراجعــــــــة 

صــــــــالح المنشــــــــأة وأقتنــــــــع بــــــــأن أدارة المنشــــــــأة تســــــــتعمل Xــــــــذه االحتياطيــــــــات بأمانــــــــة و��
حسن إستخدام  إدارة المنشأة لهذه االحتياطيات 

بالنســـــــــبة لالحتيـــــــــا~ الـ�ــــــــي  -3
ورة إتخـــــــاذ كافـــــــة الوســـــــائل الكفيلـــــــة بمنـــــــع تكـــــــوين مثـــــــل Xـــــــذه االحتياطيـــــــات وأن يعيـــــــد تصـــــــحيح االوضـــــــاع كمـــــــا يجـــــــب أن يفصـــــــخ  �O  الخـــــــار�!

� عـــــــــــن Xـــــــــــذه 8uمXتقريـــــــــــرة للمســـــــــــا 
 عليـــــــــــه أن يكشـــــــــــف ��

ً
عـــــــــــن أيـــــــــــة إحتياطيات�ـــــــــــية فـــــــــــإذا لـــــــــــم تقتنـــــــــــع االدارة برأيـــــــــــة أصـــــــــــبح واجبـــــــــــا

والمخاطر المتعلقة بها 

  

T المجلة الكرام UVمفيد لكم متابع X YZ أن نكون قد قدما T]مع مقاالت مفيدة أخرى نتم


