
إهالك األصول الثابتة
DEPRECIATION



تعريف اإلهالك

((Depreciation

. االنتاجىهو النقص التدريجي فى قيمة االصل على مدار عمرة 

صل القيمة التخريدية لأل

.هى القيمة المتوقع الحصول عليها من االصل فى نهاية عمرة االنتاجى 



طرق اإلهالك 

طريقة القسط الثابت

يتم تحميل قسط 

االهالك بقيم ثابتة 

متساوية على مدار 

العمر االنتاجى 

.لألصل 

القسط المتناقصطريقة 

قسط االهالك تحميل يتم 

بر فى السنة االولى بقيم اك

من باقى السنوات وينقص 

مدار العمر تدريجيا على 
.االنتاجى لألصل 

طريقة مجموع الوحدات 

يتم تحميل قسط االهالك 

بناء على معدل النفاذ او 

الوحدات المنتجة أو 

ساعات العمل المنقضية 
( الخ ... أو الكيلومترات 



أمثلة عملية 

جم والعمر 250000شركة الرضا والحمد تمتلك سيارة خاصة بنقل العاملين بالشركة وكان ثمن الشراء بمبلغ 

مبلغ كيلو متر وكانت القيمة التخريديه لها بعد انتهاء عمرها االنتاجى300000سنوات أو 10االنتاجى المقدر لها 

جم 25000

-: بالثالثة طرق التالية قسط االهالك السنوى لالصل  إحسب 

طريقة القسط الثابت -1

طريقة القسط المتناقص -2

طريقة مجموع الوحدات -3

.  كيلو متر50000علماً بأنها قطعت مسافة فى العام االول 



طريقة القسط الثابت
قيمة االصل

=  قسط اإلهالك 

العمر االنتاجى المقدر

جم 250000

جم 25000=                       = قسط اإلهالك 

سنوات 10

-:القيد المحاسبي 

.م االهالك / من حـ 25000

مجمع االهالك /  الى حـ25000

أو اصل الثابت  قائمة 

الدخل

قائمة 

المركز 

المالى 

طريقة القسط الثابت

جم  25000–جم 250000

جم 22500= 

سنوات 10

قيمة التخريدية  –قيمة االصل 

=  قسط اإلهالك 

العمر االنتاجى المقدر 

م االهالك بالقسط السنوى                                              قائمة الدخل / من حـ 22500

مجمع اإلهالك  أو االصل االثابت                    قائمة المركز المالى / الى حـ 22500

حل المثال 



1

  =0.10*100*2 =20 %

سنوات       10

1

2× 100× = قسط اإلهالك 

العمر االنتاجى المقدر 

طريقة القسط المتناقص 

جم 50000% = 20× 250000السنة االولى قسط االهالك 

م االهالك  / جم من حـ 50000

مجمع االهالك أو اصل الثابت / الى حـ 50000

جم 40000% =  20× ( 50000–250000(السنة الثانية قسط االهالك

م االهالك  / جم من حـ 40000

مجمع االهالك أو اصل الثابت / الى حـ 40000



القسط المتناقص
قسط االهالك صافى قيمة االصل االهالك معدل القسط

25000050000%20القسط االول 

20000040000%20القسط الثانى 

16000032000%20القسط الثالث

12800025600%20القسط الرابع 

10240020480%20القسط الخامس

8192016384%20القسط السادس

6553613107.2%20القسط السابع 

52428.810485.8%20القسط الثامن 

41943.048388.61%20القسط التاسع

33554.4328554.43%25القسط العاشر 

225000االجمالى 



طريقة مجموع الوحدات 

قيمة التخريدية  –قيمة االصل 

=  اإلهالك معدل 

( الكيلو مترات ) مجموع الوحدات 

250000-25000

كيلو / جنية 0.75=                                          = 

كيلو متر  300000

معدل االهالك × الكيلو مترات خالل السنة =  قسط االهالك السنوى 

جم 37500= جم 0.75* كيلو متر 50000= 

م اهالك االصل الثابت / من حـ 37500:                         القيد المحاسبي  

مجمع االهالك أو االصل الثابت  / الى حـ 37500



مجموع الوحدات 

قسط االهالك معدل االهالك مترالكيلو القسط

37500%5000075القسط االول 

26250%3500075القسط الثانى 

18750%2500075القسط الثالث

26250%3500075القسط الرابع 

22500%3000075القسط الخامس

21000%2800075القسط السادس

18750%2500075القسط السابع 

22500%3000075القسط الثامن 

18750%2500075القسط التاسع

12750%1700075القسط العاشر 

300000225000االجمالى 
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