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ي���درج كل اأ�س���ل حتت فئ���ة اأو فئ���ات من م�سمي���ات الأ�سول 
مث���ل ال�سيارات والأثاث والأجه���زة الكهربائية.. اإلخ. وذلك 
للح�س���ول على تقارير اإهالك وبيان���ات اأ�سول على م�ستوى 
الفئ���ات. وملعرفة املوؤمتن على الأ�سل يتي���ح النظام اإمكانية 
اإن�س���اء ملف ل���كل موؤمت���ن. واإذا كان هناك رب���ط مع نظام 
امل���وارد الب�سرية ف�سوف يقوم النظ���ام بتحميل كافة بيانات 
املوظف���ني منه من دون احلاج���ة اإىل اإدخالها مرة اأخرى يف 
النظام. ول يكون اأي نظام اأ�سول كاماًل من دون توفر و�سيلة 
لإدخال بيانات كل وثائق الأ�س���ل مع ال�سورة واملالحظات. 
وميكن عر�ض بيانات الإهالكات ال�سهرية على �سكل �سجرة 
يات فئات الأ�س���ول والأ�سول نف�سها. وهكذا ميكن  به���ا م�سمَّ
���ات على م�ستوى الفئات اأو التفا�سيل على م�ستوى الأ�سول، كما اأن النظام تتوفر فيه تقارير وافية على م�ستوى الإهالكات وبيانات الأ�سول  معرف���ة الإجماليَّ

نف�سها، والبع�ض منها يظهر على �سكل ر�سم بياين.

نظام إدارة االصول الثابتة

تعريف نظام األصول

ل تخل���و اأي من�س���اأة �سغرة اأو كبرة من اأ�سول ثابتة غالب���ًا ل تتابع اإداريًا 
ملعرف���ة مكان الأ�سل وبعه���دة من و ما هي حالة الأ�س���ل الراهنة. وقد يتم 
متابع���ة الأ�سل ح�سابي���ًا من ناحية احت�ساب اله���الك ال�سنوي اأو ال�سهري 
واله���الك املرتاك���م والقيم���ة الدفرتي���ة لالأ�س���ل. وهن���ا ياأت���ي دور نظام 
اإدارة الأ�س���ول الثابتة للقي���ام بالنواحي املحا�سبي���ة والإدارية، حيث يقوم 
النظ���ام بطريقة منهجي���ة ومنظمة باإن�ساء ملف ل���كل اأ�سل من خالله يتم 
ت�سجي���ل كافة البيانات اخلا�س���ة بالأ�سل ومنها البيان���ات العامة وطريقة 
اله���الك وحتديد احل�ساب���ات املرتبط���ة بالأ�سل وال�س���ورة واملالحظات 
ة  ة اأو ال�سنويَّ على الأ�سل، كما يحتفظ النظ���ام ببيانات الهالكات ال�سهريَّ
ة اإىل  الت���ي متت على الأ�سل مبا فيه���ا الهالك املرتاكم والقيم���ة الدفرتيَّ
تاري���خ اآخر اإهالك. عند الت�سرف يف الأ�س���ل يقوم النظام برتحيل القيد 

املحا�سب���ي الالزم وذلك يف حالة مت رب���ط النظام بنظام اجنازات املايل، 
كم���ا اأن هناك اإمكانية لربط الأ�سل باأ�سل اآخر ق���د يكون الأ�سل تابعًا له. 
ويتي���ح النظام اختي���ار طريقة الهالك لكل اأ�سل ومنه���ا »الق�سط الثابت« 
و»الق�س���ط املتناق�ض« وبالإمكان حتديد ن�سبة اإهالك لكل اأ�سل. بالإ�سافة 
اإىل ت�سجيل مكان الأ�سل وبعهدة من، بالإمكان اإعادة تقييم الأ�سل يف حالة 
رغبت اإدارة املن�ساأة القيام بذلك. ومن مزايا النظام يف التعامل مع وثائق 
الأ�س���ول الثابتة معرفة تواريخ انتهاء ال�سمانات على الأ�سول والرجوع اإىل 
وثائ���ق ال�سول م���ن فواتر و�سهادات �سمان.. اإل���خ. لطباعتها من النظام 
مبا�س���رة. ويتم حفظ �س���ورة لكل اأ�سل بعد ن�سخها ع���ر املا�سح ال�سوئي. 
ويعت���ر برنامج اإدارة الأ�س���ول الثابتة من اأ�سهل واأب�سط برامج الأ�سول يف 

ال�سوق املحلي التي �سممت خ�سي�سًا لتلبية احتياجات املنطقة.



تسجيل بيانات كاملة عن االأ�شل ووثائقه.   ●
�شهولة اإعداد النظام الإدخال فئات وبيانات االأ�شول.   ●

حتديد طريقة ون�شبة االإهالك لكل اأ�شل.   ●
الرب���ط املبا�شر م���ع النظام املايل وحتدي���د ح�شابات االأ�شتاذ   ●
الع���ام لكل اأ�شل: ح�شاب االأ�شل، ح�ش���اب امل�شاريف، ح�شاب 

االإهالك.. اإلخ. 
معرف���ة االإه���الكات على االأ�ش���ل منذ دخول���ه يف اخلدمة مع    ●

تو�شيح قيمة االأ�شل واالإهالك املرتاكم والقيمة الدفرتية. 
معرفة نوع الت�شرف باالأ�شل من تالف مباع.. اإلخ.   ●

اإعطاء رقم لكل اأ�شل واالحتفاظ ب�شورة له.   ●
معرفة مكان االأ�شل: اإدارة/ ق�شم واملوؤمتن عليه.   ●

اإمكاني���ة ت�شجيل كافة بيانات وثائ���ق االأ�شل مع ال�شورة مثل:   ●
الفواتري و�شهادات ال�شمان.. اإلخ. 

حتديد فرتة االإهالك: �شنوي، ن�شف �شنوي، كل ثالثة اأ�شهر،   ●
كل �شهرين اأو �شهري.

عة على م�شتوى االإهالك واالأ�شول. تقارير �شاملة ومتنوِّ  ●

ُتظهر �شا�شة االإهالكات كافة البيانات التي تخ�ص اأ�شل معني
 ومنها: ال�شنة والفرتة واملبلغ لالإهالك ون�شبة االإهالك ثم اإهالك 
الفرتة واالإهالك من بداية الع���ام حتى نهاية الفرتة املعنية، كما 
تظه���ر االإهالك املرتاكم لكل فرتة والقيم���ة الدفرتية حتى نهاية 
الف���رتة. واإذا مت اإدخ���ال »العم���ر االفرتا�شي« لالأ�ش���ل �شوف يتم 

اإظهاره بعد كل فرتة واإذا مت بيعه �شوف يظهر �شعر البيع.

عهد األصول 

ميك����ن احل�شول على ك�شف بالعهد 
م����ن االأ�ش����ول الثابتة الت����ي بحوزة 
املوظف وذلك قي حال����ة  مت اإن�شاء 
مل����ف للموظفني عن طري����ق �شا�شة 
»املوؤمت����ن عل����ى االأ�ش����ول« ومن ثم 
اإي����داع كل اأ�شل بعه����دة املوظف يف 
ملفه. وتظهر ال�شا�شة كافة االأ�شول 
مو�شحًا رقم االأ�شل وو�شفه وتاريخ 
ت�شل����م االأ�ش����ل م����ن قب����ل املوظ����ف 
والرق����م الت�شل�شلي لالأ�شل واملوديل 

واحلالة الراهنة لالأ�شل.

تقارير األصول واإلهالكات 

يحت���وي النظ���ام عل���ى تقارير 
ع���ن  تقاري���ر  منه���ا  متع���ددة 
ت�شتخ���رج  الثابت���ة  االأ�ش���ول 
بالفئ���ات اأو االأ�ش���ول نف�شها اأو 
وثائق االأ�ش���ول. كما اأن هناك 
تقارير عن اإه���الكات االأ�شول 
ومنه���ا تقاري���ر ع���ن االإهالك 
يف ف���رتة معينة واأ�شول اأهلكت 
جدي���دة  واأ�ش���ول  بالكام���ل 

اأ�شيفت يف فرتة معينة ..اإلخ.

إهالكات األصول

مزايا نظام األصول


