
  )Depreciation( ر ثااالند
 
 

ان االصول طویلة ، ھو كلفة استخدام الموجود الثابت موزعة على  فترات عمره االنتاجي 
ولذلك توزع ، تستخدم في أي وحدة اقتصادیة لعدد محدود من السنوات باستثناء االرض االجل 

  . كمصروف على السنوات التي یستخدم فیھا ذلك االصل تكلفة كل اصل 
ال یعني النقص في القیمة السوقیة لالصل على مدى فترة زمنیة ، ندثار كمصطلح محاسبي اال

الفترات التي تستفید من ولكن یعني توزیع تكلفة االصل وتحویلھا الى مصروفات في ، معینة 
  .خدمات ذلك االصل 

  
  

  )valuation ess ofDepreciation not aproc(الیعتبرعملیة تقویم االندثار 
  

الغرض من مسك السجالت المحاسبیة ان تفصح اوال بأول عن تقلب القیمة السوقیة لیس 
فقد ترتفع القیمة السوقیة لھذه االصول بدرجة كبیرة على مدى عدة  ، والمعداتللعقارات 

ولكن االندثار مسألة  أو ألي اسباب اخرى .سنوات بسبب االرتفاع في مستوى االسعار 
  .مستمرة بصرف النظر عن ارتفاع القیمة السوقیة لالصول 

  .منھا االندثار المتراكم   ألصل معین ھي تكلفتھ مطروحاً  Book Valueالدفتریة القیمة 
لك الجزء من طویلة االجل تظھر في المیزانیة العمومیة بقیمتھا الدفتریة وھي تمثل ذفاألصول 

اما االندثار المتراكم یمثل ذلك الجزء من تكلفة . على الفترات المقبلة تكلفة الواجب توزیعھ 
  .كمصروف االصول التي سبق االعتراف بھا 

  
  

 Accumulated depreciation dose not(المتراكم الیمثل نقد االندثار 
)consist cash 
  

االعتقاد السائد بأن حساب االندثار المتراكم یمثل نقدیة متجمعھ الغراض شراء معدات ان 
 الرصید الدائن لحساب االندثار اعتقاد خاطىء ألنجدیدة عندما یستھلك االصول الموجودة 

في  لألصول التي تم الحصول علیھا  Expired Costالمستنفذة في التكلفة المتراكم یتمثل 
مباشرة الن حساب متراكم الماضي یمكن تسجیلھا في الجانب الدائن في حساب ھذه االصول 

لدفع االندثار ذو رصید دائن فھو ال یعتبر من عناصر االصول وال یمكن استخدامھ بأي طریقة 
للوحدة االقتصادیة یظھر في والنقدیة ، د ان شراء اصل جدید یتطلب نقدیة ثمن أصل جدی

  .ضمن عناصر االصول حساب النقدیة 
  
   

  
  
  
  
  
  
  



   ) Causes of Depreciation( االندثار أسباب 
  

  .والتقادم النقني ) االضمحالل ( فناء المادي رئیسان لالندثار ھما الھناك سببین 
  

   (Physical Depreciation) )االضمحالل(الفناء المادي 
انظمة صیانة وأتباع نة المتبعة صیالالضمحالل بغض النظر عن طرائق الاالصول تتعرض 

وقت التخلص منھ في ال یحول دون لكن ذلك ،  لالصل ة قد تؤدي الى زیادة العمر االنتاجيجدید
  .ال یقلل من الحاجة الى المحاسبة على االندثار الحق فان اجراء الصیانة 

  
   ) Absolescence( التقادم التقني 

فالكومبیوتر على سبیل المثال قد اصبح التقادم التقني ان االصل اصبح من طراز قدیم یعني 
ج ان تقادم الكومبیوتر في ھذه الحالة ینتطراز قدیم بالرغم من انھ قد یكون في حالة ممتازة 

  .من الكفائة في االداء على درجة اعلى یكون  مبیوتراتعندما یظھر جیل جدید من الك


