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هو تناقص تدرٌجً مستمر فً قٌمة الموجودات  -: االندثار

المزرعٌة  أو قٌمة األصول الثابتة نتٌجة عوامل أهمها التآكل 

 . والسوفان ومضً المدة الزمنٌة 

فهو , وهذا التعرٌف ٌعتبر االندثار على انه تناقص فً قٌمة األصل 

(  سنة تقوٌمٌة) ٌهتم بالقٌمة المتناقصة فً نهاٌة كل مدة تجارٌة 

 .فهو عملٌة تثمٌن لؤلصول الثابتة أو موجودات المزرعة 

وهو توزٌع كلفة األصل (  االستهالك)وهناك تعرٌف آخر لالندثار 

األنقاض إذا وجدت أو بقٌت فً نهاٌة عمره “ أو الموجود ناقصا

 على العمر المقدر لبقاء األصل الثابت فً الخدمة الفعلٌة“ مقسوما

وهو بهذا التعرٌف عملٌة توزٌع كلفة األصل على العمر المقدر 

 .لبقاء األصل فً االستعمال 

 



 أسباب االندثار 
االستعمال المستمر للموجودات الذي ٌإدي إلى التآكل أو (1)

 .السوفان فتصبح تلك الموجودات غٌر قابلة لالستعمال 

 .التلف الناتج عن الحوادث (2)

ظهور موجودات أو أصول ذات قوة إنتاجٌة اكبر نتٌجة التقدم  (3)
حٌث تصبح األصول األولى ذات كفاءة إنتاجٌة , التكنولوجً 

 .أقل إذا قورنت بالموجودات الحدٌثة 

إن قلة الكفاءة اإلنتاجٌة نتٌجة التقادم  هً إحدى األسباب الرئٌسة 
فاآلالت القدٌمة التً كانت تدار بالٌد أصبحت متقادمة , لالندثار

فً الوقت الحاضر أي استبعادها من االستعمال لحلول اآلالت 
إن اآلالت والمكائن الزراعٌة , االوتماتٌكٌة الحدٌثة محلها 

 .“ تتعرض لالندثار لهذا السبب أٌضا

 



 طرق احتساب قسط االندثار              
 -:أهمها , هناك عدة طرق الحتساب مبلغ االندثار أو االستهالك 

 وهً ابسط الطرق  -: (القسط الثابت) طريقة الخط المستقيم (1)

 ووفق هذه الطرٌقة توزع كلفة األصل األصلٌة , وأسهلها 

 “  فقٌمة األصل ناقصا.. على العمر المقدر للموجود(  كلفة الشراء)

 .قٌمة األنقاض مقسومة على المدة الزمنٌة المقررة لعمر األصل 

 سمٌت هذه الطرٌقة بطرٌقة القسط الثابت الن مبلغ االندثار أو 

 -:وٌستخرج كما ٌؤتً...االستهالك ثابت ال ٌتغٌر من مدة إلى أخرى 

 كلفة األصل  ــــ قيمة األنقاض                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= قسط االندثار السنوي   

 (عدد السنين ) العمر لألصل      

 

 

 



 وقدر أنها ٌمكن( كلفة الشراء) دٌنار ( 200) آلة زراعٌة كلفت  -:مثال 

 دٌنار( 50) سنة وتباع فً نهاٌة هذه المدة بمبلغ( 15)أن تستعمل لمدة  

 .فما هو مبلغ االندثار السنوي لها , قيمة األنقاض لهذه اآللة أي  

   األنقاض قٌمة ــــ  األصل كلفة                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = السنوي االندثار قسط  

 ( السنٌن عدد ) لؤلصل العمر     

 150          50 ـــ  200         

 دٌنار 10 = ــــــــــــــ  =   ــــــــــــــــــــــ = السنوي االندثار قسط 

               15     15 

 فقسط , اإلنتاج من “بدال الزمن االعتبار بنظر تؤخذ الطرٌقة هذه إن

 الطرٌقة وهذه , مدة كل خالل واألصل اآللة إنتاج مقدار ٌهمل االندثار

 . األحٌان اغلب فً العقارٌة والمنشآت لؤلرض مناسبة 

   

 



 ٌكون مبلغ االندثار فً السنوات األولى  -:طريقة القسط المتناقص ( 2)

 إن . من عمر الماكنة أو اآللة أو المبنى اكبر منه فً السنوات التالٌة 

 القسط األول لالندثار فً نهاٌة السنة األولى هو اكبر األقساط ثم ٌبدأ 

 والسبب الذي ٌدعو الستعمال هذه , القسط بالتناقص سنة بعد أخرى 

 الطرٌقة هو إن تكالٌف اإلنتاج الستعمال اآللة أو المبنى تتؤلف من 

 وتمتاز, قسط االندثار وكلفة التصليح والصيانة واإلدامة عنصرٌن هما 

 بؤنها قلٌلة أو معدومة فً ( الصٌانة والتصلٌح واإلدامة ) هذه التكالٌف  

 ثم تبدأ هذه التكالٌف بالزٌادة , السنوات األولى من عمر األصل الثابت 

 ولما كانت تكالٌف , سنة بعد أخرى الن األصل ٌبدأ بالتقادم فً العمر 

 التصلٌح تزداد فً السنوات التالٌة لذلك ٌجب أن ٌتناقص مبلغ االندثار 

 إن الزٌادة الحاصلة فً تكالٌف التصلٌح أو الصٌانة . سنة بعد أخرى 

 .تنقص من مبلغ االندثار ألنه ٌقلل من استهالك اآللة 



 إن طرٌقة القسط المتناقص تؤخذ بنظر االعتبار مدة استعمال اآللة بغض 

 وبموجبها تعٌن نسبة مئوٌة لالندثار ٌحسب بموجبها , النظر عن اإلنتاج 

 وفً نهاٌة السنة الثانٌة تضرب النسبة , القسط فً نهاٌة السنة األولى 

 (الكلفة األصلٌة  لؤلصل الثابت ـــ استهالك السنة السابقة )  Xنفسها 

ان النسبة المئوٌة االندثار . وهكذا إلى أن تبقى قٌمة األنقاض ....   
 -:تستخرج بالمعادلة اآلتٌة 

 

 ن          قٌمة االنقاض                                    

 ـــ        ــــــــــــــــــــــــــــــ   1= النسبة المئوٌة لالندثار 

 كلفة األصل                                                

 

 

 فً المعادلة أعاله فهو ٌمثل عدد سنٌن استعمال اآللة( ن ) أما قوة الجذر

 .إلى حٌن وقت الوصول إلى قٌمة األنقاض  

 

 

 

 

 
 

 



دٌنار وقدرت قٌمة أنقاضها ( 729)آلة زراعٌة مبلغ شراءها  -:مثال 
(  3)أي بعد استعمال , دٌنار فً نهاٌة السنة الثالثة ( 125)بمبلغ 

 المطلوب إٌجاد نسبة االندثار و قسط االندثار لكل سنة ؟. سنوات 

 

                           3         125 

 ــــ       ـــــــــــــــــــــ  1= نسبة االندثار 

                                        729 

 %44,4= 0,444=  0,555ــ  1= نسبة االندثار السنوي  

 -:السنوي  فٌوجد على النحو اآلتً ( االستهالك) أما االندثار

                                  729 X 44,4 

 دٌنار  324= ـــــــــــــــــــــــــــ = قسط اندثار السنة األولى 

                                         100 

 دٌنار قٌمة األصل فً بداٌة السنة الثانٌة  405=  324ـــ   729



                                 405 X 44,4    

 دٌنار  180= ـــــــــــــــــــــــــــ = قسط االندثار للسنة الثانٌة 

            100 

 دٌنار قٌمة األصل فً بداٌة السنة الثالثة  225=  180ـــ  405

          

             225   X 44,4   

 دٌنار  100= ـــــــــــــــــــــــــــ = قسط االندثار للسنة الثالثة  

           100 

إن مجموع أقساط االندثارالسنوٌة الثالثة مع قٌمة األنقاض تساوي # 

 . دٌنار 729= 125+100+180+324= قٌمة األصل لآللة   

 

 



 -:(التقسيم المتناسب العكسي)عدد السنين  ارقاممجموع  طريقة( 3)

 لكسر اعتٌادي“ سمٌت بهذا االسم ألننا نجمع أرقام عدد سنٌن األصل ثم نجعل هذا المجموع مقاما

 .بسطه ٌمثل أعداد السنٌن بصورة معكوسة ومتوالٌة  

 دٌنار( 100)سنوات وقٌمة األنقاض ( 4)دٌنار وقدر لها عمر ( 1100)تم شراء آلة بمبلغ  -:مثال 

 فما هو مبلغ االندثار السنوي ؟,  

 :   سنوات وكاالتً ( 4)حسب هذه الطرٌقة نجمع أرقام عدد السنٌن التً تمثل عمر األصل 

                                     1+2+3+4  =10  
 دٌنار 1000(= قٌمة األنقاض)100ــ  1100=صافً قٌمة األصل 

 عمر األصل Xصافً قٌمة األصل                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=مبلغ االندثار السنوي 

 مجموع أرقام عدد سنٌن عمر األصل                              

                                        1000X  4 

 دٌنار  400= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ االندثار للسنة األولى  

                         10   

                                      1000X    3 

 دٌنار   300= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ االندثار للسنة الثانٌة  

                  10 

 

 



                                     1000X   2 

 دٌنار   200= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ االندثار للسنة الثالثة  

                           10 

                                     1000X   1 

 دٌنار   100= ـــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ االندثار للسنة الرابعة 

                          10 

 -:إن مجموع أقساط االندثار هً 

 دٌنار 1000= 100+ 200+  300+ 400               

 ,وهً قٌمة األنقاض ... دٌنار( 100)وبذلك ٌبقى فً آخر السنة 

 بموجب هذه الطرٌقة “ وٌالحظ بان قسط االندثار ٌتناقص أٌضا

 .لؤلسباب التً ذكرت فً طرٌقة القسط المتناقص 



 -:طريقة النسب المتناقصة االعتباطية ( 4)

 ٌستخرج قسط االندثار السنوي بواسطة نسبة مئوٌة تتناقص سنة بعد

 وهذه النسبة تحدد فً كل سنة بصورة كٌفٌة أي ال على, أخرى  

 وتضرب هذه “ مثال% 20أو % 25أو % 30التعٌٌن كؤن تكون  

 .النسبة فً كلفة األصل فً بداٌة كل سنة 

 إن مقدار هذه النسبة ٌتوقف على قٌمة األنقاض وعدد سنٌن عمر

 األصل ومدى استعمال اآللة وتعٌن حسب معرفة صاحب الماكنة  

وربما ال تبنى هذه النسبة على أساس سلٌم ولذلك .أو األصل بهذه األمور
وفً بعض البلدان تستعمل , فان استعمالها قلٌل فً الحٌاة العملٌة 

نسبة مئوٌة الندثار كل نوع من أنواع الموجودات وضعت حسب 
وٌستطٌع مدٌر المزرعة إن , ظروف استعمال هذه الموجودات 

ولكن محذورها هو إن , ٌسترشد  بها عند احتساب قسط االندثار 
 .النسب خاصة بظروف استعمال هذه الموجودات فً تلك البلدان 



 وقٌمة األنقاض , دٌنار( 625)محراث قرصً كلفة شرائه  -:مثال 

 أي قٌمة األنقاض فً نهاٌة ) دٌنار بعد مرور أربع سنوات ( 256)

 أحسب أقساط االندثار بالطرق الثالث األولى ؟( . السنة الرابعة 

 المبررات والهدف من حساب قسط االندثار 

إن التناقص فً قٌمة األصل ٌذهب فً قٌمة المنتجات ( 1) -:المبررات 
 .التً تنتجها اآللة أو الماكنة 

التقادم الذي ٌنتج عنه إن األصول الجدٌدة هً حصٌلة التقدم التقنً ( 2)
والماكنة أو األصل الجدٌد هو , الذي ٌحدث خالل فترة زمنٌة معٌنة 

أكثر كفاءة فً اإلنتاج أو اقل كلفة من األصل القدٌم الذي ٌمثل 
 .مستوى قدٌما من التطور التقنً 

ضمن تكالٌف أو إدخاله من حساب قسط االندثار والهدف النهائي 
اإلنتاج الثابتة فهو تجمٌع هذه األقساط مع قٌمة األنقاض لغرض 

تجدٌد أصول المزرعة أو المصنع دون الحاجة إلى رإوس أموال 
 .جدٌدة 



دٌنار وقدرت لها ( 2200)ساحبة زراعٌة تم شراإها بمبلغ -:مثال

تصبح قٌمتها فً نهاٌة السنة , سنوات ( 10)سنٌن الخدمة ب 

احسب قسط االندثار . دٌنار وهً قٌمة األنقاض ( 200)العاشرة 

مجموع , القسط المتناقص , القسط الثابت ) بالطرق الثالث 

 (أرقام عدد السنٌن 



 

 السنة

عدد  ارقام مجموع القسط المتناقص الخط المستقيم

 السنين

القٌمة  س أق 

 المتبقٌة

 الفٌمة س اق 

 المتبقٌة

القٌمة  س اق 

 المتبقٌة 

1 200 2000 440 1760 364 1836 

2 200 1800 352 1408 327 1509 

3 200 1600 282 1126 291 1281 

4 200 1400 225 901 255 963 

5 200 1200 180 721 218 745 

6 200 1000 144 577 182 563 

7 200 800 115 462 145 418 

8 200 600 92 370 109 309 

9 200 400 74 296 73 236 

10 200 200 59 237 36 200 

 ـــــــ 2000 ـــــــ 1963 ـــــــ 2000 المجموع



 إعادة االقتناء أو اإلحالل لموجودات المزرعة 

وٌستبعد من االستعمال ٌجب شراء “ بعد أن ٌصبح األصل الثابت أنقاضا
 فً نهاٌة  يحجزولهذا الغرض . أصل جدٌد لٌحل محل األصل القدٌم 

 وفً نهاٌة , الثابتةكل سنة قسط االندثار وهو ٌدخل ضمن الكلفة السنوٌة 

 عمر األصل القدٌم تباع أنقاضه وتضاف إلى المبالغ المحتجزة فً 

 .السنوات لشراء األصل الجدٌد 

  االحتياطيإن طرٌقة إعادة إحالل موجودات المزرعة تسمى بطرٌقة 
وهً احتجاز جزء من دخل أو أرباح المزرعة مقابل  المستثمر

التناقص الذي ٌحدث لؤلصل نتٌجة االستعمال وذلك باستثمارها من 
جدٌد فً شراء أصول جدٌدة دون أن ٌإدي أالستثمار الجدٌد إلى 

وبهذه الطرٌقة تجدد األصول , نقص فً رإوس أموال المزرعة 
بان ٌحجز فً ”الثابتة للمزرعة دون الحاجة إلى رإوس أموال جدٌدة 

من “ جزءا( مقابل التناقص فً قٌمة األصل الثابت ) نهاٌة كل سنة 
وٌقصد بذلك تحمٌل األرباح , قسط االندثار  بشكلأرباح المزرعة 

والخسائر بمبلغ قسط االندثار فً الحسابات الختامٌة سواء كانت نتٌجة 
 .هذه الحسابات صافً ربح أو صافً خسارة 
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