Engineering Economy

االهــــتـــالك
DEPRECIATION

االهتالك
• االهتالك عبارة عن انخفاض في قيمة األمالك الفيزيائية نتيجة

لمرور الزمن واالستخدام.
• االهتالك مفهوم محسابي يحدد االقتطاع السنوي من الدخل قبل
حسم الضرائب بهدف إظهار تأثير الزمن واالستخدام على قيمة

األصل في البيانات المالية للشركة .وللتعويض عن الجزء
السنوي من قيمة األصل المستخدم في توليد الدخل على مدار
العمر االقتصادي الفعلي لهذا األصل.

ُت ُّ
عد الملكية قابل ًة لالهتالك إذا توفرت فيها
الشروط األساسية التالية:

تخصص لتوليد الدخل.
 .1يجب أن تستخدم في األعمال أو َّ

 .2يجب أن تتمتع بعمر مجدٍ ،وأن يكون أكثر من عام واحد.
ال لالهتراء ،أو الفناء نتيجة االستخدام،
 .3يجب أن تكون شيئ ًا قاب ً
أو تفقد قيمتها نتيجة لعوامل طبيعية.

 .4يجب أن ال تكون بنداً من بنود المخزون ،أو سهماً في تجارة،
أو ملكية استثماري ًة.

َّ
ف الملكية القابلة لالهتالك إلى:
تصن
ُ

 .1مادية :هي الملكية التي ُترى وتلمس وتتضمن نوعين رئيسيين:
– الملكية الشخصية :تشمل األصول مثل اآلالت والمركبات والمعدات

واألثاث ،وما إلى ذلك ..
شاد عليها أو ينمو
– الملكية الحقيقية (العقارية) :األرض وأي شيء ُي ُ

عليها أو مرتبط بها ،لكن األرض بحد ذاتها غير قابلة لالهتال كَّ ،
ألنه

ليس لها عمر محدد.

 .2غير مادية هي ملكية شخصية ،مثل حق النشر ،وبراءة

االختراع أو االمتياز .ومن النادر أن تتضمن المشاريع

متى يبدأ االهتالك ومتى يتوقف؟
• يبدأ االهتالك عندما يتم وضع الملكية في الخدمة الستخدامها في
األعمال ولتوليد الدخل.

وت ُّ
عد الملكية في الخدمة عندما تكون جاهزة ومتوفرة الستخدام
ُ
محدد ،حتى لو لم ُتستخدم فعلي ًا.

• يتوقف االهتالك عندما تسترجع كلفة وضع أصول ما في الخدمة.

مفاهيم االهتالك ومصطلحاته
• األساس أو أساس الكلفة  Basis, or Cost Basisهي

الكلفة األولية إلقتناء األصل (ثمن الشراء وأي ضريبة مبيعات)،
وتتضمن مصاريف النقل والتكاليف االعتيادية األخرى التي تجعل
األصل جاهزا لالستخدام .تدعى هذه الكلفة أيضا بأساس الكلفة
غير المعدّل.
• أساس الكلفة المعدَّل (B) Adjusted Cost Basis
تستخدم أساس الكلفة األصلي للممتلكات ،والمعدل بزيادة أو
نقصان مسموح به ،لحساب اقتطاعات االهتالك .

مفاهيم االهتالك ومصطلحاته
• القيمة الدفترية أو المحاسبية ( (BV))Book Valueهي قيمة
ملكية قابلة لالهتالك كما تظهر في السجالت المحاسبية للشركة.
 وهي أساس الكلفة األصلية للملكية ،متضمنةً أية تعديالتومحسوماً منها جميع اقتطاعات االهتالك المسموح بها.
 تمثل المبلغ المتبقي من أساس المال المستثمر في الملكية والذييجب استرداده في المستقبل بموجب العمليات المحاسبية.

BVK = B - S kj=1 d j

مفاهيم االهتالك ومصطلحاته
• القيمة السوقية ) Market Value (MVهي المبلغ الذي يدفعه
الشاري الراغب بالشراء إلى بائع الملكية الراغب في البيع بحيث
يحص كل منهما على منفعة متعادلة دون إكراه في البيع أو الشراء.

 والقيمة السوقية تعادل القيمة الحالية التي يحصل عليها من طريقامتالك الملكية متضمنة القيمة الزمنية للمال (أو الربح).
• العمر المجدي  Useful Lifeهو المدة الزمنية المًتوقًعة التي
ستستخدم فيها الملكية في تجارة ما أو أعمال لتوليد الدخل .وال يمثل
العمر المجدي مدة بقاء الملكية ،وإنما يمثل المدة التي يتوقعها المالك
استخدام الملكية بطريقة منتجة.

مفاهيم االهتالك ومصطلحاته
• مدة االسترداد  Recovery Periodعدد السنوات الالزمة السترداد
أساس كلفة الملكية بموجب العمليات المحاسبية.
تعتمد الطرق الكالسيكية لالهتالك عادة العمر المجدي كمدة استرداد. ويشار إلى مدة االسترداد باستخدام طريقة  MACRSفي نظاماالهتالك العام )، General Depreciation System (GDS
باسم فئة األصل (  )Property classوباسم فئة العمر ( Class
 ) Lifeفي نظام االهتالك البديل Alternative Depreciation
).System (ADS
• َّ
معدل االسترداد  Recovery Rateالنسبة لكل سنة من مدة
االسترداد المحددة في نظام  MACRSوالتي تستخدم لحساب
اقتطاعات االهتالك السنوية.

مفاهيم االهتالك ومصطلحاته
• قيمة الخالص ) Salvage Value (SVالقيمة التقديرية للملكية
عند نهاية عمرها المجدي.
 هي سعر البيع المتوقع للملكية حين يصبح األصل ال يمكن لمالكهاستخدامه بطريقة منتجة.
 قيمة الخالص الصافية ( )net salvage valueيستخدم عندمايتحمل مالك األصل مصاريف للتخلص من الملكية ،ويجب اقتطاع
هذه المصاريف من العائدات للحصول على القيمة الخالص
الصافية.
 عند تطبيق طرق االهتالك الكالسيكية ،تحدد قيمة الخالص بدرجةتقديرية ،في حين تؤخذ مساوية للصفر في نظام استرداد الكلفة
المسرع والمعدل (.)MACRS
َّ

طرق حساب االهتالك
الطريقة
فرتة التطبيق

قبل 1981

اخلط املستقيم _(SL) Straight Line
الرصيد املتناقص _(DB) Declining Balance
جمموع أرقام السنوات_(SYD) Sum of the years Digits
وتسمى طرق االهتالك الكالسيكية (التارخيية)

بعد عام  1981وقبل
عام 1987

املسرع )(ACRS
نظام اسرتداد الكلفة َّ
Accelerated Cost Recovery System

بعد عام 1986

املسرع واملعدَّل )(MACRS
نظام اسرتداد الكلفة َّ
Modified Accelerated Cost Recovery System
هذا النظام يطبق على امللكية القابلة لالهتالك يف املشاريع اهلندسية
احلالية واملستقبلية.

الرموز المستخدمة
تستخدم الرموز التالية في معادالت طرق االهتالك الكالسيكية
(التاريخية):
 =Nعمر االهتالك لألصل مقدرا بالسنوات.
 =Bأساس الكلفة المعدّل ،أي متضمنا التعديالت المسموحة.
 = d kاقتطاع االهتالك السنوي للسنة .(1< k <N) k
* =d kاالهتالك التراكمي حتى السنة .k
 =BV kالقيمة الدفترية في نهاية السنة .k
 =BV Nالقيمة الدفترية في نهاية السنة . N
 =SV Nقيمة الخالص في نهاية السنة .N
 =Rنسبة االهتالك ألي سنة إلى القيمة الدفترية  BVعند بداية هذه
السنة.

طريقة الخط المستقيم )Straight -Line (SL
• من أبسط طرق حساب االهتالك.
• تفترض مقدرا ثابتا من االهتالك لكل عام على مدار عمر االهتالك
(المجدي) لألصل.
d k = ( B - SVN ) / N
d k* = k dk for 1 < k < N
*BVk = B - d k
• هذه الطريقة تحتاج لتقدير قيمة الخالص النهائية ( ،)SVوالتي
تمثل أيضا القيمة الدفترية عند نهاية السنة .N

طريقة الرصيد المتناقص )DECLINING BALANCE (DB
•
N
N

•

كلفة االهتالك السنوية وفق ًا لهذه الطريقة هي نسبة ثابتة من القيمة الدفترية BV
عند بداية السنة .ويشار إليها بالرمز  Rحيث )(0 < R < 1
 R = 2 /عندما استخدام رصيد متناقص 200%
 R = 1.5 /عندما استخدام رصيد متناقص 150%
)d1=B(R
) d k = B ( 1 - R ) k-1( R
] d k* = B [ 1 - (1 - R ) k
BV k = B ( 1 - R ) k
BV N = B ( 1 - R ) N
يسمح أثناء إجراء حسابات االهتالك باالنتقال من طريقة الرصيد المتناقص إلى
ألن طريقة الرصيد المتناقص ال تصل أبدًا إلى = BV
طريقة الخط المستقيم ،وذلك َّ
 ،0إذا  BVستصبح مساوية للصفر أو أي قيمة أخرى مثل .SVN

طريقة مجموع أرقام السنوات Sum of The Years Digits
)(SYD
 .1تُرتب األرقام الموافقة لسنوات عمر اهتالك األصل ترتيبا عكسيا.
 .2جمع أرقام هذا الترتيب العكسي.
 .3عامل االهتالك ألي سنة من السنوات هو رقم هذه السنة وفق الترتيب
العكسي مقسوما على مجموع أرقام السنوات  .SYDأو التالي:
) 2 (N - k + 1
df = ----------------)N(N+1
 .4االهتالك في أي سنة من السنوات يساوي جداء عامل االهتالك  SYDلتلك
السنة في الفرق ما بين  Bوقيمة الخالص النهائية المقدرة .SV
d k = ( B - SV N ) • df

طريقة مجموع أرقام السنوات SUM-of-The-Years-Digits
)(SYD
• القيمة الدفترية عند نهاية السنة k
)2(B - SVN
)(B - SVN
) BVk = B - ----------------- k + ----------- k (k + 1
N
)N (N + 1
• االهتالك التراكمي حتى نهاية السنة k
d k* = B - BV k

