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اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني
جمعية مهنية عربية تهدف إلى إرساء معايير احملاسبة والتدقيق والسلوك وإلى بناء القدرات من خالل برامج التعليم واإلمتحانات 

والتأهيل املعترف بها دوليا.
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A regional professional society dedicated to the promotion of the highest accounting, auditing and ethical standards and to 

capacity building through the institution of globally recognized educational and examination qualification programs.
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انضمام ”٢٤“ عضوا خالل آب

تتقدم  املبارك  رمضان  شهر  حلول  مبناسبة 
القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  إدارة 
أعضاء  إلى  القلبية  التمنيات  وأطيب  بأعطر 
اجملمع (ASCA) وأعضاء جمعية اجملمع والطلبة 
واخلريجني مقرونة بالدعاء إلى العلي القدير أن 
يعيد هذه املناسبة على اجلميع باخلير واليمن 

والبركات وحتقيق مزيد من التقدم واالزدهار.

ترحب إدارة اجملمع بانضمام األعضاء اجلدد من البلدان العربية حيث مت قبول طلباتهم 

الستيفائها معايير العضوية املطلوبة وهم األساتذة التالية أسمائهم:

١- إياد حماد

٢- حسام عبد العزيز

٣- شريف املوسى

٤- امجد الفقهاء

٥- إيهاب داود

٦- رائد كالب

٧- رامي احلاج حسن

٨- زياد الطويل

٩- عبد احلكيم عليان

١٠- على اللواتي

١١- محمد غادر

١٢- فضل سالم

١٣- خالد الزطمة

١٤- رفيق القدومي

١٥- أمين الصباح

١٦- بدرية السويدي

١٧- صابر عبد الغني

١٨- احمد همام

١٩- عمار الصوص

٢٠- مراد أيوب

٢١- محمد اجلعفري

٢٢- فؤاد إدريس

٢٣- حسن عبد املولى محمود

٢٤- فؤاد فرعون

العدد ٤ / متوز - آب ٢٠٠٥العدد ٤ / متوز - آب ٢٠٠٥
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“ACPA” الطلبة اجلدد للحصول على مؤهل

فيما يلي أسماء دفعة جديدة من الطلبة املتقدمني للجلوس المتحانات اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني واحلصول على شهادة ”محاسب عربي مهني 
 :“ACPA معتمد

١.     عبد اهللا يوسف محمد اخلنافسه
٢.     حسن سليمان محمد ابو عودة
٣.     سوزان احمد توفيق عبد القادر

٤.     منتصر غازي يوسف سرحان
٥.     ثائر احمد محمد عطيه 

٦.     نزار محمد عبد الرحيم حمدان 
٧.     فادي مصطفى عبد العزيز شقلوصي

٨.     احمد عبد الرحيم عيسى ابو نعمه
٩.     ربى احمد ناجي حرز اهللا

١٠.   إحسان احمد إبراهيم الشنطي
١١.   انس صبحي خالد يوسف 
١٢.   سوسن غازي احمد حجاج

١٣.   مراد نعيم موسى الزرو
١٤.   علي عبد الرحيم عبد اهللا عربيات
١٥.   فادي إسماعيل عبد اجلبار الشاعر

١٦.   محمود محمد احمد الشلبي
١٧.   محمد فخري كامل النشاشيبي

١٨.   عمر خليل محمود اخلاليله
١٩.   معتصم محمد عبد ربه بركات
٢٠.   جهاد محمد مصطفى عمايرة

٢١.   محمد حمزة صالح اجلالد
٢٢.   قصي عدنان ذيب عوض

٢٣.   تامر داود مشعل
٢٤.   محمد صبحي محمد العيسوي

٢٥.   محمد عبد الرحمن محمد احمد حكيم
٢٦.   وليد احمد إسماعيل احمد

٢٧.   احمد عثمان عبد اهللا البنزايد
٢٨.   مازن خليل حسن عنيني

٢٩.   نضال بن صدر الدين املفتي
٣٠.   محمد ناجي سعيد القاضي 

٣١.   هيثم عمر الطاهر العوض
٣٢.   احمد مهدي صالح عبد اهللا اجلبوري

٣٣.   عصام جمعة حامد القشاش
٣٤-  انس حسن موسى الشاعر

٣٥-  عاطف بادي سالمة الطراونة
٣٦-  عبد الرحمن درويش الشبيالت

٣٧-  أمين احمد محمود عبيدات
٣٨-  حميدان بخيت مهاوش محمد

٣٩-  امجد محمد مصطفى عبيد      
٤٠-  سلمى احمد سليم الضميري

مشاركة اجملمع في مؤمتر دولي بلندن

شارك األستاذ هيثم عبد النبي املدير التنفيذي للمجمــع املـــؤمتر الــــــسنوي ”IASB  Conference with World Standards Setters ” الذي انعقد في 
لندن في الفترة ما بني ٢٥ – ٢٠٠٥/٩/٢٧ حيث مت مناقشة العديد من املواضيع اخملتلفة و املتعلقة مبعايير احملاسبة الدولية واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 
والتعديالت املقترحة عليها في ضوء املشاكل والصعوبات العملية التي تواجه مستخدمي هذه املعايير عند التطبيق العملي لها. باإلضافة إلى مناقشة 
اآللية املقترحة لتوحيد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ومبادئ احملاسبة املتعارف عليها في الواليات املتحدة األمريكية. هذا وقد مت مناقشة العديد من 

  . IASB أوراق العمل املقدمة من الدول التي ترتبط مبشاريع مشتركة مع

وعلى هامش املؤمتر جرى اجتماع مع البروفسور جون سمول والتباحث والنقاش وتبادل وجهات النظر في العديد من املواضيع املهنية والسبل الكفيلة للنهوض 
باجملمع إلى أعلى املستويات. حيث مت االتفاق على العمل معا بشكل مستمر ومكثف على تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للمجمع والتسويق والترويج باإلضافة 
إلى العمل على ضرورة التقييم املستمر للمنهاج الدراسي للمجمع مبا يتسم مع التطورات العاملية للمهنة. كما مت عقد لقاءات جانبية مع  ممثلي اجلمعيات 
والهيئات احملاسبية في لبنان والسودان والعديد من الدول األخرى باإلضافة إلى االجتماع مع األستاذ أسامة طبارة نائب رئيس مجلس اإلدارة. واالجتماع مع 
اآلنسة ليالني مكدونالد مسؤولة ومنسقة مشروع ترجمة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ومعايير التدقيق الدولية في جلنة املعايير الدولية إلعداد 

التقارير املالية واالتفاق على آلية عمل لتسهيل العديد من األمور املتعلقة بعملية الترجمة.

”جمعية اجملمع“ تصدر املعايير الدولية ٢٠٠٣

أصدرت جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لعام ٢٠٠٣ يحتوي هذا اإلصدار على ٤١ معياراً منها ما حل محله 
معايير أخرى مثل املعيار ٣ حل محلة املعيار ٢٧و٢٨، واملعيار ٤ حل محله ٢٢و ٣٨، واملعيار ٥ حل محله املعيار ١، واملعيار ٦ حل محله املعيار ١٥، واملعيار ٩ حل 
محله املعيار ٣٨، و املعيار ١٣ حل محله املعيار ١، املعيار ٢٥ حل محله املعيار ٣٩و ٤٠، ويحتوي أيضاً على ٣٣ تفسيراً. ويأتي هذا الكتاب كمساهمة رئيسية في 
إنفاذ مفهوم معايير احملاسبة الدولية حيث تبرز أهمية حتقيق االنسجام بني األنظمة واإلجراءات املتعلقة بإعداد البيانات املالية وطريقة عرضها.  كما يقدم هذا 
الكتاب أسس اإلستنتاج  التي تصاحب بعض معايير احملاسبة الدولية وكل معيار دولي من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية جديد أو معدل لشرح األسباب. 

ويعتبر هذا الكتاب مبثابة مرجع علمي ممتاز آلخر التطورات والتغيرات في معايير احملاسبة الدولية لكل من الطالب واملهنيني. 
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 أضواء على قانون تنظيم مهنة احملاسبة القانونية في االردن

مهنة  تنظيم  قانون  على  النشرة  هذه  في  الضوء  نسلط  للفائدة  تعميما 
احملاسبة القانونية رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي مت نشره في اجلريدة الرسمية عدد 

رقم ٤٦٠٦ تاريخ ٢٠٠٣/٦/١٦ ليكون ساري املفعول والتنفيذ منذ تاريخ نشره.

يتم تفعيل  التي  واألطر  واألسس  القواعد  ينظمها ويضع  قانون  لكل مهنة 
مواده من خاللها, وملا كان قانون مهنة تدقيق احملاسبة من هذه القوانني التي 
وتوضيح مسؤوليات  القانونية  واحملاسبة  التدقيق  أمور مهنة  لتنظيم  وضع 
وواجبات وحقوق العاملني فيها, كان البد من تفعيل مواد هذا القانون من خالل 

العمل على حتقيق األهداف املرجوة منه.

ويهدف هذا القانون إلى:

وضع   / بها  واالرتقاء  القانونية  احملاسبة  مهنة  مزاولة  تنظيم   -١
األسس وتخطيط تنظيم ممارسة املهنة موضع التنفيذ.

عن   / احلسابات  تدقيق  ومعايير  احملاسبة  مبعايير  االلتزام  ضمان   -٢
قيامهم  من  للتأكد  باملهنة  العاملني  على  الفعالة  الرقابة  طريق 

باملهام املوكولة لهم وفق معايير التدقيق الدولية.
عن   / القانونيني  للمحاسبني  واملهني  العلمي  باملستوى  االرتقاء   -٣

طريق تزويد األعضاء باملستجدات على املعايير الدولية.
٤- تأكيد االلتزام بقواعد سلوك املهنة وآدابها / نشر الوعي املهني 
والرقابة على االلتزام بسلوكيات املهنة عن طريق وضع األسس التي 

تنظم عملية الرقابة والتأكيد على االلتزام بهذه السلوكيات.
/ وذلك بوضع  القانوني وحياديته واستقالليته  ٥- تعزيز دور احملاسب 
أسس ومعايير االستقاللية وتطبيقها بشكل فعال امتثاال للمعايير 

الدولية بهذا اخلصوص.
٦- اعتماد املعايير احملاسبية ومعايير تدقيق احلسابات الواجبة التطبيق.

وتتولى الهيئة العليا لتنظيم املهنة واملشكلة مبقتضى هذا القانون برئاسة 
اجلهات  مختلف  ممثلي  من  عضوا   (١١) وعضوية  والتجارة,  الصناعة  وزير 

احلكومية والقطاع اخلاص للقيام باملهام والصالحيات املتاحة بها.

لتقوم مبهامها  األردنيني  القانونيني  احملاسبني  تأسيس جمعية  وعليه فقد مت 
املقررة لها مبوجب هذا القانون, ومن اجل تنفيذ وتفعيل األهداف الذي جاء بها 
القانون الذي نص على تشكيل اللجان اخملتصة التالية للقيام ومتابعة تنفيذ 

وتفعيل هذه األهداف:

جلنة التأهيل واالمتحانات  -
جلنة التدريب  -
جلنة التأديب  -

جلنة التفتيش  -

وتطبيقها  تفعيلها  يتم  لم  القانون  هذا  وبنود  مواد  من  العديد  أن  وحيث 
منذ إقراره كان البد من بحث املعوقات واألسباب التي أدت إلى ذلك نظرا الن 
تطبيق وتفعيل مثل هذه املواد وما ينبثق عنها من جلان مختلفة لها اكبر األثر 
احملاسبني  السماح جلمعية  وبالتالي  احلسابات  وتدقيق  احملاسبة  على مهنتي 
القانونيني األردنيني القيام بدور اكبر فعالية لتحقيق أهدافها املتمثلة مبا يلي:

رعاية مصالح األعضاء واحملافظة على تقاليد املهنة وشرفها.  -
تشجيع البحث العلمي واملهني في مجاالت املهنة اخملتلفة.  -

املساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملني   -
في املهنة.

التعاون والتنسيق مع اجلمعيات والهيئات املهنية والعلمية احمللية   -
والعربية والدولية .

االستمرار بإصدار النشرات واجملالت املهنية املتخصصة في مهنة   -
احملاسبة والتدقيق مبا يخدم األعضاء.

مع  والتنسيق  التعاون  أهمية  إلى  واضح  وبشكل  اإلشارة  من  البد  وهنا 
اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني كجمعية مهنية عربية ذات بعد دولي 
” محاسب  ومؤهله  باجملمع  احلكومي  الرسمي  االعتراف  مت  أن  بعد  خصوصا 
مهنة  مبزاولة  شهادته  حلامل  يجيز  والذي   “ACPA معتمد  مهني  عربي 

القانونية. احملاسبة 

ووزير  والتعليم  التربية  وزير  طوقان  خالد  الدكتور  معالي  وحضور  برعاية 
التعليم العالي والبحث العلمي في اململكة االردنية الهاشمية مت يوم االثنني 
املوافق الثامن عشر من متوز ”يوليو“ ٢٠٠٥ إقامة شراكة إستراتيجية بني كل 
وذلك  اجلامعية  لإلدارة  أبوغزاله  األردنية، وشركة طالل  األملانية  اجلامعة  من 

بتأسيس كلية طالل أبوغزاله لألعمال ضمن كليات اجلامعة الرئيسية.

لبيب  الدكتور  الغرض بني كل من  تفاهم لهذا  التوقيع على مذكرة  مت  وقد 
اخلضرا رئيس اجلامعة واألستاذ طالل أبوغزاله رئيس مجموعة أبوغزاله.

وستمنح هذه الكلية شهادات البكالوريوس واملاجستير في العلوم اإلدارية، 
العلوم املالية، امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

كما سيتم اختيار مجلس استشاري أعلى للكلية يضم قيادات اقتصادية 
مذكرة  ومبوجب  الطرفني  من  مشتركة  تنفيذية  جلنة  وكذلك  ومهنية 
لكلية  األخرى  العربية  الدول  في  فروع  فتح  للجامعة  يحق  فإنه  التفاهم 

تدريبية  دورات  عقد  للكلية  يحق  كما  املهنية  للمؤهالت  أبوغزاله  طالل 
بالتنسيق مع  الكلية  لهذه  التخصص  أي من مجاالت  في  تأهيلية  وبرامج 
إدارة اجلامعة. وميكن للكلية طرح مساقات أخرى باالتفاق مع إدارة اجلامعة، 

وضمن األسس املرعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.

ويأتي عقد هذه الشراكة انسجاماً مع إستراتيجية اجلامعة األملانية األردنية 
بضرورة تقليص الهوة بني مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي واخلبرة 
في  السريع  التطور  مواكبة  وضرورة  الوطني  االقتصاد  ومتطلبات  العملية 
تكنولوجيا  وعلوم  الفكرية  امللكية  وحماية  واملالية  اإلدارية  العلوم  مجال 

املعلومات واالتصاالت.

أبوغزاله في تشجيع  مع سياسة مجموعة طالل  انسجاماً  تأتي  أنها  كما 
خاص  بشكل  األردن  في  واملالية  اإلدارية  العلوم  وتطوير  العلمي  البحث 
واخلبرات  املوارد  من  الشركة  به  تتمتع  مبا  عام  بشكل  العربية  واملنطقة 

والكفاءات املتخصصة في هذا اجملال.

التوقيع على مذكرة تفاهم
إلنشاء كلية طالل أبوغزاله لألعمال ضمن كليات اجلامعة األملانية األردنية
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طريقة اإلهالك النشط

بحث من إعداد باسل سلطانه ” اجلزء الثاني“

إن طريقة ( اإلهالك النشط ) ما هي إال تعديل على طريقة القسط الثابت , 
حيث أن طريقة القسط الثابت تفترض خطأ ثبات العمر اإلنتاجي لألصول ، 
حيث  أن العمر اإلنتاجي لألصول اإلنتاجية يرتبط ارتباطا وثيقا بنسبة نشاطها 
والتي تعبر عن نسبة إجهادها ، فإذا زادت نسبة نشاط األصول اإلنتاجية هذا 
سيؤدي إلى زيادة اإليرادات املتحققة نتيجة التشغيل الزائد لها من خالل زيادة 
أكبر وهذا ما ال  يرافقها مصاريف أهالك  أن  الزيادة يجب  املنتجات ومع هذه 
تراعيه طريقة القسط الثابت ، حيث أنها ال تربط قيمة قسط اإلهالك بنسبة 
األصول  نظرية  ظل  في  و  ولكن   ،  ( األصول  نشاط  نسبة   ) األصول  تشغيل 
إدخال نسبة نشاط األصول  املرتبطة بها ميكنني  املالية  النسب  و  اإلنتاجية 
اإلنتاجية على قسط اإلهالك الثابت و ذلك لربطها باجلهد الزائد أو املنخفض 

لألصول اإلنتاجية ، وهذا ما أطلقت عليه أسم اإلهالك النشط.

و نفترض املثال التالي لتوضيح فكرة طريقة اإلهالك النشط:

بعشرة  اإلنتاجي  عمرها  قدر  و   ، دينار   (١٠٠٠٠) بتكلفة  آلة  منشأة  اشترت 
سنوات ، فيكون قسط اإلهالك الثابت = ١٠٠٠٠ ÷ ١٠ = ١٠٠٠دينار لكل سنة ، 
وبناءاً عليه سوف حتمل املنشأة نفسها مصروف إهالك قدره ١٠٠٠دينار سنوياً 
هذا  تعديل  ميكن  ولكن   ، اإلنتاجية  األصول  إجهاد  أو  نشاط  إلى  النظر  دون 

القسط من خالل معادلة القسط النشط في كل عام كآالتي:

قسط اإلهالك النشط=
قسط اإلهالك الثابت × نسبة نشاط األصول اإلنتاجية

األصول  نشاط  نسبة  أن  نفرض  السابق  مثالنا  على  املعادلة  هذه  ولتطبيق 
اإلنتاجية للمنشأة = ١٢٥٪ في السنة األولى، فيكون قسط اإلهالك النشط 

كاآلتي: 

قسط اإلهالك النشط = ١٠٠٠ × ١٢٥٪ = ١٢٥٠دينار 

وعلى ذلك يتم اقتطاع مبلغ (٢٥٠ ) دينار إضافية من صافي األرباح وبذلك مت 
تعديل قسط اإلهالك من ثابت إلى نشط وهذا التعديل لم يأتي من فراغ بل 
انه يراعي مبدأ (مقابلة اإليرادات بالنفقات) ، حيث أن األصول اإلنتاجية أجهدت 
اإليرادات  زيادة  وبالتالي  اإلنتاج  زيادة  إلى  تؤدي  الزيادة  وهذه   ٪٢٥ مبقدار  زيادة 
اإلنتاجي  العمر  تقليل  إلى  يؤدي   ٪٢٥ يقدر  الذي  الزائد  العمل  أن هذا  وأيضاً 
وبإتباع طريقة اإلهالك النشط نقلل العمر اإلنتاجي لألصل بهذا املقدار نظراً 
إلجهاده الزائدة ، ولزيادة التوضيح نفترض أن نسبة نشاط األصول اإلنتاجية 

كانت ١٠٠٪ فإن قسط اإلهالك النشط سيكون 
= ١٠٠٠ × ١٠٠٪ = ١٠٠٠دينار 

وبذلك لم يتغير القسط الثابت ألننا لم جنهد اآللة زيادة عن املقرر حيث يبقى 
عمرها اإلنتاجي عشرة سنوات إذا استمرت املنشأة على نسبة النشاط هذه، 
فان   ٪٧٥ كانت  اإلنتاجية  األصول  نشاط  نسبة  أن  نفترض  التوضيح  ولزيادة 

قسط اإلهالك النشط سيكون  ١٠٠٠ × ٧٥٪ = ٧٥٠دينار 

أي تقليل القسط الثابت ورد الفرق لألرباح نتيجة عدم إجهاد األصل مما يزيد 
من عمره اإلنتاجي.

نظرية  خالل  من  انبثقت  التي  النشط  اإلهالك  طريقة  أن  القول  وخالصة 
األصول اإلنتاجية متتاز مبا يلي:

وموائمة  عقالنية  أكثر  لتصبح  الثابت  القسط  طريقة  تعديل   -١
للمبادئ احملاسبية.

٢- تراعي مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات.
٣- تربط نسبة األصول اإلنتاجية بعمرها اإلنتاجي.

* اإلثبات لطريقة قسط اإلهالك النشط:
وإذا   ، اإلنتاجي  األصل على عمره  تكلفة  توزيع  اإلهالك هو  أن  يعلم  جميعنا 
افترضنا أن املنشأة قامت بشراء أصل في عام ١٩٩٠/١/١ تكلفة األصل تساوي 
 = الثابت  اإلهالك  قسط  فسيكون   ، (١٠)سنوات  اإلنتاجي  وعمره   ،  (١٠٠٠٠)

١٠٠٠٠ ÷ ١٠ = ١٠٠٠دينار سنوياً.

وهذا يعني أن كل سنة سوف حتّمل جزء من تكلفة األصل اإلجمالية بنسبة 
(١٠٪) من تكلفته ، وذلك بقسمة قسط اإلهالك الثابت للسنة الواحدة على 

إجمالي تكلفة األصل:

نسبة قسط اإلهالك الثابت = ١٠٠٠ ÷ ١٠٠٠٠ = ١٠٪ .
أود توضيح ذلك بجدول على مدى العمر اإلنتاجي (١٠)سنوات .

يساوي  والذي  اآللة  (إنتاج)  جهد  إجمالي  أن  لدينا  اتضح  اجلدول  خالل  ومن 
(١٠٠٪) سوف يستنفذ على (١٠)سنوات إنتاجية مبقدار (١٠٪)سنوياً ، أي سوف 
جتهد اآللة سنوياً مبقدار (١٠٪) من إجمالي جهد األصل وبالتالي إنقاص تكلفة 

األصل بهذه النسبة وتساوي:
١٠٠٠٠ × ١٠٪ = ١٠٠٠دينار .

إذا وفقاً لطريقة اإلهالك الثابت سوف حتمل السنة الواحدة مبلغ (١٠٠٠)دينار 
سيكون  السنة  هذه  في  (جهده)  األصل  نشاط  أن  باالفتراض  إهالك  قسط 

(١٠٪)على التحديد.

قسط اإلهالك الثابت

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

(١٠٠٠٠)

العمر اإلنتاجي

١٩٩٠/١٢/٣١

١٩٩١/١٢/٣١

١٩٩٢/١٢/٣١

١٩٩٣/١٢/٣١

١٩٩٤/١٢/٣١

١٩٩٥/١٢/٣١

١٩٩٦/١٢/٣١

١٩٩٧/١٢/٣١

١٩٩٨/١٢/٣١

١٩٩٩/١٢/٣١

عشرة سنوات

نسبة اإلهالك

٪١٠

٪١٠

٪١٠

٪١٠

٪١٠

٪١٠

٪١٠

٪١٠

٪١٠

٪١٠

(٪١٠٠)
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ولكن إذا قلت نسبة النشاط عن (١٠٪) سيكون ذلك لصالح السنوات األخرى، 
أما إذا زادت النشاط عن (١٠٪) سيكون على حساب السنوات األخرى ، وبالتالي 
عدم ثبات العمر اإلنتاجي، ومن هنا جاءت أهمية تعديل طريقة القسط الثابت 
من خالل ربطها بنسبة نشاط األصل، حيث انه وبالنظر إلى معيار الصناعة 
انه ١/٠٫٥دينار أصول  للعائد على االستثمار في األصول اإلنتاجية (نفترض 
إنتاجية) هو في الواقع يدل على أن املتوسط في السوق أن كل دينار واحد من 
تكلفة األصل اإلنتاجي يحقق عائد قدرة (٠٫٥)دينار ، فإذا حققت املنشأة نفس 
وميكن   ، السوق  في  السائد  والنشاط  األداء  بنفس  أنها  يدل  هذا  العائد  هذا 

إثبات ذلك من خالل نسبة نشاط األصول اإلنتاجية:
نسبة نشاط األصول اإلنتاجية = ٠٫٥دينار ÷ ٠٫٥دينار = ١٠٠٪

إذا ، فنسبة (١٠٠٪) في حقيقتها تدل أن نشاط وأداء املنشأة وصل إلى احلد 
الذي يعمل به السوق ، ولكن إذا حققت املنشأة عائد اكبر من معيار الصناعة 
ولنفترض أنها حققت عائد قدرة (١/٠٫٧٥دينار أصول إنتاجية) هذا يدل على أن 
نشاط املنشأة اكبر من النشاط السائد في السوق ، حيث أن نسبة نشاط 

األصول اإلنتاجية للمنشأة سيكون:
نسبة نشاط األصول اإلنتاجية = ٠٫٧٥دينار ÷ ٠٫٥دينار = ١٥٠٪

الزيادة  هذه  تؤدي  سوف   (٪٥٠) بنسبة  املنشأة  نشاط  زيادة  فان  وبالتالي 
إلى إهالك األصول في هذه املنشأة قبل غيرها بسبب التشغيل الزائد لها 
، وبالتالي تقليل وتقصير العمر اإلنتاجي لألصل ، ومن هنا جاء الربط بني 
نسبة نشاط األصول وقسط اإلهالك الثابت ، لقياس التباين في تشغيل 

ونشاط األصول بني املنشآت العاملة في السوق.
   

واآلن نعرض األمثلة لثالث منشآت عاملة متباينة األداء ، مع العلم أن تكلفة 
قسط  ،فإن  (١٠)سنوات  اإلنتاجي  وعمرها   ، (١٠٠٠٠)دينار  للمنشآت  األصل 
اإلهالك الثابت جلميع املنشآت (١٠٠٠)دينار ، وكان معيار الصناعة للعائد على 
اإلثبات  لتوضيح  إنتاجية)  أصول  (١/٠٫٥دينار  اإلنتاجية  األصول  في  االستثمار 

لطريقة القسط النشط.

منشأة (أ):
أصول  ١/٠٫٥دينار   = اإلنتاجية  األصول  في  االستثمار  على  العائد   -١

إنتاجية.
٢- نسبة نشاط األصول اإلنتاجية = ٠٫٥ ÷ ٠٫٥ = ١٠٠٪ (نشاط مماثل).

٣- قسط اإلهالك النشط = ١٠٠٠ × ١٠٠٪ = ١٠٠٠دينار (ثبات القسط).
٤- نسبة قسط اإلهالك الثابت = ١٠٠٠÷ ١٠٠٠٠ = ١٠٪.

٥- نسبة قسط اإلهالك النشط = ١٠٪ × ١٠٠٪ = ١٠٪ (ثبات النسبة).
٦- العمر اإلنتاجي = ١٠٠٠٠ ÷ ١٠٠٠ = ١٠ سنوات (كما هو).

٧- العمر اإلنتاجي = ١٠٠٪ ÷ ١٠٪ = ١٠سنوات (ثبات العمر اإلنتاجي) . 

منشأة (ب):
١- العائد على االستثمار في األصول اإلنتاجية = ١/١دينار أصول إنتاجية.
٢- نسبة نشاط األصول اإلنتاجية = ١ ÷ ٠٫٥ = ٢٠٠٪ (نشاط مضاعف) .

(مضاعفة  ٢٠٠٠دينار   =  ٪٢٠٠  ×  ١٠٠٠  = النشط  اإلهالك  قسط   -٣
القسط).

٤- نسبة قسط اإلهالك الثابت = ١٠٠٠÷ ١٠٠٠٠ = ١٠٪ .
٥- نسبة قسط اإلهالك النشط = ١٠٪ × ٢٠٠٪ = ٢٠٪ (زيادة النسبة) .
٦- العمر اإلنتاجي = ١٠٠٠٠ ÷ ٢٠٠٠ = ٥ سنوات (نقص العمر اإلنتاجي).
٧- العمر اإلنتاجي = ١٠٠٪ ÷ ٢٠٪ = ٥ سنوات (نقص العمر اإلنتاجي) . 

منشأة (ج):
أصول  ١/٠٫٢٥دينار   = اإلنتاجية  األصول  في  االستثمار  على  العائد   -١

إنتاجية.
٢- نسبة نشاط األصول اإلنتاجية = ٠٫٢٥ ÷ ٠٫٥ = ٥٠٪ (نشاط منخفض).
٣- قسط اإلهالك النشط = ١٠٠٠ × ٥٠٪ = ٥٠٠دينار (انخفاض القسط).

٤- نسبة قسط اإلهالك الثابت = ١٠٠٠÷ ١٠٠٠٠ = ١٠٪ .
٥- نسبة قسط اإلهالك النشط = ١٠٪ × ٥٠٪ = ٥٪ (نقص النسبة) .

٦- العمر اإلنتاجي = ١٠٠٠٠ ÷ ٥٠٠ = ٢٠سنة (زيادة العمر اإلنتاجي) .

٧- العمر اإلنتاجي = ١٠٠٪ ÷ ٥٪ = ٢٠سنة (زيادة العمر اإلنتاجي) . 

إذا كلما قلت نسبة اإلهالك كلما زاد العمر اإلنتاجي،
 والعكس صحيح.

األصول  نظرية  ملفهوم  وفقاً  (دوبونت)  الربحية  حتليل  نظام   / ثالثاً 
اإلنتاجية:

األصول  نظرية  عليه  أكدت  الذي  و  احلقيقي  االستثمار  أن  إلى  أشرت سابقاً 
اإلنتاجية، هو استثمار أموال املنشأة من خالل شراء األصول اإلنتاجية وذلك ملا 
يعزز القدرة اإلنتاجية لدى املنشأة ، وبذلك يختلف قليالً نظام حتليل الربحية 

(نظام دوبونت Dupont) في ظل نظرية األصول اإلنتاجية. 

وهذا املثال املأخوذ بياناته من كتاب التحليل املالي واالئتماني للدكتور محمد 
مطر صفحة (٢٦ ، ٢٧) ، وذلك للمقارنة بني نسب التحليل املالي املعطاة في 

الكتاب و نسب التحليل املالي املعدلة وفقاً ملفهوم نظرية األصول اإلنتاجية.

األصول  نظرية  ملفهوم  وفقاً  املعدلة  النسب  أهم  لكم  اعرض  واآلن 
اإلنتاجية:

األصول  في  االستثمار  العائد على  إلى  يعدل   ، االستثمار  العائد على   -١
اإلنتاجية:

أن   في  اإلنتاجية  األصول  نظرية  مفهوم  منطلق  من  التعديل  هذا  يأتي  و 
شراء  في   – سابقاَ  بينت  كما   – يتمثل  املنشأة  ألموال  احلقيقي  االستثمار 
األصول اإلنتاجية على غيرها من األصول،  و ذلك الرتباطها املباشر في العملية 
الناجتة من عملية االستثمار  التي من خاللها يتم حتقيق األرباح  اإلنتاجية و 
كما  األراضي مثالَ  أموالها في شراء  استثمرت  لو  فيما  العكس  ، على  هذه 

بينت سابقاَ ،حيث أعتقد بأنه ال يجب ربط األرباح بأصول غير إنتاجية.

قائمة الدخل لسنة ١٩٩٩ للشركة املتحدة

البيان

مبيعات

تكلفة مبيعات

مجمل الربح

جملة مصروفات التشغيل

 EBIT

مصروف الفوائد

EBT

ضريبة الدخل ٤٠٪

صافي الربح

املبلغ

١٥١٠٠٠

(٩٢٠٠٠)

٥٩٠٠٠

(٣٣٠٠٠)

٢٦٠٠٠

(٣٠٠٠)

٢٣٠٠٠

(٩٢٠٠)

١٣٨٠٠

امليزانية العمومية لسنة ١٩٩٩ للشركة املتحدة وفقاً لنظرية األصول اإلنتاجية

إجمالي األصول املتداولة

إجمالي أصول إنتاجية

إجمالي أصول ثابتة

جملة األصول

جملة املطلوبات

جملة حقوق املساهمني

جملة املطلوبات وحقوق املساهمني

٧٨٠٠٠

٢٥٠٠٠

١٢٦٠٠٠

٢٢٩٠٠٠

١١١٠٠٠

١١٨٠٠٠

٢٢٩٠٠٠
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٢- الرفع املالي ، يعدل إلى الرفع املالي اإلنتاجي:
حيث أن مفهوم الرفع املالي يلخص بنسبة األموال التي تعود إلى املالك في 
األصول ، أي نصيب املالكني في األصول ، و إذا أسقطنا هذا املفهوم على نظرية 
األصول اإلنتاجية فإن مفهوم الرفع املالي اإلنتاجي يصبح نصيب املالكني في 
األصول اإلنتاجية ، و نظراَ ألهمية األصول اإلنتاجية فإنه يزداد اهتمام املالكني 

بزيادة نصيبهم فيها . 

٣- معدل دوران األصول ، تعدل إلى معدل دوران األصول اإلنتاجية :
من الواضح أن سبب تعديل هذه النسبة وفقاَ لنظرية األصول اإلنتاجية  ينبع من 
كون األصول اإلنتاجية هي التي تتحول  ( تترجم ) إلى مبيعات من خالل العملية 

اإلنتاجية ، أكثر من غيرها من األصول في كون تلك األصول ( غير اإلنتاجية ) ال 
تشارك فعلياَ في العملية اإلنتاجية كما تشارك األصول اإلنتاجية.

حيث أن جميع هذه النسب املعدلة تأتي وفق إطار نظرية األصول اإلنتاجية 
في إعطاء األصول اإلنتاجية احلق األكبر من العائد واإليرادات باعتبارها السبب 

األول واحملور الرئيسي للعملية اإلنتاجية والتي تترجم إلى إيرادات.

وبإجراء املقارنة بني نظام دوبونت والتعديل الذي أدخلته ليتماشى هذا النظام 
مع نظرية األصول اإلنتاجية جند أن العائد على حقوق امللكية (ROE) في كال 

احلالتني (قبل التعديل وبعد التعديل)  متساوي  ، حيث كان = (٠٫١١٦)

(( نظام دوبونت لتحليل الربحية املعّدل وفقاً لنظرية األصول اإلنتاجية ))

العائد على حقوق امللكية  0.116

مضاعف الرفع املالي (االنتاجي)
0.211

العائد على االستثمار في 
االصول االنتاجية

0.552

حافة صافي الربح
0.091

معدل دوران االصول االنتاجية
6.04

املبيعات
151000

اجمالي االصول االنتاجية
25000

 (( نظام دوبونت لتحليل الربحية ))

العائد على حقوق امللكية  0.116

مضاعف الرفع املالي
1.940

العائد على االستثمار
0.060

حافة صافي الربح
0.091

معدل دوران االصول
0.659

املبيعات
151000

اجمالي االصول
229000

ملزيد من املعلومات عن هذه النشرة او الرغبة باملشاركة في بعض املواضيع واملقاالت يرجى إرسال ذلك إلى البريد االلكتروني للمجمع 
info@ascasociety.org   أو االتصال هاتفيا بالرقم ٥٦٨١٥٤٢/٥٦٨١٥٦٤ ٠٠٩٦٢٦



مكاتب االتصال

اململكة األردنية الهاشمية
عمـــــان

املكتب االقليمي
اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني

ص.ب ٩٢٢١٠٤ عمان ١١١٩٢
هاتف ٥٦٨١٥٤٢/٥٦٨١٥٦٤ (٦-٩٦٢)

فاكس ٥٦٩٨٢٨٢ (٦-٩٦٢)
 www.ascasociety.org موقع إنترنت

 info@ascasociety.org بريد الكتروني

جمهورية مصر العربية
القاهرة

األستاذ محمد عبد احلفيظ 
٥١ شارع احلجاز –الطابق التاسع-املهندسني-اجليزة

ص.ب ٩٦ إمبابة ١٢٤١١
هاتف ٣٤٧٩٩٥٢/٣٤٦٢٩٥١ (٢٠٢)

فاكس ٣٤٤٥٧٢٩ (٢٠٢)
 tagco.cairo@tagi.com بريد الكتروني

جمهورية مصر العربية
اإلسكندرية

األستاذ إبراهيم عبد الرازق 
٦ شارع إبراهيم شريف /مصطفى كامل

٢٥ شارع طلعت حرب 
هاتف ٥٤٦٩٥٩٦/٥٤٦٢٨٢٩

فاكس ٥٤٥٣٨٦٢
اإلسكندرية - جمهورية مصر العربية 

مملكة البحرين
املنامة

األستاذ منيب حمودة
يونيتاك هاوس – الدور األول

شارع احلكومة
ص.ب ٩٩٠ املنامه 

هاتف ٢٢٤٦٥٤ (٩٧٣)
فاكس ٢١٢٨٩٠ (٩٧٣)

 tagco.bahrain@tagi.com بريد الكتروني

دولة الكويت
الكويت

األستاذ صالح ابو عصبة
شارع فهد السالم – بناية السوق الكبير

الطابق التاسع – اجلناح الشرقي
ص.ب ٤٧٢٩ الصفاه ١٣٠٤٨

هاتف ٢٤٣٣٠٠٤ (٩٦٥) (٧) خطوط
فاكس ٢٤٤٠١١١ (٩٦٥)

tagco.kuwait@tagi.com بريد الكتروني

اململكة العربية السعودية
الرياض

األستاذ هيثم أبو غزالة
بناية اخلالدية - الطابق الثاني

املدخل اجلنوبي - شارع العليا العام
ص.ب ٩٧٦٧ الرياض ١١٤٢٣
هاتف ٤٦٤٢٩٣٦  (١-٩٦٦)
فاكس ٤٦٥٢٧١٣ (١-٩٦٦)

 tagco.riyadh@tagi.com بريد الكتروني

اململكة العربية السعودية
جدة

األستاذ خالد أبو عصبة
طريق املدينة،مركز اخلليج ، الكعكي-الدور الثالث مكتب (٣١١)

ص.ب ٢٠١٣٥ جدة ٢١٤٥٥
هاتف ٦٦٨٥٤٥٨(٢-٩٦٦)

فاكس ٦٦٨٥٤١٥ (٢-٩٦٦)
 tagco.jeddah@tagi.com بريد الكتروني

اململكة العربية السعودية
اخلبر

األستاذ إبراهيم األفغاني  
عمارة فلور العربية(برج اجلفالي)-الطابق الثالث

طريق اخلبر الدمام السريع
ص.ب ٣١٨٧ اخلبر ٣١٩٥٢

هاتف ٨٨٢١٢٩١/٨٨٢٠٩٤٠- فاكس ٨٨٢١٠٣٢(٣-٩٦٦(
 tagco.khobar@tagi.com بريد الكتروني

سلطنة ُعمان
مسقط

األستاذ عوض جميل عوض 
بيت حطاط - شارع النهضة

وادي عدي - مكتب رقم ٢١٧-٢١٩
ص.ب ٢٣٦٦ روي ١١٢

هاتف ٥٦٠١٥٣/٥٦٠٧٤٠ (٩٦٨)
فاكس ٥٦٧٧٩٤ (٩٦٨)

 tagco.oman@tagi.com بريد الكتروني

دولة قطر
الدوحة

األستاذ حازم فرح 
بناية مركز عبر الشرق

الدور الثالث - طريق املطار
ص.ب ٢٦٢٠ الدوحة

هاتف ٤٤٤٠٩١١/٤٤٢٤٠٢٣/٤٤٢٤٠٢٤ (٩٧٤)
فاكس ٤٣٥٥١٧٥ (٩٧٤)

 tagco.qatar@tagi.com بريد الكتروني



دولة اإلمارات العربية املتحدة
أبو ظبي

األستاذ مروان أبوصهيون
بناية املصرف العربي لإلستثمار والتجارة اخلارجية

الطابق الثامن – شارع الشيخ حمدان
ص.ب ٤٢٩٥ أبو ظبي

هاتف ٦٧٢٤٤٢٦/٦٧٢٤٤٢٥ (٢-٩٧١)
فاكس ٦٧٢٣٥٢٦ (٢-٩٧١)

 tagco.abudhabi@tagi.com بريد الكتروني

دولة اإلمارات العربية املتحدة
دبي

األستاذ زياد عيده 
بناية محمد عبد الرحمن البحر 

شارع صالح الدين األيوبي
ص.ب ١٩٩١ ديرة – دبي

هاتف ٢٦٦٣٣٦٨/٢٦٦٣٣٦٩ (٤-٩٧١)
فاكس ٢٦٦٥١٣٢ (٤-٩٧١)

 tagco.dubai@tagi.com بريد الكتروني

دولة اإلمارات العربية املتحدة
رأس اخليمة

األستاذ طلعت الزبن
بناية السير رقم ١ – الدور السابع

شارع ُعمان – النخيل
ص.ب ٤٠٣ رأس اخليمة

هاتف ٢٢٨٨٤٢٧/٢٢٨١٨٦٢ (٧-٩٧١)
فاكس ٢٢٨٥٩٢٩ (٧-٩٧١)

 tagco.rak@tagi.com بريد الكتروني

دولة اإلمارات العربية املتحدة
الشارقة

األستاذ علي الشلبي
برج الهالل - الطابق ١٢

كورنيش البحيرة
ص.ب ٩٥٢ الشارقة

هاتف ٥٥٦٣٤٨٤ (٦-٩٧١)
فاكس ٥٥٦٢٩٤٧ (٦-٩٧١)

 tagco.sharjah@tagi.com بريد الكتروني

اجلمهورية اللبنانية
بيروت

األستاذ حبيب أنطون
الصنائع- شارع علم الدين
بناية احللبي – الطابق االول

ص.ب ٧٣٨١ -١١
هاتف ٧٤٦٩٤٧ (١-٩٦١)
فاكس ٣٥٣٨٥٨ (١-٩٦١)

 tagco.beirut@tagi.com بريد الكتروني

فلسطني
غزة

األستاذ زهير الناظر
شارع القدس، دوار أنصار، عمارة األوقاف

الطابق الثاني – الرمال اجلنوبي
ص.ب ٥٠٥ غزه

هاتف ٢٨٢٤١٦٦/٢٨٢٦٩١٧ (٨-٩٧٠)
فاكس ٢٨٤٠٣٨٧ (٨-٩٧٠)

 tagco.gaza@tagi.com بريد الكتروني

فلسطني
رام اهللا

األستاذ جمال ملحم
عمارة البرج األخضر – الطابق اخلامس 
شارع النزهة – بجانب مكتبة رام اهللا 

ص.ب ٣٨٠٠ البيرة
هاتف ٢٩٨٨٢٢١ - فاكس ٢٩٨٨٢١٩ (٢-٩٧٠)
 tagco.ramallah@tagi.com بريد الكتروني

فلسطني
نابلس

الدكتور سائد الكوني
عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

جامعة النجاح الوطنية
ص.ب (٧) و (٧٧)

هاتف ٣٨١١١٤/١٥/١٦/١٧ (٩-٩٧٠)
فاكس ٢٣٨٧٩٨٢ (٩-٩٧٠)

 president@najah.edu بريد الكتروني

فلسطني
بيت حلم

ا.م إحسان مصطفى
مدير مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع

جامعة القدس املفتوحة 
فاكس٢٩٨٤٤٩٢ -٠٢
هاتف ٢٩٥٢٥٠٨-٠٢

 Qouprd@planet.edu بريد إلكتروني

اجلمهورية اليمنية
صنعاء

األستاذ نبيل هزاع محمد
شارع الزبيري - عمارة عبداهللا إسحاق

الطابق الرابع
ص.ب ٢٠٥٥ صنعاء

هاتف ٢٤٠٨٩٩/٢٤٠٨٨٥ (١-٩٦٧)
فاكس ٢٦٣٠٥٣ (١-٩٦٧)

agip.yemen@tagi.com بريد الكتروني



اجلمهورية التونسية
تونس

األستاذ حازم أبو غزالة
شقه B.3.2 7 نهج (8002) ، مونبليزير تونس (1002)

ص.ب (44) (1013) املنزه (9) 
هاتف 848-499 – 841-024 (216 1)

فاكس 849-665(216 1)
 agip.tunisia@tagi.com بريد الكتروني

اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى
طرابلس

األستاذ عبد السالم كشادة
(4) شارع دمشق / الدور الثاني 

ص.ب (4769) طرابلس
هاتف 3330941/3334289 (218-21)

فاكس 4446888 (218-21)
akashadah@lttnet.net  بريد الكتروني

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
اجلزائر

األستاذ نبيل أبو عطية
(175) شارع كرمي بلقاسم
اجلزائر – اجلزائر العاصمة

ص.ب (148) اجلزائر (16004)
هاتف 748989-745139-749797

فاكس 746161 (213-21)
 tagco.algeria@tagi.com بريد الكتروني

اجلمهورية التونسية
تونس

األستاذ صالح بن صادق بن احلاج صالح الذهيبي
92 نهج 8600 الشرقية 1 – 2035 تونس 

هاتف 2161770123 – 2161770745 
فاكس 2161771266 

 Salah.dhibi@planet.tn بريد إلكتروني         

فلسطني
طولكرم

األستاذ محمود مصطفى أبو طعمة
مكتب الهدف للخدمات املالية واإلدارية

ص.ب 258 طولكرم
تليفاكس 2682586 جوال 338620-059

hadaf-utmeh2003@yahoo.com بريد إلكتروني

UNITED KINGDOM
LONDON

Mr. Antoine Mattar
CCC House, West Halkin Street, London SW1X 8JL

Tel: 00 44 20 7245 4455 
 Mob. :00 44 78 60461541

                      Fax: 00 44 20 7259 5544
e-mail : amattar@ccc.gr  (office)

e-mail : mattar@blueyonder.co.uk (home)

اجلمهورية السودانية
اخلرطوم

األستاذ محمد احلاج يونس
شارع 47 - بناية رقم 19 الطابق الثاني

مكتب رقم 2 – عمارة الفاروق - اخلرطوم (2)
ص.ب 7024 وزارة التجارة

هاتف 468470 - فاكس 472557 (11-249)
agip.sudan@tagi.com بريد الكتروني

اجلمهورية العربية السورية
دمشق

األستاذ محمد عمار العظمة
جسر الثورة - شارع االحتاد - عمارة البدين

الطابق السابع - مكتب 702/703
ص.ب 31000 دمشق

هاتف 2314403/2316052 (11-963)
فاكس 2314403/2312870 (11-963)

tagco.syria@tagi.com بريد الكتروني

اململكة املغربية
الدار البيضاء

األستاذ خالد بطاش
فضاء باب أنفا رقم  3  زنقة باب املنصور

الطابق الثالث شقة رقم 11 الدار البيضاء 20050
ص.ب 19005 الدار البيضاء العنق

هاتف 2366119/2366121/2366126(2 212)
فاكس 2366133(2 212)

agip.morocco@tagi.com: بريد إلكتروني

اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى
بنغازي

األستاذ محمد علي حسن فكرون
هاتف : 612235950 – 218 - 00

m.fakroun@raslanuf.com: بريد الكتروني



فلسطني
اخلليل

جامعة اخلليل
الدكتور يوسف حسان

رئيس قسم العلوم املالية واحملاسبية
هاتف ٢٢٢٠٩٩٥ 
فاكس ٢٢٢٩٣٠٣ 

 yousefh@hebron.edu بريد إلكتروني

جمهورية العراق
بغداد

األستاذ محمد اجلبوري
محلة ٧١٢،زقاق ٢٥ ،دار ١١ /٢ ،حي املثنى

زيونة،بغداد
تلفاكس  ٥٥٧٢٢٩٦ ٠٠٩٦٤١

هاتف الثريا  ٢١٦ ٢١١ ٧٣٠٥٩ ٠٠٨٨
تلفون ٧٤٧٠٥٢٤ ٠٠٩٦٤١

٧٤٧٠٥٢٧ ٠٠٩٦٤١
agip.iraq@tagi.com بريد الكتروني

tagco.iraq@tagi.com             

فلسطني
جنني

اجلامعة العربية األمريكية
األستاذ زكريا احلاج حمد

مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع
هاتف ٤٢٥١٠٩٧٠/٤
فاكس ٤٢٥١٠٩٧٠

 zhamad@aauj.edu بريد إلكتروني

اإلمارات العربية املتحدة
دبي

األستاذ محمد صوان
بلدية دبي

هاتف ٢٠٦٣١٤٤ ٤ ٩٧١ ٠٠ 
فاكس ٢٠٦٤٧٧٨ ٤ ٩٧١ ٠٠ 


