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إفتتاحيــة العــدد

االدارة  لمجلس  الدورية  انتخاباتها  القادمة  القريبة  الفترة  في  الجمعية  تشهد 
الرابع عشر القادم والذي سيكلف  بقرار من الهيئة العامة بادارة امور الجمعية لمدة 

ثالث سنوات قادمة في ظل ملفات استراتيجية  بدأها مجلس االدارة الحالي  والذي 
ستنتهي واليته القانونية قبل استكمال هذه الملفات مما يتوجب على المجلس القادم 

اعطائها اهمية و اولوية ضمن خطة عمله .

- نظام قوائم
مراقبة  فيها  بما  الرقابية  الدوائر  مع  لقاءات  عدة  خالل  من  المشروع  هذا  المجلس  بدأ 

المالية إال ان  ، هيئة االوراق  الفساد  النزاهة ومكافحة  ، هيئة  المحاسبة  ، ديوان  الشركات 
تولد قناعة لدى اصحاب القرار بأهمية هذا المشروع و الفائدة المرجوه من ايداع البيانات 

الجهات  الى  مباشرة  العنكبوتية  الشبكة  عبر  القانوني  المحاسب  الكترونيًا من خالل  المالية 
الرقابية.

 - تعريف الشركات الصغيرة و المتوسطة واعتماد المعايير الدولية الخاصة 
بها.

ان الوصول الى تعريف محدد لماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمهيدًا لتطبيق المعايير 
الدولية المتعلقة بها يخفف كثيرًا من اجراءا ت ومتطليات التدقيق التي يقوم بها المحاسب القانوني 

مما يؤدي لتخفيض كثير من الكلف المرتبطة بعمله حيث تم عقد عدة اجتماعات مع دائرة مراقبة 
الشركات من خالل اللجنة المشكله لذلك واستمرارية العمل مع دائرة مراقبة الشركات في هذا المجال.

 - نظام التقاعد
االستقرار  من  االدنى  الحد  يضمن  لما  وفقاً  النظام  هذا  مسودة  انجزت  التقاعد  نظام  اعداد  لجنة  إن 

المعيشي للمحاسب القانوني عند سن معين بعد عمل سنوات في المهنة أو في حال المرض الذي يؤدي 
إلى العجز أو حتى في حال المرض الذي يقعد المحاسب عن العمل ولو لفترة محددة ورغم أن هذا النظام 

مشروع طموح إالاّ أنه سيخدم جميع االعضاء و خاصة الزمالء الجدد من جيل الشباب .

 - قانون النقابة
والذي طال إنتظاره وهو بين جذب وشد في الهيئة العليا بين التعديل والتنقيح وتردد الهيئة العليا في أخذ 

قرار بذلك علمًا بأن هذا القانون سيعمل على إعادة تركيبة الهيئة العليا التي أصبح إكتمال نصابها القانوني 
لإلجتماع يعتبر إنجاز مما أعاق كثيرًا من مصالح الزمالء .

 هذا غيظ من فيض وكثير من الملفات التي أنجزت وتحتاج للتطوير والمتابعة .
مع أمنياتنا للمجلس القادم بالتوفيق في كافة المجاالت .

 و اهلل ولي التوفيق

الجمعية على اعتاب مرحلة جديدة
                                    والملفات القائمة
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االستنتاج حول تعرض  المهمة في سبيل  االجراءات  من 
القابلة  القيمة  االصل لتدني في قيمته هو صحة احتساب 
لالسترداد، حيث ان هذه القيمة يجب أن تمثل قيمة االصل 
مدى  أو  بالسوق  العادلة  قيمته  الى  بالتطرق  الحقيقية 
تتأتاها  أن  الممكن  التي من  النقدية”  “التدفقات  المنافع 
المنشأة خالل فترة العمر االنتاجي المتوقع لألصل، و يتم 
منها  مطروحا  لألصل  العادلة  القيمة  بمقارنة  احتسابها 
القيمة  و  بها،  الخاصة  االستخدام  قيمة  مع  البيع  تكاليف 
االعلى بينهما هي التي تمثل القيمـة القابلــة لالستـــرداد 
و بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد بقيمة األصل الدفترية 
يمكن للمنشأة التوصل فيما اذا كان هنالك اية تدني بقيمة 
األصل و بالتالي الحاجه الى االعتراف بخسائر تدني مقابل 
بالطرف  التدني  خسارة  بجعل  ذلك  و  به  المعترف  االصل 

المدين من القيد واألصل بالطرف الدائن.

البيع  عرف المعيار القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف 
بالمبلغ الذي من الممكن الحصول عليه من بيع االصل أو 
وحدة توليد النقد في معاملة مبنية على اساس تجاري بين 
أطراف راغبة و مطلعة، مطروحا منها تكاليف التصرف التي 
و من جهة  األصل.  بيع هذا  نتيجة  المؤسسة  تتكبدها  قد 
التدفقات  قيمة  أنها  االستخدام  قيمة  المعيار  وضح  اخرى 
من  اشتقاقها  المؤسسة  تتوقع  التي  المستقبلية  النقدية 
سعر  على  بناءَا  مخصومة  النقد  توليد  وحــدة  أو  االصــل 
الفائدة و العمر االنتاجي لألصل لتمثل القيمة الحالية لهذة 

التدفقات النقدية. 

قد  تدني  اية خسائر  هنالك  كان  ان  التوصل  سبيل  في 
يتعرض لها االصل، ليس من الضروري على المنشأة تحديد 
تجاوزت  اذا  انه  حيث  االستخدام،  قيمة  و  العادلة  القيمة 
احدى القيمتين القيمة المسجلة لألصل، فال داعي الحتساب 
األصل  تعرض  عدم  على  مؤشر  تعتبر  هذه  ألن  االخــرى 

للتدني.

تقوم المنشأة في نهاية كل فترة مالية بتقدير ما اذا كان 
هنالك اية اشارات تدل على أن قيمة األصل معرضة للتدني، 
و في حال وجود اية من هذه االشارات تقدر المنشأة القيمة 
القابلة لالسترداد لفحص ما اذا كان هنالك اي تدني لقيمة 
به  المعترف  االصل  قيمة  عن  لالسترداد  القابلة  األصل 
بالتالي الحاجة لالعتراف بخسائر تدني مقابل قيمة األصل. 
أما فيما يخص األصل غير الملموس ذا العمر االنتاجي غير 
المحدد و الشهرة المكتسبة من اندماج األعمال فان معيار 
المحاسبة رقم 36 يتطلب احتساب القيمة القابلة لالسترداد 
عن  النظر  بغض  المسجلة  القيمة  مع  سنوياَ  مقارنتها  و 
وجود اشارات تدل على تدني قيمة األصل من عدمها، حيث 
يمكن للمؤسسة اجراء هذا االختبار في اي وقت خالل الفترة 
المالية شريطة اجرائه في نفس الوقت من كل فترة مالية.

عن  أهمية  يقل  ال  االستخدام  لقيمة  االحتساب  ان 
التوصل  أن  حيث  تقديرها،  أو  العادلة  القيمة  احتساب 
لقيمة االستخدام يعد أكثر تعقيدا و يحتاج الى توافر عدة 
عناصر للتوصل الى نتيجة يمكن االعتماد عليها، حيث ان 
هذه العوامل تتضمن و ال تنحصر في تقديرات التدفقات 

يتمحور معيار المحاسبة الدولي رقم 36وتعديالته حول التأكد من أن االصول 
حيث  لالسترداد  القابلة  مبالغها  عن  تزيد  ال  الشركة  قبل  من  بها  المعترف 
االصل  قيمة  كانت  اذا  لالسترداد  القابلة  قيمته  يفوق  االصل  أن  المعيار  يعتبر 
الدفتريةتتجاوز المبلغ الذي سيتم االعتراف به في حال استخدم االصل أو تم بيعه. 
يلزم المعيار المنشآت في حال انخفاض قيمة االصل القابلة لالسترداد عن قيمته 
الدفترية باالعتراف بخسائر تدني مباشرة على قائمة الدخل الشامل والتي تحوي 
قائمة الدخل الشامل اآلخر، كما يتحدث المعيار عن الظروف التي يتم بها عكس 
هذا التدني مستقباًل و االفصاحات المتعلقة بالمعيار و التي سنتطرق اليها الحقا. 

معيار المحاسبة الدولي 36
انخفاض قيمة االصول

ا. عمران التالوي  /  محاسب قانوني  

تدقيـــق
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النقدية المستقبلية التي تتوقع المؤسسة الناتج من االصل 
احتماالت  اية  هنالك  كان  اذا  ما  القيمة  هذه  على  يؤثر  و 
اعتماد  تعتمد  النها  التدفقات  هذه  توقيت  أو  مبلغ  بتغير 
سعر  في  المتمثلة  للنقد  الزمنية  القيمة  على  كلي  شبه 
الفائدة بالسوق الحالي الخالي من المخاطر، حيث أن هذه 
و  لألصل  الحالي  الوضع  الى  بالنظر  تقديرها  يتم  القيمة 
أو  واردة  مستقبلية  نقدية  تدفقات  تتضمن  أن  ينبغي  ال 
صادرة عن اعادة هيكلة للمنشأة لم يتم االلتزام بها بعد، 
أو توقع تحسين أو تعزيز أداء األصل أو عمره االنتاجي ما لم 

يتم االتزام بتنفيذ هذا االجراء. 

االعتراف بخسارة انخفاض القيمة و قياسها

كما تحدثنا سابقا فان انخفاض القيمة القابلة لالسترداد 
األصل  تعرض  واضح على  المسجلة هو مؤشر  القيمة  عن 
في  حدوثه  فور  به  االعتراف  يتم  الذي  و  التدني  لخسارة 
قائمة الدخل الشامل اال اذا كان االصل مسجال بمبلغ معاد 
تقييمه “فائض اعادة تقييم” حسب نموذج اعادة التقييم 
المستخدم في معايير اخرى مثل )معيار المحاسبة الدولي 
خسائر  فان  المعدات”(،  و  المصانع  “الممتلكات،   16 رقم 
في  المسجل  التقييم  اعادة  فائض  بخفض  تقوم  التدني 
التقييم، و في حال  اعادة  الملكية لحدقيمة فائض  حقوق 
كانت قيمة خسائر التدني أعلى من قيمة الفائض المسجلة 
أو  الربح  قائمة  في  يسجل  الفائض  قيمة  عن  زاد  ما  فان 

الخسارة كخسائر تدني موجودات. 

تمتلك  مؤسسة  أن  افترضنا  لو  أعاله،  النموذج  لتوضيح 
أصل و تقوم بقياسه بالقيمة العادلة سنويا حسب نموذج 
كانت  االصل  تقييم  عند   2016 سنة  في  و  التقييم،  اعادة 
 100،000 ب  األصل  قيمة  في  ارتفاع  الى  تشير  المؤشرات 
دوالر فقامت بتسجيل الفائض لحساب االصل بجعل األصل 
مدينا و فائض اعادة التقييم دائنا في الملكية، و في سنة 
لتدني  تعرض  االصل  أن  وجد  التقييم  اعــادة  عند   2017
بقيمة 150،000 دوالر، ففي هذه الحالة التقوم المؤسسة 
قائمة  في  التدني150،000دوالر  قيمة  بكامل  باالعتراف 
الفائض  قيمة  تنزل  التدني  خسارة  ان  بل  الشامل  الدخل 

لصفر، و ما تبقى 50،000 دوالر تعترف به في قائمة الدخل 
الشامل.

عكس خسارة انخفاض القيمة

في نهاية كل فترة اعداد للتقارير، تقوم المنشأة بتقييم 
انخفاض  خسارة  انعدام  أو  انخفاض  على  تدل  اشارة  اية 
القيمة التي تم االعتراف بها في الفترات السابقة الي أصل 
من االصول ما عدا الشهرة. و في حال وجود اية اشارة لذلك، 
تقوم المنشأة باعادة تقييم القيمة القابلة لالسترداد لذلك 
االصل العادة تقدير ما اذا كان هنالك اية فرصة لعكس اي 

خسارة تدني قد تم االعتراف بها سابقا. 

الشهرة”  “غير  أصــل  اي  على  االنخفاض  خسارة  ان 
في  فقط  عكسها  يتم  السابقة  الفترات  في  بها  المعترف 
في  المستخدمة  المؤشرات  على  تغييرات  اية  حدوث  حال 
بآخر  االعتراف  منذ  لألصل  لالسترداد  القابل  المبلغ  تحديد 
خسارة النخفاض القيمة، حيث انه و في جميع االحوال عند 
لقيمة  يمكن  ال  األصول  النخفاض  السابقة  القيم  عكس 
األصل الجديدة أن تتجاوز القيمة التاريخية لألصل مطروحا 
منها االستهالك المتراكم على فرض أن االصل لم يتعرض 
سابقا للتدني “هنا يجب أن تفرض المؤسسة كأن خسارة 
التدني لم تحدث قط و يتم احتساب القيمة الحالية لألصل 
و تكون هذه القيمة هي العظمى التي يمكن لألصل بلوغها 

عند عكس خسارة التدني و ردها لألصل”. 

يتم االعتراف بعكس خسارة التدني فورا في قائمة الربح 
أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر ما لم يكن تكن متعلقة 
معيار  )مثال:  آخر  لمعيار  وفقا  تقييمه  اعادة  تمت  بأصل 
المحاسبة الدولي رقم 16 الممتلكات، المصانع و المعدات( 
)فائض( في قائمة  تقييم  اعادة  ارتفاع  أنه  يعامل على  و 

الملكية بموجب ذلك المعيار.

يشير المعيار الى نقطة هامة، أن خسائر التدني الخاصة 
بالفترات  عكسها  األحــوال  من  حال  باي  يتم  ال  بالشهرة 

الالحقة.
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تستطيع  االجرامية  الشبكات  بأن  المتحدة  االمم  مصادر  تشير   
غسل اكثر من تريليون دوالر سنويا و خمسها من المخدرات. 
ووضع معهد بازل للحوكمة ، االردن في المرتبة الثالثة عربيا 
في مكافحة غسيل االموال والمرتبة 122 عالميا وبتصنيف فوق 

المتوسط. 
ما هو غسيل االموال :	 

اضفاء  الى  تهدف  اقتصادية  جرائم  عن  النتاتجة  االموال  هي   
صيغة شرعية قانونية لحيازتها وتندرج هذه الجرائم من زراعة 
وتهريب  االتجار   ، والدعارة  الفجور   ، المخدرة  المواد  وانتاج 
االثار ، تزوير االموال والمسكوكات، االتجار بالبشر ، والجرائم 
العام  المال  واختالس  والرشوة  مثالالبتزاز  بالفساد  المتعلقة 

 .(InsiderTradingوالمتاجرة من المطلعيين

اما تمويل االرهاب :	 
او  عليها  الحصول  تامين  او  وجمعها  االموال  بتقديم  فيتعلق   
نقلها بصورة مباشرة او غير مباشرة لعمل ارهابي او العمال 
ارهابية او منظمة او هيئة او جمعية او جماعة ارهابية بمعرفة 

من قبل الممول. 

غسيل  لمكافحة  دولية  اتفاقيات  عدة  المتحدة  االمم  اقرت  وقد 
االردنية  المملكة  شاركت  وقد   . االرهاب  وتمويل  االموال 

الهاشمية في كل من:

غير  االتجار  لمكافحة  المتحدة  االمم  اتفاقية   -1
العقلية  المخدرات والمؤثرات  المشروع في 

لسنة 1988

االتفاقية الدولية لقمع االرهاب لسنة 1999  -2

الجريمة  لمكافحة  المتحدة  االمم  اتفاقية   -3
الصادرة 15 تشرين  الوطنية  المنظمة عبر 

2000

الفساد  لمكافحة  المتحدة  االمم  اتفاقية   -4
الصادرة في 21 تشرين االول 2003

ولتنفيذ تلك االتفاقيات قامت الحكومة باصدار قانون رقم )46) 
لسنة )2007) قانون مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب. 

وقد حددت المادة )4) من القانون ما يلي :

أدناه محال   المبينة  الجرائم  أ- يعد كل مال متحصل من أي من 
لغسيل األموال: 

أحكام  بمقتضى  عليها  يعاقب  جريمة  أي   1
التشريعات النافذة في  المملكة. 

صادقت  دولية  اتفاقيات  تنص  التي  الجرائم   2
محال  متحصالتها  اعتبار  المملكة  عليها 
يكون  أن  شريطة  األموال  غسيل  لجريمة 

معاقبا عليها في القانون األردني.

 ب-  تعتبر جريمة غسل األموال جريمة مستقلة عن الجريمة 
المتحصل منها المال، وال تشترط  اإلدانة في الجر يمة المتحصل 

منها المال إلثبات عدم مشروعيتها.     

اما المادة )24) من القانون قد نصت على العقوبات التالية:

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص  	-1
عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر

ظهر منذ سنواتوانتشر تعبير مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب، 
واصبحت هناك قيود كثيرة في عمليات تحويل االموال حتى اصبحت في بعض 

االحيان من التعقيد الذي اصبح يتدخل في خصوصية طالب التحويل واسباب 

ذلك التحويل. أن عمليات غسيل االموال ليست جديدة وانما قديمة جدا كان 

سببها التهرب من الضرائب او تفادي مصادرة االموال.

دور مدقق الحسابات في عملية مكافحة غسيل 
االموال وتمويل االرهاب

تدقيـــق
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يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد   -1
على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مثل 
األموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع 
في ارتكاب جريمة غسل األموال المنصوص 
األموال  كانت  إذا  القانون  هذا  في  عليها 

متحصلة عن جنحة.

يعاقب باألشغال الشاقة مدة ال تقل عن خمس   -2
سنوات وبغرامة ال تقل عن مثل األموال محل 
الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب 
المنصوص عليها في  جريمة غسل األموال 
األموال متحصلة عن  كانت  إذا  القانون  هذا 

جناية.

تقل  ال  مدة  المؤقتة  الشاقة  باألشغال  يعاقب   -3
عن عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة 
وجميع  األموال  مصادرة  مع  دينار  ألف 
استخدامها  المنوي  أو  المستخدمة  الوسائط 
في  شرع  أو  ارتكب  من  كل  الجريمة  في 
المنصوص  اإلرهاب  تمويل  جريمة  ارتكاب 

عليها في هذا القانون.

والمحرض  والمتدخل  الشريك  يعاقب   - 	-2
بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل األصلي.

ج - وفي جميع األحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار.

وقد قامت مجموعة العمل المالي )وهي منظمة حكومية دولية) 
االموال  نظام مكافحة غسيل  الفني وفعالية  االلتزام  تقييم  بعمل 
االعمال  شملت   توصيات  وتقديم  االردن  في  االرهاب  وتمويل 
عند  الحسابات  مدققي  ومنهم  المحددة  المالية  غير  والمهن 
قيامهم باجراء عمليات مالية او تنفيذها نيابة عن عمالئهم فيما 

يتعلق  باالنشطة التالية:

شراء العقارات وبيعها 	-

-	 إدارة األموال أو األوارق المالية أو غيرها 
من األصول التي يمتلكها العميل  

حسابات  أو  المصرفية  الحسابات  إدارة   	-
التوفير او حسابات  األوارق  المالية

تنظيم المساهمات بغرض إنشاء الشركات أو  	-
تشغيلها أو ادارتها  

الترتيبات  أو  االعتبارية  الشخصيات  إنشاء  	-
وشراء  إدارتها،  أو  تشغيلها  أو  القانونية 

الكيانات التجارية وبيعها. 

شمول  عدم  بالمهن  المتعلقة  التوصيات  من  كان  وقد  هذا 
االموال  غسيل  مكافحة  بقانون  بااللتزام  القانونيين  المحاسبين 
الخاضعة  الفئات  من  اعتبارهم  ويجب   2007 لسنة   (46( رقم 

للقانون. وقد جاء بالتوصيات 

التوصية ١٢ : اشتمل قانون مكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب املعدل على إضافة األعمال واملهن غير املالية احملددة

لتكون مخاطبة بااللتزامات الواردة في القانون )وإن جاء ذلك 
بطريقة غير مباشرة بالنسبة للمحامني وأصحاب املهن

القانونية واحملاسبني ومقدمي خدمات الشركات(. وقد أعقب 
ذلك صدور تعليمات إلى األشخاص أو اجلهات الذين يعملون

في جتارة املعادن الثمينة واألحجار الكرمية ١ وكذلك إلى 
األشخاص أو اجلهات الذين يعملون في جتارة العقارات

وتطويرها ٢. وتتضمن التعليمات املشار إليها التزامات واسعة 
تغطي التوصيات ٥ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ . وفي سبيل متابعة

التزام األعمال واملهن غير املالية بتطبيق التزاماتها تضمنت 
التعليمات الصادرة لقطاع اجملوهرات وقطاع العقارات قيام

احملاسبني املعينني من قبل محال اجملوهرات واملكاتب العقارية 
باإلضافة ملهامهم التأكد من التزامهم بأحكام قانون مكافحة

التعليمات  هذه  وبأحكام  النافذ  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 
والتأكد من مدى كفاية سياسات وإجراءات احملل املتعلقة بذلك، 
وتضمني النتائج في التقرير السنوي ولم تصدر تعليمات مشابهه 
في  احملاسبني  القانونية  املهن  واصحاب  احملامني  التزامات  تضمن 

هذا اجملال ومقدمي خدمات الشركات.

 كما ورد في التقرير عن اعمال المحاسبة القانونية 

القانوني)  المحاسب  اعمال  )المقصود  سبق  مما  الرغم  على 
القانونيين من ممارسة االنشطة  المحاسبين  فال يوجد ما يمنع 
المنصوص عليها في المعييار 12-1 وهي اعدادهم او تنفيذهم 
ادارة  العقارات،  وشراء  ببيع  تتعلق  عمالئهم  لصالح  لعمليات 
ادارة   ، االخرى  اصولهم  او  المالية  اوراقهم  او  العمالء  اموال 
االوراق  حسابات  او  االدخار  حسابات  او  المصرفية  الحسابات 
المالية، تنظيم المساهمات الخاصة بانشاء الشركات او تشغيلها 
او  اعتبارية  ادارة شخصيات  او  او تشغيل  انشاء   ، ادارتها  او 
ترتيبات قانونية ، وبيع وشراء كيانات تجارية ، وهو ما يجعلهم 

خاضعين لنطاق التوصية 12.

اما التدابير الواجب ان يقوم بها المدقق )مع ان جزء كبير منها 
قد وجدت في معايير التدقيق الدولية ) هي :

العميل  هوية  تحديد  )وهي  العمالء  تجاه  الواجبة  1-العناية 
والتحقق منها ) . وحسب المعاييرفمن واجب المدقق في مرحلة 
ما قبل التخطيط تقييم العمالء  قبل قبولهم حسب )معيار 220 ) 

المتعلق بجودة التدقيق.

توثيق  فرضت  التدقيق  معايير  وان   : بالسجالت  االحتفاظ   -2
باالحتفاظ  المالي  العمل  مجموعة  وتقترح  التدقيق  عملية 

تدقيـــق
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بالسجالت لمدة 5 سنوات على االقل. 

اما الجرائم االصلية التي جاءت في هذه االتفاقيات والتي ال نريد 
ان  الممكن  التي من  الجرائم  ندرجها جميعها ولكن سندرج  ان 

تواجه مدقق الحسابات بعلم او بدون علم هي :

الفساد والرشوه   -1

تزييف المنتجات والقرصنة عليها  -2

التهريب ) ويشمل ما له عالقة بالجمارك والرسوم   -3
والضرائب)

المباشرة  بالضريبة  المتعلقة   ( الضرائب  جرائم   -4
وغير المباشرة) 

المتاجرة الداخلية و التالعب في االسواق المالية.  -5

وقد حثت التوصيات بالعناية الواجبة جتاه العمالء: 

وتتمثلتدابيرالعنايةالواجبةجتاهالعمالءالتيينبغياتخاذهافيماي
لي:

حتديدهويةالعميلوالتحققمنهاباستخداممستندا  )١
تأوبياناتأومعلومامتنمصادرموثوقةومستقلة.

حتديدهويةاملستفيداحلقيقي،واتخاذتدابيرمعقولة  )٢
للتحققمنهويته،علينحوتكومنعهاملؤسسةاملالي
ةمطمئنةإليأنهاتعرفاملستفيداحلقيقي. وفيمايت
علقباألشخاصاالعتباريةوالترتيباتالقانونية،ينبغي
أنيتضمنذلكفهماملؤسساتاملاليةلهيكالمللكيةوا

لسيطرةللعميل.

ج( فهمالغرضمنعالقةالعملوطبيعتهاواحلصول،حسب
االقتضاء،عليمعلوماتبشأنذلك.

د( بذاللعنايةالواجبةاملستمرةبشأنعالقاتالعمل،والتدق
يقفيالعملياتالتييتماجراوهاخالملدةقيامهذهالعالقة

المعايير الدولية لتدقيق اشتملت على تغطية جميع التوصيات وهي 
كما يلي:

حدد المعيار رقم )220) من معايير التدقيق الدولية والمتعلق بجودة 
البيانات المالية والساري المفعول للتطبيق من شهر 12 لسنة 2009 

بالتزام مكاتب التدقيق بمعيار الجودة رقم )1) وقد تطلب معيار 
الجودة من المكاتب العاملة في التدقيق واعمال التوكيد والخدمات 

المتعلقة بها : 

تقييم قبول العمالء واستمراية العمل معهم   -1
وتشمل تقييم نزاهه وسمعة العميل بما فيهم 

المالكين و الموظفيين الرئيسيين واعضاء لجان 
الحوكمة . 

تقييم طبيعة االعمال التشغيلية للعمالء   -2

تقييم اي مؤشرات تظهر بامكانية تورط العميل بعمليات   -3
غسيل االمواال او االعمال االجرامية 

االسباب التي ادت الى تغيير مكتب التدقيق واالستفسار   -4
عن تلك االسباب من المدقق السابق. 

معيار رقم )250) متعلق باعتبارات خاصة بالقوانين واالنظمة 
المؤثرة على البيانات المالية وقد الزم مدقق الحسابات بالتاكد من 
عدم مخالفة العمالء لالنظمة والقوانين المتعلقة باعمال العميل ، 

وابالغ الجهات المسؤولة عن ذلك لدى ادارة الشركة.  وعلى المدقق 
اما االعتذار عن القيام  بعملية التدقيق او اصدار تقرير متحفظ نتيجة 
لتلك المخالفات . كما عليه  تقييم تلك المخالفات واذا كان من الواجب 
القانوني علية تبليغ السلطات الرقابية عن تلك المخالفات وذلك لعدم 
مخالفة قواعد السسلوك المهني  المتعلقة بمخالفة سرية المعلومات 

التي اطلع عليها المدقق.

هذا ويلتزم المحاسب القانوني بتبليغ الجهات المختصة عن اي 
اختالس يتم اكتشافه في اموال الجهه التي يوم بتدقيق حسابتها 
او التالعب او التزوير في هذه الحسابات . وحسب  المعيار رقم 
240 الذي يتطلب تقييم المخاطر الناتجة عند قيام المدقق يتقييم 

المخاطر الناتجة من الغش والخطأ واالجراءات التي قام بها. 

التوصية رقم 11 والمتعلقة بحفظ البيانات والتعرف على الهوية :

من اهم اعمال التدقيق هو توثيق العمل حسب معيار التدقيق الدولي 
رقم )230) توثيق اعمال التدقيق والتي تتطلب الحصول على 

البيانات العميل مثل شهادة التسجيل والتراخيص وخصوصا اذا كان 
شخصية اعتبارية  او طبيعية 

معيار التدقيق رقم )300) المتعلق بالتخطيط لعملية التدقيق ومعيار 
رقم )315) المتعلق بتحديد وبتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية من 

خالل فهم عمل العميل وبيئة العمل . 

كما تتطب تعليمات البنك  المركزي  )تعليمات رقم 51 لسنة 2010 
) والرقابة على اعمال الصرافة و تعليمات هيئة التأمين )رقم 3 

لسنة 2007 )  وغيرها من التعليمات لبعض المهن االخرى بتقديم 
تقرير من قبل مدقق الحسابات يتعلق بالتاكد من التزام البنوك ، 

شركات التأمين، شركات الصرافة وشركات الوساطة المالية بمدى 
التزام العميل  بتعليمات واجراءات مكافحة غسيل  االموال المفروض 

عليهم من قبل الجهات الرقابية الخاضعين لها. 

ماذا  يحتاج أن يعرفه المدقق:

األموال  لغاسلي  فائدة  األكثر  هي  الشركات  في  االستثمار  ان 
عادة  األموال  غاسلي  أن  وبما  الملوثةلذلك  لألموال  كقنوات 
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تقرير  بتوقيع  التدقيق  مكتب  الزام  الى  الدول  بعض  تلجأ 
)االتحاد  العملية  عن  المسؤول  المدقق  قبل  من  التدقيق 
التدقيق  مكاتب  المتحدة  الواليات  تلزم  ال  بينما  االوروبــي( 
باظهار اسم المدقق المسؤول على تقرير التدقيق وانما يتم 
االنظمة  الختالف  نتيجة  ذلك  يرجع  المكتب.  باسم  االكتفاء 
بعض  وجود  الى  باالضافة  البلدان  بين  والرقابية  القضائية 
الميزات قي كل خيار. فمثال يرى البعض ان ذكر اسم المدقق 
المسؤولية  حس  رفع  خالل  من  التدقيق  جودة  من  يحسن 
الشخصية لدى المدقق خالل قيامه بعملية التدقيق وبالتالي 
آخرون  يرى  المقابل  وفي  المطلوبة.  المهنية  للعناية  بذله 
يبقى عرضة  المدقق،  تقرير  على  يوقع  لم  وان  المدقق،  ان 
الليات متعددة من المساءلة والرقابة وغير معفي من تحمل 

مسؤولياته المهنية وان قلت المالحقة القضائية له. 
قد  المدقق  اسم  ذكر  ان  البعض  يدعي  أخرى  جهة  من 
يحسن من جودة التدقيق ويضفي نوعا من الشفافية ويساعد 
مستخدمي القوائم المالية و المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، 
اال ان ذلك قد يكون غير عمليا حيث ال يستطيع المستثمرون 

تقييم الخبرة العملية والكفاءة والتدريب لكل مدقق.
بل ان التركيز على اسم المدقق قد يخفي اهمية التفاعل 
والتشاركية النجاز عملية التدقيق حيث ال يقتصر انجاز عملية 
التدقيق على عمل المدقق المسؤول عن العملية وحده، وانما 
الشريك   ، التدقيق  فريق  اعضاء  مثل  عدة  اطــراف  يشترك 

المسؤول عن المراجعة، نظام رقابة الجودة. 
يهدف نظام رقابة الجودة داخل مكتب التدقيق الى التاكد 
من ان مكتب التدقيق وموظفوه ملنزمون بالمعايير المهنية 
ومتطلبات القوانين والجهات الرقابية وان التقارير المصدرة 
عن  النظر  وبغض  الحال  لواقع  مالئمة  التدقيق  مكتب  من 
شخص المدقق المسؤول. وفي المجمل، فان جودة التدقيق 
مكتب  لدى  الجودة  رقابة  نظام  فعالية  لمدى  انعكاس  هي 
التدقيق وان عمالء التدقيق هم عمالء للمكتب جاؤوا بناء على 
عملية  عن  المسؤول  للمدقق  عمالء  وليسوا  المكتب  سمعة 

التدقيق.

ان الممارسات المختلفة للسلطات الرقابية وهيئات اسواق 
المال تشير الى امكانية اتخاذ هذه الجهات عقوبات بحق مكتب 
او  التدقيق،  او الشريك المسؤول عن عملية  التدقيق نفسه، 
تقصير  وجود  حالة  في  جميعهم  او  التدقيق،  فريق  موظفي 
ومخالفات، وسواء كان توقيع التقرير باسم المدقق ام باسم 

المكتب.
 في حالة اتخاذ العقوبات بحق مكتب التدقيق فان ذلك قد 
وان  المكتب وموظفوه بشكل عام  اثره على عمالء  ينعكس 
بينما  التقصير،  او  المخالفة  عن  مسؤولية  اية  لهم  يكن  لم 
ايقاع العقوبة على شخص المدقق المسؤول قد ينقذ مكتب 

التدقيق وسمعته على حساب التضحية بالمدقق المسؤول. 
المدقق  باسم  التدقيق  تقارير  توقيع  يتم  االردن  في 
بحق  التاديبية  العقوبات  تتخذ  كما  العملية  عن  المسؤول 
يعرف  ــي  االردن القانون  ان  حيث  المكاتب،  وليس  ــراد  االف
الطبيعي، وبالتالي فان اعضاء جمعية  الشخص  بانه  المدقق 
المحاسبين القانونيين كلهم افراد وال يوجد اعضاء على شكل 
مكتب او شركة تدقيق. اال ان بعض التعليمات الصادرة عن 
االوراق  وهيئة  المركزي  البنك  مثل  وتنظيمية  رقابية  جهات 
المالية تجاوزت التعريف القانوني للمدقق بالشخص الطبيعي 
التدقيق المؤهلة لتدقيق الشركات  ووضعت شروطا لمكاتب 

المساهمة والبنوك.
تشير بعض الدراسات الى ان تطوير وتحسين جودة التدقيق 
اجراءات  وايجاد  التدقيق  مكاتب  على  المراقبة  يتطلب  قد 
وعقوبات خاصة بالمكاتب وليس لالفراد فقط، حيث ان بعض 
طاقتها  من  اكبر  تدقيق  عمليات  على  تحصل  قد  المكاتب 
الدائم  التاهيل  في  المكاتب  تقصير  عن  فضال  وامكانياتها، 
والمستمر العضاء فريق التدقيق. ان هذه المسؤولية المهنية 
 ISQC الدولي التدقيق  معيار  اليها  اشار  قد  التدقيق  لمكتب 
وسياساته  الجودة  رقابة  نظام  اعداد  ان  على  نص  والذي   1

واجراءاته هو من مسئولية مكتب التدقيق. 

ان احد اجزاء تقرير مدقق الحسابات حسب معيار التدقيق الدولي رقم 700 
هو توقيع المدقق، واجاز هذا المعيار ان يكون التوقيع باسم مكتب التدقيق 

او باسم المدقق المسؤول عن عملية التدقيق او بكالهما، وبما يتناسب مع 

التعليمات واالنظمة في البلد التي يعمل بها المدقق.

د. مهند عتمة / محاسب قانوني

المسؤولية المهنية بين المدقق و مكتب التدقيق
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The vast majority of studies on this topic was 
conducted in developed countries، i.e.Sweden (Sven-
Olov Daunfeldt1، Fredrik Hartwig2، 2014)، Canada 
(Graham، Harvey، 2001)، France (Brounen et al.، 2004)، 
and the Netherlands (Hermes، Smid، 2007).

The research on capital budgeting also conducted in 
countries in eastern and central Europe،which have a 
lesser degree of development compared with Western 
Europe countries and USA (Tomasz Wnuk-PEL، 2014).

Other studies on the capital budgeting use also 
were conducted in Asian countries such as Hong 
Kong،Malaysia and Philippine(Tomasz Wnuk-
PEL، 2014). The researches on the capital budgeting 
application were also conducted in Poland (Rogowski، 
Kasiewicz، 2006). Many companies still rely on the 
simplest or traditional techniques of control budgeting 
for evaluating their projects ( Brealy and Myers ، 2005 ; 
Hermes ، Smid & Yao ، 2007) .

Different capital budgeting techniques are  generally 
accepted in the business; Net Present Value (NPV); 
Payback Period (PBP); Profitability Index (PI); Internal 
Return Rate (IRR); Accounting Return Rate (ARR); 
Discounted payback period (DPP)،and Economic Value 
Added (EVA). Various capital budgeting techniques 
are used to make investment decisions; new projects; 
Expansion of extending operations; Leasing of assets; 
Modernization; merger and acquisition. The choice، 
however، is not arbitrary، and textbooks on financial 

management often encourage the use of net present 
value method; since it incorporates all cash-flows that the 
investment generates as well as the time value of money، 
while discouraging the use of other techniques، such as 
the not discounted payback method (Brealey and Myers، 
2003). Other methods، such as the internal rate return 
(IRR) and payback methods are often criticized and 
also do not consider the time value of money، and also 
ignores cashflows that occur after the maximum payback 
time(Graham and Harvey، 2001) and (Bennouna et al.، 
2010).

IRR can be misleading when a choice must be made 
among mutually exclusive projects، because of so-called 
multiple rates of return (Ross et al.، 2005).  Discounted 
payback period does not ignore the time value of money، 
but still ignores cashflows after the maximum payback 
point (Sven-Olov Daunfeldt، and   Fredrik Hartwig، 
2014). Other studies investigated the use of capital 
budgeting methods in different countries. (Maroyi and 
Poll ،2012) indicates that NPV (69%);IRR(46%) ;and 
PBP(23%) were the most common techniques used in 
South Africa.

Most of these companies agreed that all companies 
use capital budgeting techniques when making capital 
investment decision; but all researches came to an 
agreement that the proportion of using each capital 
budgeting methods is different. From this context;the aim 
of this paper; is to analyze the practice of capital budgeting 

Capital Budgeting Techniques as a tool for 
Management Decisions

There is no doubt that the capital budget، or capital project evaluation 
is one of the most important areas of the company’s financial manage�
ment. It is considered as an imperative tool in the process of planning، 
execution and control.

Since; they determine the selection of investment projects that will affect 
company’s value.

This area encourages companies to focus on techniques that are beneficial 
in response of interest in these applications، and call for researchers to 
focus on this subject.

Dr. Mohammad Nawaiseh / JCPA
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techniques in companies operating in industrial sector، 
and in particular، to find out the answer of the following 
questions in response of capital budgeting techniques 
used in theoperating industrial companies in Jordan; 
(i) what are the most used capital budgeting techniques، 
and what are the degree of application of different 
techniques?;Does the company use discounted cash flows 
based capital budgeting techniques (Recommended )? ; 
(ii) What are the obstaclesthat might undermine the use 
ofcapital budgeting methods?; Or،what are the reasons as 
to why some of the methods were not utilized. 

Horngren، et al.، (2005) defines capital budgeting 
as “long-term planning for making andfinancingall 
investments that affect the financial results over the 
financial period longer than just the next period 
“.Companiesin emerging economies such as Rwanda
(Mbabazizie،2014);Jordan(Khamees، B، Ahmad، et al، 
2010.); Pakistan(Hussain، Asif، and Imran Shafique); 
Finland(Liljeblom، et al،2004); and India(Verma،2009)
are shifting towards more advanced techniques in the 
use of capital budgets، but that will be in terms of large 
companies. Small sized companies in these countries are 
still using the payback period as a key tool for evaluating 
the investment. In many cases، there is a majority of 
large-sized companies are still usingdiscounted methods 
as a secondary technique.

There are twelve capital budgeting methods that are 
recommended or not recommended by textbooks

(Table 1)
Table1.Capital budgeting techniques recommended 

or not through textbooks 

No. Method Situation No. Method Situation

1 Net present value 
(NPV) √ 7 Value-at-risk 

(VAR) √

2 Annuity √ 8 Real options √

3 Adjusted  net 
present value (APV) √ 9 Payback Period ×

4 Profitability index √ 10 Discounted 
payback period ×

5 Sensitivity analysis √ 11
Accounting 
Return  Rate 

(ARR)
×

6 Earnings Multiple 
Approach √ 12 Internal Return 

Rate (IRR) ×

Recommended (√); Not-Recommended (×)
Source: Graham and Harvey، 2001
This research is exploratory based on a careful review 

of the existing literature. In addition to the financial 

data compiled from the annual company reports in 
2016;moreover،the researcher developed a survey in 
the form of a questionnaire circulated by hand to 
50 peoplewho are in charge of capital budgeting or 
responsible for financial management.Respondents 
were asked to score some questions on a scale of 0 
to 4; with 0 meaning “never”، 1“rarely”، 2 meaning 
“sometimes”، 3 meaning “frequently” and 4 meaning 
“always”. (NPV); (PBP) (PI); (IRR); (ARR); (DPP) and 
(EVA);Which factors encourage the selection of capital 
budgeting techniques of operating companies; What are 
the obstacles that the companies might face in applying 
capital budgeting.

Respondents were asked to indicate that what kind 
of capital budgeting techniques theyuse. A list of 
different nine methods was given to provide their own.
In some cases، respondents selected several methods 
.This research was formulated to explore if majority of 
companies in Jordan under study apply one or more of 
the recommended techniques of capital budgeting or 
not. To verify this، we observe that companies use these 
techniques as follows:The most popular recommended 
method used frequently or always was the NPV with 
(69.05%) of respondents making use of this method as a 
primary technique;means that this is the most frequently 
used technique in the operating companies surveyed to 
review new projects، this use of NPV in the Jordanian 
companies seems far less common than in the USA، the 
NPV was used by 74.9% of USA Firms; and 75.7% always 
or almost always use IRR as primary method (Graham 
and Harvey ، 2001) . The second most popular method 
not recommended used frequently or always isIRR 
(63.81%)، followed byPI (62.86%). Despite its theoretical 
problems (Correia، 2012)، thePBP was the fourth most 
popular method (60.48%)، together with ARR (60.48)، 
whilst about (37.62%) of the companies surveyed; 
frequently use SA. In fact، a limited company usesEVA، 
with (25.24%)، and ANPV with (33.81%). Mean values، 
standard deviations، and Frequenciesfor the used capital 
budgeting methods are shown in Table 3.The highest value 
of mean indicates more extensive use of the technique. 
The results are depicted graphically in Figure 1 to indicate 
ranks in the use of capital budgeting methods. I conclude 
thatonly two out of four methods recommended by 
finance texts are extensively used; NPV (69.05%) and 
PI (62.86%);While two other methods;ANPV and SA 
techniques recommendedare found to be almost equally 
used methods ، being frequently applied by (33.81%) 
and (37.62%) respectively،In addition، it should be 
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mentioned that the combined proportion of companies 
that use each of these two groups of techniques  are 
different ; not recommended compared to recommended  
methods;( 47.60% <50.83%). Thus، I have an evidence to 
conclude that companies mostly use capital budgeting 
methods recommended when choosing among other 
appraisal techniques.These findings suggest that (60.48%)
of respondents ignore the PBP weaknesses in literature 
which does not consider the time value of money; ARR 
also have been employed by (60.48%)،because it is also 
more flexible، agile ، ease ofcalculation and require less 
effort when compared to others. In addition، EVA and 
SA were never used by participants of the companies with 
(74.76%) and (62.38%) respectively. Thisfinding suggests 
that the low percentage of adoption EVA and SA is due 
to the complexity of these techniques، in addition to 
the lack of adequate experience and knowledge for the 
participants;this result alsomighturge other researchers 
toconductsimilar studies in the future from various 
developing countries.

The relative usage of capital budgeting methods can 
be depicted by the following figure 1:

Figure 1 The relative frequency of  capital budgeting 
methods used

The most important obstacle that company might face 
has scored a mean value equals 3.5 ; which is the Lack 
of expertise  and knowledge ، followed by the Lack of 
specialized accountants (CMA ،CPA ، JCPA and CFA ) ، 
and the Lack of top management support that both have 
two means equal 3.4 and 3.3 respectively this means 
that respondents agree to the importance of these three 
obstacles having items 1، 3، and 10.Unavailability of data 
scored a mean of 3.07 as a one of the obstacles that the 
company might face in case of using capital budgeting 
techniques.  Lack of specialized accountants (CMA) ، 
Too sophisticated  to apply in practice، No confidence 
in the use of projected cash flows. More specifically، the 
listed capital budgeting techniques were not all equally 

used. I conclude that operating companies in Jordan use 
the same methods as companies in some other countries 
like Poland (e.g.Tomasz، 2014)،and the degree of use is 
lesser in comparison to the developed countries in North 
America (Graham، Harvey، 2001) and western Europe 
(e.g. Daunfeldt and Hartwig، 2011 ).These conclusions 
represent a sign that most of companies have adopted 
DCF that consider time value of money for project 
assessment;It is recommended that companies in Jordan 
adopt more capital budgeting methods like: NPV; 
ANPV; PI، andSA ، in addition to give more attention 
to use of traditional techniques، particularly for the 
smaller investments.Among the limitation is that the 
questionnaire does not have any actual indication about 
the cause of the use of more or less advanced techniques; 
we cannot be sure what methods were actually used; that 
is thus that is a topic for further study. 

The study reveals that there are differences in the use 
of capital budgeting techniques due to the size of the 
operating companies measured by logarithm of assets، 
possibly respondents’ experience and professional 
qualifications.

To give more priority to control budgeting techniques 
that considers time value of money.The study 
recommends that Companies should handle with strict 
care CBT، because of its impact on the future of the 
company.

Some Ignorance on the use (EVA) and (SA) has been 
reported; thesetwo methods should be supported and 
given more attention. The impediments of the application 
have scored a combined average of (62. 6%).

Not surprisingly، companies with more qualified 
respondents (finance managers،CFO، Chief accountant) 
in professional certificates and experience have the 
significant influence on the use of capital budgeting 
techniques.Future researches can focuson the effect 
of inflationused onthe use of capital budgeting 
techniques،or the effect of capital budgeting technique 
used on company’s financial performance،another area 
of research to have the merit to explore role of capital 
budgetingmethods in helping companies for the efficient 
allocation of resources.
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لقد كانت استجابة منظمات االعمال تعتمد على الفرص 
والتحديات المباشرة لها، اما في وقتنا الحاضر فان الفرص 
والتهديدات والتحديات غير المباشرة اصبحت قضايا ملحة 
التحتية  والبنية  االقتصادية  االحداث  على  اثار  من  لها  لما 
وعن طريق المحركات التشريعية والتنظيمية، فعلى سبيل 
الحماية  على  والحفاظ  ايجاد  فان  الحصر،  وليس  المثال 
والسمعة الطيبة لمنظمات االعمال واستمرارها في االسواق 
للمنظمة  المستدامة  التنمية  على  للعمل  االتجاه  تتطلب 
نفسها وللمجتمعات المحيطة بها، مما يتطلب التوفير في 
التكاليف عن طريق الكفاءة في استخدام الطاقة، وتقليل 
ايرادات  الى  تؤدي  التي  االبتكار  فرص  وزيادة  النفايات، 
جديدة لمنظمات االعمال، واالعمل على استباق التشريعات 
واالجتماعية  البيئة  بالمسؤوليات  االلتزام  من  للتأكد 
التنافسية  القدرة  على  والمحافظة  وللبقاء  واالقتصادية 

على المدى الطويل والمستدام.

االقتصادي  النطاق  وتطوير  تنمية  االستدامة  نجاح  ويحتاج 
قيمة الصحابها،  خلق  على  تعمل  بطريقة  واالداء  والتشغيلي 
التي  الموارد  جميع  توافر  استمرار  تعزيز  على  تعمل  والتي 
وتستفيد  تخدمها  التي  المجتمعات  واستقرار  عليها،  تعتمد 
التحديات  ان تستجيب وبشكل فعال نحو  منها، والتي يمكن 
والبيئة  االجتماعية  المتطلبات  مع  لتتماشى  والــفــرص، 
المنظمات  اهتمامات  بين  التوافق  لتحقيق  واالقتصادية 
والفئات ذات المصالح المختلفة من مطالبات العاملين بزيادة 
بتعظيم  والمساهمين  المالكين  ومطالبات  والحماية،  االجور 
ارباحهم وبالتالي توزيعات اعلى لألرباح، ومطالبات العمالء بأسعار 
منخفضة وبجودة مرتفعة، ومطالبات بالمحافظة على نقاء الهواء 

والمياه وما الى ذلك من الحاجات المرتبطة بالبيئة والمجتمع.

مهنة  باعتبارها  عالميًا  بها  معترف  المحاسبة  مهنة  ان 
وتؤثر  االجتماعية  والمتطلبات  بالحاجات  تتأثر  اجتماعية 
والمستدام  القوي  للتنظيم  وضرورية  اساسية  وهي  بها، 
المالية  ولالسواق  الحكومي  وللقطاع  االعمال  لمنظمات 

واالقتصاديات بشكل عام.

 Sustainability Reporting ويعتبر االبالغ عن االستدامة
مصطلح حديث نسبيًا، ويشير المصطلح إلى كيفية تعامل 
األمور  مثل:  مالية هامة  وغير  مالية  المنظمات مع حقائق 
واالجتماعية،  البيئية،  والموضوعات  بالحاكمية،  المتعلقة 
واالقتصادية، والمخاطر، والفرص التي يمكن أن تؤثر على 

االداء المستقبلي للمنظمات، وعلى دخلها وقيمتها. 

قبل  من  متزايدا  ادراكا  هناك  فان  الحالي  الواقع  وفي 
المنظمات وفي مختلف القطاعات والدول والهيئات المهنية 
والدولية والحكومات وأصحاب المصالح االخرين بان اإلبالغ 
وان  لالداء،  الكاملة  االبعاد  جمع  يستطيع  ال  وحده  المالي 
هناك حاجة لتقرير االستدامة على الصعيد العالمي ليكون 
تقريرًا سنويًا كجزء من استراتيجية عمل منظمات االعمال 
والمنظات االخرى لدمج االستدامة في كافة أعمالها. كما ان 
التي  التغيير في اإلبالغ واالفصاح سوف يدعم المعلومات 

يحتاج لها على المدى الطويل من خالل االبالغ المتكامل. 

الشركات  استدامة  على  ال  ــداّ ال العملي  الواقع  ويؤكد 
األبعاد  كافة  ادراج  أهمية  على  والمنظمات  والمؤسسات 
بداّ  ال  أي  االستدامة؛  تحقيق  أجل  من  لألعمال  المتكاملة 
من ادخال نتاج وأثر العوامل االدارية، واالقتصادية، وبيئة 
كأركان  والمحاسبية  المالية،  للعوامل  باالضافة  األعمال، 

أساسية لالستدامة.

القضايا  من  للمنظمات  المستدام  والتطوير  المستدامة  التنمية  تعتبر 
الحالية الهامة والمطروحة على ارض الواقع لما لها من اهمية بالغة في كل 
والعام  الخاص  القطاع  ايضًا  بل  االعمال  منظمات  وتطور  بقاء  حياة  مناحي 
التنمية المستدامة وما ارتبط بها يأخذ دورًا  والدول بشكل عام، وقد بدأت 
فاعاًل خاصة من قبل السياسيين وقادة االعمال والمستهلكين وغيرهم من 
اصحاب المصالح المتعددين والمختلفين، خاصة مع نضوب الموارد الطبيعية 
وندرتها، والتغيرات المناخية بما في ذلك االحداث المناخية االكثر شيوعًا مثل 
الجفاف، والفياضانات، وكذلك عدم المساواة االجتماعية، وما ارتبط بالعمالة، 

والفقر والبطالة.

د. عفاف إسحق أبو زر / جامعة فيالدلفيا

” تغيير دور الهيئات الدولية والمهنية نحو االستدامة 
بعد االزمات المالية واالقتصادية العالمية ” 
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كما ال يخفى حاليًا بان مهنة المحاسبة والتدقيق الداخلي 
والخارجي لهم دور اساسي في الحاكمية وفي مجال التنمية 
لمنظمات  االجتماعية  المسؤولية  عن  واإلبالغ  المستدامة 
المالية  االزمـــات  بعد  خاصة  المخاطر،  وادارة  االعــمــال 
والتي  الكبرى  الدولية  بالشركات  ألمت  التي  واالقتصادية 
االعمال  منظمات  استدعى  مما  الــدول،  كبرى  على  اثرت 
اكثر  واالهتمام  واالداء  المالية  بالمقاييس  اكثر  لالعتناء 
في  المالية  غير  المقاييس  ووضع  الستخدام  اليوم  فاكثر 
الطليعة لعملية صنع القرار. وعلى اثر ذلك فقد اصبح ينظر 
لعمل مهنة المحاسبة بالذات وبشكل عام ولمهنة التدقيق 
في  التحسين  على  للعمل  ثاقبة  نظرة  والداخلي  الخارجي 
واالفصاحات  واالبالغ  والرقابة  والقياس  التسجيل  عمليات 
المتصلة، فعلى سبيل المثال فان وظيفة التدقيق الداخلي 
ايضا  وانما  فقط،  المؤسسية  للحاكمية  هامة  اداة  ليست 
منظمات  ضعف  او  تقوية  اجل  من  تقترحها  التي  الطرق 
االعمال، كما ان مهنة المحاسبة لديها دور رئيسي تؤديه 

في المساعدة على ضمان ممارسات االستدامة الفعالة. 

قد  المستدامة  للتنمية  والمطالبات  التطلعات  تنامي  ان 
دفع لظهور المحاسبة البيئية واالجتماعية واالقتصادية مما 
ادى لظهور قضايا هامة لمهنة المحاسبة والتدقيق منها، 
حيث  االستدامة،  عن  واالفصاح  واالعتراف  القياس  عملية 
يقتصر  يعد  لم  المحاسبي  القياس  في  التوسع  عملية  ان 
بشكل  تحدث  التي  والعمليات  المالي  واالداء  االحداث  على 
التي  الى قياس االحداث  مباشر للوحدة االقتصادية، وانما 
البيئي  االداء  الوحدة االقتصادية، الجل قياس  تحدث خارج 
صحة  على  المحافظة  اجل  من  واالقتصادي،  واالجتماعي 
االنسان، والحفاظ على البيئة التي تعمل فيها، والمجتمعات 
وللمجتمع  للعاملين  المهنية  السالمة  وتحقيق  المحيطة، 
المحاسبة  لزامًا على مهنة  بالتالي فقد اصبح  بشكل عام، 
القياس  اصبح  بحيث  وغيرها،  المطالبات  لهذه  االستجابة 
المحاسبي يشمل االثار الخارجية لتصرفات منظمات االعمال 

نحو االستدامة الشاملة.

االفصاح  في  التوسع  المحاسبي  القياس  عملية  ويتبع 
لالفصاح  توسعت  الحالية  المتطلبات  ان  حيث  المحاسبي، 
والدائنين  والمستثمرين  للمساهمين  فقط  ليس 
المجتمع  الحتياجات  وانما  فحسب  والعمالء  والمقرضين 
ككل، وبالتالي فان نوعية المعلومات المفصح عنها تتطلب 
المستدامة  التنمية  اساس  على  مبنيًا  محاسبيًا  نموذجًا 

بأبعادها المختلفة والمتعددة.

دور الهيئات المهنية والمنظمات الدولية في االستدامة 	 

االستدامة،  نحو  يتجه  الحالي  العالمي  االتجاه  ان  بما 
ويأخذ منحًا متسارعاَ للحفاظ على البيئة والمجتمع والتنمية 
الخذ  الجهات  من  العديد  عمدت  فقد  لذا  االقتصادية، 
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  منها،  المبادرات 
االعضاء  والدول  المتحدة  االمم  ومنظمة  الدولي،  والبنك 
هناك  ان  حيث  دولـــة،   193 وعــددهــا  فيها  المشمولة 
التنمية  االعضاء بشأن خطة  الدول  باالراء من قبل  توافقًا 
المتحدة   االمم  لعام 2030 حيث تضمنت خطة  المستدامة 
المستدامة  التنمية  وتركز  غاية.  و169  رئيسيًا  هدفًا   17
على العناصر المترابطة الرئيسة وهي، التنمية االقتصادية 

والشمول االجتماعي وحماية البيئة.

وقد بينت اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة والتي 
عقدت بتاريخ 31 كانون الثاني 2016م بالتعاون مع ادارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية في االمم المتحدة لتنفيذ 
التنمية المستدامة 2030 في توصياتها اهمية بذل  اجندة 
والمصداقية  الشفافية  ضمان  لغايات  الجهود  من  المزيد 
تلك  خاصة  عامة،   بصورة  المعلومات  واتاحة  نشر  في 
التنمية  وغايات  واهداف  بقضايا  الصلة  ذات  المعلومات 
للجهات  المؤسسية  بناءالقدرات  وضــرورة   ، المستدامة 
العمل  استدامة  يضمن  بما  التنمية  مجال  في  العاملة 
المؤسسي من الناحيتين اإلدارية والمالية، واهمية مراجعة 
التشريعات وادخال تشريعات جديدة تعزز دور المؤسسات 
وتفعيل  التنموية،  ــداف  االه تحقيق  في  الحكومية  غير 
التشريعات الناظمة لعملية الشراكة  بين القطاعين العام 

والخاص، وتشجيع ودعم مشاريع االقتصاد االخضر.

الدولي للمحاسبين والمسؤول عن وضع  كما ان االتحاد 
المعايير الدولية، وتطوير ودعم مهنة المحاسبة العالمية، 
ومن اجل المساهمة في القضايا العالمية والمصلحة العامة، 
االبالغ،  في  المتكاملة  التقارير  عليه  يطلق  ما  نحو  عمل 
المستدامة.  التنمية  عن  واالبالغ  واالفصاح  للقياس  وذلك 
التنمية  حيث يعتبر االبالغ جزء أساسي في تحقيق أهداف 
التنمية  اهــداف  من   12 رقم  الهدف  خاصة  المستدامة 
اصبح  حيث  واالنتاج،  باالستهالك  والمتعلق  المستدامة 
هناك طلب جديد لإلبالغ المتعلق به. كما ان هناك حاجة 
المادية  مخاطرها  تقارير عن  لتقدم  المنظمات  جميع  من 
وفرصها وقدرتها على خلق القيمة بمرور الوقت. والحاجة 
لجودة االبالغ المتضمن قابلية المقارنة في البيانات المالية 

وغير المالية خاصة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

 United Nations))UN المتحدة   األمــم  مؤتمر  وخــالل 
المعايير  وتطوير  الدولية  بالتجارة  المعني   2014 عام 
 Trade and Development واإلبــالغ  للمحاسبة  الدولية 
 International Standards of Accounting and
Reporting ،  قام رئيس االتحاد الدولي للمحاسبين السابق 
المحاسبة  مهنة  بين  الهامة  العالقة  بتفصيل  ألين  وارن 
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وبشكل  اشار  حيث  المستدامة،  التنمية  أهداف  وتحقيق 
واضح عن دور مهنة المحاسبة كشريك حاسم في العديد 

من أهداف التنمية المستدامة.

وكما ال يخفى بان منظمة االمم المتحدة قد وضعت سبعة 
عشر هدفًا رئيسًا للتنمية المستدامة وهي: )1( القضاء على 
الجيدة  الصحة  و)3(  الجوع،  على  التام  القضاء  و)2(  الفقر، 
الجنسين،  بين  المساواة  و)5(  الجيد،  التعليم  و)4(  والرفاه، 
و)6( المياه النظيفة والنظافة الصحية، و)7( الطاقة النظيفة 
و)9(  االقتصاد،  ونمو  الالئق  العمل  و)8(  معقولة،  وباسعار 
الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية، و)10( الحد من اوجه 
مستدامة،  محلية  ومجتمعات  مدن  و)11(  المساواة،  عدم 
و)12( االستهالك واالنتاج المسؤوالن، و)13( العمل المناخي، 
و)14( الحياة تحت الماء، و)15( الحياة في البر، و)16( السالم 
والعدل والمؤسسات القوية، و)17( عقد الشراكات لتحقيق 

االهداف.

االستفادة من دور االتحاد الدولي للمحاسبين في سياق 	 
أهداف التنمية المستدامة 

 IFAC(( تتحدث الرؤية الحالية لالتحاد الدولي للمحاسبين
International Federation of Accountants’ عن أهداف 
االن  المحاسبة  مهنة  تعمل  حيث  المستدامة،  التنمية 
بالغة في  اهمية  ذا  بمساهمات وبشكل غير مباشر ولكن 

التنمية االقتصادية المستدامة من خالل ما يلي:

التأثير . 1 بزيادة  حاليًا  المهنية  المحاسبة  هيئات  تقوم 
والمتابعة لتطوير المحاسبين وتزويدهم بالمهارات ذات 

الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اهلية . 2 خــالل  من  بالقدرات  المصالح  اصحاب  تزويد 
الصلة  ذات  المهنية  للمهارات  المهنيين  المحاسبين 

للعمل على أهداف التنمية المستدامة.

واالفصاحات . 3 السليمة  بالتقارير  المصالح  اصحاب  تزويد 
الكافية المتعلقة بمنظمات االعمال واالسواق.

يعمل المحاسبون المهنيون استنادًا الى قواعد السلوك . 4
المهني واالخالقي، حيث يخضع المحاسب المؤهل مهنيًا 
والتزامه في   ،Code of Ethics المهني السلوك  لقواعد 
 Continuing professional المستمر  المهني  التطوير 
خالل  من  تزود  التي  الثقة  فان  وبذلك   ،development
واالبالغ  بالتقارير  يتعلق  فيما  المهنيين  المحاسبين 
المالية  االسواق  في  الشركات  عن  المالي  وغير  المالي 
تحقيق  خــالل  من  تكون  والحكومة  االعــمــال  وقطاع 
المالي  واالبالغ  والتوكيد  والتدقيق  السليمة،  الحاكمية 

والذي يتميز عادة بالجودة المرتفعة. 

من  والموضوعة  المستدامة  التنمية  اهداف  اهم  ومن 

االهداف الرئيسة لالمم المتحدة السبعة عشر والتي يمكن 
جودة  هي،  فيها  فاعل  دور  المحاسبة  لمهنة  يكون  ان 
والصناعة  االقتصادي،  والنمو  الالئق  والعمل  التعليم، 
واإلجراءات  واإلنتاج،  واالستهالك  التحتية،  والبنية  واالبتكار 
المناخية، والسالم والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة 
من أجل تحقيق األهداف، حيث ان االتحاد العام للمحاسبين 
التي يستند المحاسبون في  الدولية  المعايير  يقوم بوضع 
المحاسبة  االتحاد بتطوير مهنة  اليها، كما يقوم  اعمالهم 
التقارير  مثل،  العالمية  المحاسبة  مهنة  ودعم  العالمية، 
والدعوة  المتكاملة،   / والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 

العالمية للتحدث عن قضايا المصلحة العامة.

والمنظمات 	  المهنية  الهيئات  بين  التشاركية  المتطلبات 
الدولية والحكومات

تجدر االشارة الى ان العديد من الدول والمؤسسات الدولية 
االعمال  ومجلس  الدولي،  والبنك  االوروبي،  االتحاد  ومنها، 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  المستدامة،  للتنمية  العالمي 
عمل  هي  المستدامة  التنمية  ان  على  توافق  والتنمية 
مؤسسي مستمر من قبل قطاع االعمال لتحسين الظروف 
ككل،  والمجتمع  المحلية  والمجتمعات  للعاملين  المعيشية 
ومكافحة  االنسان  لحقوق  الدولية  المعايير  تكفل  والتي 
وحماية  والبيئة  العادلة  الضرائب  منظومة  وتعزيز  الفساد 

المستهلك واالفصاح وتطبيق الحاكمية المؤسسية. 

وتعمل الهيئات المهنية للمشاركة مع المنظمات والهيئات 
اليه  اشير  ما  الى  فباإلضافة  االستدامة،  لدعم  المختلفة 
االقتصادي  التعاون  منظمة  قبل  سابقًا من مشاركات من 
للمحاسبين  الدولي  واالتحاد  المتحدة  واالمــم  والتنمية 
الشراكة  على  العمل  يجب  المثال،  سبيل  فعلى  وغيرهم، 
مع منظمات ونقابات المحامين من اجل العمل للمساهمة 
باألسواق  المتعلقة  القوانين  وسن  ووضــع  اقتراح  في 
خالل  من  عنها  االبالغ  والزامية  المستدامة  واالقتصاديات 
تقارير خاصة. والشراكة مع الهيئات التنظيمية والتشريعية 
لتسهيل مهمة التشريع بدال من إعاقة مساهمات المهنة 
التنمية،  في  والشركاء  المانحين  مع  والشراكة  واألعمال. 
االستثمارات  ولتمكين  التنمية  أهــداف  في  للمساهمة 
للوصول الى اهدافها. والمشاركة مع خبراء آخرين وأصحاب 
للمشاركة  والمتعلق بهدف رقم 17   الرئيسيين  المصلحة 
ووكاالت  الدولي  البنك  ومنهم  االهداف،  تحقيق  اجل  من 
لالبالغ  الدولي  والمجلس  واالنتوساي،  األخــرى،  التنمية 
 International Integrated Reporting Council المتكامل
 ، Global Reporting Initiative ومبادرة التقارير العالمية ،
 Climate Disclosure ومجلس معايير اإلفصاح عن المناخ

.Standards Board
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الخارجية 	  للتغيرات  الدفع  قــوة  ومحركات  مسببات 
واالستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة

تتأتى االستجابة المستنيرة لمنظمات االعمال لمتطلبات 
لما  والفاعلة  الحقيقية  االستجابة  من  المستدامة  التنمية 
تتأثر به من الفرص والتهديدات والتحديات بشكل مباشر، 
المنظمات وبشكل غير مباشر عن  بها  تتأثر  اجزاء  وهناك 
طريق التغييرات االقتصادية المحلية والعالمية بشكل عام 

والبنية التحتية ومحركات التشريعات والقوانين.

ولم يعد كافيًا التركيز على المالكين للشركة او الموردين 
الماليين، حيث ان البيئة والمناخ والمجتمع والمنظمة تعمل 
المهم  البعض. فمن  ولبعضها  واحدة  بوتقة  جميعها في 
ومشاركة  العالقات،  هذه  طبيعة  تعزيز  كيفية  معرفة 
العوامل  عليهم فهم  المالكين  ان  المعنية، حيث  االطراف 
توجهها  التي  والحاكمية  والمجتمع  البيئة  في  المؤثرة 
شركاتهم اكثر من غيرها حيث تشمل قضايا عمل رئيسية 

مثل الزبائن والموردين والعمال والموظفين.

وان  ــألحــداث  ل االستجابة  االعــمــال  منظمات  وعــلــى 
االستراتيجية  المخاطر  وادارة  تحديد  في  متميزة  تكون 
معرفة  اجل  من  للبيئة  مسح  عمل  خالل  من  والتشغيلية، 
الشامل  االستعداد  على  للعمل  واالتجاهات،  التغييرات 
للقضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع واالقتصاد، فعلى سبيل 
المثال وليس الحصر، ما يتعلق بندرة المياه، وارتفاع اسعار 
السلع االساسية، والمتطلبات التشريعية المتزايدة من خالل 

التحرك خارج نطاق االهمال والالمباالة.

العالقة  ذات  البيانات  تدفق  فهم  المنظمات  وعلى 
البيئية واالجتماعية  للقضايا  والتفسير واالستجابة  والصلة 
والحاكمية، والدراسة عبر الربط بين السبب واالثر، وتحديد 
وادارة ما هو المهم، والتواصل والتقرير واالبالغ على نحو 
وعلى  االخرين.  المصالح  وألصحاب  للمنظمة  سواء  فعال 
القدرة  لديهم  يكون  ان  بدورهم  المهنيين  المحاسبين 
البيانات  وجمع  العالقة  ذات  البيانات  تدفق  تفسير  على 
وتحليلها وتوليف المعلومات القابلة لالستخدام، والتعامل 
الروابط  وتحديد  معاً،  المالية  وغير  المالية  المعلومات  مع 
بين مختلف محركات االداء والقيمة، وتحديد وادارة ما هو 
الوظائف  عبر  والبيانات  واالنظمة  العمليات  وربط  المهم، 
على  كما  الممتدة.  التوريد  وعلى طول سلسلة  التنظيمية 
المهنيين ان يقدموا تقرير وبشكل فعال عن  المحاسبين 

البنود ذات االهمية للمنظمة والصحاب المصالح.

وعلى منظمات االعمال االستجابة من خالل الرؤية الثاقبة 
تعرف  ان  االدارة  على  ان  حيث  والمصادر،  الموارد  لجميع 
االعمال،  لمنظمة  القيمة  خلق  ومحركات  مسببات  هي  ما 
التقارير  طريق  وعن  افضل،  بشكل  ذلك  ادارة  وكيفية 

المتكاملة Integrated Reports، والتي تشمل كيفية االبالغ 
ان  العلم  مع  االلتزام،  عن  واالبالغ  الشركة  عمل  اداء  عن 
يتطلب  حيث  كافيًا،  يكون  لن  لوحده  االلتزام  عن  االبالغ 
االبالغ قدرات ومصداقية ومهارات ألداء مهام التكامل. كما 
التنظيمي  القيادة االخالقية واالستراتيجية والوعي  يتطلب 
والبيئي والتركيز على المستثمرين واصحاب المصالح على 
والتنبه  التغيير  مع  والتعامل  المهني  والحكم  اوسع  نطاق 

المستمر لألحداث والتغييرات في العالقات واالحداث.

مزايا االستجابة للتنمية المستدامة	 

التنمية  الهــداف  والتحقيق  والوصول  التطبيق  يعتبر 
المستدامة ذا اهمية بالغة لكل المجتمعات والدول بشكل 
عام، ولعل ابرز المكاسب والمزايا التي يحصل عليها قطاع 
االعمال عند تعزيزه التنمية المستدامة هو تحسين سمعة 
االجتماعية،  قيمتها  يحسن  مما  والشركات  المنظمات 
بالكفاءة  تتميز  ان  يمكن  والتي  عمل  قوى  واستقطاب 
المكونات  مع  متبادلة  وثقة  قوية  عالقات  وبناء  االفضل، 
المختلفة للمجتمع، وتحقيق تقارب مع الحكومات ومكونات 
والسالم  االستقرار  من  واالستفادة  المختلفة،  المجتمع 
قيمة  ،واعطاء  االجتماعية  التوترات  من  والحد  االجتماعي، 
وزيادة  العمالء،  قبل  من  اكبر  ووالء  للمساهمين،  مضافة 
االنتاجية، وتحسين النوعية بسبب الرضا الوظيفي، والرضى 
المجتمعي، اضافة الى تكوين سمعة طيبة وهي ركن هام 
من  التكاليف  تعويض  ويمكن  بل  المنظمات،  نجاح  من 
خالل السمعة الحسنة التي تتحقق في حالة اندماج وتفاعل 
المعايير المادية والمعايير ذات الطابع البيئي واالجتماعي.

والتثقيف  والتعليم  والتعلم،  الوعي  زيادة  ينبغي  واخيرًا، 
بها  المعترف  االستدامة  واهداف  ومعايير  وإرشادات  بأطر 
 Global العالمية  اإلبــالغ  مبادرة  ــادات  إرش مثل  خارجيا، 
Reporting Initiative’s أو المنظمة الدولية لمعايير االيزو

 International Organization for Standardization’s ISO
9000 وغيرها مما اشير اليه سابقًا. 

الدراية  على  للحصول  الدعم  المحاسبة  هيئات  وعلى 
والمعرفة ذات الصلة، وتعزيز المهارات والعقلية المطلوبة 
للشركات  مبسطة  ارشــادات  ووضع  المحاسبين،  قبل  من 
الصغيرة بشكل خاص وارشادات واضحة للشركات الدولية، 
اجل  من  الطبول  ودق  وغيرهم،  المشرعين  على  والتأثير 
المهنية  المدخالت  من  وغيرها  الفعالة  والرقابة  الحاكمية 
المالي  االبالغ  وتعزيز  للحاكمية  متكامل  نموذج  لتطوير 
والرفاه  البيئية  الحماية  لتحقيق  المتكامل؛  المالي  وغير 

االجتماعي االمان االقتصادي.
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لقد تناول معيار التدقيق الدولي رقم “560” األحداث الالحقه والذي بدأ 
التطبيق اعتبارًا من 2009/12/15 وما بعد ذلك ولقد استعرض هذا المعيار 
الالحقه  باألحداث  المتعلقه  المدقق  مسؤوليات  يتناول  أنه  على  نطاقه  في 
في تدقيق البيانات الماليه ولم يتناول  المعيار االمور المتعلقه بمسؤوليات 
تقرير  تاريخ  بعد  عليها  الحصول  يتم  التي  االخرى  المعلومات  عن  المدقق 

المدقق والتي يتم معالجتها في معيار التدقيق الدولي 720 “المنقح”.

أثر تدقيق األحداث الالحقه طبقًا لمعيار التدقيق رقم »560“ 
والفتره الكاشفه على جودة تقرير المحاسب القانوني في 

الشركات ذات المسؤوليه المحدوده.

األحداث الالحقه:	 
ذات  للشركات  الماليه  البيانات  من  الكثير  تتأثر  قد 
تاريخ  بعد  تحصل  معينه  بأحداث  المحدوده  المسؤوليه 

إصدارها ويمكن تقسيم هذه األحداث الى قسمين:
في  نشأت  التي  الحاالت  حول  أدله  توفر  التي  األحداث   .1

تاريخ إصدار البيانات الماليه.
بعد  نشأت  التي  الحاالت  حول  أدله  توفر  التي  األحداث   .2

تاريخ إصدار البيانات الماليه.
تاريخ  أن   ”560“ رقم  الدولي  التدقيق  معيار  أوضح  ولقد 
البيانات  ومستخدمي  القارئ  يعلم  المدقق  تقرير  إصدار 
بعين  أخذ  قد  القانوني(   )المحاسب  المدقق  بأن  الماليه 
والتي  بها  يعلم  التي  والمعامالت  األحداث  تأثير  اإلعتبار 
القانوني   المحاسب  ان  التاريخ، ويالحظ  ذلك  حصلت حتى 
يصر على الشركه في كتاب التمثيل أن يؤكدبفقرة واضحه 
يستدعي  كان  وان  الماليه  للبيانات  الالحقه  األحداث  عن 

إجراء التعديل من عدمه.
ويهدف المعياررقم “560” الى:	 

1. حصول المدقق )المحاسب القانوني(  على أدلة تدقيق 
األحــداث  كانت  إذا  ما  حول  ومالئمه  ومناسبه  كافية 
البيانات الماليه وتاريخ إصدار  الحاصلة من تاريخ إصدار 
إفصاح  أو  تعديل  إجــراء  تتطلب  والتي  المدقق  تقرير 
عنها تنعكس وبشكل مناسب في البيانات الماليه وذلك 
طبقًالإلطار العام إلعداد التقارير الماليه الساري المفعول.

2. اإلستجابه بالشكل المناسب للحقائق التي يصبح المدقق 
علم  لو  والتي  التقرير  إصدار  تاريخ  بعد  بها  علم  على 
بها المدقق في ذلك التاريخ لكانت قد أدت الى تعديل 

تقريره .

األول  الهدف  حول  يتمحور  المقال  هذا  في  الحديث  فإن 
لمعيار التدقيق رقم” 560” وعليه فإن على مدقق الحسابات 
)المحاسب القانوني (  ان يركز في تدقيقه لألحداث الالحقه 

على اإلجراءات التاليه:

1. على مدقق الحسابات)المحاسب القانوني (  ان يعد خطة 
تاريخ  بين  الحاصله  األحداث  كافة  على  شامله  التدقيق 
يأخذ  وأن  تقريره  إصدار  وتاريخ  الماليه  البيانات  إصدار 
بعين االعتبار إمكانية تعديل البيانات الماليه أو اإلفصاح 
خطة  أن  حيث  عنها  اإلفصاح  الواجب  األمور  بعض  عن 
المدقق )المحاسب القانوني ( تكون هدفها الرئيسي هو 
الحصول على أدلة التدقيق الكافية والمناسبة للتأكيد من 
صحة ارقام البيانات الماليهوخلوها من االخطاء الجوهرية 
المدقق)المحاسب  تقرير  تاريخ  الى  اإلصدار  تاريخ  من 

القانوني ( .
2. على المدقق )المحاسب القانوني ( ان يقوم بالنظربتقييم 
المخاطر لدى تحديد صيغة ونطاق إجراءات التدقيق التي 
وضعها في الفقرة السابقه والتي يجب ان تتضمن األمور 

التاليه على سبيل المثال ال الحصر:
ـــراءات 	  اإلج عــن  فهم  على  اإلداره  مــن  يحصل  ان 

د. حسام عبد اللطيف / محاسب قانوني
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هية  ما  تحديد  في  اإلداره  وضعتها  التي  واألساليب 
األحداث الالحقه.

أحداث 	  أية  حصلت  ما  إذا  حول  اإلداره  من  اإلستفسار 
الحقه قد تؤثر على البيانات الماليهقيد التدقيق.

على 	   ) القانوني  )المحاسب  الحسابات  مدقق  إطالع 
هيئة  اجتماعات  و/أو  العامه  الهيئه  إجتماعات  محاضر 

المديرين و/أو اجتماعات الشركاء إن وجدت.
خاصه 	  مرحليه  ماليه  بيانات  ــدث  أح على  اإلطــالع 

بالمنشأه إن وجدت ودراستها.
اإلطالع على المصادقات الخاصه بالتعامالت مع البنوك 	 

التي تتعامل معها الشركه.
المدينه 	  الذمم  وتأييدات  مصادقات  على  اإلطــالع 

والدائنه التي وردت للشركه والتي تؤيد االرقام الواردة 
في البيانات الماليه المصدره.

 ) القانوني  )المحاسب  المدقق  مما ذكر أعاله قد يستطيع 
اإلفصاح  أو  الماليه  البيانات  تعديل  تتطلب  أحداث  تحديد 
إذا  ما  يحدد  ان  المدقق  فعلى  الماليه  البيانات  في  عنها 
البيانات  هذه  في  المناسب  بالشكل  حدث  كل  ينعكس 

الماليه.
إن ما تم ذكره أعاله يتعلق بتحديد األحداث الالحقه ومدى 
البيانات  في  التعديل  على  األحــداث  هذه  عكس  إمكانية 
أو اإلفصاح عن هذه األحداث في اإليضاحات حول  الماليه 
البيانات الماليه وكذلك قد يكون ذلك دلياًل واضحاًل ومناسبًا 

لصحة بعض ارقام البيانات المالية الُمَصدَرة.
الكاشفه  الفتره  تدقيق  أثر  عن  الحديث  من  بد  ال  ولكن 
في  الحسابات  مدقق  تقرير  جودة  على  الالحقه  الفتره  أو 
الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والتي تتمثل من خالل 
دراسة األحداث الالحقه التي تتطلب التعديل أو التي تتطلب 
اإلفصاح ، وسوف نتحدث عن بعض الحسابات القائمه في 
جودة  على  الكاشفه  الفتره  تدقيق  وأثر  الماليه  البيانات 
والذمم  المدينه  الذمم  حال  في  الحسابات  مدقق  تقرير 
فإن  االخرى  المدينة  االرصــدة  وبعض  والبضاعة  الدائنه 
هذه األرصده تمثل واقع هذه الحسابات في تاريخ البيانات 
إغالق  تاريخ  حسب  عام  كل  من   /12/31 في  كما  الماليه 

السنه الماليه للشركه المحدده ضمن سياساتها السابقه.
الحقائق  من  الكثير  واكتشاف  الالحقه  الفتره  تدقيق  إن 
يؤدي الى تعديل رأي مدقق)المحاسب القانوني ( الحسابات 

من التحفظ الى عدمه.

الذمم المدينه والدائنه:	 
أن إصرار مدقق الحسابات )المحاسب القانوني ( على التحفظ 
على بعض األرقام في البيانات المالية مثل الذمم المدينه 
والدائنه حسب البيانات الماليه كما في 31/ 12 لما يراه من 

ارتفاع في مخاطر هذه الحسابات وعدم ورود تأييدات بها 
من طرف اخر قد يؤدي الى صدور تقرير متحفظ واساس 
لعدم وصول  والدائنة  المدينة  الذمم  المتحفظ على  الرأي 
تأييدات من العمالء والموردين وذلك عل سبيل المثال ال 

الحصر 
أال أن دراسة وتدقيق الفترة الكاشفة للبيانات المالية التي 
)المحاسب  المدقق  يقوم  والتي  المالية  السنة  انتهاء  تلي 
الحسابات  تلك  بالعمل بها الصدار تقريره عن   ) القانوني 

قد تؤدي الى :
وصول 	  عــدم  رغــم  األرقــام  هــذه  على  التحفظ  عــدم 

وبدراسته  أنه  والدائنه حيث  المدينه  بالذمم  تأييدات 
ان  اكتشف  قد  الكاشفه  الفتره  خالل  الحسابات  لهذه 
سددت  أو  كبيره  بنسبة  إما  سددت  الحسابات  هذه 
بالكامل أو أنها حسابات متحركه مما يعني ان مخاطر 
وبالحكم  وعليه  تنخفض  بــدأت  قد  الحسابات  هذه 
الحسابات  هذه  يتجاوز  ان  يستطيع  للمدقق  المهني 

من التحفظ عليها.
تحصيلها 	  في  المشكوك  الديون  مخصص  ــة  دراس

بالشكل الصحيح من خالل ما تم إجراؤه.

األرصده المدينه والدائنه:	 
المدينه  األرصده  ضمن  تندرج  التي  الحسابات  من  تعتبر 
األخرى قد يتم تخفيض مخاطر تدقيقها باإلطالع وتدقيق 
وخاصه  المسترده  التأمينات  ذلك  ومثال  الكاشفه  الفترات 
هذه  ان  اإلسكانيالحظ  وشركات  المقاوالت  شركات  في 
الكاشفه  الفترات  على  اإلطالع  وفي  حركات  عليها  البنود 
بأنه  علمًا  ممكنه  درجه  أدنى  الى  مخاطرها  تخفيض  يتم 
أو  تأييدات  على  الحصول  األحيان  من  كثير  في  يتعذر  قد 

مصادقات بها.
البضاعه بالمستودعات:	 

حسب نص المعيار المحاسبي الدولي رقم )2(  على أنه يتم 
تقييم  مخزون بضاعة آخر المده بالتكلفه أو صافي القيمه 
أو  الكاشفه  الفتره  وبتدقيق  أقل  أيهما  للتحقق  القابلة 
الالحقه لهذا البند قد يستطيع مدقق الحسابات التأكد من 
أن تسعير البضاعه تم حسب األصول في حالة أن البضاعه 
قد بيعت بأكثر من التكلفه التي حسبت بها في 12/31 من 

العام المنصرم.
وأحداث كثيره قد يستنتج منها مدقق الحسابات)المحاسب 
واإلطالع  الكاشفه  الفتره  بدراسة  قيامه  أثناء    ) القانوني 
على األحداث الالحقه في البيانات الماليه ألي منشأه من أن 
يكون قد أدى ذلك الى ان يكون جودة تقريره أفضل مما 
الممارسات ووضعها ضمن خطة  لم يكن قد مارس هذه 

التدقيق المعده لتدقيق البيانات الماليه.
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الحاكمية  مفاهيم  تطبيق  عن  المترتب  االثر  ؛وبمحاكاة 
أو  كامل  بشكل  عليها  المسيطر  االقتصادية  الكيانات  في 
بمستوى مرتفع من األهميةمن قبل افراد من نفس العائلة 
أو من قبل فرد وحيد - في مرحلة التأسيس -  بحيازة اساس 

ودالئل السيطرة الممثلة في:

حق التصويت واتخاذ القرار.	 

التمثيل في مجلس االدارة.	 

المشاركة في عمليات وضع السياسات.	 

القدرة على استجالب منافع اقتصادية متأتية مباشرة من 	 
الكيان االقتصادي اليه.

القدرة على تعطيل قرارات ذات أثر اقتصادي أو قانوني أو 	 
تشغيليفي الكيان االقتصادي.

القدرة على تعيين الموظفين االداريين و/ أو عزلهم.	 

حقوق 	  وخــارج  داخل  من  تمويل  وادوات  خيارات  حيازة 
الملكية قابلة للتحول إلى أدوات ملكية.

يتضح أن الكيانات االقتصادية ستحوز على معدالت أعلى 
في تفوقها سواء من حيث التشغيل أو من حيث االستدامة 
على نظيراتها من الشركات التي ال تطبق مفاهيم الحاكمية 
وينخفض مستوى تركز السيطرة فيها، وتكمن نقاط القوة 
في الملكيات العائلية ذات السيطرة في الكيانات االقتصادية 

في كل مما يأتي:

من المعلوم أيضًا أن دورة حياة معظم الملكيات العائلية 
في المرحلة التالية لمرحلة المؤسس قصيرة جدا

%95 من الملكيات العائلية ال تستمر بعد الجيل الثالث من 
المالكين

كنتيجة مباشرة:

الرتفاع مستوى التعقيد المعبر عنه بتطور مسارات أعمال 	 
منظور  تطور  من  أعلى  بمستوى  االقتصادية  الملكيات 

مالكيها تجاهها.
تجاوز االطر الرسمية المنظمة للعالقات.	 
غياب الممارسات واالجراءاتالواضحة.	 
قلة االنضباط.	 

لم يكن مفهوم الحاكمية الرشيدة وليد تطور طبيعي في عالم االعمال بقدر ما 
كان منبثقا عن حاجة ملحة لتوصيف منظومة من قواعد السلوك والضوابط التي 
تسهم في تعزيز الثقة بأنظمة االعمال وممارساتها، حيث يتفق الكثير من ذوي 
أو مستقبلية  حالية  تعامالت  بوجود  والذين يتصفون   ”stakeholders« العالقة 
محتملة لهم مع أي كيان اقتصادي بأن وجود نظام يوجه ويضبط أعمال الشركة 
- بحيث يصف ويوزع الحقوق والواجبات بين مختلف االطراف مثل ) مجلس االدارة، 
التخاذ  الالزمة  واالجراءات  القواعد  ويضع  العالقة(  ذوي  المساهمين،  االدارة، 
الالزمة  واالستراتيجيات  االهداف  ويضع  كما  الشركة،  بشؤون  الخاصة  القرارات 
تمكينهم من  األداء – سيسهم في  ومراقبة  لتقييم  المتابعة  لتحقيقها وأسس 

اتخاذ قراراتهم بمستوى أفضل من الموثوقية .

حوكمة الملكيات العائلية

ا. مراد عبد الكريم / محاسب قانوني 
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على  المؤثرة  المحددات  أبــرز  التالية  التحديات  تمثل 
حيازة  واستمرار  وتنميتها  االقتصادية  الكيانات  استدامة 
من  مجموعة  خالل  العائلية  بالملكية  المجسدة  السيطرة 

المراحل التي تمر بها:

للتعامل  الــالزمــة  ـــراءات  االج اختالف  من  الرغم  وعلى 
التحليل  نتائج  وبحسب  حالة  لكل  وفقا  التحديات  مع 
الكيانات  في  والخارجية  الداخلية  المخاطر  لمستوى  الحرج 
عائلية  ملكيات  أخرى من  تأثيرات  االقتصادية ومدى وجود 
التالية ستسهم في دعم  الممارسات  أن  إال  منافسة،  أخرى 
من  موازي  إطار  وحفظ  االقتصادية،  الكيانات  استمرارية 

السيطرة والتماسك للملكية العائلية:

1. فصل الملكية عن االدارة.

2. توسيع قاعدة المالكين في الكيان االقتصادي.

واليات  المالية  واالنظمة  االداري  الهيكل  وتطوير  انشاء   .3
اعداد وتقديم التقارير.

4. نزاهة وشفافية معلومات وبيانات أداء الشركة ومركزها 
التشغيلي والمالي والقانوني.

بين  المنازعات  الوديةلفض  والضوابط  الوساطة  اعتماد   .5
شركاء الملكية العائلية. 

6. إعداد جيل جديد من الممثلين للملكيات العائلية.

للحوكمة  العام  االطــار  ضمن  التالية  العناصر  تمثل 
الكيانات  ألعمال  والتنظيم  اإلداري  التطوير  واستراتيجية 
الداخلية  البيئة  تعزيز  من  تمكن  عمل  خطة  االقتصادية 
عائلية  ملكيات  من  عليها  المسيطر  االقتصادية  للكيانات 

وبما يعزز استمرارية وادامة الملكية العائلية:

للعاملين  والنفسي  الذهني  والتجهيز  التهيئة  1. مرحلة 
عائلية،  بملكيات  عليه  المسيطر  االقتصادية  الكيان  في 
بضرورة  اإليمان  تحقيق  إلى  المرحلة  هذه  تهدف  حيث 
التطويراإلداري للكيان االقتصادي المسيطر عليه بملكيات 
داخل  من  األطــراف  لجميع  المتحققة  والمنفعة  عائلية 

الكيان االقتصادي وخارجه.

2. مرحلة توفير وتقييم الرصيد العلمي والمعرفي لدى الكيان 

عملية  عن  عائلية  بملكيات  عليه  المسيطر  االقتصادية 
تحقيق  إلى  المرحلة  هذه  تهدف  حيث  االداري،  التطوير 
في  التواصل  وتأكيد  والمتاحة  السابقة  بالجهود  االنتفاع 
المسيطرعليه  االقتصادي  للكيان  االداري  التطوير  جهود 

بملكية عائلية.

داخل  القائم  الوضع  وتوثيق  وتشخيص  توصيف  3. مرحلة 
حيث  عائلية،  بملكية  عليه  المسيطر  االقتصادي  الكيان 
القائم  الوضع  وتوثيق  معرفة  إلى  المرحلة  هذه  تهدف 
بصورة  عائلية  بملكية  المسيطرعليه  الكيان  لدى  حاليًا 
واضحة كاملة ودقيقة تساهم في تحديد مجاالت وعمق 
للكيان  االداري  التطوير  ومقومات  متطلبات  على  التأثير 

االقتصادي.

4. مرحلة توصيف وتشخيص وتوثيق الوضع القائم لألطراف 
المختلفة في البيئة الخارجية للكيان االقتصادي المسيطر 
حيث  ــا،  وأدواره أهدافها  وتحديد  عائلية  بملكية  عليه 
المعرفة  من  مستوى  تحقيق  إلى  المرحلة  هذه  تهدف 
االقتصادي  الكيان  لدى  القائم  للوضع  والموثقة  الدقيقة 
فيما يتعلق بالبيئة الخارجية بما فيها من فرص وايجابيات 
واتجاهات  مجاالت  تحديد  في  لمراعاتها  وسلبيات  وقيود 
المسيطر عليه  االقتصادي  للكيان  االداري  التطوير  عملية 

بملكية عائلية.

المسيطر  االقتصادي  الكيان  5. مرحلة صياغة مبررات وجود 
االستمرارية  من  المنافع  وتحديد  عائلية  بملكية  عليه 
حيث  العالقة،  ذوي  من  لألطراف  المتحققة  والمصالح 
المستقبلية  الرؤية  توصيف  إلى  المرحلة  هذه  تهدف 
للكيان االقتصادي المسيطر عليه بملكية عائلية وصياغة 
في  وفاعليته  كفاءته  قياس  ومؤشرات  وغاياته  رسالته 

تحقيق أهدافه. 

الكيان  يهدف  التي  والمكاسب  االنجازات  صياغة  6. مرحلة 
االقتصادي المسيطر عليه بملكية عائلية إلى تحقيقها من 
فيما  تحقيقها  الى  يهدف  التي  المنافع  وتحديد  وجوده، 
يقدمه من أعمال وخدمات، حيث تهدف هذه المرحلة إلى 
الكيان  لدى  المخططة  واالهداف  النتائج  وصياغة  تحديد 
االقتصادي المسيطر عليه بملكية عائلية كأساس ومحور 

التطور االداري لديه.

7. مرحلةتحديد مسارات وبدائل عملية التطوير االداري على 
ضوء تحليل الوضع القائم واهداف الكيان المسيطر عليه 
وضوح  إلى  المرحلة  هذه  تهدف  حيث  عائلية،  بملكية 
اتجاهات ومسارات التحرك في عملية التطوير االداري من 
االقتصادي  الكيان  ألهــداف   مالئمة  االكثر  البديل  خالل 

المسيطر عليه بملكية عائلية.

للكيان  االداري  التطوير  عملية  تنفيذ  الية  مرحلةوضع   .8
متطلباتها  وتحديد  عائلية  بملكية  عليه  المسيطر 
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وتوفيرها، حيث تهدف هذه المرحلة إلى توفير المتطلبات 
االداري  التطوير  عملية  لتنفيذ  والمالية  والفنية  االدارية 

للكيان االقتصادي المسيطر عليه بملكية عائلية.

االداري وفق خطط وبرامج  التطوير  9. مرحلة تنفيذ عملية 
دقة  من  التأكد  إلى  المرحلة  هذه  تهدف  حيث  العمل، 
وسالمة التنفيذ لعملية التطوير االداري للكيان االقتصادي 
والبرامج  الخطط  وفق  عائلية  بملكية  عليه  المسيطر 

المعتمدة وأهدافه.

التنفيذ  إجــراءات  تحليل  و  متابعة  آلية  تطبيق  مرحلة   .10
لعملية  تنفيذًا  تفعيلها  إجراءات  واتخاذ  نتائجها  وتقييم 
تهدف  حيث  العمل،  وبرامج  خطط  وفق  االداري  التطوير 
لمراحل  واضحة  متكاملة  رؤية  توفر  إلى  المرحلة  هذه 
تقدم تنفيذ عملية التطوير و التأكد منجودة نتائجها بما 
بملكية  عليه  المسيطر  االقتصادي  الكيان  رسالة  يحقق 

عائلية وأهدافه.

للحوكمة  العام  االطار  ضمن  التالية  العناصر  وتمثل   .1
على  المسيطرة  للجهات  الداخلية  البيئة  ألعمال  والتنظيم 
ملكيات عائلية  في كيانات اقتصادية أساسًا يدعم استمرارية 

وادامة الملكية والسيطرة العائلية:

وضع نظام أساسي للعائلة:
بالقيم  العائلة  التزامات  تلخص  التي  بالمبادئ  بيان 
الجوهرية ورؤية الكيان االقتصادي المسيطر عليه ومهمته، 

وبما يشمل:

 قيم العائلة و بيان مهمتها ورؤيتها.	 
العائلي 	  والمجلس  العائلة  جمعية  مثل  العائلية  الهيئات 

ولجنة التعليم و مكتب العائلة.
السلطة و المسؤولية و العالقة بين أفراد العائلة و مجلس 	 

اإلدارة و اإلدارة العليا في الكيان االقتصادي.

تشكيل مجلس استشاري و مجلس إدارة:
من  يصبح  العائلة،  أعمال  صعوبة  درجة  ترتفع  عندما 

الضروري تأسيس مجلس استشاري و مجلس إدارة.

المجلس االستشاري: يتألف من مجموعة أعضاء من ذوي 	 
الخبرة من غير أفراد العائلة خبراء في القطاع االقتصادي 
إدارة  ومنظومة  العائلة  من  عليها  المسيطر  للملكية 
الشركات والشؤون المالية و التسويق و األسواق العالمية. 

المديرين، 	  العائلة وكبار  أفراد  يتألف من  اإلدارة:  مجلس 
ويختص بالشؤون االستراتيجية، وتنسيق تعاقب الملكية 
عن  واالبــالغ  المخاطر  إدارة  وضوابط  المالية  والشؤون 
ومركزها  والتشغيلي  المالي  وموقفها  الشركة  أعمال 

القانوني.

تخطيط تعاقب الملكية:
باختيار 	  الناجحة  الملكية  انتقال  خطة  تسمح  أن  ينبغي 

أو  العائلة  أفــراد  من  كان  ســواء  جــدارة،  أكثراألشخاص 
غيرذلك. 

والمجلس 	  العائلة  أفـــراد  كــل  إشـــراك  ــرورة  ــض ال مــن 
الخارجيين اآلخرين ذوي  وكبارالمديرين وحاملي األسهم 

األهمية في عملية االختيار و التأكد من موافقتهم.

تشكيل هيئات حوكمة عائلية:
الكيان  و  العائلة  بين  العالقة  و  الوئام  تعزيز  لغايات 

االقتصادي المسيطر عليه من قبلها.

مشكالت 	  لمناقشة  رسمي  منتدى  هي  العائلة:  جمعية 
التمثيـــل  أوجه  و  عليه  المسيطــر  االقتصادي  الكيان 
األول  الجيل  أفراد  كافة  عضويته  وتتضمن  السيطرة  و 
والثاني والثالثمن العائلة مع بعض القيود من حيث الحد 

األدنى للسن و مشاركة األصهار و حقوق التصويت.

بالجمعية،  	  الخاصة  الحوكمة  هيئة  هو  العائلة:  مجلس 
للعمل كحلقة  العائلة  تنتخبهم جمعية  أعضاء  يتألف من 
العليا  اإلدارة  و  اإلدارة  و مجلس  العائلة  أفراد  بين  وصل 
العائلية  بالملكية  عليه  المسيطر  االقتصادي  الكيان  في 

واقتراح اسم لمرشح المجلس و صياغة سياسات العائلة.

الذي ينظمه 	  اإلدارة  و  االستثمار  العائلة: هو مركز  مكتب 
متابعة  المكتب  ويتولى  عليه،  يشرف  و  العائلة  مجلس 
االستثمارات الشخصية ألفراد العائلة وتخطيط الممتلكات 

وتقديم االستشارات.

للتعليم 	  لجان  الشركة،  لحجم  وفقًا  أخرى  عائلية  هيئات 
واسترداد األسهم و التخطيط المهني ولم شمل العائلة.

تطوير سياسة توظيف أفراد العائلة:
االقتصادي  الكيان  دخول  لشروط  اضحة  و  قواعد  وضع 
المسيطر عليه بملكية عائلية و البقاء فيها و الخروج منها. 

مع  التعامل  علىأسلوب  السياسة  تشتمل  أن  ينبغي 
الموظفين من أفراد العائلة المسيطرة بملكيتها على الكيان 

االقتصادي مقارنة بالموظفين من غيرالعائلة.

وضع استراتيجية خروج أفراد العائلة:
يجب أن تكون اآلليات التي تسمح ألفراد العائلة المسيطرة 
إذا فضلوا  الكيان االقتصادي ببيع أسهمهم  بملكيتها على 
الخروج من الكيان االقتصادي واضحة لتجنب النزاعات وزيادة 

فرص االستمرارية. 
أجل  من  الملكية  السترداد  تنموي  صندوق  تأسيس  يتم 
الكيان  على  المسيطرة  العائلة  أفــراد  من  الشراء  إعــادة 
طريق  عادةعن  الصندوق  وُيمواّل  بملكيتها  االقتصادي 

المساهمة بنسبة قليلة من األرباح سنويًا.



محاسبــــة

26
العدد 115-116 أيلول 2017

الالعبين  على  تدفع  طائلة  مبالغ  من  أراه  ما  دفعني 
المحترفين في كرة القدم إلى كتابة موضوعي هذا وخصوصا 
لمعرفة مصادر دخل أندية كرة القدم واإلجراءات المحاسبية 
المتبعة واإلفصاحات التي تعرض في القوائم المالية لهذه 

األندية.
األمور  من  تتأتى  عادة  العالمية  األندية  دخل  مصادر  إن 
التالية: بيع الالعبين ألندية أخرى، بيع التذاكر، حقوق البث 
واإلعالن من  الدعاية  الخاصة،  الشركات  رعاية  التلفزيوني، 
وهنا  غيرها.  و  الحقائب  و  القمصان  بيع  الالعبين،   قبل 
في هذه المقالة ال نرغب بالتطرق إلى مصادر الدخل هذه 

باستثناء ما يخص العنصر البشري أي العبي كرة القدم.
و بما أن أفضل أندية العالم تتبع للقارة العجوز )أوروبا( 
فبالتالي البد من التطرق إلى األنظمة التي وضعها اإلتحاد 
 Club Licensing and Financial Fair( األوروبي لكرة القدم
في  منها  يتعلق  ما  Play Regulations  )UEFAوخصوصا 
األمور المحاسبية الخاصة باألندية، وأيضا ال بد من التطرق 
الدولي  اإلتحاد  وضعها  التي  واألنظمة  القوانين  بعض  إلى 

.)FIFA( لكرة القدم
يكون  أن  يجب  الالعب  أن   )FIFA( الفيفا   لوائح  نصت 
القدم  كرة  يمارس  حتى  القدم(  كرة  )نادي  لجهة  مسجال 
بشكل بشكل رسمي وأن ال يكون مسجال لناديين في نفس 
الوقت.يتم إنتقال الالعب من خالل نافذة إنتقاالت رسمية 

ومنظمة بين األندية.
يتعلق  الذي  الدولي  المحاسبي  المعيار  أن  شك  وبدون 
بتكاليف الالعبين هو معيار المحاسبة الدولي )38( والخاص 
بالموجودات غير الملموسة حيث  يعرف المعيارالموجود غير 
للتحديد وغير نقدي وهو  أنه موجود قابل  الملموس على 
بأنه مورد تسيطر  الموجود  بينما يعرف  الشكل.  غير مادي 
عليه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة و يتوقع أن تتدفق منه 

قياس  الممكن  ومن  للنادي  مستقبلية  إقتصادية  منافع 
تكلفة الموجود بشكل موثوق به. 

التكاليف  شراؤهم  يتم  الذين  الالعبين  تكلفة  تتضمن 
قيمة  أو  الناديين  بين  عليه  المتفق  الالعب  سعر  التالية: 
قبل  من  مدفوعة  غرامات  أي  إلى  باإلضافة  العقد  كسر 
النادي  مع  العقد  لفسخ  نتيجة  الالعب  المشتري عن  النادي 
القديم، المبلغ المدفوع لوسيط اإلنتقاالت، تكاليف المحامي 

المرتبطة بالعقد، وأية تكاليف أخرى ذات عالقة.
عند رسملة تكلفة الالعبين الذين تم شرائهم من األندية 
أن  األوروبية  لألنظمة  ووفقا  النادي  على  يجب  المختلفة، 
تاريخ  الالعب،  التالية:إسم  المعلومات  فيه  بسجل  يحتفظ 
التكاليف  جميع  الموقع،  العقد  نهاية  و  بدء  تاريخ  ميالده، 
المرتبطة بالعقد، إطفاء السنة و اإلطفاء المتراكم، اإلنخفاض 
صافي  المتراكم،  واإلطفاء  لألصل  اإلستبعاد  القيمة،  في 

القيمة الدفترية، الربح أو الخسارة من اإلستبعاد.
الموجودات  تكلفة  يتـم تسجيل  المبـدئي،  اإلعـتراف  بعد 
غير الملموسة )الالعبين( بالتكلفة ناقص اإلطفاء المتراكم 
وخسائر تدني القيمة المتراكمة. ويسجل اإلطفاء على أساس 
الثابت خالل األعمار اإلنتاجية المحتملة للموجودات  القسط 

غير الملموسة التي هي مدة العقود. 
يجبر اإلتحاد األوروبي لكرة القدم  جميع األندية األوروبية 
شراء  تكليف  رسملة  في  التكلفة  طريقة  إستخدام  على 
الالعبين والتي هي أيضا وفق معيار المحاسبة الدولي )38(، 
تقييم  أي  في  العادلة  القيمة  طريقة  باستخدام  يسمح  وال 

الحق للالعبين.
يتم  وكيف  المحليين  الالعبين  حول  اإلستفسار  هنا  يثار 
المحليين  الالعبين  أن  الرغم من  المحاسبة عليهم، و على 
المختلفة  العمرية  الفئات  خالل  من  تطويرهم  تم  الذين 
أن   إال  القدم  لكرة  نادي  أي  من  هام  و  كبير  جزء  يشكلون 

خالل األيام القليلة الماضية، تفاجأ الوسط الرياضي في العالم بقيام نادي 
البرازيلي  لالعب  الجزائي  الشرط  بدفع قيمة  الفرنسي  باريس سان جيرمان 
نيمار لكي يتمكن من فسخ التعاقد مع نادي برشلونة اإلسباني، وهو مبلغ 

222 مليون يورو.
وتبلغ قيمة هذا االنتقال أكثر من ضعف الصفقة القياسية أيضا التي شهدت 
نادي  إلى  اإليطالي  يوفنتوس  نادي  بوغبا من  بول  الفرنسي  الالعب  إنتقال 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي مقابل 105ماليين يورو.

محاسبة الالعبين المحترفين في أندية كرة القدم

ا. ستيف كرادشه  /  محاسب قانوني  
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وال  ملموسة  غير  موجودات  تعتبر  ال  الالعبين  هؤالء  تكلفة 
يتم رسملتها مع تكاليف الالعبين الذين تم شراؤهم، بسبب 
الصعوبة في قياس التكاليف الخاصة بهم وفقا لمعيار )38( 
الذين  كالالعبين  تكاليف  يوجد  ال  كما  بالرسملة  والخاص 
فإنه من  المختلفة، كذلك  الرسوم  و  تم شراؤهم كالعقود 
الصعوبة توقع أن تتدفق من الفئات العمرية األخرى منافع 
أيضا من ضمن  يكونوا  لم  ما  للنادي  إقتصادية مستقبلية 
الفريق األول ، إنما يتحقق اإليراد منهم وقت بيعهم ألندية 

أخرى.
وهنا قد يختار النادي عمل اإلفصاح التالي:	 

قد يتم وضع اإلفصاح التالي في البيانات المالية:
التكاليف  هي  المسجلة  الدفترية  الالعبين  تكاليف  )إن 
الخاصة بالالعبين الذين تم شراؤهم من األندية المختلفة 
فقط. كما ال تظهر القيمة الدفترية لالعبين القيمة السوقية 
الفعلية لهم ولم يضاف عليها أيضا تكلفة الالعبين المحليين 

الذين تم تطويرهم من خالل الفئات العمرية المختلفة(.
يجب  القدم،  لكرة  أوروبي  نادي  ألي  المالية  البيانات  في 
الالعبين(  )تكلفة  الملموسة  غير  للموجودات  بيان  عمل 

بالشكل التالي:
تكلفة الالعبين

التكلفة
XX الرصيد في بداية السنة
XX اإلضافات

)XX( اإلستبعادات
)XX( اإلنخفاض في القيمة
XX الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم
XX الرصيد في بداية السنة
XX اإلضافات

)XX( اإلستبعادات
)XX( اإلنخفاض في القيمة
XX الرصيد في نهاية السنة
XX صافي القيمة الدفترية

قد تختار األندية وضع اإلفصاح التالي:

إسم 
الالعب

بداية 
العقد

نهاية 
التكلفةالعقد

اإلطفاء 
المتراكم 
كما في 
نهاية 
السنة

صافي 
القيمة 

الدفترية 
كما في 
نهاية 
السنة

XXXXX 1 تموز
2017

1 تموز 
2021........................

YYYYY 1 تموز
2016

1 تموز 
2021........................

ZZZZZ
 1

أيلول 
2015

 1
أيلول 
2018

........................

اإليضاح  األندية قد ال تفضل وضع  أن بعض  السبب في 
أعاله هو خشيتها من دخول األندية على بعض المعلومات 
خشيتها  و  تنافسية،  ألغراض  بها  خاصة  تعتبرها  قد  التي 
أو  النادي  مشجعي  بعض  من  أو  اإلعالم  وسائل  من  أيضا 

األندية األخرى.
الفعلية  القيمة  نادي  ألي  المالي  المركز  قائمة  تظهر  ال 
تضعها  التي  اإلفصاحات  بعض  أن  إال  لالعبين،  والعادلة 
األندية في بياناتها المالية و المذكورة في الفقرات السابقة 
طرق  أية  وجود  عدم  بسبب  األسوأ”  “أفضل  الخيار  تعتبر 

أخرى لقياس قيمة الالعبين.
غير  و  متقلبة  قيمة  هي  العب  ألي  السوقية  القيمة  إن 
في  النادي  نتائج  منها:  عوامل  عدة  على  تعتمد  كما  ثابتة 
المسابقات المحلية والدولية، طريقة لعب الالعب ومهاراته، 
إصابات الالعب، نتائج الالعب مع منتخب بالده، قوة النادي 
في  الراغب  للنادي  الشرائية  القدرة  التفاوض،  في  البائع 
في  اإلنخفاض  تحديد  في  تساعد  العوامل  هذه  الشراء.إن 
القيمة أيضا. و تلجأ األندية إلى تأمين الالعبين ضد اإلصابات 
حيث إن تحققت أية إصابة، يتم مطالبة شركة التأمين التي 

تقوم بتقييم خسارة النادي الناتجة عن هذه اإلصابة.
قبل نهاية مدة العقد، قد تختار إدارة النادي بيع أو إعارة 
الالعب، عرض تمديد للعقد أو ال تجدد التعاقد مع الالعب. 
في حالة التمديد لالعب قبل نهاية عقده، فيتم تغيير فترة 

اإلطفاء لنفس العقد لمدة العقد الجديدة.
المالي  المركز  لقائمة  الالحقة  األحداث  عن  اإلفصاح  يتم 
إلى  العب  ببيع  خاص  جوهري  أمر  هنالك  كان  إن  خصوصا 
نادي آخر في صفقة كبيرة  أو في شراء العب من نادي آخر.

الخاصة  اإليضاحات  هي  أيضا  الهامة  اإليضاحات  من 
األطــراف  أو  الالعبين  على  النادي  من  المقامة  بالقضايا 

الخارجية أو بالعكس.
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وبنفس المادة وبموجب الفقرة ب منها : يجوز للمكلف 
السنة  نهاية  عن  مختلف  موعد  في  حساباته  يغلق  الذي 
الماليه  سنته  اساس  على  الضريبة  يحتسب  ان  الميالدية 
شريطة اشعار الدائرة المسبق بذلك وهي في كل االحول 
ان  بالضرورة  وليس  متتاليا  شهرا  عشر  اثني  من  تتكون 
تبدأ من 1/1 ) قد يختار احد المكلفين ان تبدأ السنة المالية 
سيتم  فانه   ) التالي  العام  من   8/31 في  وتنتهي   9/1 في 

محاسبته على هذا االساس . 

كل ما جاء به قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 
يؤكد على مبدأ سنوية الضريبة اي انه يتم محاسبة المكلف 
االنتهاء  بعد  االعمال  نتائج  على  المستحقة  الضريبة  عن 
الفعلي لسنته المالية ، ولكن جاءت المادة رقم 19 فقرة ب 
من ذات القانون ، قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 
الذي يمارس  المكلف  لتخالف مبدأ سنوية الضريبة ويلزم 
أنشطة أعمال وتجاوز دخله اإلجمالي من هذه األنشطة في 
الفترة الضريبية السابقة )1000,000( مليون دينار بتوريد 
المادة  )ج( من هذه  الفقرة  الواردة في  المقدمة  الدفعات 
من  المتأتي  الدخل  على  المستحقة  الضريبة  حساب  على 
تلك األنشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات 

التنفيذية مدة أطول:  

1. عن الفترة التي تغطي النصف األول من الفترة الضريبية 
خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا من تاريخ انتهاء النصف 

األول لتلك الفترة.

2. عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية 
تلك  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ثالثين  تتجاوز  ال  مدة  خالل 

الفترة.

)ب( من  الفقرة  لغايات  المقدمة  الدفعات  قيمة  تحدد  ج- 
المحتسبة  الضريبة  من   )40%( يعادل  بما  المادة  هذه 
استنادا إلى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة 
المعنية، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة 
يتم اعتماد الضريبة الواردة في اإلقرار الضريبي للفترة 

الضريبية السابقة مباشرة.

د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق 
أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة من الدفعة المستحقة 

عليه وفق أحكام الفقرة )ب( منها 

هـ- يجري تقاص المبالغ المدفوعة وفق أحكام الفقرة )أ( 
من هذه المادة من الضريبة المستحقة على المكلف عن 
الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية 
الحقة على أن ال تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية 

التي يتوجب فيها الدفع.

ولتوضيح ذلك نطرح المثال التالي مع االجابة : 

على  كانت   2015 عام  أعمال  نتائج  تجارية  مثال: شركة 
النحو اآلتي:

2،400،000المبيعات
1،100،000تكلفة المبيعات

1،300،000مجمل الربح
500،000م. مقبولة

800،000الربح قبل االضريبة
160،000ضريبة الدخل 20%

من خصائص ضريبة الدخل في االردن انها تعتمد مبدأ سنوية الضريبة 
وهذا ما نص عليه قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وبموجب المادة 
شهرا  عشر  اثني  من  المكونة  الفترة  بانها  المالية  السنة  عرف  بان   2 رقم 
متتاليا والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها ، والمتعارف عليه ان اغلب 
الشركات تعتمد السنة المالية هي السنة الميالدية التي تبدأ من 1/1  وتنتهي 
المادة رقم 13/أ  من قانون  في 12/31 من كل عام وحسب ما جاء بنص 
اساس  على  المكلف  على  المستحقة  الضريبة  تحتسب  بانه  الدخل  ضريبة 

السنة الميالدية .

د. عمر عبداهلل بني ارشيد / مستشار وخبير ضرائب

الدفعات المقدمة
على حساب ضريبة الدخل المستحقة 
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المطلوب ما يلي: 

في . 1 المقدمة   الدفعات  بتوريد  ملزمة  الشركة  هل 
عام 2016 ولماذا؟

عام . 2 في  الشركة   امام  المطروحة  الخيارات  هي  ما 
2016 في حال كانت ملزمة؟ 

الحل: 

1 . )  2015( السابقة  السنة  في  الربح  مجمل  ان  بما 
يتجاوز مليون دينار إذا الشركة في عام 2016 ملزمة 

بتوريد دفعات مقدمة بالحساب 

الخيارات هي ان يتم اعداد قائمة دخل عن النصف . 2
وحتى   2016/1/1 من  الفترة  يغطي  والــذي  األول 
2016/6/30 وال يشترط ان تكون مدققة من مدقق 
النصف  الدخل  قائمة  نتيجة  على  وبناء  حسابات 

سنوية يتم توريد الدفعة 

فمثال لو كانت قائمة الدخل للفترة من 2016/1/1 وحتى 
2016/6/30 على النحو اآلتي:

1،500،000المبيعات
600،000تكلفة المبيعات

900،000مجمل الربح
400،000م. مقبولة

500،000الربح قبل الضريبة
100،000الضريبة 20%

 100،000(  40% توريدها  الواجب  الدفعة  تكون  بذلك 
×%40( = 40،000 دينار 

نصف  دخل  قائمة  باعداد  الشركة  رغبة  عدم  حال  في 
سنوية، يتم محاسبتها على أساس اعتماد الضريبة الواردة 

في اإلقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة.

= 160،000 × %40= 64،000 دينار  

يوم  نهاية  قبل  المبلغ  توريد  يجب  االحــوال  كل  وفي 
2016/7/30

الثاني  النصف  عن  المستحقة  الثانية  للدفعة  وبالنسبة 
معها  التعامل  يتم   )  2016/12/31 وحتى   2016/7/1( من 

بنفس الطريقة. 

على   2% الضريبة  حساب  على  دفعات  وجود  حال  وفي 
االستيراد لنفس الفترة  يتم خصم تلك المبالغ من الدفعة 
قد  اعاله  المثال  في  الشركة   كانت  لو  فمثال   ، المستحقة 
الفترة  عن  االستيراد  على  دخل   ضريبة   2% بدفع  قامت 
دينار   10،000 بقيمة   ،  2016/6/30 وحتى   2016/1/1 من 
فانه بهذه الحالة تكون الدفعة الواجب توريدها = 40،000 

10،000- = 30،000 دينار 

 2% المدفوعة  المبالغ  ان  الى  االشــارة  من  بد  ال  واخيرا 
المبالغ عن  ضريبة دخل على االستيراد يجري تقاص تلك 
الفترة الضريبية التي دفعت فيها او عن اي فترة ضريبية 
الحقة على ان ال تتجاوز اربع سنوات تلي الفترة الضريبية 

التي يتوجب فيها الدفع . 
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ان استجابة مدقق الحسابات المستقل للمخاطر المحددة 
والمقيمة تتم عن طريق تصميم وتنفيذ اختبارات للكشف 
عن تلك االخطاء المحتملة تمهيدا لمعالجتها من حيث التزام 
عميل التدقيق بالتصويب قبل اصدار القوائم المالية او قيام 
التي  الجوهرية  اثر االخطاء  المناسب عن  المدقق باالفصاح 
مدقق  تقرير  خالل  من  وذلك  بتصويبها  العميل  يقم  لم 

الحسابات 

وتنفيذ  تصميم  من  المستقل  المدقق  غاية  ان  شك  ال 
االختبارات استجابة  للمخاطر المقيمة هي الحصول على ادلة 
والموضوعي  المستقل  المهني  رايه  تدعم  ومناسبة  كافية 
الذي سيبديه حول البيانات المالية وسنعرض في هذا المقال 
على خصوصية  التركيز  مع  واالدلة  االختبارات  انواع  لبعض 

البيانات واالرصدة الضريبية

اوالً : خصوصية االهمية النسبية للعمليات واالرصدة 
الضريبية :

من طبيعة بعض العمليات واالرصدة الضريبية انطوائها 
تظهر  ال  وقد  منظورة  غير  مخاطر  على  االحوال  غالب  في 
اجراءات  تطالها  ال  وقد  المالية  السنة  انتهاء  بعد  اال  اثارها 
وفقا  وتدقيقها  الالحقة  االحــداث  بشأن  الحسابات  مدقق 

لمعيار التدقيق رقم 560 )االحداث الالحقة( .

فان   ) النسبية  )االهمية   320 رقم  التدقيق  لمعيار  وفقا   
االخطاء في البيانات المالية بما في ذلك الحذف تعتبر انها 
في  او  فرديا  تؤثر  ان  المتوقع   من  كان  اذا  نسبيا  مهمة 
البيانات  لمستخدمي  االقتصادية  القرارات  على  مجموعها 
المالية وان الحكم على االهمية النسبية يتم في ظل الظروف 

المحيطة ويتاثر بحجم وطبيعة الخطأ .

للمزيد من التوضيح فلنقم بمقارنة بسيطة لحساب ذمة 
بحساب  مقارنة  د   250000 بقيمة  مدين  رصيدها  تجارية 
ان  ايضا  دينار   250000 مدين  برصيد  المبيعات  ضريبة  امانات 
مخاطر االخطاء الجوهرية التي يمكن تحديدها على مستوى 
او  للرصيد  الفعلية  الوجود  عدم  مخاطر  اما  التجارية  الذمة 
جزء منه او مخاطر عدم قابلية هذا االصل او جزء منه للتحقق 
واالهمية النسبية هنا تنحصر بالرصيد مقارنة بالرقم الذي 
يحدده مدقق الحسسابات لالهمية النسبية في جميع مراحل 
المبيعات  ضريبة  امانات  بشأن  االمر  ان  حين  في  التدقيق 
الخطأ  بان  علم  على  الحسابات  مدقق  ان  حيث  مختلف 
فرض  عليه  يترتب  المبيعات  ضريبة  ذمة  في  الجوهري 
ما  إلى  تصل  النافذ  القانون  بموجب  وتعويضات  غرامات 
يزيد عن ثالثة امثال قيمة الخطأ االساسية وعليه فان على 
مدقق الحسابات عند تحديده االهمية النسبية على مستوى 
بعين  ذلك  ياخذ  ان  الضريبية  واالرصدة  للعمليات  االثبات 
مستوى  على  ما  خطأ  ان  االولى  للوهلة  يبدوا  فقد  االعتبار 
االثبات لحساب متعلق بالضريبة غير مادي في حين اذا تم 

اخذ االخطأ مع اثاره االخرى يصبح خطرا جوهريا وماديا .

وتنفيذها  تصميمها  يمكن  التي  :االختبارات  ثانيا 
استجابة لمخاطر االخطاء الجوهرية للبيانات الضريبية :

المدقق  )استجابة   330 الدولي  التدقيق  لمعيار  وفقا 
للمخاطر المقيمة ( يكمن لمدقق الحسابات تصميم وتنفيذ 
التي  للمخاطر  استجابة  رقابة  اواختبارات  اختبارات جوهرية 
للبيانات  االثبات  مستوى  على  وتقييمها  بتحديدها  قام 
المالية المتعلقة بالضريبة ومن هذه االختبارات على سبيل 

المثال ال الحصر : 

استكماال لما ورد في مقاالت سابقة بشأن مخاطر تدقيق العمليات واالرصدة 
الضريبية التي يقوم مدقق الحسابات بتحديدها وتقييمها وفقا لمعيار التدقيق 
الدولي رقم 315 وذلك سواء على مستوى البيانات واالرصدة الضريبية ككل 

باختالف انواعها او على مستوى كل اثبات على حده .
المدقق  لتعامل  الدولية  التدقيق  معايير  تستوجبها  التي  الثاتية  الخطوة 
المستقل مع االخطار الضرييبة التي يتم تحديدها وتقييم اثرها على مخرج 
عملية التدقيق المتمثل برأي المدقق المكتوب على شكل تقرير هي استجابة 

مدقق الحسابات المستقل لهذه المخاطر .

صالح ابراهيم القالب  /  محاسب قانوني  

خصوصية المخاطر المتعلقة بالبيانات واالرصدة 
الضريبية  واستجابة مدقق الحسابات المستقل لها 
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خالصة : 

ان البيانات المالية الضريبية كجزء من البيانات المالية 
خاصة  طبيعة  ذات  وعمليات  ارصــدة  تشكل  للعميل 
وترتبط بمخاطر وهي تشكل مخاطر على المنشأة قيد 
التدقيق وتشكل مخاطر تدقيق يجب ان ياخذها مدقق 
لها  يستجيب  وان  االعتبار  بعين  المستقل  الحسابات 
من خالل تصميم وتنفيذ اختبارات تدقيق تزوده بادلة 
كافية ومناسبة بشأن عدالة تمثيل العمليات واالرصدة 
لمكز  الفعلي  الواقع  العميل مع  الضريبية في سجالت 

العميل الضريبي مع السلطة الضريبية 

على  تحتم  الضريبية  لالرصدة  الخاصة  الطبيعة  ان   
المدقق المستقل خصوصية حكمه المهني فيما يتصل 
بتحديد االهمية النسبية في جميع مراحل التدقيق بدءأ 
حول  المستقل  تقريره  باصدار  وانتهاء  التخطيط  من 

البيانات المالية ككل .

واالرصدة  للعمليات  الخاصة  الطبيعة  تتطلب  كذلك 
التدقيق  اختبارات  بعض  تعديل  او  تصميم  الضريبية 
وعالقاتها  الضريبية  البيانات  وطبيعة  تتالئم  بحيث 
بالقوانين المختلفة من حيث استحقاقها او احتسابها 
نتائج هذه  تاثير  او عدم قطعيتها ومدى  او قطعيتها 
الجوهرية في  لالخطاء  المدقق  تقييم  االختبارات على 
البيانات الضريبية واثرها المحتمل على عدالة  تمثيل 
ولنتيجة  للمنشاة  المالي  للمركز  المالية ككل  البيانات 
مدقق  عليها  يشهد  التي  النقدية  وتدفقاتها  اعمالها 

الحسابات من خالل تقريره حولها 

التفتيش : ويكون توقيت القيام بهذا االختبار متوافقا . 1
بيانات ضريبية  العميل  لتقديم  القانونية  المهل  مع 
الضريبية  االقــرارت  مثل  الضرييية  للسلطة  معينة 
المعلومات  حتى  او  االلزامية  المقدمة  الدفعات  او 
فحص  االختبار  هذا  ،وجوهر  تقديمها   المتوجب  
النافذة  واالنظمة  بالقوانين   التدقيق  عميل  التزام 
على  المجال  هذا  في  المحتملة  االخطاء  اثر  وحصر 
التدقيق  مخاطر  على  وبالتالي  التدقيق  قيد  البيانات 
على  المدقق  االختبار حصول  هذا  يتوقع من خالل   ،
ادلة بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية فيما يخص 
البيانات المالية الضريبية وكذلك ادلة بشأن الحقوق 
المالي  المركز  في  تظهر  التي  الضريبية  وااللتزامات 

للمنشأة او في نتيجة اعمالها 

هذه . 2 توقيت  ويكون   : والخارجية  الداخلية  لتاييدات 
هذا  وجوهر  المالية  السنة  انتهاء  قرب  االختبارات 
الموقف  بشأن  تاييدات  على  الحصول  الفحص 
الضريبية  السلطة  تجاه  التدقيق  لعميل  الضريبي 
بشأن  ادلة  على  الحصول  االختبار  هذا  من  ويتوقع 
المالية  البيانات  في  الضريبية  االرصــدة  موثوقية 
وجهة  من  االرصــدة  لهذه  الفعلي  بالواقع  مقارنة 
المستشار  نظر  او من وجهة  الضريبية  السلطة  نظر 
النحو  وعلى  التدقيق  لعميل  القانوني  او  الضريبيي 

التالي : 

عن 	  صــادرة  بيانات  على  الحصول  للمدقق  يمكن 
السلطة الضريبة سواء فيما يتعلق بضريبة المبيعات 
المدقق  تزود  البيانات  هذه  مثل  الدخل  ضريبة  او 
سواء  لعميله  الضريبي  الوضع  عن  قيمة  بمعلومات 
في  الظاهرة  الضريبة  االرصــدة  موثوقية  حيث  من 
حجوزات  وجود  او  وجود  عدم  حيث  من  او  سجالته 
وارصدة مستحقة قد ال تكون االدارة قامت باالفصاح 
البيانات  حول  توكيداتها  على  بناء  عنها  المناسب 

المالية

الضريبي 	  بالمستشار  االتصال  للمدقق  يمكن  كذلك 
او القانوني لعميله والحصول على ادلة تدقيق كافية 
ومناسبة بشأن االرصدة والعمليات المتعلقة بضريبة 

المبيعات او ضريبة الدخل 

التوقيت . 3 ويكون   : التحليلية  واالجــراءات  المطابقات 
القانونية  المهل  مع  االختبارات  هذه  لمثل  المناسب 
السنة  نهاية  مع  وكذلك  الضريبة  البيانات  لتقديم 
هذه  وجوهر  الالحقة  االحــداث  فترة  في  او  المالية 
توافق  بشأن  تاكيدات  على  الحصول  هو  الفحوصات 
المبالغ المصرح عنها من خالل البيانات الضريبة مع 
المبالغ الواردة في البيانات المالية قيد التدقيق ومن 

المبيعات  االختبارات مطابقة قيمة  االمثلة على هذه 
السنوية في قائمة الدخل مع قيمة المبيعات المصرح 
من  كل  اقــرارات  خالل  من  الضريبية  للسلطة  عنها 
مطابقة  وكذلك  المبيعات  وضريبة  الدخل  ضريبة 
المشتريات ويتوقع من هذه االختبارات الحصول على 
ادلة على دقة ومصداقية وموثوقية تاييدات االدارة 
او  الدخل  قائمة  الواردة في  والكلف  االيرادات  بشأن 
التي  المبالغ  وعدالة  صحة  بشأن  ادلة  على  الحصول 
صرح عنها العميل للسلطة الضريبة وتحديد االخطاء 
حيث  من  اما  واثرها  المحتملة  والمخاطر  الجوهرية 
حيث  من  او  المالية  البيانات  بتعديل  االدارة  قيام 
تعديل راي المدقق المستقل في تقريره الذي سوف 

يصدره حول البيانات المالية .
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التقدم  وسائل  من  االستفادة  الى  المنظمات  عمدت  لذلك 
تحويل  يتم  بحيث  االداري،  عملها  تطوير  في  التكنولوجي 
عمليات  الى  الورقية  الطبيعة  ذات  االدارية  العمليات  جميع 
ذات طبيعة الكترونية باستخدام مختلف وسائل التكنولوجيا 

في االدارة.
االنترنت،  شبكة  بإستخدام  اإللكترونية  اإلدارة  وتتعمق 
والشبكات ،والنظم اإللكترونية في إنجاز وظائف االدارة في 

المنظمات من أجل تحقيق أهدافها.

مفهوم اإلدارةاإللكترونية
توضيح  من  بد  ال  اإللكترونية  اإلدارة  عن  الحديث  قبل 
على  تعتمد  والتي  التقليدي،  بمفهومها  اإلدارة  مفهوم 
من  وظائفها  إنجاز  في  اساسي  بشكل  البشري  المجهود 

تخطيط، وتنظيم، وقيادة، ورقابة.

مفهوم اإلدارةالتقليدية
فيها  يتم  التي  اإلدارة  هي  التقليدي  بمفهومها  اإلدارة 
تنفيذ األعمال ورقيًا، وهذا يتطلب وجود مستودع كبير لحفظ 
ومكاتب،  ومجلدات  ملفات  في  الورقية  المعامالت  وارشفة 
وتقوم  اإلدارة التقليدية على الهرمياّة والتقسيم القائم على 

التخطيط وأوامر من االعلى، والسرية إسلوباً ومنهاجًا

مفهوم اإلدارةاإللكترونية
اختلفت االراء واالتجاهات حول مفهوم اإلدارة اإللكترونية، 
وتعددت التعريفات لهذا المفهوم لدى المفكرين والباحثين، 
المعرفية  الثورة  نتيجة  برز  مصطلح  انه  يرى  من  فمنهم 
االستخدام  ونتيجة  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  في 
لهذا المصطلح في مجاالت وميادين شتى، فقد ظهر بعدة 
اإللكترونية،  التجارة  اإللكترونية،  الحكومة  منها  مسميات 
تعريفات  هناك  ظهرت  ذلك  وبسبب  الرقمية،  الحكومة 

متعددة ومختلفة أتى بها الباحثون والمفكرون في تعريفهم 
على  بانها:”القدرة  عرفها  من  فمنهم  لإلدارةاإللكترونية، 
والتقنيات  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إستخدام 
األنترنت  عبر  الكترونيًا  اإلدارية  االنشطة  لتنفيذ  الحديثة، 
كل  في  اآللية  الخدمات  وتقديم  اآللية،  الحاسبات  وشبكات 
األداء وتوحيد  إلى جودة وتحسين  مكان وزمان، مما يؤدي 
االجراءات وسرعة التنفيذ، وخفض التكلفة، وتوفير البيانات 
بأقل  المنظمة  أهداف  تحقيق  بهدف  الالزمة،  والمعلومات 
وقت وجهد وتكلفة وتطوير العمليات االدارية”، بينما عرفها 
باحثون اخرون بانها: تقديم الخدمات وتبادل المعلومات ما 
االخرى  االعمال  ومنظمات  المواطنين  وبين  المنظمة  بين 
التي تتعامل معها بوسائل إلكترونية مثل شبكة االنترنت، ، 
بهدف تحسين العمليات اإلنتاجية، وزيادة الكفاءة والفاعلية 
وتعزيز  للمنظمة  االداء  تحسين  بهدف  المؤسسة،  الداء 

قدراتها التنافسية.

نالحظ من خالل التعريفات السابقة أناّ هناك إتفاق ضمني 
من  مجموعة  تشمل  اإللكترونية  االدارة  أناّ  الباحثين  بين 
العناصر او الخصائص، تتمثل بانها إدارة بال ورق وانها إدارة 
متحررة من الحدود المكانية والزمنية، وتعتمد على تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت. بهدف تطوير كافة االنشطة االدارية 
وتبسيط االجراءات وتحقيق الكفاءة والفاعلية في االداء، من 
خالل توفير الوقت والجهد والتكلفة، والسرعة والكفاءة في 

تحقيق اهداف المنظمة. 

الــى  التقليدية  اإلدارة  ــن  م الــتــحــول  ــاب  ــب اس
اإلدارةاإللكترونية

ثورة  يعد  واإلتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  ادخال  إن 
حقيقية في علم اإلدارة، لما له من من أثر في التغيير في 
اسلوب العمل اإلداري وفاعليته وادائه، ومن هنا برزت حاجة 

شهد العالم في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تطورًا 
اإللكترونية، فاصبحت تكنولوجيا  المعلومات والشبكات  هائاًل في تكنولوجيا 
المعلومات والشبكات االلكترونية إحدى الركائز المهمة في اإلدارة الحديثة، 
العمل  أساليب  تطوير  في  الحديث  التكنولوجي  والتقدم  التطور  وأسهم 
اإلداري في السنوات األخيرة، واتاح الفرصة لتحسين الوسائل التي من شأنها 
أن توفر المناخ االداري الفعال الذي يساعدعلىاختصار الوقت و الجهد،كذلك 
فرض على المنظمات التحول من األساليب التقليدية في إنجازال أعمال إلى 

األساليب اإللكترونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة.

د. احمد يوسف دودين /  محاسب قانوني  

”أهمية  اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء 
العاملين في منظمات االعمال“
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االنتقال  تعني  والتي  اإللكترونية،  اإلدارة  إلى  المنظمات 
عدد  وتوافرت  اإللكتروني،  العمل  الى  التقليدي  العمل  من 
نحو  اإلداري  التطور  إلى  المنظمات  دعت  التي  االسباب  من 
اإلدارة اإللكترونية، ومنها إزدياد التقدم التكنولوجي والثورة 
المرتبطة بها، والمطالبة المستمرة بجودة عالية  المعرفية 
عنصر  الى  باالضافة  العمليات،  سالمة  وضمان  للمخرجات 
بين  التنافس  مجاالت  اهم  أحد  يشكل  أصبح  الذي  الوقت 
المنظمة  لموارد  االمثل  االستغالل  الى  باالضافة  المنظمات، 
بهدف توفير منظومة عمل متكاملة بما يحقق تقديم ارقى 
الخدمات للزبائن، ايضًا التخلص من البيروقراطية، واختصار 
وتقليل  االجــراءات  وتبسيط  العمل،  في  الكثيرة  الخطوات 
التكنولوجي  والتطور  التقدم  تسارع  ايضًا  المبذول،  الجهد 
والثورة المعرفية المرتبطة به، وكذلك التوجهات والتغيرات 
العالمية نحو االنفتاح، المتمثلة بالعولمة وما لها من تبعات 
سياسية وإقتصادية وإجتماعية وإدارية، والتسارع والتقدم 
العلمي والتطور التكنولوجي في أجهزة الحاسوب وملحقاتها 
الثقافة االلكترونية  انتشار  الشبكات والبرمجيات ايضًا  وفي 
المعرفة  حيث  اإللكترونية،  اإلدارة  مفهوم  تطبيق  من  عزز 
والقنوات  واالتــصــال  ــالم  االع وسائل  وانتشار  باالنترنت 
مع  بسهولة  التعامل  من  االفراد  مكاّن  هذا  كل  الفضائية، 
التقنية الرقمية الجديدة، وبالتالي عزاّز في التحول من اإلدارة 

التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية .

خصائص وسمات اإلدارة اإللكترونية
تعددت السمات والخصائص لإلدارة اإلكترونية التي ذكرها 
ورق،  بال  ادارة  بانها  تتمثل  فهي    ، والمؤلفين،  الباحثين 
حيث يتم  استخدام االرشيف االلكتروني والبريد االلكتروني 
والرسائل الصوتية، أيضًا ادارة بال زمان، حيث انها متوفرة 
في جميع االوقات ال ترتبط بزمن أو فترة محددة، باالضافة 
الى انها ادارة بال مكان، اذ ان االدارة االكترونية تعتمد على 
ادارة  وهي  االلكترونية،  المؤتمرات  مثل  بعد،  عن  العمل 
المؤسسات  انها تعمل من خالل  تنظيمات جامدة حيث  بال 

الشبكية والمؤسسات الي تعتمد على صناعة المعرفة. 

فوائد اإلدارة اإللكترونية
المدنية  المجتمعات  حياة  عصب  اإلكترونية  اإلدارة  تعتبر 
الحديثة، وينظر اليها على انها بديل عصري يواكب التطور 
الذي اعترى حياة االنسان على سطح االرض،ويرتبط بتطبيق 
الفوائد،  من  العديد  المنظمات  في  االلكترونية  االدارة 
اإللكترونية،  اإلدارة  من  االهداف  مع  الفوائد  تلك  وتتكامل 
فهي تقلل من استخدام الورق وهذا يؤثر ايجابيًا على عمل 
واالرشفة  التخزين  اماكن  التخلص من  المنظمة، من خالل 
الى السرعة والدقة  والحفظ للوثائق والمعامالت، باالضافة 
للبيانات،  واالسترجاع  والتوثيق  الحفظ  في  والموضوعية 
المنظمة،كما  داخل  والعمل  االتصال  اجراءات  تسهيل  ايضًا 
خالل  من  القرار  اتخاذ  على  القدرة  زيادة  على  تعمل  وانها 
الحصول  عملية  وتسهيل  القرار،  لمتخذي  البيانات  توفير 
عليها باقل وقت وجهد، ايضًا من فوائدها انها تعتبر مدخاًل 
معاصرًا لتطوير وتحديث المنظمات، والتخلص من مشكالت 

تقنيات  استخدام  على  تعتمد  النها  ذلك  التقليدية،  االدارة 
لالفراد  الخدمات  تقديم  على  وتعمل  متقدمة،  الكترونية 
الكترونيًا بصورة ذات سهولة وكفاءة وانضباط، ، كما وانها 
وبالتالي  التكاليف  وتخفيض  االجراءات  تبسيط  على  تعمل 
تقديم الخدمات بجودة عالية، وتقليل الوقت الالزم لتنفيذ 
االعمال، والدقة والموضوعية في تقديم الخدمات، وتسهيل 
النظر  بغض  المنظمة  ووحدات  اقسام  جميع  بين  االتصال 
وبالتالي  الورق  استخدام  وتقليل  الجغرافي،  امتدادها  عن 

التخلص من مشاكل عملية الحفظ والتخزين واالرشفة. 
انماط اإلدارة اإللكترونية

تأتي اإلدارة اإللكترونية بأنماط واشكال متعددة، تتفق مع 
طبيعة عمل المنظمة وبما يحقق أهدافها المنشودة، ومن 

تلك االنماط ما يلي:
اإلدارة . 1 انــمــاط  أحــد  وهــي  اإللكترونية:  الحكومة 

الحكومة  بــهــاإســتــخــدام  ويقصد  اإللــكــتــرونــيــة، 
والخدمات  المعلومات  لتبادل  المعلومات  لتكنولوجيا 
الحكومية  والمؤسسات  والشركات  المواطنين  مع 

األخرى .
والخدمات . 2 السلع  تبادل  وهي  اإللكترونية:  التجارة 

لتلك  الدفع  ويتم  االنترنت،  شبكة  عبر  والمعلومات 
الخدمات الكترونيًا.

بهدف . 3 النمط  هذا  إستخدام  ويتم  اإللكتروني:  النشر 
تحقيق سرعة الحصول على المعلومات من مصدرها 
ومتابعة  البحث،  محركات  من  واالستفادة  االصلي، 
واالقتصادية،واالطالع  االجتماعية  والنشرات  االخبار 
واالختبارات  الدراسات  واجــراء  المؤلفات،  آخر  على 
او  المحلية،  الشبكة  عبر  العلمية  الرسائل  ومناقشة 

عبر شبكة اإلنترنت.
التعليم االلكتروني: ويتم من خالل استخدام الحاسوب . 4

وتنفيذ  التدريبية،  البرامج  في  او  االفراد  تعليم  في 
للمنظمة،  المحلية  الشبكة  عبر  الدراسية  المحاضرات 

او شبكة اإلنترنت 
التحديات والمعوقات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

صعوبات  اإللكترونية  ــإلدارة  ل التطبيق  عملية  ترافق 
تشريعات  توافر  عدم  ومنها  لها،  تحديًا  تشكل  ومعوقات 
وقلة  اإللكترونية،  اإلدارة  لتطبيق  ناظمة  أمنية  وأنظمة 
الموارد المالية الالزمة لها، وقوى الشد العكسي التي تتمثل 
بالنظرة السلبية لمفهوم اإلدارة اإللكترونيةبسبب تقليصها 
الرضا  وعدم  بالمركزية  التمسك  ايضًا  البشري،  للعنصر 
اإللكترونية  لإلدارة  المعوقات  تتمثل  أيضًا  اإلداري.  بالتغيير 
تعمل  التي  الروتينية  االجراءات  مثل  اإلدارية  المعوقات  في 
والمعوقات  اإللكترونية،  اإلدارة  نحو  التحول  تأخير  على 
البشرية المتمثلة في النقص للكوادر البشرية المختصة في 
باهمية  الوعي  وعدم  الحاسوبية،  اإلجهزة  وصيانة  تشغيل 
الحماية واالمن للمعلومات والبيانات، ومعوقات تقنية تتمثل 
في ضعف الصيانة والمتابعة لإلجهزة والمعدات، ومعوقات 
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التدريب،  لبرامج  المالية  المخصصات  قلة  في  تتمثل  مالية 
في  والدراسات  للبحوث  المخصص  المالي  الدعم  وضعف 

مجال تقنيات المعلومات . 

األد، ومفهوم األداء
المنظمة  تحقيق  بمدى  األداء  الباحثين  من  العديد  يربط 
الهدافها، واحيانا بمدى إستغاللها لمواردها بالشكل االمثل، 
الكفاءة  مستويات  عن  التعبير  في  ُيستخدم  أخرى  وبعبارة 
المنظمة، وهناك من يرى اناّ األداء  التي تحققها  والفعالية 
مرادفًا للكفاءة او الفعالية، وانه يعني  قدرة الموظف على 
داخل  يشغلها  التي  للوظيفة  الوظيفية  االهــداف  تحقيق 
الموظف عند قيامه بأي  الذي يحققه  الناتج  المنظمة، وهو 
عمل من االعمال في المنظمة. كذلك ُيعرف األداءبانه سلوك 
وظيفي هادف يقوم به العاملون النجاز أعمالهم المكلفين 

بانجازها.

في  العاملين  أداء  وتحسين  اإللكترونية  اإلدارة 
منظمات االعمال.

يعد العنصر البشري من اهم العناصر في المنظمة، فبدون 
لذلك  أهدافها،  تحقيق  المنظمة  تستطيع  لن  العنصر  هذا 
البشري  العنصر  تأهيل  على  العمل  المنظمة  من  يتطلب 
تأهياًل جيدًا ، األمر الذي سينعكس على ادائة لوظائفة بكفاءة 
الجودة واالنتاجية والتكاليف. وفي  وبدرجة عالية من حيث 
من  بد  ال  تحديدًا،  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال 
تأهيل الكوادر البشرية المختصة في مجال نظم المعلومات 

والبرمجيات وشبكات االتصاالت االلكترونية.

المتاحة  الموارد  جميع  باستخدام  االداء  تحسين  يرتبط   
في المنظمة لتحسين مخرجات وانتاجية العمليات، وتحقيق 
المال  التي توظف رأس  التكنولوجيا الصحيحة  التكامل بين 
وانسجام  توازن  االداء  تحسين  ويتطلب  المثالية،  بالطريقة 
والتكنولوجيا  واالنتاجية  الجودة  وهــي  التالية  العناصر 

والتكلفة. 

وهناك عدة اسباب تدفع منظمات االعمال  الى االهتمام 
المتزايدة  المنافسة  أهمها  ومن  االداء،  مستوى  بتحسين 
بين اهذه المنظمات والتي جاءت كنتيجة للعولمة والتطور 
جعلت  واالبداعات  المستمر  التحسين  وكذلك  التكنولوجي، 

المنظمات على مختلف انواعها تهتم بتحسين األداء. .

االستنتاجات العامة
االدارة  بين  العالقة  ــات  ــدراس ال مــن  العديد  تناولت 
ان  اثبتت  للموظفين،والني  االداء  وتحسين  االلكترونية 
التي  للمنظمات  محفزًا  عاماًل  أصبحت  اإللكترونية(  )اإلدارة 
إنتاجها ومخرجاتها، وعن  والتميز في  المنافسة  تبحث عن 
اإللكترونيةمنهج  اإلدارة  وان  ادائها.اّ  في  والفاعلية  الكفاءة 
حديث يقوم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتتميز 
بعدد من الميزات والخصائص التي ميزتها عن غيرها، كما 
بالحاسب  وتتمثل  العناصر  من  مجموعة  من  تتكون  وانها 
المعرفة،  وصناع  االتصال  وشبكة  الحاسوب  برامج  و  االلي 

وتعمل تلك العناصر على مساعدة المنظمة في اداء اعمالها 
ووظائفها االدارية، من خالل السرعة في االنجاز، والدقة في 
االوراق،  استخدام  من  والتخلص  التكاليف،  وتخفيض  االداء، 
األفراد  حركة  تقليل  خالل  من  الجهد  توفير  الى  باالضافة 

داخل المؤسسة.

التوصيات 

ويوصي كاتب المقال ، وذلك بضرورة العمل على يلي:

1. تحديث وتطوير البنية التحتية المالئمة لتطبيقات اإلدارة 
توفير  االعمال، وذلك من خالل  اإللكترونية في منظمات 
استخدام  لدعم  الالزمة  والفنية  المادية  اإلمكانات  جميع 

تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.
2. توفير الكوادر البشرية من االداريين والفنيين التي تمتلك 
وادارة  واالتصال  الحاسوب  مجال  في  والمهارات  الخبرات 

البيانات والمعلومات الكترونيًا. .
3. تفعيل شبكات اإلتصال)االنترنت واالنترانت واإلكسترانت( 
لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في منظمات االعمال لتحسين 

أداء العاملين بها . 
باالتصاالت  الخاصة  والبرامج  الحاسوب  برمجيات  توفير   .4
وانظمة الحماية واالمن الخاصة باعمال المنظمات الالزمة 
اإلدارة  مفهوم  ونشر  اإللكترونية.وتعزيز  اإلدارة  لتطبيق 
اإللكترونية وأثرها على تحسين أداء الموظفين العاملينبها .
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تعرضت األمــة العربية في بدايات القــرن الماضي وبعد 
الحــرب العالميــة األولــى على وجــه التحديد إلــى تحديان 
اثنــان األول تمثل في التجزئه الجيوسياســية حيث تنازعت 
عليها الــدول األوروبية المنتصرة في هذه الحرب من جهة 
والتــي كانــت تحتل بعــض أجزائها قبــل الحــرب العالمية 
األولى وخاصة الشــمال اإلفريقي العربي الممتد من حدود 
فلسطين شرقاً إلى المغرب وموريتانيا غرباً من جهة أخرى .

 التحدي الثاني كان اكتشــاف النفــط في الجزيرة العربية 
ومنطقة الخليج العربي وليبيا والجزائرحيث تم استخدام هذا 
االكتشــاف كأداة لتعزيز هذه التجــزأه باالضافه الىتخريب 
أي محــاوالت وحدويــة او نهضويه يقوم بهــا أي بلد أو أي 
زعيــم كما حصــل لعبد الناصــر وصدام حســين ، أو كانت 
وســيلة لتعزيز التجزأة بدعم الدولــة القطرية بكل أبعادها 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية حيــث نجحت الدول 
النفطية في فرض شــروط التبعية على الدول غير النفطية 
لها مســتهدفة قرارها وتوجهها القومي الوحدوي لبعضها 
ومعززة في ذات الوقت من الشخصية )الوطنية( المتناقضة 
مع شــخصية األمة الواحدة والتي بوحدتها فقط تســتطيع 
ازالة الفروقات في التنمية والدخل ونشــر العداله وســيادة 

القانون .

تعرض الوطن العربي إلى كثير من الغزو واالحتالل وكان 
آخرها الحكم العثماني الذي زاد عن أربعمائة عام ، وبعد أن 
هرمــت الدولة العثمانية وانهزمت في معارك متعددة كان 
االحتالل الغربي في المرصاد حيث تقاســمها المستعمرون 
بعــد الحرب فاحتلوا أجزاء منها في شــمال إفريقيا وأكملوا 
علــى األجزاء األخرى منهــا بعد الحرب العالميــة األولى في 
آســيا، وقســم المقســم وولدت دول وحكومات تم ربطها 
باتفاقيــات غيــر متكافئــة مع الــدول الغربيه ممــا عززمن 
تابعيتها له سياســيًا واقتصاديًا وانعكاســا لذلك منع تطور 

امتنا اجتماعيًا .

ا. محمد البشير / محاسب قانوني

االقتصاديات العربية بين الريعية وأعباء الديون

يمكن تقسيم البلدان العربية إلى قسمين : 
والغاز  النفط  عائدات  على  تعتمد  ريعية  بلدان 
فقيرة  أخرى  و  اإلجمالي  المحلي  ناتجها  في 
المحلي  ناتجها  في  تعتمد  اقتصاديا  ومتخلفة 
والقليل  والمساعدات  الضرائب  على  اإلجمالي 
اتسمت  األولى   ، الزراعة  و  الصناعة  عوائد  من 
النفطية  الثروة  عائدات  من  االستفادة  بعدم 
خالل  من  انتاجية  اقتصادية  قاعدة  بناء  في 
استنزاف عوائد النفط لديها على شكل نفقات 
االعلى  كانت  عسكرية  ونفقات  استهالكية 
غرقت  فقد  الفقيرة  البلدان  اما   .... عالمياً 
بمديونية كبيرة ، انعكاسًا لتذبذب المساعدات 
الوطن  بها  مر  التي  السياسية  للتطورات  وفقًا 
العشر االخيرة مما ضاعف  العربي في السنوات 
وترافق  لوارداتها  نسبي  ثبات  مع  نفقاتها  من 
ذلك مع انخفاض المساعدات والمنح مما ضاعف 
من  بمزيد  لتغطيته  اضطرت  الذي  عجزها  من 
المديونية مما عرض قرارها السيادي وعزز من 
الداعمة   والدول  احيانًا  النفطية  للدول  تبعيتها 

)المانحة (دائمًا .
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إن االقتصاديات العربية ، خضعت إلى سلطة المحتل التي 
جاءت من اجل ثروات الوطن العربي وبعد عهد االستقالالت 
لألقطار العربية كانت تبعية هذه االقتصاديات القتصاديات 
الدول المســتعمرة هو الواقع من حيث تــم تغليب القطاع 
الخدمي على حساب القطاعات االنتاجيه )الصناعه والزراعه(
ونشــطت التجارة الخارجية تكريسا للدور االستهالكي لهذه 
البلــدان رغم المحاوالت التجميليــه بتقديم المعونة الفنية 
والمادية و التعليمية لالنســان العربي خدمةلسياسات هذه 

الدول .

لقد كان الفيصــل األكثر وضوحًا للتبعية، هو ما تمخضت 
عنــه اتفاقيــة )بريتــون وودز( التي وضعت أســس النظام 
االقتصــادي العالمي الجديد والذي مــا زال معمول به حتى 
تاريخــه، ))رغم اقدام إدارة الرئيس نيكســون في شــهراب 
1971، علــى فــك االرتباط بين الدوالر والذهب الذي شــكل 
جوهرهــا (( بســبب مطالبــة عــدد من الــدول الرأســمالية 
باســتبدال الكميــات الضخمة من الــدوالرات التي بحوزتها 
بذهب ممــا هدد بأزمة خطيرة في النظام الرأســمالي بعد 
طباعة الواليــات المتحدة أوراق نقدية من الدوالر اكثر من 

احتياطي الذهب الذي لديها،خالفًالالتفاقية. 

لقد ســار هذا النظام ببطء شــديد خاصة في ركنه الثالث 
المتعلق بمنظمة التجارة العالمية التي شــكلت مع الركنين 
اآلخريــن، صنــدوق النقد الدولــي والبنك الدولي لإلنشــاء 

والتعمير أركان هذا النظام.

لقد كان لظهور الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية 
بعد أن أصبح االتحاد السوفيتي قطبًا دوليًا وعائقًا لتفرد الد 
ول الغربية وخاصة أمريكا في إدارة العالم ، سببًا في التأخير 
فــي اكتمال هذا النظــام أي االنضمام إلــى منظمة التجارة 
العالميــة ، حيث عقــدت هذه المنظمــة )12( دورة )مؤتمر( 
لضم البلدان العربية وبعض بلدان العالم الثالث دون نجاح 
إال ان الدورة  رقم )13( التي عقدت في )االراجوي( فقد كانت 
فاتحه النظمام غالبية البلدان العربية إلى عضوية المنظمة 
وأصبح تحرير تجارة  السلع والخدمات وحرية انتقال العمالة 
ُمشــرعًا باصدار قوانيين محلية صادقت عليها المؤسسات 
التشــريعية للدول العربية ، لتســهيل انســياب الســلع من 
المراكــز الرأســمالية الى البلــدان النامية وتســهيل انتقال 
العمالة الرخيصة الى األســواق الرأســمالية لتشــكل فائضًا 
من القوى العاملة مماأدى الى مزيد من االســتغالل لثروات 

هذه البلدان ، باالضافة الى تهديد قطاع الصناعة والزراعة 
والطبقــة العاملة على حد ســواء وخاصة منهــا المهنيين ، 
معمقة من تعظيم دور قطاع الخدمات على حســاب قطاع 

الصناعة والزراعة وكما هو سائد في االقتصاد العربي .

انعكاسا لذلك تضخم السوق االستهالكي والقطاع المالي 
كالبنوك وشــركات التأميــن والصرافه وســوق رأس المال 
على حساب القطاعات الجاذبه للعماله، مما ادى الى ارتفاع 
نســب البطاله والفقرو تحميل الفئات الشــعبية أثار ونتائج 
األزمــات االقتصادية المتالحقه لهــذه البلدان، برفع الدعم 
عن مختلف الخدمات األساسية من التعليم والصحة وزيادة 
العبء الضريبي وانتهاء بفــرض سياسة التخاصية، وتحرير 
التجارة الداخلية والخارجية وتحرير اســواق المال، وما تعنيه 
هذه السياســات مــن نتائج مؤلمــة على الفئات الشــعبية. 
والتــي أدت إلى تجويع وإفقار ماليين البشــر، كما أدت إلى 
قتل وتشــريد الماليين في الحروب العدوانية التي شــنتها 

الواليات المتحدة األمريكية لفرض سياساتها.

في ســنة 1995 انضم إلــى المنظمة كل مــن البحرين / 
مصــر / الكويــت / موريتانيــا / المغرب / تونس وفي ســنة 
1996 انضمت قطر وفي سنة 2000 انضمت كل من األردن 
/ ُعمان ، وفي ســنة 2005 انضمت السعودية واليمن ، وفي 
ســنة 2014 وبصفــة مراقب انضمــت الســودان / الجزائر /  

لبنان / العراق / ليبيا .

لقد كان للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي دورًا هامًا 
في رســم اقتصاديات البلــدان العربية من خــالل التمويل 
والتدخــل في السياســات الماليــة والنقدية عبر الســنوات 
الماضيــة مــن عمر هــذه البلــدان وكان لمنظمــة التجارة 
العالميــة دورًا هامــًا أيضــًا في إضعــاف االقتصــاد التحتي 
)الصناعة والزراعــة( وتقليص حصتيهما في الناتج  المحلي 
اإلجمالــي إذ عملت هــذه األدوات الثالث على ضمانة تبعية 
الــدول العربية للغرب على وجه العموم وللواليات المتحدة 
األمريكية على وجه الخصــوص ، تعزيزًا لما أكدها الدكتور 
جــون بيركنز فــي كتابه اعترافات قاتــل اقتصادي على أن 
الهدف من النظام االقتصادي العالمي الجديد الذي وضعت 
أركانــه ومنطلقاته بعد انتهاء الحــرب العالمية الثانية ، هو 
بنــاء اإلمبراطوريــة األمريكيــة لضمان وقوف هــذه الدول 
إلــى جانب السياســة األمريكية فــي المحافــل الدولية في 
كافــة المجاالت مــن جهة ولفتــح أبواب هذه الــدول أمام 
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إقتصاد
االســتثمارات ورؤوس األموال الغربية واألمريكية من جهة 
ثانيــة ولفتح أجواء هذه الدول أمام الغزو الثقافي من جهة 

ثالثة .

يمتــاز الوطــن العربي بامتالكه موقعــًا جغرافيًا يربط ما 
بين أوروبا غربًا واســيا شرقًا ويمتلك من الثروات الطبيعية 
والمواقع األثرية التي تشــكل ثروة أغرت الغزاة والطامعين 

من استهدافه بشكل دائم ومستمر عبر التاريخ .

كان طمــوح األمة العربية كبيــرًا وأمال أبنائها وأحالمهم 
واســعة فــي بناء دولــة الوحدة التي تســتطيع بمــا تملكه 
جغرافية الوطن العربــي من إمكانيات أن تكون من الدول 
الكبرى في الملعب الدولــي وان تحقق بناًء اقتصاديًا قادرًا 
علــى تلبيــة حاجــات الوطن العربــي من مســكن وملبس 
وتعليــم وصحة ونقل ورفاه يضاهي مــا وصلت إليه الدول 
الغنيه ، دولة مدنية تســتند إلى حكم المؤسســة والقانون 
الضامنان الحقيقيان للحرية السياسية وللعدالة االجتماعية 
التي تحافظ فيها على المساواة واألمن والحقوق والواجبات 
لكل أبنائها ، ألنها تمتلك وطنًا مساحته )13،3( مليون كم² 
أي ما نســبته )9،6(% من مســاحة الكرة األرضية و عددامن 
الســكان بلغ في )387( مليون نســمة في عــام 2015أي ما 

يعادل )5،3(% من سكان العالم .

ان الناتــج المحلي اإلجمالي للعام 2015 بلغ )2،429( مليار 	 
دوالر أمريكي .

ان نسبةمســاهمةالقيمةالمضافةللقطاع الزراعــي فــي 	 
الناتج المحلي بلغ )5،8( % .

للقطاعــات 	  المضافــة  القيمــة  مســاهمة  نســبة  وان 
االســتخراجية في الناتج المحلي بلغ )22،6( %. وان نســبة 
مساهمة القيمة المضافة للخدمات والصناعات التحويلية 
فــي الناتج المحلــي بلــغ )62،4( % ، وان نســبة احتياطي 
النفط المؤكد إلى االحتياطي العالمي بلغ )55،4( % والغاز 

. % )27.6(

 ان عوائد الصادرات النفطية لعام 2015 بلغ )325،4( مليار 	 
دوالر ،وان حجم الصادرات الســلعية )فوب(في عام 2015 
بلغت )832،5( مليار دوالر ، وان حجم االســتيراد الســلعي 
)ســيف(في عــام 2015 بلغــت )831،0( مليــار دوالر ، وان 
حجم الصادرات البينية العربية لعام 2015 بلغ )108( مليار 
دوالر ، وان حجم الدين العام الخارجي للدول العربية لعام 

2015 بلغ )210( مليار دوالر .
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سواءا  المدين  هو  المدعي  يكون  القضايا  بعض  وفي 
اي شركة – وتطرقت في  اومعنويا –  كان شخصا طبيعيا 
مقالي السابق ان هناك بعض االخطاء التي يرتكبها بعض 
ان يدققها ويستخرج  الخبير  البنوك ويكون على  موظفي 
يطالب  الذي  النهائي  الرصيد  في  فروق  من  عنها  نتج  ما 
به البنك في دعواه  ولعل من المفيد هنا ان اعيد التذكير 
بانواع التسهيالت االئتمانية التي تمنحها البنوك لعمالئها 
مشيرا ان تعليمات الشفافية التي اصدرها البنك المركزي 
توجب على البنوك ان تحصل من الحاصل على اي نوع من 
العقد  على  اطلع  قد  بانه  خطي  تصريح  على  التسهيالت 

ويوافق على كل ما جاء فيه  :

القروض  وهي  الفائدة   مؤجلة  المتناقصة  القروض   -  1
التي يقبض المقترض كامل قيمة القرض المتعاقد عليه 
القرض  الكتيرة قيمة  العقد  العقد ضمن شروط  ويثبت 
عدد  التسديد    طريقة  العمولة  وسعر  الفائدة  سعر   ،
االقساط ومواعيدها  اي شهرية او ربع سنوية او سنوية  
تعليمات  وتنص   ، الفائدة  شاملة  االقساط  تكون  وهنا 
البنك المركزي الخاصة بطريقة احتساب فوائد القروض 
االقساط  استحقاق  عند  القرض  فائدة  تحسب   “ بان 
وتسدد معها “ وبهذا يقسم القسط الى قسمين قسم 
عن  القرض  اصل  رصيد  على  المستحقة  الفائدة  يسدد 
وتاريخ  قسط   كل  استحقاق  تاريخ  بين  الواقعة  الفترة 
اصل  من  جــزء  لتسديد  والباقي  سبقه  الــذي  القسط 
القرض وهكذا تتناقص الفائدة في كل قسط عن الذي 
سبقه  الن الرصيد يتناقص ويزداد الجزء الباقي للتسديد  
تناقص  بسبب  سبقه  الذي  القسط  عن  قسط  كل  من 
الفائدة ، وحيث ان البنك المركزي قد منح البنوك حرية 

تعديل اسعار الفائدة  بالزيادة او التخفيض فيورد البنك 
عادة االشارة الى ذلك في العقد ويوضح كيفية وشروط 
تطبيقه لذلك ويبين اثر ذلك على االقساط  ، وقد ذكرت 
ان بعض موظفي البنوك عند تخلف العميل عن تسديد 
ان  المحوسب  للنظام  يترك  االقساط  من  اكثر  او  قسط 
يضيف الفائدة غير المسددة على رصيد الحساب ليحتسب 
التالي  القسط  استحقاق  عند  فائدة  الرصيد  مع  عليها 
للعقد  القرض مركبة خالفا  فائدة رصيد  وهكذا  تصبح 
وتعليمات البنك المركزي  مما يتوجب على الخبير توضيح 
ذلك وفصل الفائدة المستحقة غير المسددة عن الرصيد 
واستخراج الفرق الناتج عن ذلك لصالح المقترض وبيان 
ان الفائدة المستحقة غير المسددة في حينها تعتبر دينا 
جديدا على المقترض تعالج حسب شروط العقد ان وجد 
معالجتها  امر  يترك  واال  مثال(  تأخير  )غرامة  شروط  لها 

للمحكمة .

ولالمانة اوضح ان معظم البنوك تفتح حسابات منفصلة 
لالقساط المستحقة غير المسددة  لكن اعتقد انها تخطئ 
عندما  تحسب على كامل قيمة االقساط  المستحقة فائدة 
الفائدة  سعر  الن  العقد  في  الواردة  الفائدة  بسعر  مركبة 
الواردة في العقد ال ينطبق اال على رصيد اصل القرض غير 
المسدد وال ينطبق على الفائدة المستحقة غير المسددة  . 
اما اخطاء بعض الخبراء على هذا النوع من القروض فهي 

اي  مدين  الجاري  الحساب  كما  القرض  مع  تعامله  في 
ان حساب القرض يغلق عند عدم تجديد العقد وفي هذه 
الحالة  يتوقف احتساب الفائدة العقدية عليه وهذا خطأ الن 
عقد القرض ينص ان المبلغ كذا بفائدة بمعدل كذا حتى 

البنوك  لدى  الشائعة  االخطاء  بعض  الى  السابق   العدد  في  تطرقت 
بالنسبة للتسهيالت االئتمانية التي تمنحها لعمالئها ثم تضطر الى اللجوء الى 
المحاكم لتحصيل مديونية بعض عمالئها الذين تتعثر حساباتهم  فيطلب 
احتساب  صحة  مدى  لبيان  المحاسبية  الخبرة  اجراء  عليهم  المدعى  محامو 
الفوائد والعموالت وبيان مدى التزام البنك بعقد التسهيالت وتعليمات البنك 

المركزي وبيان الرصيد النهائي وما الى ذلك

محمد صالح ملحس / محاسب قانوني

حول تقارير الخبرة في قضايا البنوك امام 
المحاكم(2)
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السداد التام  كما يخطئ بعض المحامين عندما  يفسرون 
المقترض  اعفاء  بانه  التسهيالت  على  الفائدة   “ “تعليق 
المتعثرة  التسهيالت  على  الفائدة  تعليق  الن  ذلك  منها  
لدى  البنوك هو اجراء تحفظي قبل البنوك وحسب تعليمات 
البنك المركزي حتى ال تحتسب هذه الفائدة ايرادا متحققا 
ضمن ارباحها الصافية التي تدفع عنها ضريبة وتوزع منها 

على المساهمين .

الفائدة – وتسمى احيانا   المتناقصة معجلة  القروض    - 2
على  القرض  قيمة  تقسم  –حيث  المخصومة  القروض 
مساويا  يكون  االقساط  مجموع  ان  اي  االقساط   عدد 
لقيمة القرض بدون الفائدة  وتحسب الفائدة متناقصة 
من  بالكامل  وتخصم  االقساط  استحقاق  تواريخ  حسب 
بعد  القيمة  صافي  المقترض  ويقبض  القرض  اصل 
المقترض عن سداد  تأخر  اذا  الحالة  الخصم  وفي هذه 
اي قسط  ال يجوز ان تحتسب عليه فائدة عقدية مركبه 
وانما يجب ان تعامل االقساط غير المسددة  كما يعامل 
القانون الكمبياالت المستحقة اي بالفائدة القانونية )%9( 

بسيطة مما يوجب على الخبراء االنتباه لذلك .

3 -  القروض الدوارة  وقد تسمى القروض المتجددة وهي 
منح المقترض سقف قرض متجدد يسدد على اقساط او 
دفعة واحدة ويجدد تلقائيا بعد كل تسديد وهذا النوع 
منها  كل  عقد  دراسة  الخبير  على  يتوجب  القروض  من 

معه  التعامل  طريقة  الى  يتوصل  حتى  فائقة  بعناية 
كقرض متناقص او حساب جاري مدين .

4 -  القروض مقطوعة الفائدة : وهذا النوع من القروض 
سعر  ويكون  السيارات   لتمويل  غالبا  البنوك  تستخدمه 
الفائدة  ولكن   )%5( او   )%4( ربما  منخفضا  فيه  الفائدة 
المدة  كامل  وعــن  القرض  قيمة  كامل  عن  تحسب 
بمعنى اذا كان القرض )20( ألف دينار لمدة )5( سنوات 
بفائدة )5%( يحسب البنك الفائدة بمعدل )5 بالمئة لمدة 
5سنوات اي )%25( فيصبح القرض )20000+5000( خمسة 
وعشرين الف دينار يوقع المقترض على انه قبض هذا 
متساوية  شهرية  اقساط   بسدادهعلى  ويلتزم  المبلغ 
السداد   عن  التأخر  حالة  في  وهنا   سنوات  خمس  لمدة 
المتأخرة  االقساط  على  عالية  فوائد  البنوك  تحتسب 
وتصبح الفائدة مركبة فال  بد من معالجة االمر من قبل 
الخبراء حسب ليس فقط العقد وتعليمات البنك المركزي 

وانما باعتقادي حسب القانون المدني . 

المركزي  تؤكد  البنك  الخبراء ان تعليمات  الزمالء  واذكر 
انه في حال تعثر حساب اية تسهيالت  تصبح االولوية عند 
استرداد او تحصيل اي مبلغ من المدينين في هذاالحساب 

الى تسديد اصل المديونية ثم بعد ذلك الفوائد .
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صحــــة المدقــــق

يومي  بشكل  العمل  في  مكتبك  إلى  جالسا  طوال  ساعات  قضاء  أن  المعروف  من 
يرهق ويضر صحتك، إال أن العلماء اكتشفوا أن خمس دقائق فقط سيرا على األقدام 

قد ُيبعد ،بعض المخاطر عنك.

فوائد المشي اليومي

المشي هو عبارة عن رياضة 
وهــي  وبــســيــطــة،  سهلة 
الرياّاضات  أنواع  أفضل  من 
لكونها  وذلــك  الجميع؛  لدى 
تحتاج  ال  فهي  ممتعة،  رياضة 
لألجهزة  وال  للمال 
حتى  وال  الحديثة، 
النوادي  في  لالشتراك 
الرياضية، ولرياضة المشي 
يتمكن  متعددة، حيث  فوائد 
وكبيرًا،ةشابًا  صغيرًا  الجميع 
وكهاًل، مريضًا وسليم الجسم من 
ممارستها، فهي أقل ما يقال عنها 
الجميع.  متناول  في  رياضة  أنها 
الفوائد  اليومي  المشي  فوائد 
اإلنفلونزا،  محاربة  الجسدياّة 
أعراض  من  وتقلاّل  والرشح، 
التخلاّص من  المتعبة.  الزكام 
تسبب  التي  السلبياّة  المشاعر 
تحريك  والقلق.  التوتر  لإلنسان 
كافة عضالت الجسم وتنشيطها.
ــرق  ــد عــضــالت الــبــطــن وح  ش
لمن  فيه،  المتراكمة  الدهون 
سمنة  مشكلة  مــن  يعانون 
الدهون  وتراكم  البطن 
امتصاص  لتعزيز  فيها. 
 ،D لفيتامين  الجسم 
أوقاتها  في  الشمس  ألشعة  والتعراّض  بالمشي  عليك 
التي  المرأة  أناّ  الدراسات  أثبتت  لها.  التعرض  المستحب 
لإلصابة  أقلاّ عرضًة  يومياً،  المشي  رياضة  بممارسة  تقوم 
عالمات  تأخير  الدموياّة.  الــدورة  تنشيط  الثدي.  بسرطان 
الشيخوخة عند األشخاص الذين يمارسونها باستمرار، كما 
الدم  تدفق  من  تزيد  ألناّها  الذاكرة  تحسين  في  وتساعد 

للدماغ. 
بالراحة  الشعور  على  األشخاص  تساعد  المشي  رياضة 
لياقته  من  ن  تحساّ فهي  والحيوية،  والنشاط  النفسية 
ثقة  أكثر  الخارجي،فتجعله  شكله  من  والتحسين  البدنية، 
بنفسه، باإلضافة إلى أن الشخص سيعود إلى منزله بنفسيٍة 
دة . فالبعض يرى أناّ رياضة المشي قد تصبح مملة  متجداّ

مع مرو .

الفئات  أكثر  أنهم  على  المكاتب  موظفي  تحديد  تم  وقد 
الجلوس  عن  الناجمة  الصحية  للمشاكل  عرضة  المهنية 
المستقر  الحياة  نمط  أن  حيث  انقطاع،  دون  من  الطويل 
واالكتئاب  السكري  بمرض  االصابة  مخاطر  من  يزيد  هذا 

والسمنة ومخاطر صحية أخرى.
ولمعرفة كيفية تأثير مختلف األنشطة على الموظفين قام 
الطبية  آنشوتز  كولورادو  جامعة  مركز  من  البحث  فريق 
ومعهد جونسون آند جونسون لألداء البشري بالتحقق من 

تأثير ثالث أنشطة متنوعة على 30 شخص.
وخضع المشاركون إلى عدد من االختبارات لتقييم حالتهم 
والشهية،  والمزاج  لديهم  الذاتي  اإلدراك  وطاقة  الصحية 
وفي التجربة األولى جلس المشاركون لمدة 6 ساعات على 

التوالي والسماح لهم فقط باستخدام الحمام.
وفي التجربة الثانية بدأوا يومهم بـ 30 دقيقة من المشي 
الثالثة فُطلب  التجربة  أما في  المعتدل داخل مكان ضيق، 
 5 لمدة  قصيرة  مشي  بفواصل  القيام  المشاركين  من 

دقائق كل ساعة.
وراقب الباحثون مستويات هرمون التوتر لديهم وحالتهم 
حيث  اليوم،  طوال  والشهية  والتعب  والطاقة  المزاجية 
كشفت التجارب أن أفضل النتائج ُسجاّلت في التجربة الثالثة 
دقائق   5 يدوم  الذي  القصير  النشاط  بحصص  المتعلقة 

فقط.
من  تخفض  القصيرة  األنشطة  تلك  أن  الباحثون   ووجد 
مستويات  في  وتزيد  الشهية   على  وتأثر  بالتعب  الشعور 
الطاقة طوال يوم العمل، إال أنه لم تكن هناك فروق في 
درجات االختبارات المعرفية سواء عند الجلوس طول اليوم 

أو المشي في أثناء اليوم.
المساعد  والمؤسس  الدراسة  مؤلف  غروبل  جاك  ويقول 
هذه  إن  البشري  لــألداء  جونسون  آند  جونسون  لمعهد 
النتائج تشير إلى أن “ القليل من النشاط ُمقسم خالل اليوم 

يعتبر طريقة سهلة وبسيطة لتحسين الصحة«.
وأضاف بأنه على الرغم من أن الدراسة كانت قصيرة المدى 
واستجابته  المتطوع  تصورات  على  العتمادها  ومحدودة 
“الحركة  أن  تؤكد  النتائج  أن  الواضح  من  أنه  إال  للتجربة، 
فإن  لذلك  األحوال”  كل  في  األوضاع  تحسين  في  تساعد 
ساعة  كل  بدني  بمجهود  للقيام  دقائق  خمس  تخصيص 
يعد من األعمال المفيدة للصحة والتي تؤثر بشكل إيجابي 

على الطاقة واالنتاجية.
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جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين
 تعقد ورشة عمل حول اوراق العمل

العمل” حيث حاضر  اوراق  االردنيين على مدار عدة اسابيع ورشة بعنوان”  القانونيين  المحاسبين  عقدت جمعية 
بها الدكتور حسام عبداللطيف، حيث تناولت الدورة عدة مواضيع ،وقد شارك في هذه الدورة عدد من المحاسبين 

القانونيين.

الخرابشه يفتتح امتحانات مهنة
 المحاسبة القانونية دورة ايلول2017

التي  القانونية  المحاسبة  مهنة  امتحانات  عقدت 
تعدها لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة 
المحاسبةالقانونية والتي يرأسها عطوفة الدكتور عبد 
االمتحان  المحاسبةويشتمل  ديوان  رئيس  الخرابشه 
التشريعات  في  االولــى  الورقة  تقدم  ورقتين   على 
المحاسبية  النظرية  حول  الثانيه  والورقة  االردنية 

ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية.

ويعقد االمتحان ثالث مرات  في السنة والمعلوم ان 
االردن  في  القانوني  المحاسب  ترخيص  شروط  من 
اجتياز امتحان المهنة، المذكور قبل التقدم للترخيص.

نشاطات الجمعية
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الجمعية تعقد يوما علميا محاسبيا
بعنوان بيئة االعمال الواقع والتحديات

تكريمات اليوم العلمي

بيئة  بعنوان  محاسبيا  علميا  يوما  اجلمعية  عقدت 
عام  مراقب  عطوفة  برعاية  والتحديات  –الواقع  االعمال 
والشركة  العربي  البنك  و  نزهه  رمزي  االستاذ  الشركات 
بتاريخ  املريديان  الفرنسية  كراعي ذهبي في فندق  االردنية 

.٢٠١7/9/١٦

 وقد حاضر في هذا اليوم العلمي االستاذ حامت القواسمي 
رئيس اجلمعية وقدم ورقتي عمل بعنوان الشركات العائلية 
القدرات  بناء  بعنوان  الثانية  والورقة  والتحديات  الفرص   -
عضو  فكان  الثاني  احملاضر   واما  االدارية  املهارات  وتنمية 
عمل  ورقة  وقدم  حلتم  ابو  عماد  االستاذ  االدارة  مجلس 
)معياري  املالية  القوائم  وتوحيد  االعمال  اندماج  بعنوان 

التقارير املالية الدولية رقم 3 و ١٠ (.

اما احملاضر الثالث فكان املدير التنفيذي للتدقيق الداخلي   
الداخلي  التدقيق  جمعية  ورئيس  البوتاس   شركة  في 
خالل  من  حتدث  وقد  الشوا  هشام  االستاذ   IIAJ االردنية 
ورقة العمل التي قدمها عن التدقيق الداخلي ، حضر  هذه 
لدى  والعاملني  القانونيني  احملاسبني  الزمالء  من  عدد  الدورة 
مراقبة  )دائرة  الرسمية  اجلهات  في  والعاملني  مكاتبهم 
الشركات،البنك املركزي االردني،البنك العربي،بنك االسكان 

شركة  للتامني،  الفرنسية  االردنية  اوفتك،الشركة  ،شركة 

تكرمي  مت  العلمي  اليوم  نهاية  وفي   GMS وشركة  اجلبالي 

البنك  الذهبي  الراعي  و  الشركات  عام  مراقب  عطوفة 

العربي والراعي الذهبي الشركة االردنية الفرنسية للتامني 

ابو  )االستاذ حامت القواسمي،االستاذ عماد  وتكرمي احملاضرين 

حلتم،االستاذ هشام الشوا( ومت تكرمي شركة لقطات خلدمات 

ومت  للمشاركني  هدايا  لتقدميها  نظرا  والطباعة  التصميم 

مديرة  العطاري  سهير  السيدة  اجلمعية  موظفي  تكرمي 

اجلمعية واالنسة  لينا زرافيلي مسؤولة العمليات والسيد 

زغلول زغلول جلهودهم املتواصلة للجمعية.

البنك العربيعطوفة مراقب عام الشركات

نشاطات الجمعية
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الشركة األردنية الفرنسية للتأمين

االستاذ هشام الشوا

االستاذ حاتم القواسمي

شركة لقطات لخدمات التصميم والطباعة

االستاذ عماد أبو حلتم

السيد زغلول زغلول

وتم تكريم السيدة سهير العطاري مديرة الجمعية،
 واالنسة لينا زرافيلي مسؤولة العمليات 



44
العدد 115-116 أيلول 2017

نشاطات الجمعية

اعالن نتائج امتحان مهنة المحاسبة القـانـــونيـة
لـدورة أيـــــار2017

خرابشه  عبد  الدكتور  المحاسبة  ديوان  رئيس   أعلن 
عن  المنبثقة  االمتحان  لجنة   / الترخيص  لجنة  رئيس 
السبت  يوم  القانونية  المحاسبة  لمهنة  العليا  الهيئة 
الموافق 2017/6/10 بحضور أعضاء اللجنة نتائج امتحان 
مهنة المحاسبة القانونية الذي عقد خالل شهر أيار2017 

في الجامعة األردنية .

في  لالمتحان  المتقدمين  عدد  إن  الخرابشة  وقــال 
األولى)47(  للورقة  تقدم  حيث  الورقتين)106(متقدمًا 
متقدمًا وللورقة الثانية )59(متقدمًا ، وبلغ عدد الناجحين 
)30(متقدمًا من مجموع الورقتين أي ما نسبته)%28,3 ( 

مبينا أن عالمة النجاح في الورقتين حددت ب ) %65(.

وأضاف الخرابشة أن عدد الناجحين في الورقة األولى 
)القوانين والتشريعات( )17( ناجحًا اي ما نسبته )%36(   
في حين بلغ عدد الناجحين في الورقة الثانية )المحاسبة 
والتدقيق ()13( ناجحًا  اي ما نسبته )22%( ، موضحًا أن 
لجنة  أعضاء  من  عليها  المصادقة  تمت  االمتحان  نتائج 
المحاسبة  لمهنة  العليا  الهيئة  عن  المنبثقة  الترخيص 

القانونية.

في  مرات  ثالث  يعقد  االمتحان  أن  الخرابشة  وأوضح 
السنة حيث يعمل على رفد القوى البشرية المهنية في 
المملكة بعناصر جديدة ذات كفاءة مهنية عالية يحتاجها 
قاعدة  وتوسيع  األعمال  تطور  نتيجة  الوطني  االقتصاد 
عمل المحاسبين القانونيين ، مشيرا أن هذا االمتحان هو 
امتحان شامل وعلى مستوى عال من المهنية والحرفية 
وال يقل مستواه عن مستوى االمتحانات المهنية العالمية 

في الدول المتقدمة األخرى.

بإجراء  قامت  الترخيص  لجنة  أن  الخرابشة  وبين 
أساتذة  بمشاركة  االمتحان  هذا  لعقد  الالزمة  الترتيبات 
مهنيين  قانونيين  ومحاسبين  متميزين  أكاديميين 
أن  مضيفًا  الطيبة  والسمعة  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من 
مثمنا   ، ومصداقية  ونزاهة  شفافية  بكل  تم  االمتحان 
دور جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين التي تقوم 
بدورها في تكثيف وتنويع الدورات التعليمية والتدريبية 
بما ينعكس ايجابًا على نتائج االمتحان وتطوير المهنة 

في المملكة.

لم  الذين  للمتقدمين  ومتمنيًا  للناجحين  مباركًا 
يحالفهم الحظ االستعداد األفضل والنجاح في االمتحان 

القادم.

والناجحون في الورقة األولى هم:

80احمد اسامه محمد محمد
79عمر محمد ضياء الدين زعيتر
77اسامه محمود حرب الشوابكه

77حمدي وليد حمدي السمان
74سائد حسن حسين حسان

73المنتصر رضا عبد النبي الضالعين
73صهيب يوسف عبد الرحيم دغمش

71ديانا جمال عبد الوهاب خرما
71وليد حميد توفيق تهتموني

71رامي عمرو محمد القيق
70بهاء بدر محمد الشيخ عبد الرحيم

69عطا رياض عطا عريقات
68نهى حسني محمد الغبيش

66عبد الرحيم محمود احمد عبد حسن
65معن خيري صالح ابو هنيه

65مهند محمد سالم البقور
65احمد محمد جودات ابو سعيده

أما الناجحون في الورقة الثانية فهم : 

76عمر جمال انطون قالنزي
74احمد محمد مصطفى غنيم
74عمر احمد محمد الطوباسي
71تامر سالمه ابراهيم الشول

69احمد فتحي عبد اهلل شتيوي
68فيصل اسماعيل موسى يوسف

67ديما زهير محمود االفغاني
66حسين عبد الكريم محمد صالح

65احسان حابس محمد حتامله
65حمزة احمد مصطفى ابو رمان

65حمزه عطيه عبداهلل عطيه
65عدي علي احمد الخرابشه

65محمد راشد محمود شخاتره
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عقد دورة تدريبية بعنوان
التعديالت على قانون ضريبة المبيعات-إرشادات تعبئة 

إقرار ضريبة المبيعات و اإلقرار المعدل

عقدت الجمعية  دورة تدريبية بعنوان التعديالت على قانون ضريبة المبيعات- إرشادات تعبئة إقرار ضريبة المبيعات 
و اإلقرار المعدل وقد حاضر بها االستاذ اكثم بطارسه حيث تناول المحاضر التعديالت على قانون ضريبة المبيعات 
وتطرق الى كيفية تعبئة االقرار الضريبي ، حضر  هذه الدورة عدد من الزمالء المحاسبين القانونيين والعاملين لدى 

مكاتبهم.

المحاسبين  جمعية  ادارة  مجلس  قام 
القانونيين االردنيين بارسال تعميم الى 
الزميالت والزمالء والذي يؤكد من خالله 
علىضرورة الحصول على نسخة مصدقة 
من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي تم 
بموجبه انتخابكم مدقق حسابات لهذه 
تدقيق  عملية  اية  قبول  قبل  الشركة 
تم  الذي  التـأسيس  عقد  من  نسخة  او 
للشركات  حسابات  مدقق  به  انتخابكم 
بعملية  القيام  ان  حيث  حديثًا  المسجلة 
التدقيق دون توفر ذلك تشكل مخالفة 
كما  المهني  السلوك  ولقواعد  للمعايير 
تحدد  التي  التدقيق  اتفاقية  توقيع  ان 
المهام والواجبات واالتعاب هي االساس 
مع  الحسابات  مدقق  حقوق  لحماية 

العميل.
كتاب  بتقديم  والزمالء  الزميالت  احد  قيام  حال  وفي 
اعتذار لشركة سبق وان قامت بانتخابه مدقق حسابات 
لها وسجلت اسمه في محضر اجتماعها ولكنها لم تتصل 

به ، عليه أن يكون حريصًا بعدم توقيع 
تزويده  يتم  أن  بعد  اال  االعتذار  كتاب 
اجتماع  محضر  من  مصدقة  بنسخة 
تسميته  فيه  تم  الــذي  العامة  الهيئة 
مدقق ، وشهادة تسجيل الشركة وكتاب 
قبل  مــن  موقع  الشركة  مــن  رسمي 
وممهورًا  عنها  بالتوقيع  المفوضين 
الرسمي يطلب منه فيه  الشركة  بخاتم 
الطلب  هذا  اسباب  توضيح  مع  االعتذار 
وذلك لتجنب أن يتهم الزميل بالتقصير 
وتحميله  تقريره  ــدار  اص في  والتأخر 

مسؤولية جزائية وحقوقية. 
الزميالت  االدارة  مجلس  ــد  اك كما 
الشركات  مراجعة  بــضــرورة  والــزمــالء 
اعتذار  كتاب  تقديم  قبل  الجمعية 
في  للجمعية  المالية  الحقوق  لتحصيل 
حال وجود غرامات مالية على الشركة استنادًا لنص المادة 
المحاسبة  مهنة  تنظيم  قانون  من  ج(  فقرة   30( رقم 

القانونية.

تدقيق حسابات الشركات أو تقديم اعتذار عن التدقيق
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عقد دورة تدريبية بعنوان معيار المحاسبة الدولي رقم 
(38)-االصول غير الملموسة

المحاســبين  جمعيــة  عقــدت 

القانونييــن االردنيين دورة تدريبية 

بعنوان معيار المحاسبة الدولي رقم 

)38(-االصــول غيــر الملموســة على 

مــدار يومين وقد حاضــر بها الزميل  

ســتيف كرادشــه وقــد حضــر  هذه 

الدورة عدد من الزمالء المحاســبين 

القانونيين والعاملين لدى مكاتبهم.

قامت جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين بالمشاركة 
فــي محاضرة حــال البيئة فــي االردن )انجــازات وتحديات ( 
التي عقدت في مؤسســة عبد الحميد شومان حيث تم القاء 
الضــوء على تحديات محلية واقليمية وعالمية عديدة ، وتم 
تقديــم نظرة معمقــة على حال كوكــب األرض ، االحتباس 

الحراري ، الطاقة المتجددة ، التنمية المستدامة وغيرها .

حيث اشــتملت المحاضرة على كلمــة رئيس مجلس ادارة 
المنتدى العربي للبيئة والتنمية د. عدنان بدران ، والرئيسة 
التنفيذية لمؤسســة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية ، 

ووزير البيئة د.ياسين الخياط.

شاركت جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين
بمحاضرة حول حال البيئة في االردن

تبـــادل التهاني 
بمناسبة حلول 
عيـداألضحى 
المبــــــــارك

الزميالت  مــن  ــدد  ع حضر 
الجمعية  واصدقاء  والزمالء 
لتبادل  بمناسبة عيد االضحى 
الجمعية  مقر  في  المبارك 

بتاريخ 2017/9/10.
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يوم  االردنيين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  قامت 
االليات  بعنوان  دورة  بعقد   2017/8/17 الخميس 
الدكتور  بها  حاضر  حيث  الزكاة  احتساب  في  الحديثة 
الفقه  في  متخصص  محاضر  الخليفي وهو  ريــاض 
اهمها  محاور  عدة  الى  المحاضر  تطرق  وقد  واالصول 
اسئلة استكشافية حول واقع محاسبة الزكاة المعاصرة 
زكاة  لحساب  الخمس  الخطوات  حول  الثاني  والمحور 
حول  كــان  الثالث  المحور  امــا  المعاصرة  الشركات 
التطبيقات العملية لمحاسبة الزكاة المعاصرة وقد حضر 
القانونيين  المحاسبين  الزمالء  من  عدد  الدورة  هذه 

والعاملين لدى مكاتبهم والمهتمين في هذا المجال.

جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين
دورة اآلليات الحديثة في احتساب الزكاة

نهنيء الزميل
 أسعد أبو عامر

 بمناسبة أداءه فريضة الحج
تقبل اهلل الطاعات

نهنيء الزميل
 د. عبد الحميد أبو صقري
 بمناسبة أداءه فريضة الحج

تقبل اهلل الطاعات

نهنيء الزميل
 أحمد أبو عمرو

 بمناسبة أداءه فريضة الحج
تقبل اهلل الطاعات

نهنيء الزميل
 يوسف الحسني

 بمناسبة أداءه فريضة الحج
تقبل اهلل الطاعات

نهنيء الزميل
 خالد أبو دهيم

 بمناسبة أداءه فريضة الحج
تقبل اهلل الطاعات

نهنيء الزميل
أحمد العلمي
 بمناسبة سالمته 

أدام اهلل عليكم الصحة
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: وعليه  االخر..  وجود  دون  الأحدها  معنى  ال  متالزمة  �سفات  كلها  واملوت،  احلياة  والنور،  الظالم  وال�سر،  اخلري  دائما،  ونقي�سه  �سيء  كل  اجتماع  احلياه..  �سنة  اإنها 

يتقدم رئي�س واع�ساء جمل�س االدارة واع�ساء الهيئةالعامة وادارة اجلمعية
 بالتعـــازي احلــــارة الــــى الزمــــالء

ال���زم���اء اب���راه���ي���م ح��م��وده،ف��ه��د 
ب�������وف�������اة وال������ده������مح�������م�������وده،حم�������م�������د ح������م������وده 

ب���������وف���������اة وال�����������دهال���زم���ي���ل حم��م��د ح�����س��ن ع��ب��د رب��ه
ب�����������وف�����������اة ع����م����هال�����زم�����ي�����ل ن���������س����ال ال�������س���و����ص
ب���������وف���������اة وال�����������دهال����زم����ي����ل اح����م����د اب������و احل��م�����ص
ب���������وف���������اة وال�����������دهال�����زم�����ي�����ل ������س�����ام�����ي ح���ب���اي���ب���ه

ب���������وف���������اة وال�����������دهال��������زم��������ي��������ل وائ����������������ل ع�������ان 
ب���������وف���������اة ج�����دت�����هال������زم������ي������ل ن������������زار ����س���ع���ي���ف���ان

داعني املولى تعالى ان يتغمدهم بوا�سع رحمته وان ي�سكنهم ف�سيح جنانه

نهنيء الزميل
 عساف العساف

 بمناسبة ترفيعه الى رتبة 
عقيــد فــي القوات المســلحة

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك

نهنيء الزميل 
راضي مي بمناسبة ترقيته 
إلى  رئيس قسم إجازة قرارات 

في مديرية النشاط الصناعي 
دائرة الضريبة
ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك

نهنيء الزميل
 اسامه كمال بمناسبة حصوله 

على درجة الماجستير في المحاسبة 
بتقدير امتياز ونجاح إبنه في الثانوية العامة

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك

نهنيء الزميل
 حسام رحال

بمناسبة عقد قران إبنه
صهيب 
ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك

نهنيء الزميلة
 انتصار الكايد  

بمناسبة خطوبة ابنتها
 أسيل العبابنة

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك

نهنيء الزميل 
معتصم كليب 

بمناسبة حصوله على درجة
 الدكتوراه في المحاسبة

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك

ينعي رئي�ص 
واع�ساء جمل�ص االدارة

واع�ساء الهيئة العامة وموظفي اجلمعية
 ال���زمي������ل

ها�ســــم ال�سيــــوف
���س��ائ��ل��ني امل���ول���ى ت��ع��ال��ى ان 
ي��ت��غ��م��ده ب���وا����س���ع رح��م��ت��ه 
وي�����س��ك��ن��ه ف�����س��ي��ح ج��ن��ان��ه


