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إفتتاحيــة العــدد

عمران التالوي

رئيس التحرير 

إفتتاحيــة العــدد

منذ أن صدر قانون الضريبة المعدل المثير للجدل بادرت الجمعية، ومن 
موقع مسؤوليتها المهنية كونها بيت خبرة في هذه المجال في توضيح نتائج 

وتحفيز  الوطني  االقتصاد  على  لمواده  السلبية  واآلثار  القانون  هذا  تطبيق 
االستثمار،خاصة في ظل الركود الذي تعاني منه القطاعات االقتصادية.

االقتصادية  المدني  المجتمع  القانون على مؤسسات  الحكومة مشروع  طرحت 
لمناقشته مع اصحاب القرار ومن خالل اللقاءات و الندوات التي نظمتها مؤسسات 

التجارة والندوة  الصناعة و غرف  المهني االقتصادية وشمل ذلك غرف  المجتمع 
ضريبة  عام  مدير  عطوفة  بحضور  القانونيين  المحاسبيين  جمعية  نظمتها  التي 

القانون والتعديالت  إيجابيات وسلبيات مواد هذا  المبيعات وتم مناقشة  الدخل و 
المقترحة.

إن اإلطار العام ألي تشريع اقتصادي من الضروري أن يراعي تحفيز االستثمار ويدعم 
قطاعات اقتصادية معينة بجانب الهدف الرئيسي من إصدار هذا التشريع ،وأن حجم ردة 

الفعل التي جاءت على هذا القانون كانت بسبب المواد الجدلية التي تضمنها القانون 
إضافه إلى ما سبق ذلك من قرارات أدت الى زيادة نسب ضريبة المبيعات على كثير من 

السلع  ورفع الدعم عن سلع أخرى ، والتي أدت إلى زيادة األسعار.
كون  الدخل  ضريبة  قانون  على  المبيعات  ضريبية  قانون  تغول  عدم  الضروري  من  إن 

في  قدرتهم  على  ويؤثر  الفقراء،  جيوب  على  عبئًا ضريبيًا  يشكل  المبيعات  قانون ضريبة 
الدخل  قانون ضريبة  يراعي  أن  بدل  األموال  دوران  و  السوق  عمل  بآلية  األخالل  و  اإلنفاق 

التكليف الضريبي والمقدرَه على الدفع من خالل زيادة الشرائح الضريبية على اصحاب الدخول 
المرتفعه وفقًا للدستور.

كما أن تفعيل المواد القانونية بما في ذلك الماده 23 من قانون ضريبة الدخل التي لم تعِط 
العنايه الالزمة في التطبيق مما حرم الخزينة من مستحقات ضريبيه بمبالغ كبيره.

إن عينَه اإلقرارات الضريبية التي قبلت لسنَه 2016 تجاوزت ما نسبته 80% في حين أن كثير من 
الماده 23 كونها لم تتضمن حسابات أصولية مدققه وفقًا  المقبولة خالفت نص  اإلقرارات  هذه 

وينطبق هذا  المكلفين  كبيرَه من  لفئَه  تهرب ضريبي  إلى  أدت  المخالفة  الدولية، وهذه  للمعايير 
أيضًا على اإلقرارات التي لم تقبل بالعينة والتي تم اعتماد حساباتها دون التأكد من أنها مدققه من 

محاسب قانوني.
لقد أوضحنا في أكثر من موقع حجم األموال الضائعة على الخزينة نتيجة ذلك أنها  من ضمن مسؤوليات 

دائرة ضريبة الدخل وديوان المحاسبة .
إن مناقَشه أي تشريع ضريبي مع منظمات المجتمع المدني االقتصادية والنظر إليه من الجهة المقابلَه)كما 

يراه المستثمر( بجانب نظرة الحكوَمه لمواد هذا القانون كمواد تحصيلة هو إجراء تكاملي لقوانين تشريعيَه 
تخدم االقتصاد الوطني والخزينة.

واللــــــــه ولي التــــوفيــق

االقتصاد األردني و قانون الضريبة 
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تدقيـــق

ناقشت في غير مرة مفهوم الحاكمية الرشيدة، سواء من حيث التطور 
 ،”stakeholders« أو من حيث األثر المترتب عن كفاءة األداء تجاه ذوي العالقة
وعلى الرغم من ارتباط مفهوم الحاكمية بمنظومة من اإلجراءات ومستوى من 
الشفافية، إال أن اإلذعان لمنظومة اإلجراءات والضوابط التي تحد من االنحرافات 
ال يأتي وليد توافر األنظمة بذاتها بل يتخطاه إلى ضرورة وجود متابعة ورقابة 

حيادية نزيهة وفعالة تضمن سالمة التطبيق وتحديث اإلجراءات.

لجان التدقيق ركن الحاكمية المؤسسية األساس

أن  يجب  الذي  المهم  بالدور  تنادي  التي  االتجاهات  برزت 
التنفيذيين في وضع  اإلدارة غير  به أعضاء مجالس  يطلع 
وإقرار الضوابط ونظم الضبط والرقابة الداخلية والتقييم 
المستمر للمخاطر فيما يرتبط بالتحكم بنطاق وصالحيات 
الحثيث  والتوجيه  المتابعة  ومستوى  اإلدارية  الممارسات 
إلدارة الشركات، ودعمت بعض التوجهات صياغة هذا الدور 
الخارجي  والمدقق  الداخلي  المدقق  بين  رقابية  كحلقة 

وأصطلح عليه بما يعرف بلجان التدقيق.
للطابع  المتخذة  التدقيق  لجان  مهام  تتمحور  حيث 

الرقابي حيال كل مما يلي:
1. الحصول على تأكيدات بعدم وجود أية حاالت إخالل في 

القوانين.
2. مراقبة مدى التقيد بسياسات الشركة ونظامها الداخلي.
يجب  التي  التقارير  حول  والمدقق  اإلدارة  مناقشة   .3

تقديمها للجهات الرقابية والحكومية.
مقامة  قانونية  قضايا  بأية  القانونية  الدائرة  مناقشة   .4
ضد الشركة ولها أثر جوهري على البيانات المالية ونتائج 

األعمال واستمرارية الشركة أو على مدى التزامها .
وتتشعب التعريفات المعبرة عن صيغة لجان التدقيق في 
مجالس اإلدارة لتضم أنها  تتمثل في مجموعة مكونة من 
عدد من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ) غير تنفيذيين(  
من ذوي الخبرة واإللمام المالي والمحاسبي تمتلك السلطة 
التدقيق  مكاتب  تأهيل  أسس  بمراجعة  للقيام  الكافية 
تعيين  وأســس  للتعيين  والمرشحة  المستقلة  الخارجي 
ونتائج  التدقيق  خطة  من  كل  ومراجعة  الخارجي  المدقق 
إلى مجلس  رفعها  المالية قبل  القوائم  التدقيق ومراجعة 
الرقابة  نظام  مراجعة  على  مهامها  وتشتمل  كما  اإلدارة، 
الداخلي، ومراجعة مراجعة التغيرات بالسياسات المحاسبية 

بين  وصل  كحلقة  تعمل  أن  و  وغيرها  تطبيقها  طرق  أو 
مدقق الحسابات الخارجي وبين مجلس اإلدارة.

لما كان مفهوم االستقاللية من أبرز العناصر التي يتمحور 
الدور الملقى على عاتق هذه اللجان حياله برزت الكثير من 
المؤشرات التي يستدل منها على تحقق شرط االستقاللية 
وبما  اللجان  هذه  لعضوية  ترشيحه  الممكن  العضو  في 
يتضمن مجموعة من التأكيدات السلبية حيال كل مما يأتي: 
التي هو عضو لجنة  الشركة  1. وجود عالقة وظيفية لدى 
السنة  في  لها  التابعة  الشركات  إحدى  أو  فيها  تدقيق 

الحالية أو السنوات الثالث السابقة.
هو  التي  الشركة  من  تعويضات  أو  مكافئات  أي  قبول   .2
لها  التابعة  الشركات  إحدى  أو  فيها  تدقيق  لجنة  عضو 
التعويضات  عن  تزيد  السابقة  المالية  السنة  خــالل 

المتحققة بنتيجة عضويته في مجلس اإلدارة.
3. أن أحد أفراد عائلته المباشرين موظفًا ضمن مستويات 
اإلدارة التنفيذية لدى الشركة أو إحدى الشركات التابعة 

لها.
4. أن يكون شريكًا أو من حملة األسهم المسيطرين أو أن 
يكون مديرًا تنفيذيًا ألحد مؤسسات األعمال التي تحقق 
لها معامالت مع الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها 
الموحدة   اإليــرادات  إجمالي  من   )5%  ( عن  تزيد  بنسبة 
للسنة المالية التي هو عضة لجنة تدقيق خاللها أو خالل 

السنوات الثالث السابقة.
5. أن يكون موظفًا بوظيفة تنفيذية لمؤسسة أخرى والتي 
لجنة  التي هو عضو  الشركة  التنفيذيين في  أحد  يعمل 

تدقيق فيها بلجنة التعويضات لديها.
معهد  من  كــاًل  توجهات  تحمل  التي  التوصيات  وتعد 

مراد عبد الكريم / محاسب قانوني
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المحاسبين  وجمعية  األمريكي،  القانونيين  المحاسبين 
ومعهد  األمريكي  الماليين  المديرين  ومعهد  األمريكية 
المدققين الداخليين األمريكي ومعهد المحاسبين اإلداريين 

األمريكي حيال متطلبات زيادة فعالية لجان التدقيق.
المثيرة للجدل حيث تضمنت كل مما  التوصيات  ابرز   

يلي:
وسلطة 	  مالية  مصادر  تمتلك  أن  التدقيق  لجان  على 

لتنفذ مسؤولياتها.
اإلدارة 	  تقييم  بمراجعة  تقوم  أن  التدقيق  لجان  على 

حول استقاللية المدقق الخارجي.
على هيئة األوراق المالية إلزام الشركات بتشكيل لجان 	 

تدقيق مكونة من أعضاء مستقلين عن اإلدارة.
على هيئة األوراق المالية أن تطلب من لجان التدقيق 	 

إصدار تقرير تصف فيه مسؤولياتها ونشاطاتها خالل 
العام ضمن التقرير السنوي للشركة.

على لجان التدقيق أن تضع دلياًل مكتوبًا يوضح مهامها 	 
وأهدافها. 

ومسؤوليات  لمهام  المحددة  التوصيات  أبرز  أن  كما 
لجان التدقيق تضمنت:

1. مناقشة كفاية برنامج التدقيق المدقق الداخلي، ومدى 
التدقيق  العاملين في  الشركةوكفاية  االلتزام بسياسات 
التدقيق  وتقارير  المخاطر،  بيئة  تقييم  وتقرير  الداخلي، 

والتحقيق حيال وجود غش أوتالعب.
نظام  فعالية  مستوى  حول  الداخلي  المدقق  مناقشة   .2

الرقابة الداخلي.
لتنفيذ  المناسبة  اإلداريــة  اإلجــراءات  اتخاذ  من  التأكد   .3

توصيات المدققين الداخليين.
المدقق  ترشيح  حول  اإلدارة  لمجلس  التوصيات  تقديم   .4

الخارجي ومراجعة أجوره المقترحة.
قبل  التدقيق  نطاق  حول  الخارجي  المدققين  مناقشة   .5
قد  التي  العوامل  ومناقشة  إجراءاته،  بتنفيذ  المباشرة 
قد  التي  المشكالت  وطبيعة  استقالليتهم،  من  تضعف 

تصادفهم في عملهم.
أعمالهم،  نتائج  حيال  الخارجيين  المدققين  مناقشة   .6
مالحظات  تبليغ  وكتب  الهامة،  التدقيق  مسائل  وحيال 
الدعاوى  على  تشتمل  قضايا  وأية  التدقيق،  وتأكيدات 
والمطلوبات الطارئة والتغيرات في التقديرات المحاسبية 

وأسس إعداد وعرض البيانات المالية.
الجودة  المرتبطة بأنظمة رقابة  التدقيق  7. مراجعة نتائج 

لدى مكتب التدقيق.

8. االستفسار حول القضايا الهامة التي ترفع ضد المدقق 
من قبل هيئة األوراق المالية.

السنوية  اإلداريةوالمالية  التقارير  وفحص  مراجعة   .9
والمرحلية.

المستخدمة  المحاسبية  والسياسات  المبادئ  فحص   .10
والتغيرات الهامة التي حدثت فيها خالل السنة المالية.

ولعل الدور الهام والمتنامي للجان التدقيق استوجب تثبيت 
إفادة لجنة التدقيق ضمن تقرير محدد األركان موجه إلى 
ذوي  من  األطراف  و/أو  العامة  الهيئة  و/أو  اإلدارة  مجلس 

العالقة وبما يتضمن اإلفصاح عن كل مما يأتي:
1. أن لجان التدقيق قامت بمراجعة القوائم المالية المدققة 

ومناقشتها مع اإلدارة
الحسابات  مدقق  بمناقشة  قامت  التدقيق  لجان  أن   .2
حيالها  الرأي  إبداء  يقع  التي  الموضوعات  حول  الخارجي 
والمتضمنة  الخارجي  الحسابات  مدقق  مسؤولية  ضمن 

كل مما يأتي:
1. السياسات المحاسبية الهامة.

2. التقديرات والتخمينات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة. 
3. تعديالت التدقيق الهامة.

4. االختالف مع اإلدارة.
5. المصاعب التي واجهتم أثناء القيام بمهام التدقيق في 

الشركة.
المدقق  مع  اإلدارة  ناقشتها  التي  الهامة  الموضوعات   .6

الخارجي قبل اإلبقاء عليه للسنة التالية.
3. أن لجان التدقيق استلمت فيما يتصل باالستقاللية من 
مما  كل  على  المشتمل  الخطي  اإلفصاح  الخارجي  المدقق 

يأتي:
استقاللية  مع  تتضارب  الشركة  وبين  بينه  عالقة  أي   .1

المدقق.
2.   أنه في حكم المدقق المهني، يتمتع باالستقاللية.

لجان  مع  استقالليته كمدقق  مناقشة  يمانع من  ال  3.  أنه 
التدقيق.

في  فعالية  األكثر  الصيغ  من  التدقيق  لجان  تعد  ختامًا؛ 
أيدي كل من صناديق االستثمار والشركات القابضة لغايات 
و/ بها  المستثمر  الشركات  أمور  سير  سالمة  من  التحقق 

أو المسيطر عليها، مما يقتضى منها بذل مستوى مرتفع 
من العناية للتحقق من مدى كفاءة أعضاء مجالس اإلدارة 
لجان  عضوية  إلى  ضمهم  ليتم  عنها  بالنيابة  المسميين 
التدقيق سواء من حيث التخصصية أو من حيث االستقاللية، 
الجهات  مع  والتنسيق  المتابعة  على  القدرة  حيث  من  أو 

الرقابية الداخلية والخارجية واإلدارة.
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الممارس  القانوني  المحاسب  تعتبر خدمات 
أتعاب  وتمثل  خدمية،  سلعة  التدقيق  ألعمال 
لمكاتب  رئيسي  إيراد  مصدر  التدقيق  عمليات 
أو  مكتب  لدى  االيرادات  تعظيم  أن  كما  التدقيق، 
شركة تدقيق  الحسابات من أهم االهداف المطلوب 
تحقيقها، وفي المقابل تعتبر أتعاب التدقيق عبء 
مالي إضافي على االطراف الخاضعة للتدقيق والتي 
هذه  تفوق  منافع  على  الحصول  الى  دوما  تسعى 
أعمال  مقابل  عليها  المتحققة  األتعاب  او  األعباء 

التدقيق.

أتعاب التدقيق وااللتزام باخالقيات مهنة المحاسبة القانونية

لذلك فإن تحديد أتعاب التدقيق مسألة تفاوضية تعتمد 
على مجموعة متغيرات تواجه كال من المدقق وعميله معا. 

كما يوجد تفاوت نسبي في جودة أعمال مكاتب التدقيق 
في المملكة األردنية الهاشمية، فهنالك العديد منها تؤدي 
وبحسب  مرتفعة  وحرفية  بمهنية  ملتزمة  التدقيق  مهام 
والتعليمات،  واالنظمة  والقوانين  الدولية  التدقيق  معايير 
يكونوا  قد  المدققين  من  قليلة  فئة  هناك  المقابل  وفي 
ذات  والتشريعات  بالمعايير  االلتزام  عن  نسبيا  بعيدين 
العالقة، مما ينعكس سلبا على جودة التدقيق والمستوى 
سلوك  فان   ، ذلك  على  عالوة  التدقيق،  لصناعة  المهني 
السعرية  بالمنافسة  يتعلق  فيما  الموضوعي  غير  البعض 
على اسس غير مدروسة و تقديم خدمات اضافية للعمالء 
جدوى  دراسات  اعداد  أو  الضريبية  الحسابات  تسوية  مثل 
محملة على سعر خدمات التدقيق تعمل على تقليال لمنافع 
على سوق  تؤثر سلبًا  وبالتالي  للمدقق  المتحققة  المادية 

خدمات التدقيق.

يعني  لالتعاب  سقفية  بحدود  االلتزام  عدم  بأن  شك  ال 
المالية  البيانات  وصحة  دقة  في  المسثمرين  ثقة  تآكل 
المدققة من المحاسب القانوني، االمر الذي قد يدفع الكثير 
التعاقد مع  شركات تدقيق عالمية او  من العمالء اما الى 
تقدمها  التي  الجودة  الرتفاع  نظرا  المملكة  داخل  محلية 
هذه المكاتب وباسعار مرتفعة أو التعامل مع الزمالء االفراد 
تتناسب مع طبيعة  باتعاب بسيطة ال  لتدقيق حساباتهم  

ونشاط وحجم عمل التدقيق.

بأن  األعمال  لدىمجتمع  االخيرة  االونة  في  ترسخ  لقد 
نسبة كبيرة من العاملين تحت مسمى المحاسب القانوني 
احد  الخارجي(يشكل  )المدقق  التدقيق  لمهنة  الممارس 
الضريبية  بالتشريعات  وااللتزام  الضريبي  التجنب  ادوات 
التدقيق  لها عالقة بموضوع  ليس  لفئة  الفرصة  اتاح  مما 
والضريبية  المحاسبية  االستشارات  مكاتب  من  اصــال 
تاكيدات  واعطاء  زبائنهم  لخدمة  المدققين  بعض  لتجنيد 
السلوك  بقواعد  التقيد  دون  المالية  بياناتهم  صحة  على 
المهني وبالحد األدنى التعاب التدقيق، لذلك تقوم الدوائر 
الضريبية بتجاهل بعض البيانات الماليةالمقدمة من هؤالء 

نظرا لعدم توفر الموثوقية بتلك البيانات المالية.

كل  لديها  والمبيعات  الدخل  ضريبة  دائرة  تكون  وقد   
الفئة  التزام هؤالء  الجزافي بسبب عدم  التقدير  الحق في 
القليلة  بابسط قواعد السلوك المهني وأخالقيات المهنة 
أتعاب تدقيق  الشريف على  التنافس غير  وذلك من خالل 
المدققين  بين  ما  الموضوعي  غير  فالتنافس  منخفضة، 
في موضوع االتعاب هو ما يجعل الطرف الثالث يتجاهل أو 
ال يعتمد بشكل كبير أو ال يرغب تدقيق حسابات منشأته 
التنافس  بذلك، هذا  القانون  يلزمه  لم  ما  قبل هؤالء  من 
غير الموضوعي يؤدي الى االنتقاص من استقاللية المدقق 
سمعة  على  سلبا  يؤثر  ذلك  فان   ، سبق  ما  على  وبناَء   ،
أراد  يمارسه،فان  الذي  التدقيق  وجودة  المخالف  المدقق 
وكرامة  شرف  على  المحافظة  عموما  الحسابات  مدققو 
من  المهني  السلوك  بقواعد  اإللتزام  فعليهم  المهنة، 
يحترمون  الذين  الزمالء  بأغلبية  أسوة  التطبيقية  الناحية 

د. هشام الكركي / محاسب قانونيد .محمد النوايسة / محاسب قانوني
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المهني  السلوك  لقواعد  اي خرق  أن  ويرون  المهنة  شرف 
يعني ايجاد عالقات غير طيبة فيما بين المدققين انفسهم 

وكذلك مع العمالء.

الخارجي  المدقق  مساءلة  من  بد  ال  المجال  هذا  وفي 
المتخصصة  اللجان  خالل  المهنةمن  تجاه  التقصير  حول 
وعدم  االردنيين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  في 
الكفاءة  السلوك و  المخالفين لقواعد  التردد بمقاضاة كل 
الحدود  لتحديد  تشريعات  غياب  يكون  وقد  واالستقاللية، 
التدقيق  أتعاب  وتعويم  الحسابات  تدقيق  التعاب  الدنيا 
تشجيع  او  تدخل  ذلك  كل  يرافق  للمخالفة،  مهما  دافعا 
بعض العمالء على التدخل في عمل المدقق وقد يشترط 
بعضهم على المدقق المصادقة على القوائم المالية دون 

االطالع والتدقيق ودون تسجيل أية تحفظات في التقرير.

من  الغيورين  يطرحها  كثيرة  آراء  هناك  بأن  شك  ال 
شرف  ميثاق  بوضع  تنادي  المهنة   كرامة  على  المدققين 
يهدف الى االلتزام بجملة ثوابت من أهمها عدم قبول تدقيق 
حسابات أي عميل لديه محاسب قانوني سابق معتمد من 
اال  العالقة  ذات  الشركات(  )مراقبة  الحكومية  الجهات  قبل 
لسبب مقنع كأن يكون مرض الزميل أو حصول ظرف قاهر 
يجعله غير قادر على أداء واجبه بكل فاعلية وكفاءة  وليس 
بسبب رفض العميل الموافقة على حجم االتعاب المعقول 
الشركة  تسجيل  أثناء  األصيل  الزميل  هذا  حددها  التي 
قانونيا او حتى بعد قيامها بانشطتها التشغيلية وألية فترة 
كانت أو بسبب رفضه إلمالءات مشروطة  تؤثر على أدائه 
لمهمته بشكل غير موضوعي مستقبال، مما يدفع العميل 
الناحية  ومن  االصيل،  المدقق  من  اعتذار  كتاب  طلب  الى 
العملية هناك الكثير من الزمالء الذين يلتزمون باخالقيات 
تعادل  ال  زهيدة  باتعاب  القبول  رأسها عدم  وعلى  المهنة 
قيمة القرطاسية والحبر الذي تمت كتابة التقرير به، هؤالء 
الى  كبير  بشكل  اعتذار  كتب  باصدار  يقومون  المدققين 
الشركات بناء على طلبهم، حيث تقوم هذه الشركات بطلب 
الحصول على خدمة التدقيق من زمالء غير ملتزمون باتعاب 
الزميل  بحق  ومجحفة  موضوعية  غير  اسس  على  تبنى 
والمهنة، ولتالفي هذه المشكلة، ال بد من حث الزمالءلوضع 
على  التفاهم  لغايات  بها  االخذ  يمكن  استرشادية  قواعد 
وضع حدود دنيا التعاب التدقيق فيما بينهم مجتمعين ولو 
من الناحية العرفية ان لم تشجع الجهات الرسمية ذلك، و 
وضع آلية لتحديد االتعاب من خالل القيام بربط حجمها بعد 
منشأة  لكل  او  نشاط  لكل  دنيا  تحديد حدود  على  االتفاق 
أو من حيث شكلها القانوني ضمن وثيقة تعد من جمعية 
المحاسبين القانونيين يضاف الى هذه الحدود الدنيا نسبة 
معينة أسوة بالمحامين في القضايا المالية بخاصة،او مبلغ 

على  العميل  نشاط  حجم  مع  طردبا  يتناسب  معين  ثابت 
العامل  المال  راس  او  المتداولة  االصول  او  االصول  اساس 
العاملين لدي الشركة او غيرها أو أي  او على اساس عدد 
أساس يجد قبوال لدى الهيئة العامة، وكذلك  قد يتم اعطاء 
المحاسب  ومؤهالت  التدقيق  مكتب  خبرة  الى  نسبي  وزن 
العميل،  صناعة  في  التخصص  او  يحملها  التي  القانوني 
بين  ما  عليها  المتعارف  االتعاب  بحدود  االلتزام  ان  كما 
الزمالء يعمل على تشجيع حاالت االندماج ما بين المدققين 
وزيادة الثقة في المنتج النهائي من عملية التدقيق ورفع 
كرامة المهنة لترقى الى مصاف المهن المماثلة في الدول 
المتقدمة، وبخاصة اذا ما التزم الزمالء بضرورة حث جميع 
العمالء )ابتداء من الجمعية الخيرية الىالشركة المساهمة 
العامة( من خالل الجهات ذات العالقة على ضرورة مصادقة 
جمعية المحاسبين القانونيين على توقيع الزميل المحاسب 
القانوني واال يعتبر التقرير وكأنه لم يكن، وفي هذا االجراء 
السابق  فوائد منها االفصاح عن حجم اتعاب التدقيق لكل 
زميل، وتحديد حصة الجمعية منها من خالل مسك برنامج 
محاسبي مركزي في مبنى الجمعية يوضح في نهاية العام 
حجم عمل كل مكتب تدقيق وقيمة االتعاب التي اكتسبها 
وفي ذلك فائدة ايضا للجهات الضريبية بحيث يكون هناك 
القانونيين  المحاسبين  جمعية  في  ممثلة  مركزية  رقابة 
وتطبيق ما يتم االتفاق عليه من قبل الهيئة العامة بشكل 
دقيق دون محاباه لطرف على اخر ولما فيه المصلحة العامة 

اوال واخيرا.

إذ ان البرنامج المركزي ربما يتضمن بنود  معينة تؤخذ 
بالحسبان من اهمها : اسم مكتب التدقيق واسم المدقق 
ورقم االجازة وهل اجازة الممارسة سارية وما هي طبيعة 
الوحدة االقتصادية الخاضعة للتدقيق من الناحية القانونية  
أشخاص  شركة  امــوال،  شركة  تعاونية،  خيرية،  )جمعية 
...الخ( وما هي طبيعة نشاط العميل )تجاري، خدمي، صناعي 
، ...الخ ( وهل التدقيق لقوائم صفرية ام ان الوحدة عاملة، 
وما حجم االصول او رأس المال العامل او نتيجـة النشــاط 
) ربح / خسارة ( أو التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي 
وما هي طبيعة الخدمة ) تدقيق، ضريبة، استشارات ..الخ (

وكذلك مدى تحقيقالعميل لخسارة متتالية او وجود تقارير 
تدقيق متحفظة سابقة لها عالقة بنظام الرقابة الداخلية 
مما يوفر قاعدة بيانات يستفاد منها من قبل جميع الزمالء.  

تدقيـــق
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يتطلب المعيار الدولي رقم )1( تصنيف األصل على انه متداول عندما 
ينطبق عليه احدى الشروط التالية :

عندما تكون نية المنشأة االحتفاظ بأي اصل من االصول لغاية تحصيله او 	 
بيعه او استخدامه في دورتها التشغيلية ، حيث أن :

 )الدورة التشغيلة في الشركات الصناعية تتمثل بالمدة الزمنية المقدرة 
لشراء المواد الخام و/او مواد التعبئة وتحويلها الى سلعة معده للبيع 

وبيعها وتحصيل قيمة البيع نقدًا (

فحص مخصص الديون المشكوك في تحصيله والممارسات 
المحاسبية لمعالجة الذمم المدينة في السجالت )المدينون( 
إعداد  لمعايير  طبقا  المالية  القوائم  في  عرضها  وطريقة 

التقارير المالية

عندما تكون الغاية من االحتفاظ بهذا االصل وهي غاية 	 
اساسية للمتاجرة به خالل فترة قصيرة او خالل مدة 12 

شهرا من تاريخ القوائم المالية .

عندما يكون االصل نقدية او نقدية مكافئة وال يوجد اي 	 
شروط اوقيود على استخدامه )معيار رقم 7( .

- اما باقي االصول التي ال ينطبق عليها الشروط الواردة اعاله 
فيجب تصنيفها على انها اصول غير متداولة .

االصــول  ضمن  والمدينون  بالمخازن  البضاعة  وتعتبر   -
الى  تحويلها  المتوقع  غير  من  كان  إذا  حتى  المتداولة 

نقدية خالل 12 شهر من تاريخ القوائم المالية .

وتتمثل الذمم المدينة بمجموع الحسابات والمبالغ المستحقة 
النشاط  ضمن  حدثت  عمليات  عن  نتجت  والتي  العمالء  على 
او  سلع  بيع  )من  نشاطها  كان  مهما  منشأة  ألي  االعتيادي 

تقديم خدمات( وتشمل :

1 .Accounts Receivables :المدينون

2 . :Notes Receivables ) اوراق القبض )الكمبياالت

3 . Receivables from Affiliate   : ذمم الشركات الحليفة 
 Companies

4 . Officer and Employee الموظفين  وسلف  ذمــم 
 :Receivables

بناًء  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  قيمة  تقدير  يتم  حيث 

تحصيل  بإمكانية  يتعلق  فيما  السابقة  الشركة  خبرات  على 
قد  ما  على  باالعتماد  التقديرات  تعديل  إمكانية  مع  الذمم 
 ، البلد  في  السائد  االقتصادي  الوضع  مثل  تغيير  يستجد من 
في حالة الركود االقتصادي يتم زيادة نسبة الديون المشكوك 

في تحصيلها عن النسب و/أو التقديرات العادية .

بتشكيل  تقوم  ان  اعمال  منشأة  كل  على  يتوجب  انه  اإل 
مخصص للديون المشكوك في تحصيلها في حساب منفصل 

وهناك طرق عدة لتشكيل هذا المخصص نوردها فيما يلي: 

- طريقة المبيعات االجلة .

- طريقة رصيد الذمم المدينة .

تقدير الديون المشكوك فيها على أساس المبيعات .	 

تأسيسها  منذ  سياسة  وضع  على  الشركات  من  الكثير  تقوم 
بأن تقدر قيمة مخصص الديون المشكوك فيها على اساس 
االجلة  للمبيعات  المئوية  النسبة  متوسطة  ويعتبر  المبيعات  
غير المحصلة في السنوات السابقة وجزء من المبيعات الجارية 

الذي يتوقع عدم تحصيلة  ومن ميزات هذة الطريقة :

قيمة . 1 الى  الوصول  بمجرد  النه  التقدير  في  البساطة 
المبيعات االجلة يتم تحديد قيمة المخصص .

القوائم . 2 إعداد  الطريقة مفيدة جدا في حالة  تعتبر هذه 
المالية المتكررة )شهريًا / ربعياً / نصف سنوي ( .

وتعديالت  تحسينات  إدخال  في  الشركات  من  الكثير  وتقوم 

د. حسام عبد اللطيف / محاسب قانوني
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على ذلك التقدير عن طريق تحليل المبيعات لكل مجموعة من 
العمالء إما حسب حجم االرصدة او حسب المناطق الجغرافية 
ويكون ذلك ممكن في حالة توافر المعلومات الالزمة لذلك .

وتجدر االشارة هنا أن تقدير مخصص الديون المشكوك في 
بالرصيد  عالقة  له  ليس  الطريقة  هذه  بواسطة  تحصيلها 
إنما  اومدينا  دائنا  اذا كان  واما  المخصص  الموجود في ذلك 
ينحصر االهتمام على تحديد العالقة بين المبيعات االجلة عن 
السنة والنسبة المتوقع عدم تحصيلها منها سنويا وهي التي 
ترحل للمخصص وعلى ذلك يترتب متابعة الخطأ أو المغاالة 
للقضاء  سنويا  النسبة  وتعديل  المخصص  قيمة  تحديد  في 

على تلك الفروقات .

اساس 	  على  فيها  المشكوك  الديون  مخصص  تقدير 
تحليل حسابات العمالء ) تعمير الذمم المدينة ( .

انه من الطرق االكثر شيوعًا ومالئمة في االستخدام في الحياة 
وتحديد  فيها  المشكوك  الديون  مخصص  لتقدير  العملية 
الفترة طريقة  المبلغ المالئم الذي يحمل على مصاريف تلك 
الحساب  الى مجموعات حسب عمر  المدينة  الحسابات  تحليل 
مجموعة  كل  الى  بالنسبة  التحصيل  عدم  احتمال  وتحديد 
دون  الحسابات  بقاء  )عالقة  على  الطريقة  هذه  وتستند 
انه كلما طالت  ( على اساس  احتمالية تحصيله  تحصيل و/أو 
كلما  تحريك  دون  مدينًا  الحساب  وجود  على  الزمنية  الفترة 
الى مجموعات  الذمم  تقسيم  فيتوقف  تحصيله  احتمالية  قل 
على خبرة الشركة وشروط البيع فيها كما ان هذه المجموعات 
الديون المشكوك فيها بالنسبة  ستكون االساس في تحديد 

الى كل مجموعة من المجموعات .

ونورد فيما يلي مثال على ذلك :

االول/2017 31/كــانــون  نهاية  في  االرصـــدة  عمر  تحديد 
مجموعة 
الحسابات 

على اساس 
تاريخ 

االستحقاق

قيمة 
رصيد 

الحساب 
في نهاية 

العام

النسبة 
المئوية 
للرصيد

نسبة 
احتمال 
عدم 

التحصيل

المبلغ 
المقدر 
عدم 

تحصيله

دينار 
دينار %%اردني

اردني
500%1%5000016لم تستحق بعد
مستحق من 

4000%4%6010000032-1  يوم 

مستحق من 
3500%5%907000023-61  يوم

مستحق ألكثر 
9000%10%9000029من 120 يوم 

17000%310000100المجموع

ويظهر في الكشف السابق ان مبلغ )17000( دينار اردني من 
ارصدة العمالء يحتمل عدم تحصيلها وتقوم االدارة بمقارنة 
هذا المبلغ مع الرصيد الموجود في حساب المخصص للديون 
المشكوك فيها وتتم عملية التسوية اما بالزيادة او النقصان .

االجــراءات  كانت  مهما  انه  المجال  هذا  في  االشــارة  وتجدر 
المستخدمة في العملية فإن نتائجها مجرد تقديرات .

في 	  بها  القيام  الحسابات  مدقق  على  الواجب  االجرءات 
عملية تدقيق هذا البند :

1- أن مدقق الحسابات يعلم ان عملية احتساب المخصص 
للديون المشكوك فيها هو يعود الدارة الشركة وان من 
عملية  من  التأكد  على  العمل  الحسابات  مدقق  واجب 
من  التأكد  يتم  ان  وكذلك  المخصص  لهذا  االحتساب 
ان االسس التي تم اتباعها هي نفس االسس المتبعة 
كفاية  من  التأكد  وأيضًا  الثبات  سياسة  اي  سابقا 

المخصص من خالل اإلجراءات البديلة .

الشركة  سياسة  على  االطالع  الحسابات  مدقق  على   -2
بعض  على  لها  فحص  باجراء  يقوم  وأن  االئتمانية 
ألي  العميل  تصنيف  ان  من  التاكد  يتم  وان  العمالء 
هو  الشركة  تحددها  التي  المجموعات  من  مجموعة 

تصنيف مالئم حسب السياسة االئتمانية للشركة  .

واطالعه  المهني  والحكم  المدقق  عمل  طبيعة  من   -3
المخصص  في  الكفاية  يحدد  ان  الكاشفة  الفترة  على 
من عدمها وان يعلم االدارة بذلك وان كان هناك قيمة 
مادية ولم تقم االدارة بالتعديل فعليه ادراج ذلك ضمن 

تقرير مدقق الحسابات في اساس الراي المتحفظ .

4- على مدقق الحسابات أن يتأكد من طريقة عرض قيمة 
المعيار  لنص  طبقا  المالية  القوائم  في  العمالء  ذمم 

المحاسبي رقم )1( وتكون عملية العرض كما يلي:  

بيان المركز المالي كما في 31/كانون األول/2017

دينار المجودات
اردني

المطلوبات 
وحقوق 
الملكية

دينار 
اردني

صافي المدينون 
125000بعد طرح المخصص 
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ايضاح رقم )2( :

صافي المدينون :

يتألف هذا البند مما يلي:

دينار اردنيالبيـــــــــــــــــــــــان

145000مدينون

)20000(يطرح : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

125000صافي المدينون بعد طرح المخصص

الممارسات المحاسبية للمدينون من حيث التسديد :	 

التي  المحاسبية  الممارسات  الحالي  عصرنا  في  شاعت  حيث 
لم تغطيها المعايير المحاسبية بالنص الصريح إال أن الخبراء 
أجازو وجود  المحاسبة والباحثين فيها  والقائمين على مهنة 
بعض الممارسات التي قد تتالئم مع البيانات المالية من حيث 
العرض والتوجيه واالحتساب وعلى أن ال تتعارض مع المعايير 

المحاسبية .

برسم  شيك  بموجب  او  و/  نقدا  المدينة  الذمم  تسديد  يتم 
العمليات  هذه  الجراء  محاسبية  ممارسات  وهناك  التحصيل 

نوردها بأدناه مع ذكر المزايا والعيوب لكل منهما وكما يلي:

تسديد بواسطة شيك مؤجل القبض وكما يلي:

من ح/ شيكات برسم التحصيل 

الى ح/ العميل .................................................................

البنك وذلك ألي  اعيد من  المعروض قد  الشيك  في حالة ان 
الممارسات  حيث  من  الطرق  افضل  فأن  االسباب  من  سبب 

المحاسبية في عملية القيد تكون كما يلي:

من ح/ شيكات معادة– اسم العميل 

الى ح/ البنك ...................................................................

مزايا هذه الطريقة :	 

- أن فتح حساب في االستاذ العمومي في حساب شيكات معادة 
يفيد في مراقبة هذا الحساب من حيث عملية التسديد .

الشركة حقها في  يفقد  العميل  ذمة  الى  الشيك  اعادة  ان   -
قوة تحصيل هذا المبلغ  من حيث القوة القانونية .

تكوين  عملية  يضلل  العميل  حساب  الى  الشيك  اعادة  إن   -

الشركة  سياسة  حسب  فيها  المشكوك  الديون  مخصص 
حيث لو كانت السياسة على اساس الحساب المتحرك فإن 
هذا يضلل في عملية تكوين المخصص إال أن الحساب قد 

تحرك رقميًا .

- ان وضع الشيك في حساب مستقل يساعد االدارة في الرقابة 
الغير  المبالغ  تحصيل  عملية  وكذلك  التحصيل  عملية  على 

مغطاه بشيكات .

- وكذلك فأن من واجب مدقق الحسابات الحصول على كتاب 
االجراءات  الشركة عن  او من  وجد  أن  الشركة  محامي  من 
الشركة  قدرة  مدى  وعن  الحساب  هذا  بشأن  اتخذت  التي 
في التحصيل ويشكل له مخصص في حالة ان رأت الشركة 
ان هناك مبالغ ممكن عدم تحصيلها  ويدرج هذا الحساب 
او  بند شيكات معادة  االخرى تحت  المدينة  االرصدة  ضمن 

يدرج ضمن الذمم المدينة ويكون منفصال عنها رقما .

للمعايير  الدولي  المجلس  أن   الى  االشــارة  من  بد  ال  وهنا 
المحاسبية قد اصدر في نهاية عام 2014 النسخة النهائية من 
المعيار رقم)9( المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية ليحل 
الجديد  للمعيار  االصدار  وتضمن   )39( الدولي  المعيار  محل 
والتي  المالية  لالدوات  بالتدني  يتعلق  فيما  جديدا  مفهوما 
تعتبر الذمم المدينة جزءا منها يتمحور حول احتساب خسائر 
ائتمانية متوقعة وهذا يزيد من الحد من التقلبات في الربح او 
الخسارة والتي كانت تقع جراء التغييرات في مخاطر االئتمان.

ويمكن القول وبشكل عام إن هذا المعيار جاء للحد من التأخر 
بالخسائر  االعتراف  يتم  كان  إذ  الديون  بخسائر  االعتراف  في 
يتطلب  فإنه   )9( الجديد  المعيار  أما  منها  التحقق  يم  حيت 
التوقعات بحدوث تعثر  بناء على  الديون  احتساب مخصصات 
واحتماالت  التاريخية  البيانات  اهمها  عوامل  عدة  على  بناء 
البنك  اصــدار  ولقد  البنوك  على  يركز  فإنه  وعليه  التعثر 
المركزي االردني تعليمات تطبيق لهذا المعيار رقم )2018/13( 
لمساعدة البنوك بذلك اإل ان المقال اعاله تطرق الى تشكيل 
في  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  في  المخصصات 
المملكة االردنية الهاشمية وانه اعتمد على تطبيقات واقعية 
في السوق االردني والتي ال تعتبر مستثناة من تطبيق المعيار 
في  الحال  هو  كما  المادية  درجة  بنفس  ليس  اثره  ان  اال   9
من  فانه  مختصر  وبشكل  البنوك.  وخاصة  المالية  الشركات 
احتساب  في  اعاله  المذكورة  بالسياسة  االستمرار  الممكن 
مخصصات الديون للشركات الحالية مع ادخال مفهوم الخسائر 

المتوقعة خاصة للذمم المدينة طويلة االجل.

المراجع :  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وخبرة 	 
الكاتب الكثر من38 عاما .
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باعباء جسيمة  يلقي  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  المتسارع في  التغيير  ان 
على معدي البيانات المالية ومدققي الحسابات والجهات الرقابية في مواكبة هذه 
 IFRS 9, بالمعايير  يتعلق  فيما  االن  نعانيه  مما  ذلك  على  ادل  وليس  التعديالت، 
IFRS15, IFRS 16  وحتى ان البنك المركزي قام باصدار تعليمات للبنوك في كيفية 

.IFRS 9 التعامل مع تعديالت
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو هل المطلوب من معدي البيانات المالية ومدققي 
الحسابات االلمام بجميع هذه التعديالت وتطبيقها، وهل الشركات الصغيرة ومكاتب 

التدقيق الصغيرة لها قدرة على ذلك؟ 

 د. مهند عتمة /  محاسب قانوني  

نحو صياغة أهداف محلية للتقارير المالية

المعايير المحاسبية وتطورها
لم يكن هناك معايير محاسبية  السنين  العشرات من  قبل 
المحاسبية  وطرقها  سياساتها  تضع  شركة  كل  كانت  وانما 
والتي تراها مناسبة. كانت الواليات المتحدة اول دولة تشكل 
الكساد  فترة  بعد  ذلك  المحاسبية وكان  المبادئ  لوضع  لجنة 
الكثير  فيه  افلست  والــذي   1929 عام  ابتدأ  والــذي  العظيم 
مهنة  تنظيم  بضرورة  االصوات  ارتفعت  حيث  الشركات  من 
االوضاع  المالية  التقارير  تعكس  ان  على  والعمل  المحاسبة 
الحقيقية للشركات فكيف تفلس شركة قوائمها  االقتصادية 
المالية تعلن الكثير من االرباح ومالءتها المالية حسب التقارير 
فى  المحاسبة  قطعت  التاريخ  ذلك  ومنذ  جيدة.  المحاسبية 
الواليات المتحدة عدة اشواط حتى تم تشكيل مجلس معايير 
المحاسبة المالية )FASB(  في عام 1973 وهو المسؤول عن 

اصدار معايير المحاسبة في الواليات المتحدة ولغاية اآلن.

في المقابل قام االتحاد الدولي للمحاسبين )IFAC( بتأسيس 
والتي   1973 عام  في    )IASC(الدولية المحاسبة  معايير  لجنة 
  )IASB( الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  الى  تحويلها  تم 
اصدار  هو  المجلس  هذا  مسؤولية  ان  حيث   2001 عام  في 
معايير المحاسبة المالية الدولية  IFRSباالضافة الصدار االطار 
 The conceptual framework for المفاهيمي للتقارير المالية

.financial reporting

 يهدف االطار المفاهيمي الى تحديد اهداف التقارير المالية 
والمبادئ المحاسبية التي تضمن تحقيق هذه االهداف، ويمثل 
تطوير  عند  المعايير  لواضعي  المرجعية  المفاهيمي  االطار 
المالية  القوائم  لبنود  المحاسبية  المعالجة  وتحديد  المعايير 
ولتحديد  واالفصاح.  والقياس  االعتراف  حيث  من  المختلفة 
مجموعة  على  االجابة  من  بد  ال  فانه  المالية  التقارير  اهداف 
من االسئلة منها من هم المستخدمين للتقارير المالية، ما هي 
التي  المحاسبية  المبادئ  هي  ما  يحتاجونها،  التي  المعلومات 

تستطيع توفير هذه المعلومات، وخالفه من االسئلة.

بالرجوع الى االطار المفاهيمي المصدر من قبل IASB نجد 
المتعاملون  هم  المالية  للتقارير  المستخدمين  اعتبار  تم  انه 
)participants( في االسواق المالية وان هدف التقارير المالية 
آخر  بمعنى  االقتصادية،  القرارات  اتخاذ  في  مساعدتهم  هو 
المالية  واالدوات  والسندات  لالسهم  المتداولون  مساعدة 
في عميلة شراء وبيع هذه االدوات. وبالتالي تم بناء المعايير 
الدولية لتنتج التقارير المالية ذات الهدف العام والتي تمكن 
المستثمر في االسواق المالية - والذي ليس له وسيلة للوصول 
الى دفاتر الشركة – من اتخاذ قرار الشاء والبيع، وال تعتبر هذه 
لتقييم  او  الدخل  الى ضريبة  اساسي  بشكل  التقارير موجهة 

ادارة الشركة او تقييم الفاعلية في استثمار موارد الشركة.

االطار  ضمن  تحديدها  تم  التي  المالية  التقارير  اهداف  ان 
المحاسبية  المعالجات  من  العديد  على  انعكست  المفاهيمي 
مفهوم  عن  واالبتعاد  العادلة  القيمة  نحو  التوجه  تم  فمثال 
الكلفة التاريخية التقليدي والسبب في ذلك ان القيمة العادلة 
الشراء  قرار  اتخاذ  المالية على  االسواق  المستثمر في  تساعد 
تم  ما  وليس  االن  االصــل  بقيمة  مهتم  فالمستثمر  والبيع 
االصل. وظهر مفهوم  للحصول على  دفعه قبل عدة سنوات 
المستقبلية  النظرة  تعكس  ان  يجب  المالية  القوائم  ان 
للشركة )forward looking( حتى فان ادى ذلك الى استخدام 
التقديرات واالجتهادات المختلفة للوصول الى القيم العادلة. 
ان هذا التوجه، وان لبى حاجات المستثمر، اال انه اضر ببعض 
التي  االطراف  فمثال  المالية.  التقارير  تستخدم  التي  الفئات 
ترغب بتقييم اداء ادارة الشركة من خالل القوائم المالية فان 
عرض الموجودات بالقيمة العادلة قد يؤدي الى التذبذب في 
رقم الربح الشامل نتيجة لهذه التقييمات والتي قد ال تعكس 
ما  الى  باالضافة  الحالية،  الفترة  في  االدارة  اداء  بالضرورة 
يكتنف التقديرات احيانا من ضعف الموثوقية او الكلفة العالية 
وتشير  مثال(.  العقارية  )الممتلكات  القيم  هذه  الى  للوصول 
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بعض الدراسات الى ان بعض البنوك اصبحت اقل اعتمادا على 
ارقام المركز المالي في حال اللجوء الى القيم العادلة.

يتضح مما سبق انIFRS  معد للتطبيق من قبل الشركات 
الشركات  من  االخرى  االنــواع  اما  اساسي  بشكل  المساهمة 
فيجب ان يتم ايجاد اطر محاسبية اخرى لها، وهذا هو الحال 
لكل  المحلية  المعايير  هناك  حيث  االوروبي  االتحاد  دول  في 
تطبق  بينما  المساهمة  غير  الشركات  على  تطبيقها  يتم  بلد 
الشركات المساهمة معايير IFRS. ففي بريطانيا مثال تشمل 
تتبع  شركة  وكل  داخلية  اطر  خمسة  هناك  المحلية  المعايير 
على  التسهيل  اجل  من  وذلــك  لتصنيفها  المناسب  االطــار 
الشركات الصغيرة وعدم الزامها بمتطلبات ال تضيف لها شيئا.

االطار التنظيمي في االردن
ان جميع الشركات وحسب القوانين واالنظمة يجب ان تعد 
ملتزمة  الصغيرة  الشركات  هل  ولكن   ،IFRS حسب  بياناتها 
الصغيرة  الشركات  بان  اعتقاد  هناك  المعايير؟  هذه  باتباع 
على  تعديالت  من  يصدر  بما  حساباتها  تتاثر  ال  العادة  في 
والمدققون  المحاسبون  به  يقوم  ما  فان  وبالتالي  المعايير 
لهذه الشركات هو حكما ضمن معايير المحاسبة الدولية وان 
لم يحيطوا علما بآخر التعديالت فهذه الشركات ال يوجد بها 
من  وخالفه  وتدني  وتقييم  واستثمار  ودمج  شهرة  حسابات 
االمور المعقدة التي تستهدفها تعديالت المعايير. اال انه بعد 
به محاسبو  ما يقوم  تبين لي عدم صحة ذلك، فمثال  البحث 
حسب  الثابتة  االصول  استهالك  احتساب  من  الشركات  هذه 
غير متفق مع  الدخل هو  قانون ضريبة  الواردة في  الجداول 
المعايير الدولية التي تتطلب من ادارة الشركة ان تحدد العمر 
االنتاجي لالصول واختيار طريقة استهالك مناسبة وبما يتفق 
يتم  وان  االصــول  هذه  استخدام  كيفية  في  االدارة  نية  مع 
االستهالك  ان  ذلك  وينتج عن  التقديرات سنويا،  هذه  اعادة 
الدولية هو مختلف عن االستهالك  المعايير  المحتسب حسب 
ان  مؤجلة.  دخل  ضرائب  الى  ذلك  ويؤدي  للضريبة  المقبول 
الشركات الصغيرة والمتوسطة ال تستطيع تطبيق IFRS وهي 
والمهنيون  المهنة  واقع  ان  وارى  تطبيقه  الى  بحاجة  ليست 
للشركات  ابسط  محاسبي  اطــار  اقــرار  يتم  لم  ان  خطر  في 
الصغيرة والمتوسطة. ان هذا الخطر يتمثل بشكل اساسي في 
المحاسبين  على  المترتبة  القانونية  وااللتزامات  المسؤوليات 
عدالة  على  تقريره يشهد  المدقق في  ان  والمدققين، حيث 
اصدار  فعند  وبالتالي   .IFRS حسب  المعدة  المالية  البيانات 
المالية  البيانات  ان  عن  مسؤول  فهو  نظيف  لتقرير  المدقق 
ال تخالف ما جاء في االف الصفحات من المعايير. لفترة قريبة 
مستخدمي  لقلة  بال  ذا  االمر  هذا  يكن  لم  اعتقادي  وحسب 
بيانات هذه الشركات، ولكن االن درجت الشكاوي على المدقق 
مصدر  كان  سواء  للمعايير  مخالفة  المدققة  الحسابات  بان 

الشكوى من الجهات الرقابية او الشركاء او القضاء.

ان االفتراض بان محاسبي ومدققي الشركات الصغيرة لهم 

ضرب  هو  وتعديالتها  الدولية  بالمعايير  االلمام  على  القدرة 
من الخيال ولم تقل به اي من الدول المتقدمة، ومن الظلم 
ان يتحملوا مسؤولية التطبيق، وانما يجب العمل على الخروج 
باطار محاسبي محلي او اقليمي للشركات الغير مساهمة. ان 
اثارة  تم  العربية حيث  الدول  به جميع  تتشارك  المطلب  هذا 
هذا الموضوع في اجتماع المحاسبين والمراجعين العرب الذي 

عقد في لبنان في شهر ديسمبر الفائت.

اهداف محلية للتقارير المالية
البداية لتطوير معايير محاسبية مبسطة تعكس  ان نقطة 
تحديد  على  العمل  هي  واالجتماعية  االقتصادية  البيئة  واقع 
اهداف التقارير المالية ومن هم المستخدمين للتقارير المالية 
وما هي المعلومات التي يحتاجونها. ان الهدف الذي اعتمده 
المالية وهو مساعدة المستثمرين في اتخاذ  IASB  للتقارير 
المساهمة  للشركات  مناسبا  يكون  قد  االقتصادية  القرارات 
ولكن ليس هو المقاربة الوحيدة وانما هناك مقاربات مختلفة 
مستخدمة. ففي بعض الدول يتم اعتماد قانون ضريبة الدخل 
كاساس العداد القوائم المالية للشركات الصغيرة نظرا لعدم 
وجود مستخدمين لهذه القوائم وان الهدف من الحسابات هو 
من  االساسي  الهدف  يعتبر  من  هناك  الضريبة.  مبلغ  تحديد 
القوائم المالية هو تقييم ادارة الشركة ومدى التزامها بتعزيز 
التي  التاريخية  والعمليات  االحداث  خالل  من  الشركة  قيمة 
ليعكس هذه  المحاسبي  النظام  بناء  يتم  وبالتالي  بها  قامت 
االولوية. وقد يكون من االهداف االساسية للتقارير المالية هو 
يتم تصنيف  بحيث  الشركة  الواجبة على  الزكاة  قيمة  تحديد 
تحديد  من  المستخدم  لتمكن  وبنائها  وعرضها  الحسابات 
يتم  ما  ان  بذلك.  اضافة قائمة خاصة  يتم  الزكاة وقد  قيمة 
حاليا من جمع وطرح بعض البنود الواردة في القوائم المالية 
المعدة حسب المعايير الدولية للوصول الى مبلغ الزكاة قد ال 

تكون هي الممارسة االفضل.

باستقراء تجارب االخرين في هذا المضمار، فانه ال بد من 
تشكيل لجنة تقوم بدراسة واقع المهنة والممارسات الحالية 
العالقة  ذات  االطراف  الى  باالستماع  تقوم  ثم  االرض،  على 
حول رؤيتها الهداف التقارير المالية في البيئة االردنية. هذه 
الجهات  الماليين،  المدراء  الشركات،  اصحاب  تشمل  االطراف 
دائرة  المستثمرين،  البنوك،  الحسابات،  مدققي  الرقابية، 
)ان  الماليين  والمحللين  االكاديميين،  الزكاة،  الضريبة، خبراء 
وجد(. هذه االلية تم استخدامها في الواليات المتحدة حيث تم 
 )Trueblood في عام 1972 تشكيل لجنة باسم رئيسها )لجنة
باجراء  اللجنة  وقامت  المالية  التقارير  اهداف  وضع  هدفها 
العالقة  ذات  االطــراف  جميع  مع  موسعة  وحــوارات  مقابالت 
وخرجت بتصور واضح عن اهداف التقارير المالية والذي اصبح 
المالية في  للتقارير  المفاهيمي  االطار  التصور فيما بعد  هذا 

الواليات المتحدة. 
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» إذا قمت بتعذيب البيانات بما فيه الكفاية .. فهي في اآلخر ستعترف بأي شيء «

األداة  وهي  للموقف،  الحقيقي  الوزن  التنبؤية  والتحليالت  الضخمة  البيانات  تعطي 

الفضلى لصناعة القرار، وفي الحقيقة ال يوجد أدنى صعوبة في استخالص النتائج، 

بما يمكن من خلق القيمة وتحقيق الميزة التنافسية.

  هشام ابو حشيش /  محاسب قانوني  

البيانات الضخمة والتحليالت التنبؤية

وبصورة  التنبؤية،  والتحليالت  الضخمة  البيانات  تؤثر 
أطر  وضمن  التدقيق،  مهنة  مستقبل  على  أساسية 

معينة كما يرد تاليا:
أكثر  الضخمة مصادر جديدة وتفاصيل  البيانات  1. تضيف 
التحليالت  على  والتحسينات  سريعة،  التنبؤات  تجعل 

التنبؤية أكثر دقة.

2. تعمل تقنيات عرض البيانات الضخمة على تسهيل فهم 
النقاط  تسجيل  على  والقدرة  المالية  المعلومات  لوحات 
التفاصيل  المستخدمين. وتضيف عمق  لجميع مستويات 
ذات  جديدة  بيانات  لدمج  والفرصة  التحديثات  وسرعة 
رؤية  تعطي  خارجية  مصادر  ومن  الشركة  داخل  مغزى 

أكثر دقة للمستقبل.

أنواع  من  كل  بدمج  الضخمة  البيانات  تقنيات  تسمح   .3
الدقة،  عالية  بمستويات  والتقليدية  الجديدة  البيانات 
وكذلك، استرداد البيانات ومعالجتها في جزء بسيط من 
األحيان  التقارير في كثير من  المطلوب، وتشمل  الوقت 
إلى  تحتاج  والتي  الشركة  خارج  من  البيانات  متطلبات 

التكامل مع البيانات الداخلية.

4. تمكن تقنيات البيانات الضخمة والتحليالت التنبؤية من 
االمتثال،  وتحقيق  الموارد،  واستنزاف  المخاطر  خفض 
الجديدة  البيانات  مصادر  دمج  فإن  فقط،  واحد  وكمثال 
أو   ، الجديدة  األعمال  أو مجاالت  االستحواذ،  عمليات  في 
يتحقق  المطلوبين  والشركاء  الموردين  من  البيانات 
بصورة أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة من خالل 
وتخزينها  الضخمة  البيانات  التقاط  تقنيات  استخدام 

واسترجاعها.

التنبؤية  والتحليالت  الضخمة  البيانات  تقنيات  تعطي   .5
بالمخاطر  يتعلق  فيما  دقة،  وأكثر  تفصيال  أكثر  قرارات 
المالية للعمالء، وتعمل على تقييم المخاطر من المعامالت 

المالية المعقدة، بدرجة أكثر دقة.

خالل  من  المتاحة  البيانات  لتفاصيل  االستخدام  إن   .6
البيانات الضخمة لدعم التحليالت التنبؤية لتسليط الضوء 
على االحتيال المحتمل يزيد من احتمال الكشف. كما أنه 
إلى  يؤدي  مما  الكاذبة«  »اإليجابيات  حدوث  من  يقلل 
اكتشاف االحتيال وتحقيق حماية أفضل وأسرع، وبتكلفة 

أقل.

للتقاضي  التحضير  أو  اإلفصاح  طلبات  مع  التجاوب  إن   .7
أجل  من  البشرية  الموارد  من  هائلة  كميات  يتطلب 
منظمة،  غير  نصوص  خالل  من  مشترك  بجهد  التشابك 
وبريد إلكتروني، ورسائل فورية، وأشكال أخرى من مواد 
االتصاالت غير اآللية. ويمكن خفض هذه التكلفة بشكل 
تحليالت  خالل  من  مالءمة  أكثر  مصادر  وتحديد  كبير 
الضخمة  البيانات  تقنيات  خالل  من  المتاحة  اآللي  النص 

والتحليالت التنبؤية.

المتكررة  والمدفوعات  المكررة  الفواتير  اكتشاف  يعد   .8
أحد المجاالت التي يبدأ فيها المدراء الماليين باستخدام 
استخدام  اآلن  العملي  ومن  الضخمة،  البيانات  تقنيات 
الفرز التحليلي اآللي لتقييم الفواتير الصادرة والمدفوعات 
بفضل  وذلك  التكرارات  واسترداد  لتحديد  التفصيلية 
الضخمةوبسرعة  البيانات  واسترجاع  التخزين  أنظمة 

عالية. 

9. باستخدام تقنيات البيانات الضخمة والتحليالت التنبؤية، 
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تحصيل  مطالبات  على  الحصول  الماليين  للمدراء  يمكن 
لم  الماضي،  في  بأقل جهد.  استردادها  لتحديد  محتملة 
تكن الشركات قادرة على تبرير تكلفة العمالة لمتابعتها. 
األكثر  أولئك  بتحديد  التنبؤي  التحليل  لنا  يسمح  اآلن، 
حيث  من  الفعالة  القطع  نقطة  ولتحديد  للدفع  احتماال 
التكلفة والتي تكون فيها تكاليف العمالة اإلضافية أكبر 

من العائد من الجهد.

10. تعمل تقنيات البيانات الضخمة بشكل أساسي على إزالة 
متطلبات أخذ العينات من خالل التعامل مع كميات هائلة 
من البيانات، وفي إطار زمني بسيط لالسترجاع والتحليل 

قادر على تحقيق فرض االمتثال في الوقت المحدد.

11. في الماضي، كان من الضروري تقييم أنظمة تقنيات 
من  والمتكاملة  بذاتها  القائمة  المتكاملة  المعلومات 
البيانات  تقنيات  االتساق.  لضمان  التقنية  خبراء  جانب 
إلى  االختبارات  هذه  أتمت  التنبؤية  والتحليالت  الضخمة 
حد كبير بما يسمح بالمراقبة المستمرة دون الحاجة إلى 

زيادة الموارد البشرية لتدقيق تقنيات المعلومات. 

يتم  أن  يمكن  تعقيدا  األكثر  المالية  النماذج  حتى   .12
تصميمها وفحصها مع تقنيات األدوات التحليلية الجديدة 
والسماح  التكلفة،  وخفض  التدقيق،  فترات  تقصر  التي 

بإجراء عمليات تدقيق أكثر عمقا.

المتباينة  األنظمة  عبر  البيانات  مطابقة  عملية  كانت   .13
مهمة مقيدة للغاية، إن تقنيات البيانات الضخمة ومقارنة 
المعامالت عبر أنظمة متعددة وإجراء االختبارات في وقت 

واحد يحقق فرض االمتثال للسياسات واإلجراءات.

14. وحيث يمكن للبرامج المستخدمة في تقنيات البيانات 
التي  التقارير  دقة  مقارنة  التنبؤية  والتحليالت  الضخمة 
واالتساق،  الدقة  وضمان  الختبار  منفصلة  أنظمة  تعدها 

والتحقق من التقارير. 

التحليالت  قدرة  على  المستندة  االحتساب  إعادة  إن   .15

التنبؤية بما يؤدي إلى إعادة إنتاج وتأكيد دقة المعامالت 
في ظل سيناريوهات متعددة أمر يتم بسهولة.

التنبؤية  والتحليالت  الضخمة  البيانات  تقنيات  تعمل   .16
على تمكين المدراء الماليين من مراقبة التنبؤات وإعادة 
على  القدرة  تعزيز  إلى  استنادا  مستمر  بشكل  تقويمها 
التنافسية  والضغوط  الداخلية  العمليات  وتحليل  فهم 
واستجابة العمالء، وتتيح لهم العثور بسرعة على إجابات 
الوقت  في  اآلجلة  التنبؤات  وتعديل  محددة  لمشاكل 

الفعلي بما يحقق لهم دور مؤثر في توجيه شركاتهم.

17. تعطي تقنيات البيانات الضخمة رؤى أعمق وأوسع من 
خالل التحليالت التنبؤيةالتي يمكن أن تخلق القدرة على 
قطاعات  لدى  األعمال  تطوير  استراتيجيات  بين  التمييز 

األعمال.

واضحا  مسارا  والتحليالت  الضخمة  البيانات  تقدم   .18
لفهم سلوك العمالء بشكل أفضل، وكافة العمليات ذات 
المتوافقة  االستراتيجيات  تطبيق  على  المؤثرة  الطبيعة 
مع االمتثال للقوانين، وبما يحقق نتائج فضلى للشركات.

التنبؤية  والتحليالت  الضخمة  البيانات  تقنيات  تقدم   .19
يأتون  لماذا  الكبيرة:  الثالثة  مسارا أفضل لفهم األسئلة 
ولماذا يبقون، ولماذا يذهبون. إن تحقيق ورصد إحصاءات 
تجاه  والمواقف  والوالءات،  العمالء،  سلوكيات  في  أعمق 
المالية  المصالح  يحمي  وخدماتها  الشركة  منتجات 
التنبؤية  والتحليالت  الضخمة  البيانات  للشركة،وتسمح 
بذلك بعمق، ومن ثم يمكن للمدراء الماليين أن يربطوا 
من  وغيرها  واألرباح  النقدية  بالتدفقات  اإلجراءات  هذه 

التدابير المالية لتوجيه القرارات االستراتيجية.

التنبؤية  والتحليالت  الضخمة  البيانات  تقنيات  توفر   .20
وسيلة للمهنيين الماليين لتطوير والحفاظ على وظيفة 
القدرة  التي لديها  االستماع للدفاع ضد مخاطر السمعة 

على التأثير المادي النتائج المالية.
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والسلوكيات  المعِبرة  بالتصرفات  يتعلق  وجه ظاهر  وجهان،  لكل عمل   
هذه  وراء  تكمن  التي  بالنية  يتعلق  خفي  ووجه  المعلنة،  واألعمال  الواضحة 
غيرها  عن  المحاسبية  التصرفات  وتختلف  واألعمال.  والسلوكيات  التصرفات 
من التصرفات، إذ أن الممارسات المحاسبية المتعددة تنبثق من النية والقصد 
لكنها  معقدة،  أحيانا  النية  مسألة  تبدو  بحيث  المتصرف،  نفس  في  الكامنين 
في أحيان أخرى تبدو جلية واضحة، ومن الممارسات التي تتعلق بتفصيل النية 
على سبيل المثال ال الحصر االستخدام المقصود لألصول غير المتداولة لوضع 
حَد لرسملة المصروفات، أو اجتهادات االدارة في ادارتها لألرباح وتجميل الدخل

Income Smoothing ومن الهدف الذي تنشده، كإعادة تصنيف االدوات المالية 
وفقا للقصد من اقتنائها، أو غير ذلك من الممارسات المحاسبية.

مقترح اطار مفاهيمي للنية في المعايير الدولية العداد 
IFRSs التقارير المالية

صريح  تعريف  وجــود  عدم  في  الدراسة  مشكلة  وتكمن 
الدولية  المعايير  في  النية  لمفهوم  محدد  اطار  أو  وواضح 
تكراره  كثرة  من  الرغم  على   IFRSs المالية  التقارير  العداد 
من  كثير  في  زاوية  كحجر  ودخوله  ناحية،  من  المعايير  في 
أخرى،  ناحية  من  لها  رئيسي  كمحدد  المحاسبية  الممارسات 
حيث أنه في الواقع العملي ال يتم االفصاح عن النوايا وخاصة 
قياسها  في  النية  تدخل  التي  بالبنود  المبدئي  االعتراف  عند 
الكمي مما يؤدي الى تضليل متخذي القرارات الذين يستندون 
المرفقة،  والمعلومات  المالية  القوائم  على  قراراتهم  في 
 IFRSs بالرغم من أن المعايير الدولية العداد التقارير المالية
عن  اإلفصاح  وجوب  على  صراحة  تنص  باالفصاح  المتعلقة 

النية.

المالية  التقارير  العــداد  الدولية  المعايير  إلى  وبالرجوع 
معيار،  من  أكثر  في  االدارة  أو  المنشأة  نية  ذكر  ورد   ،IFRSs
تفاصيلها  من  أي  على  الوقوف  أو  تعريفها  الى  التطرق  دون 
بسبب صعوبة ضبطها وقياسها نتيجة خاصيتها المتقلبة وغير 
الملموسة وغير الكمية، على الرغم من ذكرها مباشرة وورودها 
المعايير  بعض  تطبيق  عند  الجوهرية  والشروط  النقاط  كأحد 

.)IASB, 2016( بشكل اجباري في الممارسات المحاسبية

فيه  يعرف  اطار  اقتراح  بهدف  االدراسة  هذه  أعدت  وقد 
المالية التقارير  العداد  الدولية  المعايير  في  النية  مفهوم 

المرفقة  المالحظات  ضمن  وادراجــهــا  IFRSs،وضــبــطــهــا 
بالقوائم المالية لمعالجة أثر تغيرها عند التوقف عن االعتراف 
المبدئي ببعض ببعض البنود أو اعادة تصنيف بعضها اآلخر 

بالسياسات  المتعلق   IAS 8 الدولي  المحاسبي  المعيار  في 
http:// المحاسبي واالخطاء  التقدير  التغيرات في  المحاسبية، 

.www.iasplus.com/standard/ifrs

مواضع تسكين النية في الممارسات المحاسبية:
أوال: األخطاء المحاسبية

 	 ISA  240 الدولي  التدقيق  معيار  في  الخطأ  عرف  الخطأ: 
والمتعلق باالحتيال والخطأ بأنه “تحريفات غير مقصودة في 
القوائم المالية، مثل الخطأ في جمع البيانات أو معالجتها، أو 
في تقدير محاسبي غير صحيح ناتج عن السهو، أو تفسير 
المحاسبية  المبادئ  تطبيق  في  خطأ  أو  للحقائق،  خاطئ 
العرض  أو  التصنيف  أو  االعتراف  أو  بالقياس  المتعلقة 
تخلو  تكاد  ال  عام،  وبشكل   .)IFAC, 2016( االفصاح”  أو 
ألن  والتقصير  الخطأ  من  المالية  القوائم  معدي  ممارسات 
الكمال والمثالية صفة من صفات اهلل وحده عز وجل، وتعتبر 
هذه األخطاء غير مقصودة، أي ال توجد نية مبيته لحدوثها 
الحدوث في  ووارد ومتكرر  أمرطبيعي  الغش، وهي  بخالف 
السجالت  المحاسبية، وتنعكس في صورة عجز  الممارسات 
المحاسبية عن االفصاح بشكل صحيح غير عمدي، أو عدم 
كفاية االفصاحات عما حدث في الفترة المالية من أحداث 
جوهرية تؤثر على قرار مستخدمي القوائم المالية، بالتالي 
ال يمكن اعتبارها واقعة تحت تأثير نية الحدوث أو التطبيق. 

 	  240ISA الغش: عرف الغش بموجب معيار التدقيق الدولي
الفقرة أ  والمتعلق باالحتيال والخطأ بأنه “ فعل متعمد من 

إيمان أبو عمر 
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قبل واحد أو أكثر من أفراد االدارة أو المكلفين بالحوكمة، أو 
الموظفين، أو األطراف الخارجية “ )IFAC, 2016(. ويتضمن 

الغش في القوائم المالية مفهومين:

التالعب بالحسابات من أجل تحقيق ربح صوري واظهار . 1
تضليل  أجل  من  أفضل  بشكل  للمنشأة  المالي  األداء 
أو  المالية ويسمى باحتيال  القوائم  وخداع مستخدمي 

.Management Fraud غش اإلدارة

ما يصدر عن الموظفي من تصرفات تخفي من خاللها . 2
واقعة االختالس ان وجدت ويسمى بغش الموظفين. 

السجالت  تعديل  والتزييف،  التالعب  أشكال:  عدة  وللغش 
السياسات  تطبيق  ســوء  االصـــول،  اختالس  والمستندات، 

المحاسبية بشكل متعمد.

ثانيا: البدائل المحاسبية
البدائل المحاسبية عبارة عن مجموعة من الطرق واألساليب 
المحاسبية التي يتم اإلختيار من بينها على مستوى المنشآت 
األخرى  دون  احداها  اختيار  في  االختالف  ويؤثر  اإلقتصادية، 
اختيار  وراء  من  النية  تظهر  وبذلك  المحاسبي،  القياس  على 
سياسة معينة أو تقدير ما بصورة واضحة في القوائم المالية 
قائمة  في  الموجودة  الكمية  النتائج  في  البحث  خالل  من 
المركز المالي تبعا لبديل معين في السياسات أو التقديرات 

المحاسبية.

التي  والتقديرات  السياسات  بعض  على  األمثلة  ومــن 
المنشأة  نفس  في  المالية  األحداث  نفس  لمعالجة  تستخدم 
المخزونInventory Pricing،تقدير  تسعير  االقتصادية:طرق 
وقيمها  المتداولة  غير  لألصول   )Useful life( العمرالنافع 
مصروف  احتساب  ألغــراض   )Residual Values( المتبقية 
المعيارIAS 16المتعلق  تضمنه  لما  وفقا  السنوي  االهتالك 
 Fairالعادلة القيمة  والمعدات،تقدير  المنشآت  بالممتلكات، 
النقدية Cash Flowsومعدل الخصم  Value،تقدير التدفقات 
لغايات تقدير القيمة في االستخدام وفقا لما تضمنه المعيار 
الديون  األصول،تقدير  قيم  في  باالنخفاض  IAS 36المتعلق 
المشكوك فيها والديون المعدومة،تقدير التقادم التكنولوجي 
االنخفاض  خسائر  تقدير  لغايات  المتداولة  غير  األصول  في 
احتساب  لغايات  الطبيعية  للموارد  االحتياطي  فيها،تقدير 
 IFRS 6 المعيار  تضمنه  كما  المالية  بالسنة  المتعلق  النفاد 

المتعلق باكتشاف وتقييم الموارد المعدنية )جعارات، 2017(.

)Mirza& Holt,2014( ثالثا:فرضية االستمرارية
عند اعداد القوائم المالية، يتوجب على االدارة تقييم قدرة 
المنشأة على االستمرار في العمل، والتأكد من عدم وجود النية 
لديهالتصفية أو تقليص حجم عملياتها.  ويتحقق ذلك باتباع 
المالية  النسب  تحليل  على  اعتمادا  والكمية  التحليلية  الطرق 

ذات العالقة والتي تعتبر بمثابة مؤشر يستدل به عند االفصاح 
 IAS عن فرضية االستمرارية، وذلك وفقا لما ورد في المعيار
 IAS 1 المتعلق بعرض القوائم المالية، لذلك ورد في المعيار
10 المتعلق باألحداث الالحقة للفترة االبالغية والذي نظر إلى 

االستمرارية أو انعدامها حدث معدل خالل الفترة الالحقة. 

رابعا: المقاصة الضريبية
الحالية  الضريبية  الموجودات  بين  مقاصة  ــراء  اج يتم 
وااللتزامات الضريبية الحالية في قائمة المركز المالي  فقط اذا 
كانت المنشأة لديها الحق القانوني والنية لسداد هذا االلتزام 
ونالحظ  واحد  آن  في  الضريبية  السلطة  قبل  من  المفروض 
 IAS 12 أن نية السداد قد وردت في معيار المحاسبة الدولي
تفاصيلها  إلى  التطرق  دون  لكن  الدخل،  بضرائب  المتعلق 

وطرق اثباتها وضبطها.

خامسا: اندماج األعمال
على  باالستحواذ  الشركات  بعض  تقوم  األحيان  بعض  في 
األرباح كما  ليس الستثمارها في تحقيق  لكن  أخرى،  شركات 
منافس في  التخلص من  في  نيتها  لتحقيق  لكن  معتاد،  هو 

السوق.

غير  األصول  استخدام  المستحوذةعدم  الشركة  تنوي  فقد 
وفقا  استخدامها  عن  تتغاضى  أو  بنشاط،  المكتسبة  المالية 
على  مصاريفها  بهدر  وتقوم  لها،  استخدام  وأفضل  ألعلى 
تدر  أن  دون  المالي  موقفها  الضعاف  والدراسات،  األبحاث 
عليها أي أرباح، فتضعف مركزها المالي وتتخلص منها بشكل 
 Ernest( قانوني، وال تفصح عن هذه النية في القوائم المالية

.)& young, 2016

سادسا:اعادة تصنيف األصول المالية
ترتبط اعادة تصنيف األصول المالية بنية المنشأة وقصدها 
التقارير  العداد  الدولية  المعايير  أجازت  وقد  اقتنائها،  عند 
المالية IFRSs إعادة تصنيف األصول المالية إذا حدث تغير في 
نية المنشأة من إقتنائها، أو إذا لم تعد قادرة على اإلحتفاظ 
بها. وقد تكون النوايا الحقيقية خلف اعادة التصنيف مبهمة، 
هذه  لتحويل  معين  وقت  باختيار  المنشأة  تقوم  قد  فمثال 
الى  االدارة  نية  تتوجه   ( للمتاجرة  مقتناة  من  االستثمارات 
تحويلها الى نقدية خالل سنه أو الدورة التجارية أيهما أطول( 
إلى متاحة للبيع أو العكس، أو من أحدهما إلى المحتفظ بها 
لحين االستحقاق أو العكس، وال توجد حدود وضوابط تحكم 

هذه النوايا إال الصدق والموضوعية )جعارات، 2017(.

 وأبرز مثال على ذلك ما حدث خالل األزمة المالية العالمية 
في عام 2008 من استغالل للنوايا في عمليات اعادة تصنيف 
األصول المالية بهدف االعتراف بأرباح غير محققة في قائمة 

األرباح والخسائر
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سابعا:األدوات المالية مع نية التخلص منها
المختلفة  الفئات  ضمن  المالية  األدوات  تصنيف  أن  حيث 
بنية  يرتبط  ذلك  غير  أو  للبيع  متاحة  أو  للمتاجرة  كمقتناة 
الشركة عند االعتراف المبدئي بها،وقدتتغير نية المنشأة حول 
الهدف من اقتنائها، فمن الممكن أن تكتشف بعد االعتراف 
المبدئي بها أنها غير مجدية اقتصاديا بسبب اختالف االسس 
المحاسبية التي تتعامل بها أو ألي سبب آخر، فتقوم بالتخلص 
منها واستبعادها أو تعيد تصنيفها من فئة إلى أخرى لتحقيق 
بالمكاسب  لالعتراف  بالنسبة  األمــر  وكذلك  أفضل،  نتائج 
التي  المالية  األدوات  بنود  من  بند  بكل  المرتبطة  والخسائر 
المخاطر. ومن ضمن ما ورد في نطاق  التحوط بها ضد  يتم 
معيار المحاسبة الدولي IAS 39 أنه ليس من السهولة بمكان 
اقترح  لذلك  العقد،  مع  بالتعامل  الشركة  نية  على  الوقوف 
الشركة،  المعيار وجود درجة شفافية عالية فيما تفصح عنه 
مطابقة  ومدى  المماثلة  السابقة  العقود  مع  تتعامل  وكيف 
نيتها لما تقوم به من تصرفات علنية، باإلضافة إلى االفصاح 
الجيد عن أعمال المضاربة التي تنفذها بما تقتنيه من عقود، 

وكيفية اطفاء هذه العقود )جعارات،2017(.

ووفقا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية IFRSs فإن 
جوهر األداة المالية هو الذي يحدد كيفية تصنيفها دون النظر 
إلى شكلها القانوني استنادا إلى مفهوم الجوهر فوق الشكل 
Substance over form،بحيث يتم تصنيفها حسب نية وهدف 

المؤسسة من اقتنائها. 

ثامنا: متاجرة المنشأة بأسهمها )جعارات، 2017(
طريق  عن  بأسهمها،  بالمتاجرة  تقوم  أن  للشركة  يمكن 
أسهم  وهي  الخزينة  بأسهم  يسمى  ما  وهي  أسهمها  شراء 
المنشأة أو أدوات ملكيتها غير المتداولة سواء باعادة شرائها 
تكلفة  طرح  ويتم  ذلك،  بغير  أو  المصدرة  المنشأة  قبل  من 
بالمكاسب  االعتراف  يتم  وال  الملكية،  حقوق  من  شرائها 
الغائها  أو  أواصدارها  بيعها  أو  بشرائها  المتعلقة  والخسائر 
ويمكن  اآلخر،  الشامل  الدخل  في  وال  الخسارة  أو  الربح  في 
أو من قبل  المنشأة  الخزينة وحيازتها من قبل  اقتناء أسهم 
أعضاء المجموعة الموحدة، ويعترف بأي اعتبارات يتم دفعها 
األوراق  الملكية. وتلزم هيئة  أو استالمها مباشرة في حقوق 
أسهمها  شــراء  باعادة  الراغبة  الشركات  األردنية  المالية 
المقنعة  المبررات  كتابة  بالتقدم بطلب من ضمن متطلباته 
للخوض في هذه العملية، هذه المبررات قد تكون ذات داللة 
واضحة وظاهرة أمام هيئة األوراق المالية، وفقا لما أفصحت 
عنه المنشأة في طلبها، لكنها قد تكون مبطنة بأسباب أخرى 
يكون  فقد  معلنة،  غير  مآربها  لتحقيق  االدارة  نية  تقودها 
السبب باعادة شراء المنشأة أسهمها عائدا لعدة أسباب، منها 
أسهم  على شكل  األرباح  توزيع  الشركة-  مال  رأس  تخفيض 
عند  لديها  المتاحة  الخزينة  أسهم  باستخدام  وذلك  مجانية 
التوزيع - لزيادة ربحية السهم من خالل تخفيض عدد األسهم 
تزداد  بالتالي   عليه  الطلب  من  أقل  العرض  وجعل  القائمة 

جاذبيته أمام المستثمر بغض النظر عن الزيادة المتحققة في 
زيادة توزيعات  المساهمين عن طريق  سعره - إلثراء حقوق 
األرباح نتيجة توزيع األرباح المحققة على عدد أقل من األسهم 
القائمة - لزيادة الطلب عليها عند انخفاض أسعارها ألسباب 
غير مرتبطة بأداء الشركة - لمراجعة عروض الشراء العدائية 
الحرة  االسهم  عــدد  تخفيض  طريق  عن  الشركة  ألسهم 
الملكية  ارتفاع سعرها مما يضبط حقوق  وبالتالي  المتداولة 

بما يحد من سيطرة بعض المساهمين.

تاسعا: ادارة األرباح 
ترى الباحثة أن إدارة األرباح هي احدى الممارسات المحاسبية 
تعتبر  والتي  االبداعية،  المحاسبة  مفهوم  تحت  تندرج  التي 
السهولة  من  ليس  واحــدة،  لعملة  وجهين  بآخر  أو  بشكل 
بموثوقية  تعبر  جهة  فمن  زيفها.  أو  حقيقتها  بين  التفريق 
جهة  ومن  المالية،  القوائم  تتضمنها  معينة  حقيقة  عن 
أخرى تستخدم كوسيلة من وسائل االحتيال والتالعب لخداع 
األخالقي  البعد  هو  هنا  والضابط  القوائم.  هذه  مستخدمي 
تطبيقه  من  المالية  القوائم  معد  نية  خلف  الكامنين  والفني 
لبعض الممارسات التي تنطوي بين ثناياها مقاصد خفية غير 

المقاصد المعلنة للمستخدمي هذه القوائم. 

توقيت النية في المعايير الدولية الدولية العداد التقارير 
IFRSs المالية

قبل الحدث الشكل )أ(: توقيت النية  

 

المصدر: اعداد الباحثة

ادراج مفهوم النية المقترح ضمن اإلطار المفاهيمي 
للقوائم المالية

 تقترح الباحثة ادراج مفهوم النية ضمن االطار المفاهيمي 
للقوائم المالية، والذي يهتم بوصف المفاهيم الرئيسية التي 
وبالتحديد  المالية،  القوائم  وعرض  اعداد  أساسها  على  يتم 
 Qualitative( المالية  للمعلومات  النوعية  الصفات  ضمن 

)Characteristics

وتقسم الصفات النوعية للمعلومات المالية إلى قسمين : 

)Fundamental Characteristics( 1- الصفات الجوهرية

)Enhancing Characteristics( 2- الصفات المساندة

أو  الحدث  ونشوء  النية  انتهاء 
العملية والبدء باالعتراف

توقيت النية
على  البند  تسكين  التصنيف: 
الــبــدائــل  مــن  معين  بــديــل 
حسب  قياسه  وسيتم  المتاحة 

تصنيفه

نقدية  قيمة  منح  القياس: 
به  االعتراف  نية  ومن  للبند 

وتصنيفه

العرض: إدراج بند في القوائم 
المالية بناًء على تصنيفه
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وقد حاولت الباحثة ادراج مفهوم النية ضمن الصفات الجوهرية  التي حددت بخاصيتين أساسيتين هما: 

أ( المالءمة )Relevance(: أن تكون المعلومات المالية المعروضة على صلة بالقرار الذي سيتم اتخاذه، باالضافة إلى قدرتها على 
إيجاد فرق في القرارات المتخذة من قبل المستخدمين.

ب(  التمثيل الصادق )Faithful Representation(: أن تكون المعلومات المالية ممثلة بصدق للعمليات واألحداث التي حدثت في 
.)Reliability( المنشأة، والتي تم التعبير عنها بالقوائم المالية، وقد حلت هذه الخاصية مكان المسمى السابق وهو الموثوقية

اقترحت الباحثة في هذه الدراسة إدراج مفهوم النية ضمن خاصية التمثيل الصادق، لتقديم معلومات تتميز بدرجة مصداقية 
عالية وتتصف بالشفافية الالزمة لمنح أصحاب العالقة الثقة والطمأنينة عند استخدام هذه القوائم أثناء عملية اتخاذ القرار. 

وتكون المعلومات المالية مقدمة بصدق وموثوقية إذا اتصفت بالصفات التالية:

كاملة – حيادية – خالية من األخطاء – توافق الممارسة مع النية، أي إضافةصفة رابعة تعبر عن مدى تطابق البيانات المقدمة 
النية الفعلية وادراجها في القوائم المالية. ولتوضيح ذلك، قامت الباحثة بإدراج النية ضمن خاصية التمثيل الصادق في  مع 

الشكل التالي :

الدولية  المحاسبة  المالية الصادر عن مجلس معايير  المفاهيمي للقوائم  المقترح في االطار  النية  الشكل)ج(:ادراج مفهوم 
IASB

الصفات  النوعية للقوائم الماليية

Qualitative characteristics of financial statements

الصفات الجوهرية
Fundamental characteristics

المالئمة

Relevance

كاملة

Completeness

حيادية

Neutral

خالية من األخطاء

Free from error

توافق الممارسة مع النية

Correspondence between practice & intention

التمثيل الصادق

Faithful representation

الصفات المساندة
Enhancing characteristics

المصدر: اعداد الباحثة

IFRSs تعريف النية في المعايير الدولية العداد التقارير المالية

المالية  التقارير  العداد  الدولية  المعايير  في  ادراجه  يمكن  المحاسبة  في  النية  لمصطلح  تعريف  الباحثة من وضع  تمكنت 
IFRSs ضمن الصفات النوعية الموجودة في االطار المفاهيمي للقوائم المالية، كما يلي: 

النية: توجه مقصود يسبق اإلعتراف المبدئي بالبنود الواردة في القوائم المالية، ويعكس الهدف الفعلي من االعتراف بالبنود 
في القوائم المالية ويتوافق مع التصنيف الذي تم عرضها به. سواء كان ذلك باستخدام الممارسات المحاسبية المقبولة أو 

باستخدام الممارسات المحاسبية غير المقبولة، وتحدد بمعيارين:

معيار غير موضوعي: يعنى بسلوكيات وممارسات ذات الجهة المسؤولة عن اعداد القوائم المالية سواء كانت ممارسات . 1
. IFRSsمحاسبية غير مقبولة أو ممارسات محاسبية مقبولة لكنها ال تتوافق مع المعايير الدولية العداد لتقارير المالية

2 ..IFRSs معيار موضوعي: يعنى بالممارسات المحاسبية المقبولة المستمدة من المعايير الدولية العداد القوائم المالية
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و تتخذ النية المنيثقة عن هذين المعيارين سلوكين متعاكسين Intention Behaviors، هما:

نية حسنة Good Intention: تنبثق عن الممارسات المقبولة وتتوجه إلى إظهار القوائم المالية على حقيقتها ومطابقتها . 1
إلى تقديم قوائم مالية موثوقة تتصف بدرجة شفافية  التي تناسب عملية اإلعتراف مما يؤدي  المحاسبية  للممارسة 

عالية.

نية سيئة Bad Intention: تنبثق عن الممارسات غير المقبولة وتتوجه إلى إظهار القوائم المالية بشكل يخالف الهدف . 2
االساسي من اعدادها، مما يؤدي إلى تقديم معلومات مضللة تفتقر إلى التمثيل الصادق والعرض العادل. وفيما يلي 

كيفية ادراج المفهوم المقترح للنية في االطار المفاهمي لللقوائم المالية في الشكل التالي:

الشكل )ج(: اإلطار المفاهيمي المقترح للنية في المحاسبة والذي يمكن تسكينه ضمن اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية

االعتراف  الفعلى من  الهدف  المالية، ويعكس  القوائم  الواردة فى  بالبنود  المبدئى  اإلعتراف  توجه مقصود يسبق 
بالبنود فى القوائم المالية ويتوافق مع االتصنيف الذي تم عرضها به.

سواءكان ذلك باستخدام الممارسات المحاسبية المقبولة أو باستخدام الممارسات المحاسبية غير المقبوولة.

Two criteria معياران

المعيار غير الموضوعي
Subjective criterion

نية مقصودة
Intended Intention

نية حسنة
Good Intention

ممارسات مقبولة
Accepted
 Practices

ممارسات غير مقبولة
Unaccepted

Practices

نية حسنة
Good Intention

نية سيئة
Bad Intention

نية غير مقصودة
Unintended Intention درجة االلتزام بتطبيق المعاير

التقارير  ـــداد  الع الــدولــيــة 
المالية
IFRSs

Degree of commitment
to the application of

International Financial
Reporting Standards

IFRSs

المعيار الموضوعي
Objective criterion

Intended motivation precedes the initial recognition of the items included in the financial statements,
it reflects the actual objectives behind the recognition of items in the financial statements corresponded
with the classification presented. Whether using accepted accounting practices, or unaccepted 
accounting practices. 

ويمكن باستخدام هذا النموذج ضبط النية وادراجها ضمن اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، ويعالج أثر التغير في نية 
 IAS معَد القوائم المالية عند التوقف عن اإلعتراف ببعض البنود أو اعادة تصنيف بعضها اآلخر في المعيار المحاسبي الدولي
كما   .http://www.iasplus.com/standard/ifrs واالخطاء  المحاسبي  التقدير  في  التغيرات  المحاسبية،  بالسياسات  المتعلق   8
تقترح الباحثة توثيقها تحت مظلة المحددات قانونية التي يضعها المدقق الخارجي، والعمل على تضييق نطاق االجتهادات 
المختصة.  للجهات  مقنعة  وموضوعية   وكمية  علمية  مبررات  تقديم  تفترض  مشددة  قيود  فرض  طريق  عن  الشخصية 
وتوسيع السالسل الزمنية لعرض القوائم المالية المقارنة عند تغيير النية وبالتحديد عندما يعزى سبب تغيير أو قلب النية إلى 
تقديم معلومات مالئمة وذات موثوقية أعلى، فيفترض من الجهات المعنية والتي تتمثل بشكل أساسي في مكاتب التدقيق 
الخارجي ايجاد وسيلة مناسبة ومتمكنة للتحقق من صحة المبررات المقدمة عن طريق الحصول على أدلة كافية تؤيد المبالغ 
االدارة  نية  في  الذي حدث  التحول  أن  مفادها  قناعة  إلى  للوصول  تغييرالنية  وبعد  قبل  المالية  البنود  ومقارنة  وااليضاحات 
وانعكس على عملية العرض واالعتراف والقياس عند اعداد التقارير المالية أدى إلى تقديم معلومات تتمتع بدرجة عالية من 

الدقة والموثوقية والشفافية.
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والعام  الرئيسي  القانوني  االطار  تشكل  االتفاقية  هذه 
مظلة  تحت  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  يحكم  الذي 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ال شك انه من غايات فرض ضريبة القيمة المضافة في 
دول الخليج العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية 
على  االعتماد  وعدم  االعضاء  للدول  الدخل  مصادر  تنويع 
اسعاره  شهدت  والــذي  رئيسي  بشكل  النفط  من  الدخل 
انخفاضا ملحوظا منذ بداية العقد الثاني من هذا القرن ، اال 
ان الدول االعضاء كان لها اهداف اخرى هامة لفرض هذه 
المنطقة  في  االعمال  نشاط  بيئة  تنظيم  ومنها  الضريبة 
الظل  واقتصاد  التهرب  ومكافحة  الفاتورة  ثقافة  ونشر 
على  المقبولة  غير  االستهالكية  العادات  بعض  وتغيير 

المستوى االقتصادي .

وسنلقي الضوء في هذا المقال على اهم ما يميز النظام 
الضريبي للملكة العربية السعودية مع التركيز على ضريبة 
القيمة المضافة كضريبة بدأ تطبيقها حديثا في المملكة .

هيكل االيرادات الضريبية في المملكة العربية السعودية :

 تتمثل االيرادات الضريبية الرئيسية في المملكة العربية 
السعودية من ثالث مصادر رئيسية هي :

العربية  الممكلة  في  وتحصل  الزكاة  تفرض   : الزكاة 
السعودية من المنشآت الخاضعة لها وفقا الحكام الشريعة 
الحساب  الى  الزكاة  متحصالت  تحويل  ويتم  االسالمية 
الخاص بها في الدولة ليتم صرفها على مصارفها الشرعية .

وتفرض الزكاة على المنشآت المملوكة بالكامل او جزئيا 
قياسها  ويتم  سعوديين  الشخاص  المملوك  الجزء  بحدود 

الزكوي  الوعاء  ويتميز  والنصاب  الزكوي  الوعاء  على  بناء 
المال  راس    : من  الحول  عليه  حال  ما  يشمل  بانه  للزكاة 
المدفوع واالحتياطيات واالرباح المدورة  اضافة الى صافي 
الربح المعدل وينزل منه بعض البنود المقبولة التنزيل مثل 
االصول الثابتة العاملة ويتم تطبيق نسبة الزكاة المعروفة 
شرعا )2.5 %( على صافي الوعاء الزكوي للتوصل الى مبلغ 

الزكاة المستحق

ضريبة الدخل : وتفرض ضريبة الدخل على منشآت االعمال 
ذات راس المال االجنبي سواء كان بالكامل او جزئيا بحدود 
الوعاء  ويتمثل  سعوديين  غير  الشخاص  العائد  الجزء 
السعودية  العربية  المملكة  في  الدخل  لضريبة  الضريبي 

بصافي الربح من النشاط االقتصادي ،

الزكاة   او  والضريبة  الــوعــاء  احتساب  يتم  ما  ــادة  وع
منشآت  تمسكها  التي  الحسابات  اساس  على  المستحقة 
االعمال مع بعض التعديالت التي يتطلبها القانون فاذا لم 
تتوفر الحسابات تم اللجوء الى التقدير الجزافي استنادا الى 

نسب ارباح محددة في الالئحة التنفيذية

المملكة  في  وتحصل  وتفرض   : المضافة  القيمة  ضريبة 
االشخاص   ( االعمال  منشآت  السعودية عن طريق  العربية 
هو  للضريبة  الخاضع  والشخص   ،  ) للضريبة  الخاضون 
الربح  تحقيق  بهدف  اقتصادي  نشاط  مستقال  يمارس  من 
بتحصيل  بالتزامه  للضريبة  الشخص  هذا  خضوع  ويتمثل 
والخدمات  السلع  من  الخاضعة  توريداته  عن  الضريبة 
)بنسبة %5( وتوريد الضريبة المستحقة عن هذه التوريدات 
بعد ممارسته لحق خصم الضريبة التي دفعها عن مدخالته 
من السلع والخدمات في سبيل ممارسته لنشاطه االقتصادي 

الخاضع للضريبة .

القيمة  ضريبة  نظام  تطبيق  السعودية  العربية  المملكة  باشرت 
المضافة اعتبارا من االول من كانون الثاني لعام 2018 .

بموجب  فرضت  السعودية  العربية  المملكة  في  المضافة  القيمة  وضريبة 
نظام ضريبة القيمة المضافة والالئحة التنفيذية المنبثقة عنه والتي تشكل 
التشريعات الرئيسية التي تحكم وتنظم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 
المملكة العربية السعودية وذلك بناء على االتفاقية الدولية) اتفاقية ضريبة 

القيمة المضافة ( التي وقعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

صالح ابراهيم القالب  /  محاسب قانوني  

ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية 
السعودية واقع وتطلعات
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السلطة الضريبية في المملكة العربية السعودية :

وادارة  مظلة  تحت  تقع  انفا  المذكورة  الضرائب  جميع 
الهيئة  هي  السعودية  العربية  المملكة  في  واحدة  هيئة 

العامة للزكاة والدخل

الممكلة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  خصائص 
العربية السعودية :

والمفاهيم  المصطلحات  تعريف  ورد   : العامة  المفاهيم 
مجلس  لدول  المضافة  القيمة  ضريبة  اتفاقية  في  العامة 
التشريعات  تبنت  وقــد  العربية  الخليج  ــدول  ل التعاون 
الضريبية في المملكة هذه التعريفات والتزمت بها  حيث 
يالحظ ان كل من النظام والالئحة التنفيذية احالة المطبق 
للتعريفات الواردة في االتفاقية وفي ما يلي اهم المفاهيم 

والمصطلحات :

النشاط االقتصادي : النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة 
ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري ،او الصناعي ، او الزراعي 
، او المهني ، او الخدمي ، او اي استعمال ممتلكات مادية او 

غير مادية او اي نشاط مماثل اخر

اقتصاديا  نشاطا  يزاول  الذي  الشخص   : للضريبة  الخاضع 
او  مسجال  ويكون  الدخل  تحقيق  بهدف  مستقلة  بصفة 

ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقا الحكام االتفاقية

تفرض  التي  التوريدات   : للضريبة  الخاضعة  التوريدات 
عليها الضريبة وفقا الحكام االتفاقية بالنسبة االساسية او 
بنسبة الصفر وتخصم المدخالت المرتبطة بها وفقا الحكام 

االتفاقية

التوريدات المعفاة من الضريبة: التوريدات التي ال تفرض 
عليها الضريبة وال تخصم ضريبة المدخالت المرتبطة بها 

وفقا الحكام االتفاقية والقانون المحلي

في  والخدمات  السلع  بتوريد  المقصود  تفصيل  تم  وقد 
المواد من )5( ولغاية )8( من االتفاقية حيث نصت المادة 
رقم )5( من االتفاقية على انه يقصد بتوريد السلع : نقل 
واضافت  كمالك  بها  التصرف  حق  او  السلع  هذه  ملكية 
المادة في البند 2 منها ان توريد السلع يشمل المعامالت 

االتية :

بنقل 	  يقضي  اتفاق  بموجب  السلع  حيازة  عن  التنازل 
لتاريخ  بتاريخ الحق  نقلها  امكانية  او  السلع  ملكية هذه 

االتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا
حق 	  تعطي  الملكية  عن  متفرعة  عينية  حقوق  منح 

استخدام عقارات
نقل ملكية السلع بمقابل بصور قسرية عمال بقرار صادر 	 

عن السلطات العامة او باي قانون نافذ
ذات  من   7 المادة  عرفتها  فقد  الخدمات  بخصوص  اما 
ال  توريد  معاملة  اي  للخدمات  توريدا  يعد   (: بـ  االتفاقية 

تشكل توريدا للسلع وفقا الحكام االتفاقية (

القيمة  ضريبة  لتطبيق  الناظمة  للتشريعات  الدارس  ان 
العربية  المملكة  ومنها  العربية  الخليج  دول  في  المضافة 
كبير  عناية  اولت  التشريعات  هذه  ان  يالحظ  السعودية 
التوريد  وتاريخ  مكان  من  وكل  التوريد  مفهوم  لتوضيح 
لما لتلك الحيثيات من اهمية بالغة في تحديد االستحقاق 
في  مهما  عامال  يعد  التوريد  مكان  ان  حيث  الضريبيي 
استحقاق الضريبة من حيث الدولة صاحبة الحق في تلقي 
الضريبة المستحقة عن عملية التوريد ) البيع ( كون نظام 
الضريبة على القيمة المضافة في دول الخليج العربي يمتاز 
من  اوسع  مظلة  تحت  الضريبة  تطبيق  وهو  خاصة  بميزة 
لدول  التعاون  مجلس  مظلة  وهي  الدولة  اقليم  مفهوم 
الخليج العربية وتتضح هذه الحاالت عند القيام بعمليات بيع 
بين شخص من دولة عضو الى شخص آخر من دولة عضو 
اخرى او ما يسمى التوريدات البينية  التي ورد تعريفها في 
المادة االولى من االتفاقية بانها توريدات السلع والخدمات 
الى عميل مقيم في  من قبل مورد مقيم في دولة عضو 
دولة عضو اخرى وقد امتاز النظام الضريبي في دول الخليج 
الشخص  بامكانية  بانه  االتفاقية  على  الموقعة  العربي 
المسجل في دولة عضو تحصيل الضريبة من عميله المقيم 
في دولة عضو اخرى عندما ال يكون هذا العميل مسجال في 
الدول  هذه  حكومات  مكن  بانه  النظام  هذا  وامتاز  دولته 
من تسوية المدفوعات وااللتزامات المترتبة على التحصيل 
البيني للضريبة بموجب نظام الكتروني موحد بين حكومات 

هذه الدول

التشريعات  ان  فنجد  الضريبة  استحقاق  بخصوص  اما 
استحقاق  بتقنين  قامت  االتفاقية  راسها  وعلى  الضريبية 

الضريبة على التوريد في اي من التواريخ التالية ايها اسبق :

تاريخ اصدار الفاتورة الضريبية	 
تاريخ تسليم السلعة او تقديم الخدمة	 
المقابل 	  من  جزء  اي  او  )الثمن(  المقابل  فبض  تاريخ 

بحدود ذلك الجزء

اعتمدت  لقد    : االساسية  بنسبتها  الضريبة  فرض  اساس 
وهي  االساسية  النسبة  فرض  عند  الضريبية  التشريعات 
االن بنسبة %5 على اساس مستوى الدخل العام في منطقة 
اساسي  بشكل  تعتمد  لم  بذلك  وهي  العربية  الخليج  دول 
المجتمع  طبقات  لمختلف  الخدمة  او  السلعة  اهمية  على 
اعتمدت  المنطقة  في  اخرى  ضريبية  النظمة  خالفا  وذلك 
الخدمة  او  السلعة  اهمية  حسب  للضريبة  مختلفة  نسب 

وانعكاساتها المجتمعية .

في دول الخليج العربية نسبة الضريبة االساسية موحدة 
االتفاقية وبشكل عام تخضع نسبة  عليها في  النص  وتم 
كبيرة من التوريدات في منطقة الخليج للضريبة بنسبتها 
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استئناءات محدودة من  ان هناك  )%5( في حين  االساسية 
التوريدات التي اعفيت او اخضعت لنسبة الصفر .

الصفر  لنسبة  الزاما  اخضعت  التي  التوريدات  ومــن 
لجميع الدول االعضاء  بموجب االتفاقية  توريدات االدوية 
والمعدات الطبية والصادرات من السلع والخدمات الى خارج 
الدولي للسلع والركاب  التعاون والنقل  اقليم دول مجلس 

وتوريدات المعادن االستثمارية المؤهلة .

تاجير  باعفاء  السعوية  العربية  الممكلة  قامت  وقد 
كونها  الضريبة   من  المالية  والخدمات  السكنية  العقارات 
من النشاطات التي تم النص على ان اعفائها او اخضاعها  

لنسبة الصفر بشكل اختياري للدول االعضاء

االلزامي  التسجيل  حد  على  النص  تم   : التسجيل  حــدود 
التسجيل  حد  تحديد  تم  حيث  االتفاقية  في  واالختياري 
االزامي بمبلغ 375000 ريال سعودي او ما يعادلها توريدات 
سنوية سواء فعلية لسنة سابقة او متوقعة  لسنة قادمة 
في حين تم تحديد حد التسجيل االختياري بنسبة %50 من 

الحد االزامي

العربية  الممكلة  في  الضريبي  النظام  يميز  ما  لعل 
اختياري  تسجيل  حد  وجود  هو  المجال  هذا  في  السعودية 
حيث ال يسمح الي منشأة تنخفض توريداتها السنوية عن 
وان هي  المضافة  القيمة  بالتسجيل في ضريبة  الحد  هذا 
قامت بالتسجيل فانها ملزمة بالتقدم بطلب الغاء التسجيل 

اذا انخفضت توريداتها عن الحد االختياري

في  الضريبي  للنظام  ايضا  تحسب  التي  المميزات  ومن 
المملكة العربية السعودية هي ما يسمى بتسجيل المجموعة 
تحت  والشركات  القابضة  للشركات  اتاح  والــذي  الضريبية 
التسجيل كشخص ضريبي واحد  السيطرة المشتركة امكانية 
مكنت  الميزة  وهــذه  واحــد  ضريبي  اقــرار  تقديم  وبالتالي 
المجموعات من تجنب خضوع التوريدات بين اعضاء المجموعة 
الواحدة للضريبة وتخلصها من عملية الخصم والتوريد على 
مبيعاتها ومشترياتها داخل المجموعة الضريبية وهذه الميزة 
السعودية  العربية  الممكلة  في  الضريبي  للنظام  تسجل 
هو  معروف  محاسبي  مبدأ  مع  متوافقا  التسهيل  بهذا  كونه 
تغليب الجوهر على الشكل اضافة الى ان هذه الميزة تخفض 
عدد  بتخفيض  الالحق  وتدقيقها  الحسابات  ادارة  عبىء  من 

االقرارات الضريبية المقدمة دوريا للهيئة

الزمت  فقد  المقيمين  غير  االشخاص  بخصوص  امــا 
المقيم  غير  الشخص  الممكلة  في  الضريبية  التشريعات 
الذي يمارس نشاطا اقتصاديا داخل المملكة- سواء بيعا او 
شراًء- ان يقوم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة خالل 
وذلك  الممكلة  في  اقتصادي  لنشاط  ممارسته  من  شهر 

بغض النظر عن حجم توريداته السنوية 

االقرار الضريبي والفترة الضريبية :  حددت الفترة الضريبية 

ويلتزم  السنوية  توريداتهم  حجم  على  بناء  للمسجلين 
المسجل بتقديم االقرار الضريبي عن فترته الضريبية خالل 
موعد اقصاه اليوم االخير من الشهر التالي النتهاء الفترة 
على  المملكة  في  الضريبية  الفترات  وتكون  الضريبية 

نوعين :

توريداته  تبلغ  : تطبق على كل مسجل  الشهرية  الفترة 
السنوية 40 مليون ريال سعودي او اكثر

تكون  مسجل  كل  على  تطبق  سنوية:  الربع  الفترة 
توريداته السنوية اقل من 40 مليون ريال

الضريبة  ودفع  الضريبي  االقرار  تقديم  عملية  وتتميز 
المملكة  الدائن في  الرصيد  رد   او طلب  الدفع  المستحقة 
حيث  ومحوسب  الكتروني  بشكل  تتم  جميعها  بانها 
الهيئة  الضريبة على موقع  اقراره  بتقديم  المسجل  يقوم 
بدفع  ايضا  ويقوم  الخاص  االلكتروني  حسابه  باستخدام 
اذا  لصالحه  الدائنة  الضريبة  له  وترد  الكترونيا  الضريبة 

تقدم بطلب رد الكترونيا في حسابه البنكي .

من  المملكة  في  الضريبية  التشريعات  تطلبت  وقد 
معينة  تفصيلية  معلومات  تقديم  المسجلين  االشخاص 
عن المخرجات وضريبة المخرجات وتتمثل تلك االفصاحات 
والضريبة  وتعديالتها  الخاضعة  المحلية  بالمبيعات 
من  االخــرى  ــواع  االن عن  االفصاح  الى  اضافة  المستحقة 
المبيعات مثل الخاضعة لنسبة الصفر والتصدير والمبيعات 
المعفاة والمبيعات الى اشخاص مسجلين في الدول االخرى 
افصاحات  ايضا  تطلبت  وكذلك   ، االتفاقية  في  االعضاء 
المحلية  بالمشتريات  متمثلة  المدخالت  عن  تفصيلية 
الخاضعة من السلع والخدمات والتعديالت التي تمت عليها 
والضريبة القابلة للخصم عن هذه المدخالت ويتم االفصاح 
الضريبي  االقرار  المدخالت بشكل تفصيلي في  عن جميع 
مثل المستوردات والمشتريات التي تخضع اللية االحتساب 
المحلية  ،والمشتريات  المستوردة  الخدمات  مثل  العكسي 

الخاضعة لنسبة الصفر و المشتريات المعفاة .

مبدأ  المملكة  في  الضريبية  التشريعات  اعتمدت  وقد 
ضريبة  عليها  تقوم  وفلسفة  كأساس  الضريبي  الخصم 
الضريبة  بخصم  المسجل  بحق  ويتمثل  المضافة  القيمة 
عن مدخالته المتعلقة بالمبيعات الخاضعة للضريبة والتي 
تشمل الخاضعة للنسبة االساسية ولنسبة الصفر والتصدير 
مبدأ  تطبيق  مع   ) االعضاء  الدول  )بين  البينية  والتوريدات 
حالة  للخصم في  القابلة  الضريبة  لتحديد  النسبي  الخصم 

وجود انشطة خاضعة واخرى معفاة .

المخاطر الضريبية والغرامات الجزائية : 

على  تترتب  التي  الجزائية  العقوبات  على  النص  تم  لقد 
ضريبة  نظام  في  الضريبي  التهرب  وجرائم  المخالفات 
القيمة المضافة النافذ في المملكة وتتراوح العقوبة على 
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النقص  قيمة  من   100% بين  ما  الضريبي  التهرب  جرائم 
امثال  ثالثة  الى  االعلى  حدها  في  وتصل  الضريبة  في 
قيمة السلع او الخدمات موضوع التهرب ويقصد بالتهرب 
اصطناع  او   تزوير  النافذة  التشريعات  حسب  الضريبي 
التهرب  في  للشروع  او  الضريبة  من  للتهرب  المستندات 
دفع  قبل  والخدمات  السلع  تهريب  الى  اضافة  الضريبي 

الضريبة المستحقة )مثل البيع بدون فواتير (

بعض  على  نسبية  جزائية  غرامات  فــرض  تم  كذلك 
وبلغت  الضريبي  االقرار  تقديم  في  الخطأ  مثل  المخالفات 
غرامته %50 من النقص في الضريبة وعدم تقديم االقرار 
في المهلة المحددة الذي يترتب عليه غرامة نسبية تتراوح 
نسبة  وبلغت   ، المستحقة  الضريبة  من   25% الى   5% من 
غير  المبلغ  قيمة  الضريبة %5 من  التاخر في سداد  غرامة 

المسدد عن كل شهر تاخير او جزء منه .

غرامات  فــرض  تم  النسبية  الغرامات  الــى  باالضافة 
 10.000 بين  ما  تتراوح  االخرى  المخالفات  على  مقطوعة  
حال  في  مضاعفتها  ويمكن  ريال   100.000 ولغاية  ريال 
التكرار خالل ثالث سنوات ومن االمثلة على هذه المخالفات 
اصدار فاتورة ضريبية وتحصيل ضريبة من قبل غير مسجل 
وغرامتها 100.000 ريال ،التخلف عن التسجيل ضمن المهلة 
السجالت  حفظ  عدم   ، ريال   10.000 وغرامتها  القانونية 
فترة  لكل  ريال   50.000 غرامة  القانونية)6 سنوات(  للمدة 
الهيئة غرامة 50.000  التعاون مع موظفي  ، عدم  ضريبية 

ريال لكل فترة

االعتراض واالستئناف :

فحصها  على  بناء  تقييم  اجراء  للهيئة  يحق  انه  ما  مثل 
لسجالت المكلف واجراء التعديل الالزم والمطالبة بالضريبة 
المستحقة والغرامات بموجب قرار يصدر عن الهيئة ويبلغ 
تبلغه  من  يوما   60 خالل  ايضا  للمكلف  يحق  فانه  للمكلف 
القرار االعتراض لدى اللجنة االبتدائية ويحق لكل من المكلف 
والهيئة استئناف قرار اللجنة االبتدائية امام  لجنة استئنافية 

ايضا والتي يكون قراراها نهائي وملزم لكافة االطراف .

االعالم والتثقيف الضريبي :

عظيمة  جهودا  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  تبذل 
تستحق الثناء وان تكون مثاال يحتذى في هذا المجال من 
حيث المادة االعالمية المرئية والمقروؤة التي تم توفيرها 
تطبيق  بمشروع  المباشرة  منذ   وللمجتمع  االعمال  لقطاع 

ضريبة القيمة المضافة وما زالت هذه الجهود مستمرة .

المملكة  في  الضريبي  والتثقيف  االعــالم  عملية  بدأت 
القيمة  ضريبة  تطبيق  قبل  مبكرا  السعودية  العربية 
الهيئة  بذلت  حيث   2018/1/1 يوم  صادف  الذي  المضافة 
المادة  بتوفير  المشكورة  جهودها  والدخل   للزكاة  العامة 
تأهيل  مجال  في  خاصة  المناسبة  والتثقيفية   االعالمية 

او  المضافة  القيمة  ضريبة  لتطبيق  المنشآت  وتجهيز 
مختلف  في  الهيئة  مارستها  والتي  )الجاهزية(  يسمى  ما 
المجاالت سواء على موقعها االلكتروني او من خالل وسائل 
االعالم او المحاضرات والندوات العلمية والزيارات الميدانية 

الختبار جاهزية المنشآت

بدء  بعد  مستمرة  زالت  وما  الجهود  هذه  استمرت  لقد 
وتميزت   ، والدعم  والتدريب  التثقيف  مجال  في  التطبيق 
اساليب  باعتمادها  الضريبي  والتثقيف  االعــالم  ادوات 
ولعل  االعالمية  المادة  وبكثافة  واشرنا  متعددة كما سبق 
للزكاة  العامة  للهيئة  االعالمي  النشاط  يميز  ما  اهم  من 
تلك  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  معرض  في  والدخل 
الهيئة  اتبعتها  التي  والمتطورة  والراقية  المتميزة  االلية 
وهي االدلة االرشادية المتخصصة في مجال تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة على مختلف قطاعات االعمال والتي صدر 

منها حتى االن ما يلي :

العربية 	  المملكة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  دليل 
السعودية – النسخة االولى

في 	  المضافة  القيمة  ضريبة  لتطبيق  االرشــادي  الدليل 
قطاع العقارات – االصدار االول

في 	  المضافة  القيمة  ضريبة  لتطبيق  االرشــادي  الدليل 
قطاع النقل – النسخة االولى

القيمة 	  لضريبة  االنتقالية  لالحكام  ــادي  االرش الدليل 
المضافة  - النسخة االولى

الدليل االرشادي للمجموعات الضريبية – النسخة االولى	 

خالصة :

 موضوع ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها في المملكة 
العربية السعودية كنموذج لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو موضوع 
وتسليط  البحث  من  المزيد  الى  وبحاجة  ومتشعب  واسع 
على  منه  يستفاد  نموذجا  تكون  قد  مميزات  على  الضوء 

المستوى االقليمي .

وعلى الرغم من االثار التي قد تترتب على تطبيق ضريبة 
المتوقع  االرتفاع  حيث  من  المملكة  في  المضافة  القيمة 
التطبيق  بداية  في  وخاصة  المعيشة  وتكاليف  لالسعار 
حيث  من  االعمال  قطاع  يواجهها  قد  التي  والصعوبات 
الجاهزية والمخاطر المالية المتوقعة اال اننا نستطيع القول ان 
نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية 
متطورة  اعمال  لبيئة  للتاسيس  وبناءة  جريئة  خطوة  يشكل 
وعصرية ومكافحة اقتصاد الظل بجميع اشكاله ونشر ثقافة 
على  المبني  التجاري  العمل  واخالقيات  الضريبية  الفاتورة 
سعودي  اقتصاد  الى  للوصول  راسخة  وتقنية  علمية  اسس 
المتوفرة  واالمكانيات  للثروات  االمثل  واالستغالل  واعــد 
وتعديل السلوك االستهالكي للمجتمع نحو االفضل باذن اهلل .
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الجديد  األردني  الدخل  قانون ضريبة  في  تعديالت  هنالك 
رقم 34 لسنة 2014 وجد بها كثير من التعامالت الضريبية 
التطبيق  بين  ما  المحاسبية  ــراءات  اإلج عن  تختلف  التي 
العملي وفقا لقانون ضريبة الدخل األردني ووفقا للمبادئ 
الشركات  ربحية  بين  ما  فجوات  إلى  يؤدي  مما  المحاسبية 
تؤثر على البيانات المالية ، وتم إصدار قانون ضريبة الدخل 
 2015 السنوات  على  تطبيقه  ليتم   2014 لسنة   34 رقم 

ومايليها.

الدخل  ضريبة  قانون  حسب  الجديدة  التعديالت  أن  و 
العبء  قياس  إلى  تــؤدي    2014 لسنة   34 رقم  ــي  األردن
الضريبي لشركات المقاوالت بصورة أكثر دقة وموضوعية , 
مما يؤدي إلى فرض الضريبة على ربحية شركات المقاوالت 

بصورة أكثر عدالة وواقعية .

وبالتالي هل يوجد أثر لتعديالت قانون ضريبة الدخل رقم 
34 لسنة 2014 على أرباح الشركات في قطاع المقاوالت؟

أهم المعالجات المحاسبية وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 
34 لسنة 2014 بما يتناسب مع المعايير المحاسبة الدولية :

- ما يتعلق بأرباح شركات المقاوالت .

- ما يتعلق بالمصاريف المقبولة .

وأربــاح 	  للضريبة  الخاضع  الشركة  ربح  بين  العالقة 
وخسائر العقود:

أرباح شركات المقاوالت الداخلة في وعاء الضريبة:

 34 رقــم  الــدخــل  ضريبة  قــانــون  مــن  3/أ  الــمــادة  تنص 
لسنة2014على ما يلي :

شخص  ألي  المملكة  في  يتأتى  دخل  أي  للضريبة  يخضع 
الوفاء بما في ذلك  النظر عن مكان  أو يجنيه منها بغض 

الدخول التالية :

1- الدخل المتأتي من نشاط األعمال.

من   )2( رقم  المادة  في  األعمال  نشاط  تعريف  تم  وقد 
بقصد  الشخص  يمارسه  الذي  النشاط   أنه  على  القانون 
أو  التجاري  النشاط  ذلك   بما في  أو مكسب   ربح   تحقيق 

الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي  أو الحرفي .

وقد تم تعريف الشخص في نفس المادة على أنه الشخص 
المقاوالت  شركات  نشاط  ويندرج  االعتباري,  أو  الطبيعي 

تحت التصنيف الصناعي .

)شخص  المكلف  دخل  للشركة  اإلجمالي  الدخل  ويشمل 
الخاضعة  الدخل  مصادر  جميع  من   ) اعتباري  أو  طبيعي 

للضريبة :

دخل الشركة من نشاط المقاوالت .. 1

األربــاح . 2 أو  المنشأة  أصــول  بيع  عن  الناتجة  ــاح  األرب
الرأسمالية الناتجة عن تبديل األصول الرأسمالية .

العملة . 3 وفروقات  والخصميات  والعموالت  الفوائد 
وأرباح الودائع واألرباح المتأتية من البنوك وغيرها من 

األشخاص االعتبارية المقيمة.

4 . , الهالك  بسبب  التعويضات  عن  الناجمة  األربـــاح 
وتعويضات من شركات التأمين , وبيع السكراب .......

الخ.

كما تم تعريف الدخل الخاضع حسب القانون رقم 34 لسنة 

األردني رقم 34 لسنة 2014 لمعالجة  الدخل  جاء اصدار قانون  ضريبة 
 2009 لسنة   28 رقم  السابق  الدخل  ضريبة  قانون  في  القانونية  الثغرات 
الضريبية  اإليرادات  في  نمو  تحقيق  منها  استراتيجية  أهداف  عدة  ولتحقيق 
لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة, وتعزيز الوضع التنافسي لإلقتصاد 
القانوني  اإلطار  اإلقتصادي وتحسين  النمو  األردني وتشجيع اإلستثمار ورفع 
للنظام الضريبي وتحسين عدالة النظام الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي 

وتحسين اإلدارة الضريبية.

راضي مصطفى مي /  محاسب قانوني  

أثر التعديالت في قانون ضريبة الدخل األردني رقم 
34 لسنة 2014 على ربحية شركات المقاوالت
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الدخل  من  مايتبقى  أنه:  )2(على  رقم  المادة  2014 حسب 
اإلجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة  والخسارة المدورة 
الشخصية  واإلعفاءات  السابقة   الضريبية  الفترات  من 

والتبرعات على التوالي .

تحديد الوعاء الضريبي لشركة المقاوالت :
يتم من خالل احتساب نتيجة كل عقد من عقود المقاوالت 
والمنتهية خالل  األجل   القصيرة  أو  األجل  الطويلة  , سواء 
الفترة , أو  العقود تحت التنفيذ بنسبة إتمام محددة و يكون 
اإلجمالي من تلك عقود المقاوالت للمشاريع )ربح / خسارة( 
هو ناتج المقاصة بين الربح والخسارة لهذه العقود, مضافا 
المقاوالت   لشركة  األخــرى  والمصروفات  ــرادات  اإلي إليها 
والتعديالت الضريبية المختلفة والتي تمت عليها,فإذا كانت 
نتيجة التقدير الضريبي دخل خاضع ناتج عن ربحا ضريبيا 
لشركة المقاوالت فانه يخضع للضريبة وتسدد عنه, أما إذا 
كانت النتيجة خسارة ضريبية فإن هذه الخسارة تدور لمدة 
خمس سنوات الحقة تطبيقا لنص المادة -8أ2- من القانون 
التي نصت على مايلي : إذا بلغت الخسارة مقدارا اليمكن 
الالحقة  الضريبية  للفترات  فيدور رصيدها  بالكامل  تنزيله 
للفترة الضريبية التي وقعت فيها بحد أعلىاليتجاوز خمس 

سنوات الكتسابها الصفة القطعية.

األرباح الراسمالية:
تعتبر األرباح الرأسمالية المحققة فعال زيادة  في المقدرة 
عناصر  أحد  تعتبر  وبالتالي   , للشركة  اإلقتصادية  والقدرة 
للضريبة  ,وتخضع  الدخل  بقائمة  تدرج  التي  الدخل  صافي 
في  األخــرى  اإليـــرادات  كأحد  الرأسمالية  ــاح  األرب وتعتبر 
أنه يوجد عدد كبير وضخم من  , حيث  المقاوالت  شركات 
اآلالت والمعدات المستخدمة في النشاط الخاص بالمقاوالت 
نظرا  اآلالت  هذه  باستبدال  المقاوالت  شركات  وقيام   ,

لتقادمها والحصول على آالت ومعدات حديثة أكثر كفاءة.

للضريبة   الخاضعة  الرأسمالية  األربــاح   تحديد  في  ويؤثر 
 , المحاسبية  والتي تختلف ضريبيا عن نظيرتها  اإلهالكات 
مما ينتج اختالف مبالغ األرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة 

, عن األرباح الرأسمالية المحددة محاسبيا .

شركات  في  الرأسمالية  ــاح  األرب أشكال  أهــم  ومــن 
المقاوالت :

أو . 1 الثابتة  األصول  بيع  من  المحققة  الرأسمالية  األرباح 
هالكها أو اإلستيالء عليها .

إعادة . 2 أو  تقدير  إعــادة  عن  الناتجة  الرأسمالية  األربــاح 
تقييم األصول .

العموالت الدائنة :
قد تقوم شركة المقاوالت باإلضافة إلى نشاطها الرئيسي 

مثل  ــرادات  إي على  منها  تحصل   , أخرى  فرعية  بأنشطة 
تصريف وتسويق منتجات للغير نظير عموالت , أو الوساطة 
 , ،أوسمسرة  بين طرفين نظير عموالت  إتمام صفقة  في 
وهذه العموالت تخضع للضريبة سواء حصلت، أو لم تحصل 
المقاوالت  شركات  من  الكثير  فإن  المثال  سبيل  فعلى   ,

تقوم بدور وسيط عقاري نظير عموالت دائنة.

وتدرج كل العموالت المستحقة بما يخص العام في قائمة 
يتم  لم  أو  تحصيلها  تم  سواء  للضريبة  وتخضع   , الدخل 
تحصيلها , وتعتبر ضمن النشاط التجاري والصناعي لشركة 
نشاط  الشركة على شريحة  يتم محاسبة  المقاوالت, حيث 
مقاوالت  نشاط   14% وشريحة  العموالت,  من   20% تجاري 
 34 رقم  الدخل  قانون ضريبة  3/أ/2من  المادة  وقد نصت 
والخصميات  والعموالت  الفوائد  خضوع  على   2014 لسنة 
وفروقات العملة وأرباح الودائع المتأتية من البنوك وغيرها 

من األشخاص اإلعتبارية المقيمة.

الديون المعدومة المحصلة :
إلى  تتعرض  فإنها  المقاوالت  شركات  عمل  لطبيعة  نظرا 
يتم  أن  يمكن  والذي   , المعدومة  الديون  من  كبير  حجم 
تحصيلها بعد ذلك من العمالء , وتعتبر الديون المعدومة 
المحصلة في شركات المقاوالت  أو غيرها من الشركات من 
اإليرادات العرضية , وجب أن تدرج بقائمة الدخل في الفترة 
التي حصلت فيها , أما من ناحية المعالجة الضريبية فإنه 
يتطلب األمر الرجوع إلى المعاملة الضريبية لهذه الديون 

عند اعدامها وقبل إعادة تحصيلها:

اعتمدت  قد  المحصلة  المعدومة  الديون  كانت  إذا  أ- 
إدراج هذه  , فيجب  الفترة  كمصروف ضريبي خالل هذه 
 , الدخل  قائمة  في  كإيراد  المحصلة  المعدومة  الديون 

ومن ثم تخضع للضريبة.

اعتمدت  قد  المحصلة  المعدومة  الديون  تكن  لم  إذا  ب- 
اعتبارها  عدم  فيجب  الفترة,  خالل  ضريبي  كمصروف 
 , الدخل  , وإذا أدرجت في قائمة  إيرادا خاضعا للضريبة 

فيجب أن تخصم باإلقرار الضريبي .

 وقد نصت المادة )23/أ( من قانون ضريبة الدخل رقم 34 
السجالت  بتنظيم  المكلف  :يلتزم  مايلي  2014على  لسنة 
مقدار  لتحديد  الالزمة  المالية  والبيانات  والمستندات 
وفق  معدة  تكون  أن  شريطة  عليه  المستحقة  الضريبة 
من  عليها  ومصادقا  ومدققة  الدولية  المحاسبة  معايير 
محاسب قانوني وباالحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من 

آخر أي من التواريخ التالية :

تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجالت . 1
والمستندات فيها .

تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي .. 2
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تاريخ تبليغ اإلشعار بنتيجة قرار التقدير اإلداري .. 3

نسب ضريبة الدخل على األفراد واألشخاص االعتباريين:
نصت المادة )11/أ( من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 
للضريبة  الخاضع  الدخل  عن  الضريبة  تستوفى   ,   2014

للشخص الطبيعي حسب النسب التالية :

آالف . 1 العشرة  من  دينار  كل  عن  بالمائة  سبعة   )7%(  
دينار األولى .

العشرة . 2 دينار من  بالمائة عن كل  أربعة عشر   )14%(  
آالف دينار التالية .

 )%20( عشرون بالمائة عن كل دينار مما تالها .. 3

ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص 
اإلعتباري حسب النسب التالية :

االعتباريين  األشخاص  لجميع  بالمائة  عشرون   )20%(
األساسية  االتصاالت  وشركات  الصناعة  قطاع  باستثناء 
التعدين المواد  وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات 
األساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات 
الوساطة المالية والشركات المالية واألشخاص اإلعتباريين 

الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي والبنوك .

اقتطاع الضريبة من المصدر 
 34 رقم  الدخل  ضريبة  قانون  من  )12/أ(  المادة  نصت 
لسنة 2014 على مايلي : يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق 
المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما  بالدخول 

يلي :

 )%5( من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم 	 
كأتعاب أو أجور أو ماماثل ذلك ألي شخص مقيم من 
الحسابات  ومدققي  والمهندسين  والمحامين  األطباء 
المكلفين  عن  والمفوضين  والمستشارين  والخبراء 
والمحكمين   التأمين  وإعادة  التأمين  ووسطاء  ووكالء 
والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكالء والوسطاء 
بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة 
وغيرهم من األشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب 

تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار 	 
أو قيمة أي منها ألف دينار وبنسبة )%15( ويعتبر المبلغ 

المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية .

دخال  أودفــع  لديه  استحق  شخص  كل  على  يترتب  ب1- 
غير معفي من الضريبة لشخص  غير مقيم مباشرة، أو 
بالواسطة أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ اإلستحقاق، 
أو الدفع أيهما أسبق مانسبته )%10( وأن يعد بيانا يوضح 
من  كال  يزود  وأن  المقتطع   والمبلغ  الدخل  مقدار  فيه 

الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان .

)2-12( المصاريف المقبولة :
المواد المستخدمة في عقود المقاوالت :

هي عبارة عن المواد  األولية المستخدمة في عقود اإلنشاء 
 , المقاوالت  شركة  في  الضريبية  الفترة  عن  المختلفة 
والطوب  والحديد  والحصمة  والرمل  اإلسمنت  تكلفة  مثل 
والخشب ......الخ, وتعتبر مصروفات المواد المستخدمة في 
الضريبية  الفترة  بما يخص  التكاليف  العقد ضريبيا ضمن 

ويجب أن تكون مؤيدة بالمستندات.

نص  حسب  ضريبيا  المقبولة  المصاريف  تعريف  تم  وقد 
 2014 لسنة   34 رقم  الدخل  ضريبة  قانون  (من   2 المادة) 
استحقت  أو  انفقت  التي  والنفقات  المصاريف  أنها   :على 
دخل  إنتاج  لغايات  الضريبية  الفترة  خالل   وحصريا  كليا 
اإلجمالي  الدخل  من  تنزيلها  يجوز  التي  للضريبة   خاضع 

وفق أحكام هذا القانون .

الرواتب واألجور:
التي تعتمد وتخصم ضريبيا طالما  المصروفات  تعتبر من 
ملفات  تدقيق  يتم  بالمستندات)  ومعززة  حقيقية  أنها 
 , الرواتب  صرف  والعاملين,سندات  المستخدمين  توظيف 
عقود التعيين, بطاقات الدوام , كشوفات الرواتب الشهرية 
,كتب تحويل الرواتب الشهرية للبنوك,اشتراكات العاملين 
قسيمة  على  الموظفين  توقيع   , اإلجتماعي  بالضمان 
نقدا,  يتم صرفها  التي  للرواتب  بالنسبة  باإلستالم  الراتب 

المشاهدة الفعلية للموظفين في موقع العمل(.

الجزاءات والغرامات والتعويضات  المدفوعة:
نظام  تتعامل في ظل  المقاوالت  أن طبيعة شركات  حيث 
المقاوالت   من شركة  يتطلب  والذي   , واإلتفاقيات  العقود 
التعهد باإللتزام بالوفاء بمتطلبات محددة, فإنها أكثر عرضة 
من غيرها من الشركات لدفع جزاءات وغرامات وتعويضات 
الضريبية تعامل  الناحية  اإلتفاقيات, ومن  عند تنفيذ هذه 
تفرض   التي  المدفوعة  والتعويضات  والغرامات  الجزاءات 
وتستحق على شركة المقاوالت سواء أكانت مفروضة على 
عقد معين أم على مستوى شركة المقاوالت ككل كنتيجة 
للمسؤولية العقدية ) من تقصير أو إهمال ( مع الغير , من 
المصروفات الواجبة الخصم والتحميل على اإليرادات ضريبيا 
هذه  وأن  المقاوالت,  شركة  بنشاط  متعلقة  أنها  طالما   ,
واتفاقيات  تكون محددة ضمن عقود  والغرامات  الجزاءات 
المقاولة المبرمة مع الغير , حث نصت المادة -6 الفقرة)ي( 
مدنيا  تعويضا  المدفوعة  المبالغ  تنزيل  على  القانون  من 
أنشطته  ممارسة  لغايات  المكلف  أبرمها  عقود  بمقتضى 

الخاضعة للضريبة .

بخصمها  الضريبي  المشرع  يسمح  لم  التي  المصاريف  أما 
والمبالغ  والغرامات  الضريبة  -أ-   7 المادة  حسب   منها, 
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األخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون .

مدنيا  تعويضا  المدفوعة  والغرامات  الجزائية  ب-الغرامات 
بموجب أحكام هذا القانون.

حيث أن التعويضات والغرامات المتعلقة بمخالفات جنائية 
القابلة  المصروفات  من  التعتبر  شخصية   صفة  لها  أو 
للخصم ضريبيا ألنها نتيجة ارتكاب الشركة جناية أو جنحة 
عمدية  على الرغم من ارتباطها بنشاط المنشأة حتى وإن 
الدخل  التي تحمل على  الخسائر  أو  المصروفات  كانت من 

محاسبيا .

 المعالجة الضريبية لتكلفة اإلقتراض )الفوائد المدينة (:

المقاوالت تكاليف باهظة عند تنفيذ عقود  تتكبد شركات 
والمؤسسات  البنوك  من  لإلقتراض  يضطرها  مما  اإلنشاء 
ويعتبر  العقود  وتنفيذ  الشركة  أعمال  لتسيير  المصرفية 
مصروف الفوائد البنكية من المصاريف ذات األهميةالكبيرة 
شركات  تدفعها  التي  والفوائد  التمويل  حجم  لكبر  نظرا 
ضمن  مصروف  المحاسبية  الناحية  من  ويعتبر  المقاوالت 
الفوائد  بند  على  التعديل  تم  للشركة,وقد  الدخل  قائمة 
المدينة حسب نص المادة -6ب- من قانون ضريبة الدخل 
المصاريف  من  اعتبارها  تم  التي    2014 لسنة   34 رقم 

المقبولة القابلة التنزيل والتي نصت على مايلي:

أو 	  المدفوعة  والفوائد  المرابحة  أرباح  للمكلف  تنزل 
المستحقة.

حيث كانت الفوائد البنكية تنزل حسب نسبة معينة وشرط 
 28 رقم  الدخل  ضريبة  قانون  حسب  مدفوعة  تكون  أن 

لسنة 2009 .

تم إدخال بعض التعديالت على المصاريف المقبولة حسب 
قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014  وهي كالتالي :

تاليا  المبينة  المصاريف  للمكلف  تنزل  /أ   )6( المادة  حسب 
على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل وإجراءاته:

أ- ضريبة الدخل األجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من 
وفق  فيها  للضريبة  خضع  والذي  المملكة  خارج  مصادر 
لتجنب  اتفاقية  القانون في حال عدم وجود  أحكام هذا 
اإلتفاقية يتم  أما في حال وجود تلك  الضريبي  االزدواج 
تطبيق األحكام المتعلقة بطرق تجنب االزدواج الضريبي 

الواردة فيها .

ب- أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة أو المستحقة, حيث 
تم إضافة عبارة الفوائد المستحقة وإلغاء القيمة النسبية 
للفوائد المقبولة التي كانت واردة في المادة 5/ج /1 من 

القانون رقم 28 لسنة 2009 .

دخله  ضمن   احتسابها  سبق  التي  الهالكة  الديون  و- 
اإلجمالي وفي حال  تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه 

بعد تنزيله يضاف  المبلغ  الذي تم تحصيله  إلى الدخل 
اإلجمالي  في الفترة الضريبية  التي تم تحصيله فيها .

بنشاطه  المتعلقة  األخطار   لتأمين  المدفوعة  المبالغ  ز- 
الخاضع للضريبة .

الخاضعة  أنشطته  على  المدفوعة  والرسوم  ط-الضرائب 
للضريبة .

ي- المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود أبرمها 
المكلف لغايات ممارسة أنشطته الخاضعة للضريبة .

موظفيه  عن  العمل  صاحب  يدفعها  التي  المبالغ  ك- 
للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي , ومساهمته في أي 
صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه صاحب 

العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه .

ل- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف .

م- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع 
ضد  حياتهم  على  والتأمين  وتنقلهم  وسفرهم  العمل 
يدفعه  الذي  الصحي  والتأمين  الوفاة  أو  العمل  إصابات 
تم  )حيث  ومعاليهم  الموظفين  عن  العمل  صاحب 
العمل عن  الذي يدفعه صاحب   الصحي  التأمين  اضافة 

الموظفين ومعاليهم بحيث تقبل كنفقة ( .

ن- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب .

س- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة 
ونهائية .

الدخل  بقانون ضريبة  متعلقة  واقتراحات  توصيات  هنالك 
األردني رقم 34 لسنة 2014  فيما يتعلق بشركات المقاوالت 

, من أهمها مايلي :

شركات . 1 على  تصاعدية  دخل  ضريبة  فرض  ضــرورة 
المقاوالت تبعا لحجم نشاط الشركة.

المتعلقة . 2 المشاكل  جميع  حل  على  العمل  ضــرورة 
  2014 لسنة   34 رقم  الدخل  ضريبة  قانون  بتطبيق 
ضريبة  دائــرة  بين  ما  المقاوالت  بنشاط  والمتعلقة 

الدخل والمبيعات ونقابة مقاولي اإلنشاءات األردنية.

الدخل . 3 الضريبي فيما يتعلق بضريبة  التشريع  تعديل 
على شركات المقاوالت لمعالجة الثغرات في القانون.

الرأسمالية . 4 المشاريع  على  الحكومي  اإلنفاق  زيــادة 
لتنشيط قطاع المقاوالت األردني.
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جرى  التي  الضريبية  السياسات  ألهم  استعرض  يلي  فيما 
عليها تغيير أو أهم البنود ذا التأثير على اقتصادنا وقوانا 
االستهالكية بعد دراسة قانون ضريبة الدخل المقترح, حيث 
على  يساعد  قد  جذري  بشكل  السياسات  هذه  معالجة  ان 
والمجتمع  الوطني  االقتصاد  على  الثارها  حقيقية  معالجة 

على حٍد سواء: 

اوالً: النسب الضريبية والفئات: 

بعد  بالضريبة  المتعلقة  السابقة  القوانين  انسجمت 
فمنذ  الضريبية،  والنسب  الفئات  في  للتصاعدية  مراعاتها 
كانت   1995/12/31 وحتى  التطبيق  موضع  التشريع  وضع 
النسب الضريبية تبدأ من )%5( على مبلغ الف دينار وتتوالى 
التصاعد  توقف  حيث  دينار  الف   )25( مبلغ  حتى  متصاعدة 
والصناعة   )45%( بنسبة  لألفراد  ذلك  على  زاد  ما  وخضع 
منح  وتم   )55%( بنسبة  المالية  والشركات   )38%( بنسبة 

القطاع الزراعي اعفاًء كاماًل.

ابتداًء من 1996/1/1 تم تنزيل هذه النسب عدة مرات حتى 
وصلت في القانون الساري من )%7 - %20( على االفراد ومن 
على   )35%( ونسبة  المختلفة  القطاعات  على   )24%  -  14%(
خاصة  اإلعفاءات  من  جملة  منحها  إلى  باإلضافة  والبنوك، 
 -  22%( بحدود  بالنتيجة  تدفع  أصبحت  حيث  المخصصات, 
%24( فقط ذلك القانون كان سخيًا في ظل عجز كبير في 
الموازنة وتآكل في دخول األفراد المستهلكين وتراجع في 

معدالت اإلنتاج وتباطؤ في النمو وزيادة في البطالة. 

لفئات  رفعه  حيث  من  عدالً  اكثر  اليوم  المقترح  القانون 

لكل شريحة  دينار  االف   )5( بواقع  للضريبة  الخاضع  الدخل 
ضريبتهها ما نسبته )%5( وحتى )25( الف دينار تصل نسبة 
الضريبة على )5( االف الرابعة )%22( و )%25( على ما زاد عن 
ذلك, اما الشركات االخرى فلم تخضع لهذه الفئات وخضعت 
التعدين,  شركات  على   )30%( نسبتها  لضريبة  مباشرة 
)%40( على الشركات المالية, )%24( على شركات االتصاالت 
والطاقة و )%20( على الشركات االخرى مع تخفيض الضريبة 
ب  تبدأ  سنوات  خمس  خالل  الصناعي  للقطاع  المستحقة 

)%25( في عام 2019 حتى )%5( لسنة 2023.

فاالصل  المكلفين  مع  للتعامل  الواضح  التمييز  يالحظ  هنا 
عند  التصاعد  يتوقف  وان  اعاله  للفئات  الجميع  يخضع  ان 
)%30( لشركات التعدين و )%40( للشركات المالية و )20%( 
عن الشركات االخرى, وغير مفهوم اخضاع شركات االتصاالت 
وتوزيع الكهرباء والوساطة المالية الى ضريبة بنسبة )24%( . 

تشير دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن )%90( من األردنيين 
يحصلون على رواتب تتراوح ما بين )300 - 500( دينار وهذا 
يعني أن معدل الدخل السنوي لالردنيين يبلغ )5( االف دينار 
وبحد أقصى )6( االف دينار، وهنا يمكن اعتماد هذا المبلغ 
ما  اإلعفاء  إلى هذا  أن يضاف  الواحد على  للمكلف  كإعفاء 
يدفعه المكلف من النفقات التالية المعززة بفواتير رسمية:-

مدفوعة  كانت  ســواء  بلغت  مهما  االستشفاء  نفقات   -
للمستشفيات أو األطباء أو الصيدليات.

- نفقات التعليم مهما بلغت سواء كانت مدفوعة للمدارس  
أو الجامعات الخاصة أو الحكومة.

أن وضع القوانين الضريبية أو تعديلها خالل السنوات الماضية ّعبر عن مخرجات 
التي  السياسية  الطبقة  مع  وعالقاتها  مصالحها  وتداخل  االقتصادية  المراكز  قوى 
توارثت الحكم منذ تأسيس المملكة والتي حاولت تزيين هذه المخرجات بعقد حوارات 
علنية مع قوى المجتمع المختلفة أخذة بتوجهات األقوى اقتصاديًا منها، والمتمثلة 
ضريبة  قانون  وتعديل  الضريبية  النسب  ورفع  المبيعات  ضريبة  قانون  اقرار  في 
السلع  اخضاع  في  افقي  توسع  مع  ذلك  مترافقًا  الضريبية  النسب  بتخفيض  الدخل 
االستهالكية، مما أدى إلى توسيع الفجوة في الدخول بين المواطنين  والى انحسار 
العظمى  للغالبية  الشرائية  القدرة  النخفاض  انعكاسًا  والخدمات  السلع  على  الطلب 
من المواطنين مما رفع من نسبة البطالة والفقر الذي ادى الى التأثير على النسيج 

االجتماعي وقد كان من ابرز مظاهره انتشار ظاهرة العنف المجتمعي الذي نشهد.

 محمد البشير /  محاسب قانوني  

ضريبة الدخل كمدخل لإلصالح االقتصادي!؟
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- نفقات التعليم المدفوعة للجامعات الخارجية وبحد أقصى 
)5( االف دينار, تشجيعًا لدعم التعليم العالي داخل االردن 

والحد من العجز في ميزان المدفوعات.

- عقود إليجار مهما بلغت – التبرعات على أن ال تزيد عن 
)%50( من الدخل الخاضع.

-  الفوائد والعموالت المدفوعة للبنوك عن كافة القروض 
الممنوحة للمكلفين.

- إعالة الوالدين أو األشقاء وبحد أقصى )3( االف دينار.

- على أن ال تتجاوز هذه اإلعفاءات )%50( من الدخل الخاضع. 

والهدف من ذلك إيجاد قاعدة معلومات تساعد في تقليص 
على  ومحاسبتهم  المكلفين  قبل  من  الضريبي  التهرب 
حتى  النفقات  هذه  صرف  بعد  المتبقية  الفعلية  دخولهم 
على  المقدرة  راعت  قد  للخزينة  المحصلة  الضريبة  تصبح 
الدفع وبنفس الوقت قد أخضعت المكلفين اللذين حصلوا 
االصول  حسب  الدخل  على  للضريبة  النفقات  هذه  على 

والقانون.

   ان ما ورد في القانون المقترح من حيث التصاعد بالفئات 
والنسب كان االقرب الى العدالة ويمكن تحسين ذلك اكثر 
اذا توسعت هذه الفئات لتراعي بعض القطاعات من حيث: 

الف دينار بدالً من )20(  الى )40(  الفئات  1( توسيع قاعدة 
الف دينار.

والنسب  الفئات  عند  االشخاص  دخول  اخضاع  يتوقف   )2
التالية : 

1.  االشخاص الطبيعيين عند )%20( على العشرين الف دينار 
االولى ويخضع دخلهم الزائد عن ذلك الى نسبة )25 %(.

2.  )%30( على ما زاد عن )25( الف دينار لشركات التعدين 
واالتصاالت وتوزيع الكهرباء والوساطة المالية.

3.  )%25( على ما زاد عن )25( الف للشركات االخرى.

المستحقة  الضريبة  على  خصم  الصناعي  القطاع  منح   )3
يبدأ ب )%25( للسنوات الخمس القادمة ابتداءًا من عام 
 )2023( االخيرة  السنة  في   )5%( بنسبة  وينتهي   )2019(

ليصبح صفرًا في سنة )2024(.

ضريبة  نسب  تخفيض  الى  بحاجة  الصناعي  القطاع  ان 
المبيعات المفروضة على السلع والخدمات االساسية وخاصة 
المتعلق منها بجمهور المستهلكين ومنها القرارات االخيرة 
مع  المبيعات  ضريبة  الى  السلع  من  الكثير  اخضعت  التي 
اعفاء كامل لمدخالت االنتاج الصناعي والزراعي من ضريبة 
المبيعات ولغاية تشجيع هذين القطاعين رفع مساهمتها 

في الناتج المحلي االجمالي باعتبار هذين القطاعين االكثر 
جذبًا للتشغيل واالكثر توفيرًا للعملة الصعبة واالكثر رفعًا 
من  الخصم  اما  سواء,  حٍد  على  والمجتمع  االفراد  النتاجية 
يشجع  ال  فهذا  متوقعة  اربــاح  على  المستحقة  الضريبة 

الصناعة واالستثمار بهذا القطاع.

ثانيًا: الدخول الخاضعة
لما  خالفًا  للضريبة  التصدير  القانون  مشروع  اخضع   .1
التشريعات  حسب  الضريبية  السياسات  عليه  استقرت 
السابقة والسارية مما سيؤثر على الصناعة والزراعة على 
من  الخارجية  التجارة  على  سيؤثر  وهذا  الخصوص  وجه 
وسيزيد  اخرى  جهة  من  المدفوعات  ميزان  وعلى  جهة 
كثيرة  لتحديات  تتعرض  التي  الصناعة  معاناة  من  ذلك 
بسبب السياسات الحكومية التاريخية سواء كانت تتعلق 
لوكانت  المباشرة  اوالمصاريف  االنتاج  مدخالت  بكلف 
التجارة  اتفاقية  وفق  االجنبية  بالسلع  السوق  باغراق 

الحرة.

القانون  في  إعفاءه  تم  الذي  الخدمة  نهاية  تعويض   .2
السابق لسنة 1996 تم إخضاع ما زاد عن )5( االف دينار 
مراعاة  دون   2015/1/1 من  اعتبارًا  الدخل  لضريبة  منه 
هؤالء  الوضاع  مراعاة  أو  الدفع  على  المكلفين  لمقدرة 
أنشاء عمل يرفع  التعويض في  المتقاعدين ولدور هذا 
من دخلهم كمدخل لرفع مساهمتهم في الناتج المحلي 
االعباء  مواجهة  على  ولمساعدتهم  جهة  من  اإلجمالي 
معاشية من  او  او صحية  تعليمية  كانت  المختلفة سواء 

جهة اخرى. 

ثالثًا: الدخول المعفاة:
1. تم إعفاء دخل األفراد الناتج من المتاجرة باألسهم ومنع 
القانون تنزيل خسارة هؤالء من هذا النشاط، وحيث أن 
الهدف كان تشجيع األفراد على المتاجرة باألسهم وبما 
أن هذا المبرر قد انتفى فمن العدالة إخضاع هذه الدخول 
والصغير  المتوسط  المال  رأس  توجيه  إلعادة  للضريبة، 
إلى حقول إنتاجية أخرى، لمواجهة الخسائر التي تكبدها 
وتنزيلها  بخسائرهم  االعتراف  ايظًا  العدالة  فمن  هؤالء 

من دخولهم األخرى.

الخدمة  نهاية  تعويض  دينار من  االف   )10( أول  إعفاء  إن 
وإخضاع ما زاد عن ذلك لضريبة الدخل فيه عدالة اكثر 

للطبقى الوسطى ولذوي الدخول العالية.

شريطة  األجنبي  المستثمر  يحققه  الذي  الدخل  إعفاء   .2
السوق  لها  بحاجة  مشاريع  في  االستثمار  هذا  يكون  أن 
المعفي مع االستثمار  األردني وان ال يتعارض االستثمار 
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الوطني الخاضع للضريبة بحيث ال يكون االستثمار األجنبي 
وإعفاء دخله أضعاف للمستثمر األردني من جهة ومدخاًل 

إلغالق منشأته الوطنية من جهة ثانية.

3. اعفى القانون االرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع االراضي.

     ان إخضاع األرباح الناتجة عن المتاجرة باألراضي من قبل 
األفراد إلى ضريبة الدخل يحقق العدالة يحرم الخزينة من 

حقوقها الناتجة عن المتاجرة بالعقارات بشكل عام.

رابعًا: )الدفع على الحساب(:
أن  األردنيين  على  جبريًا  فــرض  المقترح  القانون  إن 
دون مراعاة ألوضاعهم ومقدرتهم  أموالً  الخزينة  يقرضوا 
او اقراض الخزينة تحت عنوان الدفع على  على الدفع أوالً 
حساب الضريبة المستحقة , ولم يرد في الدستور أو قانون 
الدين العام إن من حق الحكومة أن تفرض على مواطنيها 

اقراضها جبرًا خالفًا لما سرت عليه القوانين تاريخيًا. 

و  االستيراد  من   )2%( بتحصيل  المتعلقة  المواد  شطب  إن 
)%5( من الخدمات، والضريبة المقدرة مرحليًا على الشركات 
اعباء  تحميل  فيه  دينار  الف   )100( او  دينار  مليون  بواقع 
على  المكلفين  لمقدرة  مراعاة  وعدم  للمكلفين  جديدة 

الدفع اللذين يعانون من السيولة في تصريف اعمالهم.

خامساً: الغرامات والتعويضات:
غير  المكلفين  على  غرامات  المقترح  القانون  فرض   -
عليهم  المستحقة  الضرائب  تسديد  على  القادرين 
أسعار  من  سائد  هو  بما  التزام  أو  لسقف  تحديد  دون 
للتسهيالت والقروض الممنوحة لألفراد أو للشركات من 

قبل المؤسسات المالية سواء كانت خاصة أوعامة.

فالمادة )33( من القانون فرضت )%5( على رصيد الضريبة 
الشهر وبحد  او جزء من  تأخير  المستحقة عن كل شهر 
وتهديد  المخالفة  في  مبالغة  يشكل  مما   )25%( اقصى 
التشريعات  بدراسة  يقوموا  اللذين  الخارجي,  لالستثمار 

الضريبية قبل اتخاذهم قرار االستثمار.

المكلف  بين  تميز  ال  المقترحة  االضافية  الضريبة  ان   -
المتهرب عمدًا والملتزم بالقانون بسبب الخطأ أو السهو، 
وان  المقترحة،  التعويضات  في  كثيرًا  القانون  بالغ  لقد 
أو  التهرب  لمعالجة  القوانين  في  وردت  التي  النصوص 
األخطاء المحاسبية كانت كافية إلعادة حقوق الخزينة من 

المكلفين.

باضافة  االصلي  القانون  )64( من  المادة  المشروع  - عدل 
فقرة )ج( التي تم ادراجها في قانون رقم )28( لسنة 2009 
وتم الغائها في القانون الساري )2014/34( والتي فرضت 

ما  تراوحت  بنسبة  اضافية  تعويضًا تحت مسمى ضريبة 
عنه  معلن  هو  ما  بين  الضريبي  الفرق  على   )10%( بين 
وفق  المستحقة  الضريبة  بين  وما  الضريبية  باالقرارات 
تجاوز  اذا   )100%( واصبحت  التدقيق  بعد  المقدر  قرار 

الفرق ما نسبته )75%(.

 )100%( بنسبة  اضافية  ضريبة  فرض  في  القانون  بالغ   -
على الضريبة المستحقة وفق التقدير االداري.

الفرق  على   )75%( بنسبة  اضافية  القانون ضريبة  فرض   -
والدفعات  السنوي  االقرار  في  الواردة  الضريبة  بين  ما 

المقدمة.

المكلفين  على  السجن  عقوبة  مــن  القانون  غلظ   -
لديهم فروقات ضريبية مما شكل تهديدًا كبير  اللذين 
للمستثمرين على وجه الخصوص, وقد تكون نتائج ذلك 

عكسية على االستثمار بشكل عام.

أن تتماشى  الدفع تقتضي  والمقدرة على  العدالة  إن       
مقرر  هو  ما  وفق  النقدية  والسياسة  الضريبية  السياسة 
القروض  لها  تخضع  تعليمات  من  المركزي  البنك  من 
والتسهيالت الممنوحة من قبل المؤسسات المالية العاملة.

الدائنين  المكلفين  أرصدة  أن تخضع  العدالة  كما تقتضي 
حيث  من  نقصان  أو  زيادة  دون  السياسة  لنفس  للخزينة 

المدد أو من حيث النسب.

االزدواج الضريبي سادسًا: 
1. اخضع مشروع القانون في المادة )12( االرباح الموزعة 
 )10%( نسبة  الى  العامة  المساهمة  الشركات  قبل  من 
باستثناء االشخاص االعتباريين ذوي العالقة, واعتبر هذه 

الضريبة قطعية.

2. اقترح مشروع القانون اعتبار المسقفات نفقة خالفًا لما 
استقر عليه التشريع من انها ضريبة واجبة الخصم من 

ضريبة مستحقة.

الضريبي  االزدواج  موضوع  الى  القانون  مشروع  يعيدنا 
للوعاء  اخضاع  هو  ضريبة  الى  الشركات  أربــاح  فإخضاع 
الوعاء, وعدم  الموزعة من هذا  االرباح  الضريبي, واخضاع 
المانة  مدفوعة  انها  بحجة  المسقفات  بضريبة  االعتراف 
وفيه  الضريبي  ــالزدواج  ل تكريس  فيه  والبلديات  عمان 
تغييب للعدالة الضريبية التي تؤكد عليها االسباب الموجبة 

للمشروع.

تصاعدية  ضريبة  فرض  أن  القول  المفيد  من  أخرى  مرة 
األفراد والمنشآت يتطلب تخفيض نسب  أرباح  عادلة على 
لخزينة  ألن  والخدمات،  المبيعات  على  العامة  الضريبة 
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عندما تأخذ حصة أكبر من ضريبة الدخل وحصة أقل من 
الضريبة على المبيعات فأنها ستقوم بإنفاق ما تأخذه من 
األرباح على شكل رواتب أو نفقات جارية أو رأسمالية مما 
الدوران  وهذا  أمام  إلى  االقتصاد  عجلة  دفع  في  يساهم 
مما  والخدمات  السلع  على  الطلب  من  سيزيد  الذي  وحده 
سيساهم في تشغيل خطوط اإلنتاج بشكل أفضل وأوسع 
وستحقق بالنتيجة قطاعات الصناعات والخدمات أو القطاع 
أفضل  وبالنتيجة حصيلة ضريبة دخل  أكثر  أرباحًا  الزراعي 
وهذا يعني مدخاًل هامًا إلعادة دور قانون ضريبة الدخل في 
توجيه االقتصاد الوطني وجهه سليمة وفي قيام الحكومة 
ركائزه  أهم  الذي  االجتماعي  العقد  مع  المتوافق  بدورها 
خلق توازن بين طبقات المجتمع، ال أن تكون الحكومة أداه 
من أدوات أحدى طبقاته وكما هو ساري حاليًا حيث أصبحت 
التشريعات  عبر  الغنية  الطبقة  أدوات  من  أداه  الحكومات 

المختلفة وعلى رأسها القوانين الضريبية!!؟.     

القائمة  السياسة  االستمرار في هذه  بعكس ذلك سيكون 
والخدمات  السلع  مبيعات  خالل  من  أكبر  تحصيالت  على 
مقدمة لنتائج أسوأ على االقتصاد ما دامت حصيلة ضريبة 
المبيعات أكبر من حصيلة ضريبة الدخل وعاماًل من عوامل 
العنف االجتماعي بسبب قصور هذه السياسات في تضييق 

الفروقات في دخول المواطنين بشكل عام.

شركات األموال وشركات األشخاص: سابعًا: 
لقد ميزت القوانين السابقة بين شركات األشخاص بما فيها 
المؤسسات الفردية وشركات األموال من حيث أن شركات 
المتوسطة  المنشآت  إلى  تنتمي  عام  بشكل  األشخاص 
مقدرة  تاريخيًا  القوانين  راعت  فقد  وبالتالي  والصغيرة 
المنشآت  أن  حيث  من  الدفع  على  المنشآت  تلك  مالكي 
وشركات األموال اعتبرتها التشريعات أمواالً عامة في كثير 
من األحيان وأفرد لها المشرع واجبات وحقوق ال تتمتع بها 
منشآت األشخاص باعتبارها تشكل القاعدة األوسع واألكبر 
أو  متوسطًا  دخاًل  تعكس  لكنها  االقتصادي  الصعيد  على 

متدنيًا في كثير من األحيان.

المسؤولية  يتحملوا  األشخاص  شركات  في  الشركاء  أن 
الموصين  عدا  ما  الشركات  هذه  التزامات  تجاه  المطلقة 
شركات  أن  حين  في  شيء،  أي  يتحملون  ال  اللذين  منهم 
أو  مــحــدودة  مساهمة  أو  خاصة  مساهمة  من  األمـــوال 
رؤوس  بحدود  إال  شركاءها  يتحمل  ال  عامة  مساهمة 
أموالهم المدفوعة خالفًا لشركات األشخاص، اللذين راعى 
المشرع معاملتهم عبر السنوات الماضية من عمر التشريع 
الضريبي لمبدأ )المقدرة على الدفع( إال أن القانون الحالي 
تجاوز وتعمد إهمال هذه القاعدة القانونية فالمساواة بين 

األشخاص(  وشركات  األموال  )شركات  المنشأتين  هاتين 
فيه تغييب للعدالة االجتماعية واعتداء على مبدأ دستوري 

فرض على المشرع أن يراعيه.

إلى  تنتمي  كانت  واألسر  األفراد  من  العظمى  الغالبية  أن 
الفردية وأن فرض ضريبة  التضامن والمؤسسات  شركات 
مباشرة على دخولها فيه إفراغ لمضمون اإلعفاءات الواردة 
 )9 و  )12أ  الطبيعي  الشخص  إعفاء  حيث  من  القانون  في 
االف دينار وزوجته وعائلته )12أ و 9( االف دينار، إذ سيتأثر 
الكثير من أفراد الطبقة المتوسطة والدنيا من هذا القانون 
قبل  مقطوعة  ضريبة  إلى  شركاتهم  إخضاع  حيث  من 
توزيع دخلها عليهم، أي سيخضع هذا الشخص إلى ضريبة 
في  وردت  التي  اإلعفاءات  على  الحصول  قبل  مقطوعة 
القانون وتفائل بها الكثير من المواطنين..!؟.                                                                    

أن التفريق في المعاملة الضريبية بين شركات األشخاص 
حيث  من  للعدالة  تحقيق  فيه  المساهمة  والشركات 
المسؤوليات التضامنية التي يخضع لها الشركاء في شركات 
األشخاص والتي ال يخضع لها الشركاء في شركات األموال 
األشخاص  شركات  من   )95( إن  إلى  باإلضافة  )المساهمة( 
هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي أكدت الدراسات 
بها  واالهتمام  رعايتها  أهمية  على  الدولية  والمؤسسات 

لدورها في تجفيف منابع البطالة والفقر.
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and development for their people. There is no doubt 
that the most important means of achieving this goal 
in the contemporary world is the dissemination of 
education,upgrading its quality,the advancement of 
scientific research, the development of knowledge, 
the modern management arts and productivity.

The higher education institutions and Arab 
universities including Jordanian universities are 
required to play a leading role and positive role in 
achieving comprehensive development in Arab 
societies,and this appeared through the urgent 
invitations to develop higher education in Jordan, 
especially if the gap becomes big between the 
programs and the current systems of higher education 
in Jordan and the rapid and successive developments 
in the fields of technology and working methods and 
techniques of modern higher education in developed 
countries.

Procedural Definitions:

A -Total Quality Management: Is one of the 
most prominent concepts of the modern 
management that make radical changes in the 
way of organization’swork and in its philosophy 
and objectives, in order to make comprehensive 
improvements in all stages of work in a form which 
is agreed with the specifications and in accordance 
with the wishes of the customer. In order to access 
not only to satisfy customers and entertain, but also 
to dazzle them by offering goods and unexpected 
services. (Al-Dradca, 2008).

The concept of Total Quality Management in 
Higher Education:

Total Quality Management in Higher Education 
isknown as:” Administrative and strategic processes 
based on a set of values derive the energy of its 
movement from information in which can employ 
the talents of workers and invest their intellectual 

abilities at different levels of the organization 
creatively to achieve continuous improvement of the 
organization”. (Tai and others, 2008, p 184), quoting 
from (Rhodes, 1992, p45).

Also Total Quality Management in Higher 
Education has been defined as” It is an integrated 
approach applied in all thebranches and levels of 
educational organizations to provide theemployees 
and work teams withthe opportunity to satisfy the 
needs of students and beneficiaries of the education 
process, or its effectiveness to achieve the best 
educational services research and consultancy in the 
most efficient methods, and the lowest costs and the 
highest possible quality”. (Khawaldeh, 2009, p 13)

Justifications for the growing interest in the 
application of total quality management in 
universities:

Perhaps the most important justifications that calls 
universities to implement total quality management 
arethe following: - (Amer, 2007, p 368).

1- Renewal of the organizational culture: which 
means changing principles and organizational 
values   and beliefs prevailing among members of the 
organization by making them belonging to a new 
organizational culture plays a prominent role in 
the service of the new guidance in the development 
and intonation at the university.

2- Upgrading their academic performance on an 
ongoing way.

3- Controlling problems that face the administrative 
processes and reducing their effects.

4-Managing changing systematically in a planned 
way and tackle with the results with an open mind

5-Overcoming the effects of the lack of 
competitiveness in the global market for graduates, 
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Devising modern methods and systems enable them 
to withstand and keep pace with the development 
and the march of the zeitgeist which is the era of 
knowledge explosion and technological progress 
and the emergence of economic conglomerates and 
globalization.

Also the growth of new industries has led to direct 
investment in the areas of knowledge and scientific 
research in addition to the adoption of economic 
competition in global markets over the ability of 
human knowledge on production.

Higher education institutions are service 
organizations specialized in the production and 
marketing of educational services, research and 
training, which is one of the main pillars to achieve 
the proper construction of communities, also these 
services cannot achieve its goals only if the production 
and delivery of a distinct level of quality.

As a result of the tremendous success achieved 
by Total Quality Management(TQM) in various 
economic and industrial organizations and trade, 
technology and services in developed countries, 
appeared attention to the application of total 
quality management approach (TQM) as a method 
of administrative excellence inthe educational 
institutions, which aims to achieve satisfaction of 
stakeholders in the educational process at all levels 
starting from student and ending with the society as 
a whole. Hence the importance of the subject of the 
study wasto identify the practices and requirements 
associated with the application of total quality 
management in higher education institutions in 
Jordan.

Importance of the Study

All the countries and communities from different 
economic and political systems seek to build progress 

In the last quarter of the last century, the higher education witnesses 
a radical shift in the methods of teaching and learning styles and fields, 
and theeducational institutions and universities in the Arab societies have 
a prominent position for their great responsibility in the preparation of 
qualified and specialized cadres and for achieving comprehensive develop�
ment in the light of scientific and technological progress in today’s world 
which posed many challenges,such challengespush these communities for 
the initiative use of all available methods of administrative and techno�
logical development of the current teaching methods.

Dr.Ahmed Yousef Dudin / JACPA

Requirements of the Application of Total Quality 
Management in Higher Education Institutions 
in Jordan from the viewpoint of Academics 
Administrators



إدارة

34
العدد 119-120 أيلول 2018

• Helping to find the existence of comprehensive 
and thoughtful plansof the University.

• Helping to reduce waste in the potential of 
universities in terms of resources and time and 
other.

Obstacles of applying total quality management 
in higher education:

Applying the introduction of total quality 
management in universities is not an easy matter, 
because of establishing traditional management 
concepts of universities’ leaders which requires a 
comprehensive cultural change in (core values   and 
beliefs, as well as the systems and procedures and 
policies ...). in order to create the right climate for 
the application of this approach as well as relying 
on the principle of participation of every individual 
and to all levels of the university administration to 
improve quality in order to achieve the desires and 
expectations of the beneficiaries and the adoption of 
continuous improvement as a principle but not a goal, 
this one study has shown barriers to the application 
of quality management in higher education, which 
are (Amer, 2007, p 3).:

• Universities resistance ofthis concept, and 
also a lack of understanding of this new 
management style.

• Lack of commitment from senior management, 
and the improper choice of the responsible 
leaders for the administration of universities.

• The lack of a constant target for the continuous 
development in the university administration.

• Focusing on digital assessment of performance 
and annual rates, which leads to a focus on 
graduates in terms of numbers and not on the 
quality or specifications and their compatibility 
with the needs of the market.

• Judgment on the efficiency of the university 
administration based on the visible numbers 
only such as budget abides by the terms, and 
the cost of service and other performance. 
Although there are many other considerations 
such as: To improve the level of quality, and the 

reputation of the university, and the degree to 
satisfy the labor market for the graduate level.

• Accelerate the results without the necessary 
efforts to achieve the required quality.

Recommendations
In light of the results of the study theresearcher 
recommends the following:

• The Jordanian universities should create a 
regulatory climate encourages the adoption of 
the philosophy of total quality management as 
a method and curriculum in the departments 
through the dissemination of a culture of total 
quality and definition of its dimensions and 
through holding conferences, seminars and 
workshops.

• Providing the necessary financial support 
for the Jordanian universities to carry out 
its responsibilities associated with teaching, 
scientific research, and community service, 
including contributing to the building of an 
effective strategy plans.

• The establishment of an independent body 
for academic accreditation in the Arab 
world assesses the quality control in the 
Arab educational institutions in line with 
international standards.

• Making referential comparisons between the 
Jordanian universities and between Arab 
universities on the one hand and international 
universities on the other hand in order to 
improve higher education in Jordan.

• Staff training in educational institutions in 
Jordan to implement total quality management 
with a continuous evaluation of all faculty 
members and administrators, supervisors, and 
workers in Jordanian universities.

• Applying a systemic approach as one of the 
important entrances to achieve a comprehensive 
quality in the Jordanian academic performance 
system with a focus on the quality of both input 
and internal processes and learning outcomes.
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and thelack ofthe internal and external efficiency, 
and low level of academic productivity, and wide 
spreading unemployment among graduates.

6- Effective investment of energies of faculty 
members, administrators and employ them to 
improve teaching and scientific research, and 
community services.

7-Ongoing review of the goals and programs, study 
plans and work on improving it in accordance with 
the strategic plans.

8- Rapid response to the needs of the community to 
graduate with high quality and face the problems 
of ambitious plans.

Stages of the application of total quality 
management in universities:

The process of total quality management in 
universities going through in five key stages as 
follows: (Qaryouti, Mutairi, 2007, p 64).
1-The stage of conviction and adoption management 

of the institution to the philosophy of Total 
Quality Management: reflected the starting of 
training programs for senior officials tackling 
with the concept of the system, its importance, 
its requirements,and the principles on which it is 
based.

2- Planning stage: including the development of 
detailed plans for implementation and identify the 
requirements of the application system.

3- Evaluation stage: starting with some important 
questions, which arein the light of the answer to 
initialize a suitable ground to start implementing 
TQM.

4-The implementation stage: including selecting 
teams to be entrusted with the implementation 
process, to be trained on the latest training methods 
for total quality management.

5-The stage of the exchange and disseminate of 
experiences: where they are investing experiences 
and successes that are achieved by the application 
of Total Quality Management System.

Advantages of the application of total quality 
management and its returns on universities:

The Total Quality Management for any organization 
is an important basis for the performance of any 
work well especially in the field of education, there 
is no doubt that the most important differences 
between a good university and other weak is the 
way of university management.  So it has become 
imperative applying the TQM and its organizations, 
which ensures unwobbling educational service, and 
the internal administrative discipline provides a 
climate for expansion and excellence at the same 
time. The advantages of application of TQM and its 
organizations can be summarized as follows: (Olimat, 
2004, p 128).

• Meeting the requirements of students, parents 
and community and satisfy them.

• The participation of all employees in the 
management of the university to the fact that 
everyone is aware of and familiar with a clear 
role and responsibilities and participation in 
the development and improvement.

• Linking university departments and make 
its work in harmony rather than a single 
administrative system for each department or 
management, leading to more discipline.

• Ensuring the quality of provided educational 
services despite the different patterns of workers 
due to differences in their environment.

• Helping to find a documented system to ensure 
performance in the case of the absence of one 
individual or leaving the service.

• Establishing the image of the university in all 
people commitment to the quality of their 
services systems.

• Raisingand increasing the level of awareness of 
the quality of work and order for the workers 
through their commitment to quality, as well 
as daily experience.

• TQM implementation will reduce the 
administrative bureaucracy to a large extent, 
and get rid of a lot of repetitive actions which 
are opposing sometimes, with commitment at 
the same time official instructions.
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صحــــة المدقــــق

أزهارها  وتكون  الّصيف،  وأوائل  الّربيع  في  الميرمّية  ُتزهر   
األغصان  أما  الكرز،  حّبة  ثمر بحجم  إلى  تتحّول  الّلون،  زهرّية 
تكثر  بالّنبتة.  العمر  تقّدم  كّلما  غامقًا  أحمر  لونها  فيصبح 
الميرمّية في األماكن الجبلّية في األراضي البور، وتشتهر بها 

بلدان حوض البحر األبيض الُمتوّسط.
كلمة  )Salvia officinalis(؛  الميرمّية  لعشبة  العلمي  االسم 
)Salvia( ُمستمّدة من الكلمة الالتينية )salvere( والتي تعني 

)عالج(.
إذ  األمــراض؛  من  الكثير  لعالج  قديمًا  الميرمّية  اسُتخِدمت 
اسُتخِدمت أوراقها الُمجّففة والُمدخّنة لعالج الربو، كما اسُتخِدم 
الّلوزتين،  والتهاب  المعدة،  التهاب  لعالج  الميرمّية  مغلّي 
واستخدمت  واإلســهــال،  الّطمث،  وعسر  الحلق،  والتهاب 
كُمطّهر  موضعّيًا  اسُتخِدمت  كما  للتشّنج،  وُمضاّد  كُمنّشط، 
الميرمّية  أوراق  ُتسَتخدم  الّزائد.  للتعّرق  وكعالج  وقابض 
الُمجّففة في الطهي إلضفاء نكهة ُممّيزة للّطعام، وُيسَتخرج 
منها زيت الميرمّية األساسّي الذي ُيستخَدم في صناعة العطور 

والّصابون.
فوائد عشبة الميرمّية تحتوي على ُمرّكبات ُمضاّدة لألكسدة، 
الُمسّببة  الحّرة  الجذور  ُمقاومة  على  ُتساعد  فهي  لذلك 

لاللتهابات في الجسم.
الّنوع 	  من  الُسكرّي  لمرضى  الدم  في  السّكر  نسبة  ُتقّلل 

الّثاني، وتخفض ُمستوى الكولسترول.
ن الوظائف العقلّية، كالذاكرة، والّتركيز، 	  تناول الميرمّية ُيحسِّ

كما أّن رائحة الميرمية تزيد اليقظة.
ُتقّلل من خطر اإلصابة بسرطان الّرئة بنسبة %54.	 
تناول الميرمّية بانتظام ُيخّفف من أعراض انقطاع الّطمث، 	 

مثل الهّبات الّساخنة.
تعالج آالم البطن ونزالت البرد.	 
من 	  لُيقّلل  للفم  غسول  لصنع  الميرمّية  أوراق  ُتستخدم 

البكتيريا الُمسّببة لتسّوس األسنان.
تحتوي الميرمّية على فيتامين )ج( الضرورّي لسالمة وصّحة 	 

الجلد، والعظام، واللّثة
من 	  وتقي  الخاليا،  تجّدد  وُتحّفز  الدموّية  ــّدورة  ال ُتعّزز 

الُمضاّد  )أ(  فيتامين  على  احتوائها  بفضل  وذلك  الّتجاعيد، 
لألكسدة.

ُتفيد بعض الّدراسات التي ال تزال بحاجة للمزيد من األدّلة 	 
والبحث أنَّ تناول الميرمّية ُينّشط المبيض، ويزيد خصوبة 
المرأة، وُيعالج بعض مشاكل العقم؛ وذلك الحتواء الميرمّية 
األنثوّي  بالهرمون  شبيهة  إستروجينّية  ُمرّكبات  على 

اإلستروجين، كما أّنها تزيد من نمّو وحجم الثديين.
يزيد من 	  تناولها  فإنَّ  ولذلك  )أ(،  بفيتامين  غنّية  الميرمّية 

قّوة اإلبصار، وصّحة العيون، ويقي من سرطان اللّثة.
في 	  األيــض  لعملّيات  الضرورّية  بالمواد  غنّية  الميرمّية 

والحديد،  والبوتاسيوم،  والّنحاس،  الكالسيوم،  الجسم، مثل 
والمغنيسيوم، والّزنك.

لمرضى 	  لأللم  كُمسكِّن  موضعّيًا  الميرمّية  زيت  ُيسَتخدم 
بزيت  الّتدليك  أنَّ  كما  والّروماتيزم،  العضالت،  تصلُّب 

الميرمّية، يخّفف الّتوتر، وألم الّرأس، وُيهّدئ األعصاب.
الُمكّون 	  )ج(  فيتامين  على  الّطازجة  الميرمّية  أوراق  تحتوي 

مرض  مــن  يقي  الــذي  الكوالجين  لبروتين  األســاســّي 
االسقربوط، وُيعّزز جهاز المناعة.

الميرمّية 	  شرب  أنَّ  كما  واالكتئاب،  العصبّي  اإلرهاق  ُتعالج 
قبل الّنوم ُيخّفف اإلرهاق، واألرق، والقلق، خاّصًة لدى كبار 

السّن.
واالستفراغ، ويطرد 	  اإلسهال،  ُيعالج  الميرمّية  منقوع  شرب 

الغازات.
والّربو، 	  الّرئتين،  ضعف  ُيعالج  الميرمّية  منقوع  شــرب 

والحساسّية.
وضعف 	  الهضمّية،  االضطرابات  وُتعالج  المعدة  ُتقّوي 

الشهّية.
شرب ُمستحلب الميرمّية قبل موعد الّدورة الشهرّية بأسبوع 	 

ُيعالج آالم الدورة الشهرّية وعدم انتظامها.
شرب مغلّي الميرمّية ُمفيد إليقاف إدرار الحليب عند فطام 	 

الطفل، أو عند اإلجهاض.
على 	  للقضاء  مهبلّية  كُحَقن  الميرمّية  ُمستحلب  ُيستخدم 

االلتهابات وتطهير المهبل والرحم، ولعالج الّسيالن األبيض.

عشبة الميرامية

عشبة الميرمية الميرمّية )باإلنجليزّية: Sage( نبتة عشبّية 
الَحَبق،  إليها  ينتمي  التي  الشفوّية  الفصيلة  من  ُمعّمرة، 

والّزعتر، والّنعنع، والّريحان.

من أسماء الميرمّية القصعين، وحشيشة مريم، ومرمرّية. 
الميرمّية  وأوراق  تقريباً،  سم   30 إلى  النبتة  ارتفاع  يصل 
خضراء ناعمة الملمس، يتراوح طولها ما بين 2-4 سم، أما 

عرضها فيبلغ نصف سم تقريبًا.
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اجتماع مجلس ادارة 
الجمعية  مع عطوفة 

مدير عام  دائرة ضريبة 
الدخل والمبيعات

عقد ورشة عمل حول
 مخصصات القروض

 والتسهيالت المصرفية 
الممنوحة للقطاعات االقتصادية

نظمت الجمعية ورشة عمل في غرفة صناعة عمان شارك الزمالء 
رئيس الجمعية عمران التالوي وعماد أبو حلتم في تنظيم ورشة 
التقرير  معيار  تطبيق  أثر  حول   2018/4/30 الثالثاء  يوم  عمل 
المالي الدولي الجديد رقم )9( فيما يتعلق بمخصصات القروض 
بما  االقتصادية  للقطاعات  الممنوحة  المصرفية  والتسهيالت 
فيها القطاع الصناعي وأهم المستجدات والتعليمات والتعاميم 
تخص  والتي  والمبيعات  الدخل  ضريبة  دائــرة  من  الصادرة 
القطاعات االقتصادية المختلفة والقطاع الصناعي بحضور عدد 

من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الغرفة .

الصناعية ورشة عمل   عقدت جمعية مستثمري شرق عمان 
تثقيفية لمنتسبيها حول قانون ضريبة الدخل والتعديالت التي 

طرأت عليه، وعرضا لقوانين وتعليمات الضمان االجتماعي. 

وتأتي الورشة حسب رئيس مجلس ادارة الجمعية د. اياد ابو 
القضايا  مختلف  ومتابعة  بحث  على  الجمعية  من  حرصا  حلتم 
القطاع الصناعي على  العالقة بنشاط وأداء  والمستجدات ذات 

وجه الخصوص واالقتصاد الوطني بشكل عام .

واشار ابو حلتم الى ان الورشة جاءت ضمن البرامج التدريبية 
لتطويرها  عاتقها  على  الجمعية  أخــذت  التي  والتثقيفية 
الصناعي  القطاع  احتياجات  مع  ينسجم  بشكل  واستدامتها 

األردني.

ورجال  الصناعي  القطاع  ممثلي  إلمام  ضــرورة  الى  ولفت 

والنصوص  بالبنود  يتعلق  ما  بكل  المصانع  وموظفي  االعمال 
بمختلف  االجتماعي  الضمان  او  بالضريبة  المتعلقة  القانونية 

فئاتها وكيفيه تطبيقها بشكل فعلي.
من جهته عرض السيد عمران التالوي رئيس جمعية المحاسبين 
القانونيين االردنيين ألهم بنود قانون ضريبة الدخل من حيث 
مراعاتها  الصناعيين  على  يتوجب  التي  وااللتزامات  اإلجراءات 
وُيسر  بسهولة  أعمالهم  سير  يضمن  بما  بأحكامها  والعمل 
باإلضافة الى القضايا والمواضيع المتعلقة بآليات عمل القانون 
اتجاه  الصناعيين حقوقهم  واهمية حماية  المختلفة  وأنظمته 
محاسب   من  المدققة  االصولية  بالحسابات  الرقابية  الجهات 
فرضت  االخيرة  الضريبية  والتعليمات  القوانين  قانوني  وان 
مدققة  حسابات  مسك  عدم  حال  في  عالية  وغرامات  ضرائب 

من محاسب قانوني

مشاركة الجمعية في ورشة عمل حول قانون ضريبة الدخل والضمان 
االجتماعي و المنعقدة من قبل جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية

اجتمع مجلس االدارة لجنة الضريبة المشكلة بين  
دائرة الضريبة  والجمعية يوم األربعاء 2018/7/25 
حيث تم بحث عدة امور اهمها   ضرورة تفعيل المادة 
بيانات  قبول  وعدم  الدخل  ضريبة  قانون  من   23
المقبولة  الكشوف  من  التأكد   ، مدققة  غير  مالية 
غير  الكشوف  قانوني،  محاسب  من  مدققة  انها 
المقبولة بالعينة ستقوم  الدائرة  بطلب المصادقة 
عليها من الجمعية قبل اعتمادها، سيتم فتح ملف 
قبل  من  مدققة  غير  حسابات  قدم  الذي  المكلف 
المقدمة  الميزانيات  ، سيتم حصر  المناب  الموظف 
من كل زميل ودعوته للتأكد من أن هذه البيانات 
مالية  بيانات  لتقديم  تجنبًا  عنه  صــادرة  المالية 
مزورة باسم الزميل ،ستقوم الدائرة بدراسة اجراء 
عدم قبول  اي بيانات مالية  اعتباًر من 2019/1/1  
اال بعد المصادقة عليها من الجمعية وسيتم إعطاء 
قبل  الميزانية   مسودة  بتقديم  للشركات  مهلة 

4/30 والمدققة قبل 6/30 . 
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خرابشه  عبد  الدكتور  المحاسبة  ديوان  رئيس  أعلن 
عن  المنبثقة  االمتحان  لجنة   / الترخيص  لجنة  رئيس 
السبت  يوم  القانونية  المحاسبة  لمهنة  العليا  الهيئة 
نتائج  اللجنة  أعضاء  بحضور   2018 21تموز  الموافق 
في  عقد  الــذي  القانونية  المحاسبة  مهنة  امتحان 

30حزيران2018 في الجامعة األردنية .
في  لالمتحان  المتقدمين  عدد  إن  الخرابشة  وقال 
األولى)56(  للورقة  تقدم  حيث  الورقتين)127(متقدمًا 
عدد  وبلغ   ، )71(متقدمًا  الثانية  وللورقة  متقدمًا 
ما  أي  الورقتين  مجموع  من  )16(متقدمًا  الناجحين 
الورقتين  في  النجاح  أن عالمة  مبينا   ،) نسبته)%12,6 

حددت ب )%65(.
الورقة  في  الناجحين  عــدد  أن  الخرابشة  ــاف  وأض
األولى )القوانين والتشريعات( )12( ناجحًا اي ما نسبته 
)21,4%( في حين بلغ عدد الناجحين في الورقة الثانية 
)المحاسبة والتدقـــيق ()4( ناجحًا  اي ما نسبته )%5,6( 
، موضحًا أن نتائج االمتحان تمت المصادقة عليها من 
أعضاء لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة 

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

األخرى.
بإجراء  قامت  الترخيص  لجنة  أن  الخرابشة  وبين 
الترتيبات الالزمة لعقد هذا االمتحان بمشاركة أساتذة 

مهنيين  قانونيين  ومحاسبين  متميزين  أكاديميين 
من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة مضيفًا أن 
، مثمنا  ونزاهة ومصداقية  تم بكل شفافية  االمتحان 

دور جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين.
لم  الذين  للمتقدمين  ومتمنيًا  للناجحين  مباركًا 
يحالفهم الحظ االستعداد األفضل والنجاح في االمتحان 

القادم.
والناجحون في الورقة األولى هم:

81ينال محمد مصطفى انجادات
77حمزة ياسين قاسم خليفه
76مصطفى محمد حسن علي

74بهاء محمد احمد الحاج صالح
73علي شوقي علي العلبي

69عادل عمر عبد الحميد الشاويش
69سميه ياسر عبداهلل استيته
65صدام جمال محمود العزة
65عدي علي احمد الخرابشه
65اسامه فايز حسن شخاتره
65محمد مازن محمد عثمان

65طارق خالد محمود عبد الرحمن

أما الناجحون في الورقة الثانية فهم : 

67اسامه محمد احمد ابو عفيفه
65حازم صالح احمد صالح

65ماهر محمد ياسر عبد الحميد قشالن
65رامي دخيل كامل السليحات

اعالن نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية لدورة حزيران2018

تدريبية  دورة  األردنيين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  عقدت 
العضاء   2018/7/17 تاريخ   " المحوسب  التدقيق  "برنامج  بعنوان 
قسم  وطالب  لدكاترة   2018/7/24 في  الدورة  اعادة  وتم  الجمعية 
المحاسبة في الجامعات االردنية حيث حاضر بها  االستاذ حازم صالح 
مكاتب  اتجاه  اسباب  اهمها  مواضيع  عدة  الدورة  هذه  تناولت  حيث 
وتم   ،ASA برنامج  عن  نبذة  محوسبة،  برامج  الستخدام  التدقيق 
مقارنة برامج التدقيق المختلفة مع بعضها البعض وتم اعطاء حاالت 
وتطبيقات عملية. حضر هذه الدورة عدد  من المحاسبين القانونيين 

االردنيين والعاملين لديهم.

عقد دورة تدريبية برنامج 
التدقي����ق المحوس�������ب 
) ASA ( ألعض��اء الجمعية 
وط��الب المحاس��ب��ة ف��ي 
الج��ام�ع������ات االردني����ة



39العدد 119-120 أيلول 2018

نشاطات الجمعية

مشاركة جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين في الندوة التي عقدت 
في مركز الدراسات التابع لجريدة الرأي وعنوانها التهرب الضريبي

بعنوان  ندوة  االثنين  اليوم  للدراسات  ــرأي«  »ال مركز  نظم 
»التهرب الضريبي« في مبنى المؤسسة الصحفية األردنية الرأي 
وناقشت الندوة التي شارك فيها مدير عام دائرة ضريبة الدخل 
والمبيعات حسام أبو علي بحضور نخبة من الخبراء والمهتمين 
التهرب  أسباب  والمحاسبي  والقانوني  الضريبي  المجال  في 

الضريبي وأساليبه، وآثاره على الدولة، وسبل الحد منه.
رئيس  ادارها  التي  الندوة  خالل  له  كلمة  في  علي  أبو  وقال 
تبلغ  السنوية  الضرائب  حصيلة  إن  الشقران  خالد  المركز 
الحصيلة  هذه  من  بالمائة   90 من  وأكثر  دينار  مليون   940
الموظفين  وقطاع  العامة  المساهمة  الشركات  من  من  يأتي 
والمستخدمين. وبين أن بعض القطاعات المهنية تصل نسبة 

التهرب الضريبي فيها الى 80 بالمائة.
من  تمنع  رادعة  عقوبة  تشكل  ال  حاليا  العقوبات  أن  واضاف 
لمراجعة  نسعى  ولذلك  الضريبي  التهرب  نفسه من  له  تسول 
البعد واإلطار التشريعي للعقوبات في النظام الضريبي األردني.

الى  يؤدي  العام  المال  واختالس  الضريبي  التهرب  ان  وقال 
انخفاض االيرادات مما يدفع الحكومة التخاذ اجراءات تؤثر على 

جودة الخدمات التي تنفذها الحكومة للمواطنين.
منذ  والمبيعات  الدخل  ضريبة  ودائرة  المالية  وزارة  إن  وقال 
فترة تعمالن على دراسة التهرب الضريبي في االردن حيث تم 
اعداد دراسة تشخص واقع التهرب الضريبي في االردن واسبابه 
وطرق التهرب واآلثار المترتبة عليه وما هي االجراءات االنسب 

للتخلص من التهرب الضريبي.
كاملة  الجريمة  اركــان  أن  الى  توصلت  الدراسة  أن  واضــاف 
الضريبي بمعنى ان من يتهرب من  التهرب  تكمن في عملية 
يعتبر  جزئًيا  او  كليا  كان  سواء  عليه  المستحقة  الضريبة  دفع 

ارتكب كل االفعال التي تؤدي الى ارتكاب الجريمة.
واكد خالل الندوة رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عمران 
التالوي ضرورة االعتماد على البيانات المالية المدققة والفاتورة 
الضريبية وعدم تغول قانون ضريبة المبيعات على الدخل وبناء 
والصناعة  الزراعة  على  الضريبة  رفع  وعدم  المكلف  مع  الثقة 

والدفع بتنشيط االستثمار ال برفع النسب الضريبية.
من جانبه قال رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات 
الضريبي ظاهرة تعاني منها  التهرب  أن  االردنية هاشم حمزة 
من  لمكافحتها  الوسائل  من  العديد  وتستخدم  الدول  معظم 
الضريبي  الوعي  وزيادة  العصرية  الضريبية  القوانين  اصدار 

وتشديد الرقابة ومكافحة الفساد.
من جانبه قال نائب رئيس جمعية الضرائب االردنية ابراهيم 
حرب إن موضوع التهرب الضريبي هو نتيجة طبيعية ليس فقط 
على مستوى االردن بل على مستوى العالم، والفرق بينهما في 
الحجم واالسباب، لذا عندما ترتفع نسبة التهرب الضريبي فال بد 

من الوقوف اوال على االسباب لمعرفة العالج”.
وتحدث خالل اللقاء المستشار الضريبي مرزوق الدبايبة الذي 
اكد اهمية بناء جسور الثقة ما بين الدائرة والمكلفين وزيادة 
مع  التواصل  وادامــة  وتأهيلهم  وتدريبهم  العاملين  كفاءة 

الشركاء في القطاع الخاص وزيادة الوعي الضريبي.
القانونيين  المحاسبين  الضريبة في جمعية  لجنة  وأكد مقرر 
هاني ابو عاقوله أهمية تحفيز االقتصاد والتفريق بين التهرب 
الدائرة  موظفي  امتيازات  وزيــادة  والخطأ  بالقصد  الضريبي 

وإعادة التأجيل الضريبي عند االستيراد للتجار.
لجنة  ومقرر  التالوي  عمران  الجمعية  رئيس  مشاركة  خالل 

مركز  في  عقدت  التي  الندوة  في  ابوعاقولة  هاني  الضريبة 
الضريبي  التهرب  وعنوانها  الــرأي  لجريدة  التابع  الدراسات 
حيث حضرها عطوفة حسام ابو علي مدير عام ضريبة الدخل 
اإلعالمية  الدائرة  رئيس  الطراونه  موسى  والسيد  والمبيعات 
ومن جريدة الراي كل من رئيس التحرير طارق المومني ومدير 

المركز الدكتور خالد الشقران والمحرر االقتصادي واخرين.
وقام بتغطية الندوة وكالة األنباء االردنية والتلفزيون االردني 
ورقة  عاقوله  ابو  وهاني  التالوي  عمران  الزمالء  قدمت  حيث 

تضمنت العناوين التالية:
1. عبء بناء الثقة بين الدائرة والمكلف يقع على ضريبة الدخل .

2. ضرورة اعتماد البيانات المالية المدققة وعدم تعديل الدخل 
الخاضع اال في حال ثبوت ذلك .

3. ضرورة تنظيم مكاتب المحاسبة واالنابة بالقانون .
4. قناعة المكلف بوجود منافع وخدمات عائدة عليه تولد قناعة 

له بعدم التهرب الضريبي .
للمؤسسات  إلزامية  تكون  ان  يجب  الضريبية  الفاتورة   .5

والشركات وليست انتقائية .
تصدر  وان  ثباتها  يجب  االقتصادية  والتشريعات  القوانين   .6

حزمة واحدة وعدم تعارضها.
ان  .حيث  الدخل  ضريبة  على  المبيعات  ضريبة  تغول  عدم   .7

ضريبة الدخل هي الضريبة األعدل التي ال تمس الفقير.
 8. توحيد اإلجراءات الضريبية في التعامل مع كل اقتطاع.

الضريبة  ان زيادة نسب  بالمطلق  انه ليس  المشرع   9. قناعة 
تزيد الحصيلة الضريبية واموال الخزينة.

السياسة  في  الــواردة  واالهــداف  المرتكزات  أخذ  ضرورة   -10
االقتصادي  التحفيز  خطة  في  االستثمارية  والسياسة  المالية 

عند تعديل او إصدار َاي قانون للضريبة.
العمد عن  الضريبي  التهرب  بين  العقوبة  تفرق  ان  يجب   -11
التهرب الضريبي عن طريقالخطأ او الجهل بتطبيق القانون.

12- ان إلغاء تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند االستيراد للتجار 
سوف يودي الى نتائج سلبية على موضوع التهرب الضريبي.

13- يجب على الدائرة ان توفر كافة تعديالت القوانين والنسب 
والتعليمات على موقع الدائرة .

للقطاعي  خاصة  عناية  والمشرع  الدائرة  تولي  ان  يجب   -14
الزراعي والصناعي.

بيئة  حيث  من  الضريبة  موظف  وضــع  تحسين  يجب   -15
الضريبة عن عناوين  العمل والحوافز وتحدث عطوفة مدير 
قانون  تعديل  أهداف  من  القادمة  ان  المرحلة  استراتيجية 

ضريبة الدخل.
1- مكافحة التهرب الضريبي
2- توسيع القاعدة الضريبية 

3- تحسين التحصيل الضريبي
4- تشجيع االلتزام الطوعي

عن  مستقلة  لالعتراضات  مديرية  انشاء  سيتم  انه  أكد  كما 
مديرات التدقيق واهمية ودور  جمعية المحاسبين القانونيين 
كشريك لإلدارة الضريبية في الحد من التهرب الضريبي حيث 

ان المتهرب الضريبي يحمل اعباء تهربه على الملتزمين.
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القانونيين  المحاسبين  جمعية  من  وفــد  قــام 
بزيارة   2018/7/19 تاريخ  الخميس  يوم  االردنيين 
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمناقشة عدة مواضيع :

	 البيانات الماليه   	توقيع الميزانيات

	تزوير التواقيع     	انتحال المهنه

المحاسبين  جمعي�ة  م�ن  وف��د 
القانونيين االردنيين يزور هيئة 
الفساد  ومكافح��ة  النزاه��ة 

عقد اللقاء التشاوري االول في مقر الجمعية 
أشهر  ثالثة  كل  تشاوري  بلقاء  االدارة  مجلس  قرار  ضمن 
قــرارات  و  ــجــازات  إن لمناقشة  العامة  الهيئة  أعــضــاء  مــع 
لمالحظات  واالســتــمــاع  السابقة  المرحلة  خــالل  المجلس 
جمعية  عقدت  و  القادمة  للمرحلة  العامة  الهيئة  وتوصيات 
االول  التشاوري   اللقاء  األردنيين  القانونيين  المحاسبين 
بحضور   2018/3/10 تاريخ  السبت  يوم   الجمعية   مقر  في 
العامة الهيئة  اعــضــاء  ــالء  ــزم وال الــزمــيــالت  مــن   الــعــديــد 

المتمثلة  قرارته  و  إنجازاته  اهم  المجلس   استعرض  حيث 
الرقابية  والجهات  والصناعة  التجارة  غرف  مع  التواصل  في 
وعقد الندوات والمحاضرات معهم  منها ما تم توضيح كيفية 
قراءة البيانات المالية وضرورة تفعيل قانون المهنة والتأكيد 
مع  التفاهم  توقيع مذكرات  و  المدققة   المالية  البيانات  على 
انترناشيونال  هوك  مثل  مهنية   جهات  ومع  الحرة  المناطق 
مشروع  في  البدء  اضافة  المهنية   بالشهادات  المتخصصة 
بناء قاعات تدريب إضافية في مبنى الجمعية وتم استعراض 
المنجزات في الدورات التدريبية وبرنامج رقابة  الجودة ونظام 
لتفعيل  الشركات  مراقبة  مع  انجازه  تم  وما  التقاعد  صندوق 
بتعينه  والجمعية  المدقق  العالم  االكترونية  الرسائل  نظام 
مراقبة  لدى  المحاضر  ايــداع  حال  الشركة  لحسابات  مدقق 

الشركات سواء الجديد أو التجديد له.

قانون  اليها  وصل  التي  بالمراحل  العامة  الهيئة  وضع  وتم 

دور  واهمية  االستشاري  المجلس  تشكيل   الى  النقابة  اضافة 
ان  على  المجلس  أكد  وقد  العامة  الهيئة  تفعيل  في  اللجان 
 الحماية األكيدة  للمدقق   هي الحد األدنى من ملف اوراق العمل

وجود  حال  في  واإلرشاد  التوجيه  في  التفتيش  لجان  واهمية 
نواقص في هذه الملفات واستمرار الورش التدريبية لملفات 
اوراق العمل وفي الختام تم التاكيد على ان المجلس ماضي في 
خدمة الزمالء والعمل لرفع سوية المهنة ورفع أتعاب التدقيق 

بسبب زيادة حجم المسؤولية الملقاة  على عاتق المدقق

جمعية  رئــيــس  شــــارك 
القانونيين  المحاسبين 
عمران  األســتــاذ  األردنــيــيــن 
العلمي  المؤتمر  في  التالوي 
جامعة  في  السادس  المهني 
العلوم التطبيقية يوم االربعاء 
بحثية  بورقة   2018/4/11
الشركات  حوكمة  بعنوان 
المحاسبين  جمعية  ودور 
القانونيين األردنيين المهنية 

واالجتماعية.
الورقه  هــذه  ناقشت  حيث 
عدم  ضـــرورة  على  البحثية 
الضريبية  التحصيالت  زيــاده 

من خالل ضريبة المبيعات بدل الضريبة االعدل وهي ضريبة الدخل، و 
ضرورة تبني البنك المركزي وهيئة االوراق الماليه ومراقبة الشركات 
تعيين مدققين اثنين من مكتبين ولمدة اربع سنوات متصله للبنوك 

والشركات المساهمه العامة لمزيد من حوكمة الشركات

مشاركة الجمعية في المؤتمر 
العلمي السادس الذي نظمته 

جامعة العلوم التطبيقية
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عقد دورة تدريبية بعنوان رسوم 
طوابع الواردات وتطبيقاته

عقد دورة تدريبية
بعنوان التدقيق باستخدام 

البرنامج المحوسب

دورة التدقيق باستخدام البرنامج 
المحوسب لطلبة المحاسبة في 

الجامعات األردنية

عقدت الجمعية يوم الثالثاء 2018/4/10 دورة تدريبية 
حاضر  حيث  وتطبيقاته  الواردات  طوابع  رسوم  بعنوان 
الماليه بمشاركة  وزارة  النابلسي من  نائل  االستاذ  بها 

العديد من الزميالت والزمالء والعاملين لدى مكاتبهم

يوم  االردنيين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  عقدت 
السبت 2018/3/31 دورة تدريبية بعنوان التدقيق باستخدام 
الزميل د معتصم كليب  المحوسب حيث حاضر بها  البرنامج 
واألستاذ بشار أبو الراغب واألستاذ خليل أبو سيف بمشاركة 

العديد من الزميالت والزمالء والعاملين لدى مكاتبهم

دورة   2018/4/1 تاريخ  االحــد  يوم  الجمعية  في  عقدت 
تدريبية بعنوان التدقيق باستخدام البرنامج المحوسب وذلك 
استكماالَ لخطة الجمعية في التدريب وفقًا لتوصيات الهيئة 
القانونيين  المحاسبين  جمعية  بين  األكاديمية  المهنية 
الدكتور  بها  حاضر  حيث  االردنــيــة  والجامعات  االردنيين 
ابو  خليل  واالستاذ  الراغب  ابو  بشار  واالستاذ  كليب  معتصم 

سيف بحضور) 65 ( من طالبات و طالب الجامعات االردنية .

المحاسبين  جمعية  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
القانونيين االردنيين ومؤسسة هوك انترناشونال والتي 
قدراتهم  تطوير  في  العامة  الهيئة  أعضاء  الزمالء  تخدم 
من خالل الحصول على الشهادات المهنية ضمن امتيازات 
ألعضاء  انترناشونال  هوك  مؤسسة  من  خاصة  ومعامله 

الجمعية .

توقيع مذكرة تفاهم
 بين جمعية المحاسبين القانونيين 

وبين مؤسسة هوك انترناشونال
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التنمية  ــر  وزي لقاء  خــالل 
هالة  معالي  االجتماعية 
لطوف مع جمعية المحاسبين 
يوم  االردنيين  القانونيين 
 2018/8/7 الموافق  الثالثاء 
وزيــر  معالي  أكـــدت  حيث 
على  اإلجتماعية  التمنية 
الوزارة  بين  التواصل  أهمية 
الجهة  بإعتبارها  والجمعية 
عــلــى عمل  ــرف  ــش ت ــي  ــت ال
لدى  المسجلة  الجمعيات 

معاليها  وثمنت  هذا  الــوزارة 
خالل  تم  وقد  اللقاء،  لهذا  الترتيب  في  الجمعية  مبادرة 

اإلجتماع بحث أهمية االمور التالية:
بإصدار  الوزارة  لدى  المسجلة  الجمعيات  إلتزام  - ضرورة 
من  مدققة  البيانات  هذه  تكون  وأن  المالية  البيانات 
تكون  وأن  التدقيق  ألعمال  مــزاول  قانوني  محاسب 

البيانات متفقة مع القوانين وأنظمة الجمعيات.
- أن ياخذ المحاسب بعين اإلعتبار وضع الجمعيات المالي 

عن تحديد أتعاب التدقيق.
-    المصادقة على توقيع المحاسب القانوني من جمعية 
الشخص  أن  لضمان  االردنيين  القانونيين  المحاسبين 
الذي قام بتدقيق حسابات الجمعية مسجل في سجالت 

المزاولين العمال التدقيق.

الــجــمــعــيــة  تـــقـــوم  أن   -
بكشوفات  الــوزارة  بتزويد 
الحسابات  مدققي  بأسماء 
أعمال  لمزاولة  المسجلين 
الـــوزارة  وتــقــوم  التدقيق  
على  الكشف  هــذا  بتعميم 
ال  حتى  المسجلة  الجمعيات 
األخطاء  في  الجمعيات  تقع 
غير  شــخــص  تعيين  عــنــد 

محاسب قانوني .
المحاسب  قيام  ضــروره   -
بالتدقيق بالتحقق من إلتزام الجمعيات وذلك من خالل 
التحقق من مصادر االموال وسبل صرفها تجنبا لغسل 

االموال وتمويل االرهاب.
لترتيب  والجمعية  ــوزارة  ال بين  تفاهم  مذكرة  عمل   -

العالقة وتحديد مجاالت التعاون المهني.
بإسم  ـــوزارة  ال بتزويد  الجمعيات  تقوم  أن  اقــتــراح   -
بتزويد  الــوزارة  وتقوم  قبلها  من  المنتخب  المحاسب 
جمعية المحاسبين القانونيين بأسماء هؤالء المدققين 

بشكل شهري.
- الربط اإللكتروني بين الجمعية والوزارة.

- وضع خطة لبناء القدرات لموظفي الوزارة  وأعضاء مجلس 
إدارة الجمعيات المسجلة من حيث التدريب والتوعية .

القانونيين  المحاسبين  جمعية  رئيس  افتتاح  خالل 
االردنين الدورة التي نظمتها الجمعية مع االتحاد االردني 
 9 رقم  الدولي  المعيار  تطبيق  حول  التامين  لشركات 
الواجب التطبيق اعتبارًا من 2018/1/1 وأثر هذا التطبيق 
على شركات التامين خاصة وباقي الشركات بشكل عام 

والتي حاضر فيها الزميل عماد ابو حلتم
تطبيق  تبني  في  الجمعية  دور  عن  الرئيس  تحدث 
التعديالت  هذه  ومواكبة  وتعديالتها  الدولية  المعايير 
من خالل الدورات التي تنظمها الجمعية حال صدور اي 
سياسة  وتبني  أعضائها  لجميع  المعايير  لهذه  تعديل 
اشراك جميع الجهات الرقابية في هذه الدورات وتكرار 

هذه الدورات لطالب الجامعات االردنية بالمجان 
القوانين  تعديل  اهمية  ــى  ال الرئيس  أشــار  كما 
والتشريعات وخاصة قانون الضريبة في تحفيز االقتصاد 

وجلب االستثمارات المحلية واألجنبية وضرورة ثبات هذه 
تعارض  وعدم  سنوات   3 كل  تعديلها  وعدم  القوانين 
هذه القوانين مع بعضها مما يؤثر سلبًا على االستثمار 

واالقتصاد .

عقد دورة تدريبية حول تطبيق المعيار الدولي رقم ٩ 
الواجب التطبيق اعتبارًا من 2018/1/1

الجمعية تلتقي معالي وزير التنمية اإلجتماعية
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مشاركة الجمعية في اليوم العلمي الذي أقامته كلية 
االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة اليرموك

يوم  االردنيين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  شاركت 
الثالثاء 2018/3/27 في فعاليات اليوم العلمي الذي أقامته 
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة اليرموك.حيث 
ورقه  في  التالوي  عمران  السيد  الجمعية  رئيس  شارك 
الجمعية هي  المهنة وان  بحثية تحدث فيها عن قانون 
الجهة المهنية الوحيدة المنشاءة بموجب قانون باالردن 
وعن دورها مع الجهات الرقابية واجراءات التدقيق التي 
تقوم بها للوصول الى بيانات مالية شفافة تعكس الوضع 
الحقيقي للشركات والمؤسسات والمستثمرين والجهات 
المقرضة واهمية دور الجمعية في المشاركة في مشاريع 
االقتصاد  خدمة  في  االقتصادية  والتشريعات  القوانين 
التشريعات  هذه  مواد  تعارض  عدم  وضرورة  الوطني. 
خالل  من  ذلك  في  الجمعية  موقف  موضحًا  بعضها  مع 
والتجارة  الصناعة  وغــرف  القرار  اصحاب  مع  اللقاءات 
وضرورة عدم زيادة نسبة شرائح الضرائب على الصناعة 
لدعمها وعدم فرض ضرائب على القطاع الزراعي .وأشار 
الى أهمية عدم تغول قانون ضريبة المبيعات على قانون 
ضريبة الدخل حيث ان ضريبة الدخل هي الضريبة االعدل 

ضريبة  بعكس  المرتفعه  الدخول  اصحاب  تمس  والتي 
المبيعات التي تطال جيوب الفقراء مباشرة .كذلك تحدث 
عن أهمية الهيئة االكاديمية المهنية والتي تم إنشاءها 
بين الجمعية والجامعات االردنية وجدول أعمالها المقترح 
وعن اهمية الشهادات المهنية المطلوبة في سوق العمل 
للطالب بعد تخرجهم وخاصة شهادة jcpa حيث ان سوق 

عمل اصبح يطلب شهادات مهنية متخصصة.

سر  وأمين  التالوي  عمران  الجمعية  رئيس  شارك 
اإلدارة  مجلس  عضوي  و  رحــال  حسام  المجلس 
من  بعض  و  عبيدات  قصي   ، القرم  حكم  الزمالء 
أعضاء الهيئة العامة اياد ابو سبية وعماد ابو حلتم، 
اليوم  في  العربيه  المهنيه  المنظمات  من  وفود  و 
المحاسبين  اتحاد  ينظمه  الذي  الخامس  العلمي 
تموز   14 بتاريخ  القاهرة  في  العرب  والمراجعين 
المعايير  بتطبيق  االلتزام  بعنوان)تحديات   2018
الدوليه للتقارير الماليه وتكنولوجيا المعلومات في 

مهنة المحاسبه والمراجعة(.

مشاركة الجمعية في اليوم العلمي
 التحاد المحاسبين و المراجعين العرب
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يوم  األردنيين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  عقدت 
عطوفة  مع  تشاوري  لقاء   2018/5/13 الموافق  االحد 
الدخل  ضريبة  دائرة  عام  مدير  علي  أبو  حسام  االستاذ 
في  الدخل  ضريبة  قانون  مشروع  لمناقشة  والمبيعات 

غرفة صناعة عمان.

القانونيين  المحاسبين  جمعية  رئيس  دعــا  حيث 
االردنيين عمران التالوي عند مراجعة وتعديالت القوانين 
والتشريعات الضريبية النظر من الجهة المقابلة لنظرة 
عند   المالية  الموارد  من  لمزيد  حاجاتها  في   الحكومة 
وأثر  الدستورية   بالقنوات  التعديالت  بهذه  الدفع 
االقتصاد  وتحفيز  االستثمارات  جلب  في  التعديل  ذلك 
بناء  الذي   االستثمار  عائد  على  المستثمر  واطمئنان  
مشروعه  في  استثمر  االقتصادية  الجدوى  دراسة  على 
من  هام  جزء  الضريبية  والكلفة  العبء   يشكل  والذي 
دراسته وضرورة مشاركة  جمعية المحاسبين القانونيين  

ومؤسسات المجتمع االقتصادية في هذه التعديالت.

بين  الثقة  بناء  عبء  ان  على  بيانه  في  التالوي  ركز 
ضريبة  دائرة  على  البداية  في  يقع   والمكلف  الدائرة 
على  االعتماد  ضــرورة  الى  إضافة  والمبيعات  الدخل   
الخاضع  الدخل  تعديل  وعدم  المدققة  المالية  البيانات 
للمكلف بشكل ارتجالي بعيدًا عن القانون وفي حال ثبوت 
واالنابة  المحاسبة  مكاتب  تنظيم  ضرورة  و   فقط  ذلك 
الضريبة من خالل نصوص قانونية وعدم تركها بشكل 
المهم وجود  أنه من  إلى  عشوائي كم هي االن  وأشار 
قناعة لدى المكلف دافع الضريبة بوجود منافع وخدمات 
عائدة عليه تجعل لديه حس بالمسؤولية بعدم التهرب 
وشركات  مؤسسات  المكلفين  الزام  و ضرورة  الضريبي 
او  طلبها  تم  سواء  للعميل  الضريبية  الفاتورة  بتنظيم 
لم يطلب ذلك  ويجب ان تكون إلزامية وليست انتقائية 
حزمة  والتشريعات  القوانين  تصدر  ان  أهمية  وأوضح 
واحدة من البيانات وذلك لضمان عدم تعارض موادها 
لهذه  سنوات  لعدة  ثبات  هناك  يكون  وان  بعض  مع 
القوانين والتشريعات وعدم تعديلها بشكل مستمر لما 
في ذلك من اهمية لجلب االستثمارات وتحفيز االقتصاد 

ضريبة  على  المبيعات  ضريبة  تغول  إلى  عدم  إضافة 
الدخل .حيث ان ضريبة الدخل هي الضريبة األعدل التي 
الضريبية  بالعدالة  الفقراء ونحن نطالب دائمًا  ال تمس 
وليس المساواة الضريبية وهذا الفرق بين ضريبة الدخل 
وضريبة المبيعات  واكد انه يجب على الدائرة ان توفر 
واالنظمة  والتعليمات  والنسب  القوانين  تعديالت  كافة 
على موقع الدائرة االلكتروني مشيرا الى انه من المهم 
خدمة لالقتصاد ان تولي الدائرة والمشرع عناية خاصة 
لقانوني  تعديل  اي  ان  و  والصناعي  الزراعي  للقطاعي 
ضريبة الدخل والمبيعات يجب ان يكون تشاركي بالراي 
المجتمع  ومؤسسات  القانونيين  المحاسبين  مع جمعية 
الى مناقشته في وزارة  المدني االقتصادية ال ان يصار 
المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط فضالعن 
بيئة  حيث  من  الضريبة  موظف  وضع  تحسين  ضرورة  

العمل والحوافز.

وأكد التالوي انه من الضروري تبني التشريعات تعيين 
لتدقيق  مختلفين  مكتبين  من  اثنين  عدد  مدققين 
التعيين  يكون  وان  المالي  بالسوق  المدرجة  الشركات 
المدقق  إستقاللية  من  لمزيد  متتالية  سنوات  ثالث  ل 
ومزيد من الحوكمة في هذه الشركات وحماية لالقتصاد 

الوطني.

عقد لقاء تشاوري مع عطوفة االستاذ
 حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات



45العدد 119-120 أيلول 2018

نشاطات الجمعية

تعقد جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
ورشة اوراق العمل

ضمن خطة الجمعية في سلسلة ورش اوراق العمل 

والتي تهدف الى حماية الزمالء من خالل ملفات اوراق 

الماليه والتي يحاضر  البيانات  العمل تجاه مستخدمي 

فيها الزمالء الدكتور حسام عبد اللطيف واحمد فضل 

الدورة  العسعس  بسام  الزميل  الرئيس  نائب  افتتح   ،

من  عدد  بحضور   2018/3/17 السبت  يوم   )16( رقم 

الزميالت والزمالء .

لقاء الجمعية مع معالي محافظ البنك المركزي
 زياد فريز ومساعديه

المركزي  البنك  محافظ  معالي  مع  الجمعية  لقاء  خالل 
أهمية  الجمعية  رئيس  استعرض  ومساعديه  فريز  زياد 
ربط  فــي  اإلدارة  مجلس  بها  يقوم  التي  اإلجــــراءات 
االقتصادية  للحياه  الناظمة  والتشريعات  القوانين 
خدمة  المهنه  بقانون  الرقابية  الجهات  عن  الصادرة 
الى  للوصول  للمستثمرين  وحماية  الوطني  لإلقتصاد 
والعادل  الحقيقي  الوضع  تعكس  شفافة  ماليه  بيانات 
: اإلجــــراءات  هــذه  ــم  وأه ــصــادره  ال المالية   للبيانات 
في  الــمــركــزي  البنك  محافظ  معالي  قــرار  أهمية   -
على  القانوني  المحاسب  توقيع  صحة  على  المصادقة 
الممنوحة  القروض  أجل  من  للبنوك  المقدمة  البيانات 
أموال  حماية  في  وذلك  وأهمية  والشركات  للمؤسسات 
البنوك وتحميل المسؤولية للمدقق عن البيانات المالية 
المدققة ووقف منتحلي المهنة إضافة الى الزام الشركات 
بمعايير المحاسبة الدولية عند اصدارهم البيانات المالية 

األربعه المقارنة والسياسات وااليضاحات المرفقه بها .
- أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع المناطق الحرة للتأكد 
المودعه مدققه من محاسب قانوني  البيانات  من أن 

مزاول ألعمال التدقيق . 
عدم  المحاسبة  وديوان  الدخل  ضريبة  من  الطلب  تم   -
المقبولة  الدخل  ضريبة  اقرارات  عينة  قبول  استكمال 
عام 2016 قبل التأكد من أن البيانات المالية مدققه 
من   23 المادة  نص  مع  تمشيًا  قانوني  محاسب  من 
الستكمال  قانوني  متطلب  وهو  الدخل  ضريبة  قانون 

القبول ضمن العينة.

 - مدى أهمية اإلجراء الذي تم اإلتفاق بموجبه مع دائرة 
المعين  للمدقق   SMS ارسال  على  الشركات  مراقبة 
واخرى للجمعية عند ايداع البيانات المالية للتأكد من 

قانونية التعين وتوفير قاعدة بيانات بالجمعية .
 4 ولمدة  مكتبين  من  أثنين  مدققين  انتخاب  أهمية   -
للشركات  الحوكمة  ــراءات  اج ضمن  متتالية  سنوات 

المدرجة في السوق المالي.
قانون  باصدار  العليا  الهيئة  قرار  استكمال  ضــرورة   -

النقابة وارساله الى رئاسة الوزراء .
المنطقة  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  الجمعية  ستقوم   -
التفاهم  بمذكرة  أسوة   ) العقبة   ( الخاصة  االقتصادية 

مع المناطق الحرة.
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قيام فريق خبراء عملية التقييم المتبادل الميدانية للمملكة  
بزيارة جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين

الميدانية  المتبادل  التقييم  عملية  خبراء  فريق  قام 
للمملكة  بزيارة جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين 
يوم االربعاء الموافق 2018/7/18 واالجتماع مع مجلس 
االدارة حيث تم عرض الدور الهام التي تقوم به الهيئات 
المهنية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
كما وتم عرض موجز لمهام هذه المهن ومدى إلمامها 
الصعيدين  اإلرهاب على  األموال وتمويل  بمخاطر غسل 

الوطني والقطاعي؛ وتضمن اللقاء مناقشة دور الجمعية 
في الرقابة على البيانات المالية الصادرة من المحاسبين 
القانونين وتنظيم مزاولة المهنة واالرتقاء بها و ضمان 
الحسابات  تدقيق  ومعايير  المحاسبة  بمعايير  االلتزام 
المعتمدة بما يساهم في حماية االقتصاد الوطني وتأكيد 
االلتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها إضافة إلى تعزيز 

دور المحاسب القانوني وحيادته واستقالليته.

عقد المجلس اإلستشاري للجمعية إجتماعه االول بحضور 
اللجان  ومقرري  السابقة  االدارة  مجالس  وأعضاء  رؤساء 
ومجلس االدارة حيث تم استعراض إنجازات المجلس الحالي 
االستماع  وتم  المستقبلية  والرؤية  الماضية  الفترة  خالل 
الي المقترحات والتوصيات من أعضاء المجلس االستشاري 
وتحديد اجتماع تشاوري شهري على ان يتم تحديد خطة 
عمل االستشاري في المرحلة القادمة للمساهمة في رفع 
سوية المهنة وخدمة االعضاء ومساعدة مجلس االدارة في 

تحقيق أهداف وطموح الهيئة العامة.

عقد اجتماع المجلس االستشاري

حيث اجتمع رئيس الجمعية االستاذ عمران التالوي و أعضاء مجلس اإلدارة 
الزمالء بسام العسعس - حسام رحال - وابراهيم الخطيب ، حيث ناقشوا 
ان  النقابة بعد  التدقيق، قانون  األدنى ألتعاب  الحد  إعادة تفعيل  أهمية 
انتهت اللجنة المكلفة من الهيئة العليا من وضع مالحظاتها عليه لرفعه 
إلى رئاسة الوزراء ،  ربط قانون المهنة بالقوانين والتشريعات االقتصادية 
قبل  اعتمادها من  قبل  الجمعية  الميزانيات من  على  المصادقة  وأهمية 
الجهات الرقابية وموضوع منتحلي المهنة، نظام رقابة الجودة والتعليمات 

المالية ونظام مزاولة المهنة.

مع  اإلدارة  مجلس  اجتماع 
معالي وزير الصناعة والتجارة 
رئيس الهيئة العليا للمهنة
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امتحان المهنة لدورة حزيران 2018
عقدت لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة 
المحاسبة القانونية امتحان المهنة لدورة حزيران 2018

الموافق  السبت  يــوم  االردنــيــة  الجامعة  في  ــك  وذل
2018/6/30

 56 والقوانين  التشريعات  االولــى  الورقة  في  شارك 
وشارك في الورقة الثانية المحاسبة والتدقيق 71 مشارك.

لجنة  رئيس  خرابشة  عبد  الدكتور  عطوفة  وحــث 
لالمتحان  المتقدمين  المحاسبة  ديوان  رئيس  الترخيص 
واساليب  المعايير  في  جديد  كل  ومتابعة  المثابرة  على 
المهنية  الشهادات  على  والحصول  الحديثة  التدقيق 
العمل  سوق  وحاجة  الهميتها   JCPA شهادة  وخاصة 
تعديالت  في ظل  القانونيين  المحاسبين  من  مزيد  الى 
القوانين والتشريعات نحو البيانات المالية المدققة من 
محاسب قانوني وحاجة سوق العمل الى المهنية والتوجه 

والرقابة  التدقيق  إجراءات  في  التخصص  مزيد من  نحو 

يعكس  حوكمة  نظام  على  وصــوالً  واإلداريـــة  المالية 

بشفافية البيانات المالية العادلة للشركات والمؤسسات 

حماية لحقوق المالك والمستخدمين والجهات الرقابية.

تماشيا مع قرار مجلس النقباء المتضمن رفض قانون 
له  لما  المدنية  الخدمة  ونظام  المعدل  الدخل  ضريبة 
من آثار سلبيه على االقتصاد الوطني واالستثمار وزيادة 
قامت  حيث  المواطنين  كاهل  على  الضريبية  االعباء 
من  العمل  عن  لتوقف  العمل  عن  باالضراب  الجمعية 
صباح يوم االربعاء 2018/5/30 لجميع الزمالء والعاملين 

االضراب  مع  تضامنا  مؤسساتهم  أمام  والوقوف  لديهم 
اعضاء  الزمالء  من  وعدد  االدارة  مجلس  اعضاء  وقام 
الجمعية بالتجمع في مجمع النقابات من الساعة الثانية 
االجراءات  الرابعة وكانت هذه  الساعة  لغاية  عشر ظهرًا 
التي اتخذها مجلس االدارة أسوة بباقي النقابات المهنية 

الغاية منها مصلحة الوطن واقتصاده.

اإلضراب عن العمل ورفض قانون ضريبة
 الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية
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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�ش واع�ساء جمل�ش االدارة واع�ساء الهيئةالعامة وادارة اجلمعية
 بالتعـــازي احلــــارة الــــى الزمــــالء

ج���ن���ان���ه ف���������س����ي����ح  ي�������س���ك���ن���ه���م  وان  رح�����م�����ت�����ه  ب�����وا������س�����ع  ي����ت����غ����م����ده����م  ان  ت�����ع�����ال�����ى  امل�������ول�������ى  داع�����������ن 

محمــد مراغـه 
بالمولودة مريم

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

حسن عبيد
لحصوله على شهادة 

CIA ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

 بالل القواسمي
بالمولود هاشم
ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

حبيب  غ��ازي  الزميل 
عم  وهو  �سقيقه  بوفاة 

الزميل عادل حبيب

�سعاده حممود  با�ست�سهاد ابن �سقيقه الزميل 

�سرمي حممد  بوفاة ابن عمهالزميل 

هندي ول��ي��د  بوفاة والدهال��زم��ي��ل 

بوفاة �سقيقهالزمي�ل ب�سام الع�سع�س

الرب اب��و  ا�سعد  بوفاة �سقيقتهالزميل 

ابوحلتم عماد  بوفاة عمهالزميل 

بوفاة والدهال����زم����ي����ل ي���ا����س���ر ع��ز

�سباح االله  عبد  بوفاة عمتهالزميل 

بوفاة والدهال��زم��ي��ل ���س��امل ب��رق��ان

�ساه�ن ن�سي�م  بوفاة عمهالزمي�ل 

بوفاة �سقيقهال���زم���ي���ل غ�����ازي ال��ع��ك�����س

الكركي د.ه�����س��ام  بوفاة والدتهالزميل 

االزرق حم��م��د  بوفاة �سقيقهال���زم���ي���ل 

الق�ادر عب�د  عزيز  بوفاة والدتهالزمي�ل 

بوفاة والدهال��زم��ي��ل و����س���اح ب��رق��اوي

بوفاة �سقيقتهال����زم����ي����ل ف���ه���د ق�����س��ان

ينعي رئي�س  واع�ساء جمل�س 
االدارة  واع�ساء الهيئة العامة 

وادارة اجلمعية
الزمي������ل

 حممــــود الظـــاهر
���س��ائ��ل��ن 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

ينعي رئي�س  واع�ساء جمل�س 
االدارة  واع�ساء الهيئة العامة 

وادارة اجلمعية
الزمي������ل

امــــــيــــــل هـــلـــ�ـــســـة
���س��ائ��ل��ن 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

نهنيء 
الزميل

نهنيء 
الزميل

نهنيء 
الزميل


