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إفتتاحيــة العــدد

عمران التالوي

رئيس التحرير 

فرضت التعديالت التي صدرت اخيرا على معايير التقارير المالية الدولية التزامات 
جوهرية جديدة على المؤسسات والشركات وعلى مهنة التدقيق والتي أدت الى زيادة 

أعباء االمتثال وااللتزامات على المؤسسات وبات واضحا المسؤولية المهنية الجديدة على 
التزام  من  التأكد  بضرورة  المالية  البيانات  على  لتقريره  إصداره  عند  الحسابات  مدقق 

المؤسسات والشركات بهذه التعديالت .

 فما زالت ثورة القياس واالعتراف للبيانات المالية في تطور مستمر واخرها IFRS16  المتعلق 
بعقود االيجار والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من 1/1/ 2019 ووفقا لهذا المعيار أصبحت اغلب 

قطاع  بذلك  تأثرًا  القطاعات  اهم  ومن  الميزانية  داخل  بها  معترف  التشغيلية  االيجار  عقود 
المعيار محل  الدوائية إضافة الى قطاعات أخرى مهمة حيث سيحل هذا  الطيران والصناعات 

التمويلي  االيجار  العقود عقد  نوعين من  بين  يفرق  كان  الذي   17 المحاسبي  الدولي  المعيار 
المعيار مما  المفهوم ضمن شروط معينة يحددها  الذي وحد  التعديل  والتشغيلي ووفقا لهذا 

يتيح لمئات المليارات من العقود التشغيلية التي كانت خارج الميزانيات حتى 2018/12/31 لتصبح 
داخل الميزانيات.

 كما جاء IFRS15 الواجب التطبيق من عام 2018 والمتعلق باإليراد من العقود مع العمالء والذي 
قام بتوحيد معايير اإليرادات والمقاوالت والتفسيرات ذات العالقة تحت مظلة واحدة حيث قام هذا 

المعيار بتحديد التزامات  األداء وكيفية االعتراف باإليرادات وقياسها فقد قام بربط االعتراف باإليراد 
بمضامين العقود مع العمالء وأتاح المجال ألول مرة  وبشكل أوسع من المعايير السابقة لإليرادات 

والبرمجيات  والمقاوالت  البناء  قطاعات  كانت  حيث  دقة  أكثر  بشكل  االيرادات  إلحتساب  وتفسيرها 
مختلفة  بدرجات  تأثرت  قد  القطاعات  من  وغيرها  االتصاالت  وشركات  والسيارات  الطائرات  وصناعة 

بتطبيق هذا المعيار.

واخرها IFRS 9 المتعلق باألدوات المالية والذي اصبح مطبقا اعتبارا من عام 2018 و كان القطاع المصرفي 
األكثر تأثرًا  به والذي حل محل المعيار الدولي )39( والذي اثار جدال كثيرا خصوصا عند حدوث االزمة المالية 

العالمية.

 وقد تحدث هذا المعيار عن اربع محاور رئيسية 
األصول المالية   : مثل الذمم المدينة االستثمارات في االسهم والسندات الخ......... 1
االلتزامات المالية : مثل القروض والسندات المصدرة للشركات باإلضافة الى عقود التحوط الخاسرة .. 2
التحوط ضد المخاطر و قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة وادراجها داخل الميزانيات.. 3
للذمم . 4 المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  المحاور حيث يقيس  اهم  يعتبر من  المحور  المالية وهذا  االصول  تدني 

المدينة للشركات والقروض بالنسبة للبنوك وغيرها ، حيث تم ربط ادارة المخاطر االئتمانية مع عملية القياس 
لهذه االصول المالية.

واكب هذه التعديالت تعديل قانون ضريبة الدخل وقد قدمت الجمعية اقتراحاتها ومالحظاتها على عدد من مواد 
هذا القانون من باب المسؤولية المهنية اتجاه اقتصاد الوطن. لقد تفهمنا حاجة الخزينة لمزيد من التحصيل الى 

المشاكل  تزيد من  مواد جديدة  لفرض  اإلصرار  ان  اال  الركود  تعاني من  التي  االقتصادية  القطاعات  حاجات  جانب 
االقتصادية لبعض القطاعات وترك معادلة التشوه الضريبي بحيث تبقى نسبة التحصيل من ضريبة المبيعات تمثل 

75% من اجمالي تحصيالت الضرائب والتي لها اثر مباشر على دوران النقد والقدرة الشرائية ومزيد من الركود اال ان 
أصحاب القرار اصدروا القانون المثير للجدل قانون لن يستمر طويال حالما يقتنع اصحاب القرار بأن هذا القانون سيزيد 

من التهرب الضريبي ويؤدي الى تحصيل اقل.

واهلل ولي التوفيق

التطور والتعديل في معايير التقارير المالية 
الدولية وقانون ضريبة الدخل واثرهــا علــى 

المؤسسات ومهنة التدقيق

العدد 121-122 نيسان 2019

جمعية المحاسبين  القانونيين األردنيين
1



تدقيـــق

العدد 121-122 نيسان 2019

جمعية المحاسبين  القانونيين األردنيين
2

هاتف:  5669916   - فاكس 5687610
ص.ب 927267  - عمان   11190 األردن

E-mail: info@ jacpa org.jo  -  www.jacpa.org.jo

أحمـــــــــد أبـــو عمــــــــروحســـام رحـــال
أ.د. حســام الديــن خــداش
ســناء مكــــي ، محمد ملحس 
عتمـــــــــه مهنــــــــــد  د. 
هشـــام أبـــــو حشـــيــــش

عمران التالوي
اقـــوم  ان  العظيـــم  بـــاهلل  اقســـم 
ــة دون  ــرف وامانـ ــي بشـ ــات مهنتـ بواجبـ
ــة  ــد بالقوانيـــن واالنظمـ ــز وان اتقيـ تحيـ
والتعليمـــات المعمـــول بهـــا وان احافـــظ 
ـــا ـــا وقواعده ـــة وادابه ـــرار المهن ـــى اس عل

رئيس هيئة
التحرير المسؤول 

سكرتير التحرير
العالقــات العامة

هيئــة التحرير

عمران التالوي
الرئيس

بسام العسعس
نائب الرئيس

حسام رحال
أمين السر

إبراهيم الخطيب
أمين الصندوق

د.مهند عتمه
عضـــــو

ستيف كرادشة
عضـــــو

خالـــد فرعيـــن
عضـــــو

قصي عبيدات
عضـــــو

حكم القرم
عضـــــو

مجلس اإلدارة



نشاطات الجمعية

العدد 121-122 نيسان 2019

جمعية المحاسبين  القانونيين األردنيين
3

داخـــل العـــــدد
االفتتاحية
التطور والتعديل في معايير التقارير المالية الدولية وقانون 
ضريبة الدخل واثرهــا علــى المؤسسات ومهنة التدقيق

العوامل المؤثرة على حصة المحاسب القانوني المزاول 
لمهنة التدقيق الخارجي في  السوق األردني 

التزام االداء ومتطلبات العرض واالفصاح  في معيار االبالغ 
المالي الدولي رقم )15( ، االيراد من العقود مع العمالء 

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والقوانين المحليه
فجوه التطبيق على القطاعات اإلقتصاديه

الشخص ذو العالقة  ...
واالثار الضريبية طبقًا لقانون ضريبة الدخل الجديد  

مدققي الحسابات القانونيين المستقلين وفساد الشركات

زكاة التجارة

مخرجات تعليم المحاسبة الجامعي و حاجات السوق االردني

اخالقيات العمل والمهنة / الضريبة نموذجًا

المخاطر السيبرانية

تأثير إستخدام إعادة قياس الممتلكات والمصانع في 
الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وفقًا للمعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية

د .محمد النوايسة

صالح القالب

عماد أبو حلتم

د. عمر بني ارشيد

 هشام ابو حشيش

 محمد طوطح 

عبد االله صباح

 محمد البشير 

مراد عبد الكريم

د. حسام عبد اللطيف / ايهاب حسام الدين احمد

صــحــة الــمــدقــق

نشاطات الجمعية

38

41

42 44

36
37

1

4

12

32

28

15

19

26

30

33

6

39



العدد 121-122 نيسان 2019

جمعية المحاسبين  القانونيين األردنيين
4

تدقيـــق

  ال شــك بان مكاتب تدقيق الحســابات العاملة في السوق 
المحلــي  يتفاوت عدد عمالئها فيما بينها ،  فهناك مكاتب 
تدقيق لديها  عمالء  يشــكلون نســبة كبيــرة من الجهات 
الخاضعة حساباتها للتدقيق في سوق االعمال المحلي وفي 
المقابل هناك مكاتب تدقيق تندب حظها  بسبب عدم وجود 
العدد الكافي لديها من العمالء لتغطية االعباء التشــغيلية 
لديها من مصــروف ايجار المكتب وما في حكمه ، وبالتالي 
يســعى المدقق فــي التردد حول االســتمرار في العمل من 
عدمــه فــي النــوع الثاني من هــذه المكاتــب  ،  وبالرجوع 
احصائيا الى عدد المحاســبين القانونيين المزاولين لمهنة 
التدقيــق الخارجــي ، تبيــن من خــالل منشــورات الجريدة 
الرســمية وكذلك ســجالت جمعية المحاســبين القانونيين 
االردنيين، بحســب احدث احصائية للنصــف الثاني من عام 
2018 ان عــدد المحاســبين القانونيين  بلــغ )477(  منهم 
)405( محاســب قانونــي مــزاول العمــال التدقيــق  و)72( 
فــي مجال المحاســبة ،  فــي حيــن ان  )355( مكتب تدقيق 
فردي يشكلون ما نســبتة ) %87.7( من العاملين في مجال 
التدقيق، وان ما نســبته )%12.30( تقريبا يشــكلون نســبة 
مكاتب التدقيق التي يكون لديها اكثر من محاســب فانون 
مزاول العمال التدقيق ، هؤالء المدققين جميعهم حاصلين 
على شــهادة العضوية  من الجمعية ، ومعظمهم يحملون 

درجة البكالوريوس في المحاســبة كحــد أدنى  ، وان هناك 
شــروطا لالســتمرارية في مزاولــة اعمال التدقيــق ، منها 
الحصــول على 20 ســاعة تدريــب على االقل فــي مواضيع 
لهــا عالقــة بالمهنة ، وبالتالــي يمكن القول بــأن التأهيل 
العلمــي والعملي  ليس عامال مهما فــي تركز العمالء لدى 
مكتــب تدقيق  )X( على حســاب مكتب تدقيــق )Y(  بالرغم 
من زيادة الطلب على اعمال التدقيق الخارجي نظرا للزيادة 
الملحوظة في المشاريع االقتصادية ، وتوسع االنشطة التي 
تما رسها  الجهات الخاضعة للتدقيق وللتغيرات المتسارعة 

في التشريعات ذات العالقة بالضرائب.

ان مكاتب التدقيق الصغيرة الحجم  والمكونة من مدقق 
تكاد تشــكل نســبة كبيرة من المكاتب العاملة في السوق 
المحليــة ، كمــا ان عدد هــذه المكاتب الصغيــرة في تزايد  
بســبب دخول زمالء جدد الى الســوق ، ولتالفي تزايد هذه 
الظاهرة ، ولكي يكون لديها تاثير فاعل في ســوق العمل ، 
كان ال بد من االســراع في تنمية هــذه المكاتب ، ومراجعة 
القوانين ذات العالقة بالمهنة لغايات تحليل االثار الســلبية 
وااليجابية حول هذه الظاهرة وتشجيع حاالت االندماج  فيما 
بينها . ال  شــك بان حجم مكتب التدقيق  يعتبر عامال مهما  
يؤخذ بالحســبان في ســوق التدقيــق ، اذ ان عــدد االفراد 
العاملين في المكتب بما فيهم مدققي الحسابات  ، ووجود 

ال شك بان هناك مسؤوليات  كبيرة  على المحاسب القانوني المزاول لمهنة 
التدقيق الخارجي )مدقق الحسابات الخارجي ( اشارت اليها التشريعات االردنية 
لسنة 2003   73 رقم  القانونية  المحاسبة  مهنة  تنظيم  قانون  أهمها  ، من 
والتعليمات  واالنظمة  والتعديالته   1997 لسنة   22 رقم  الشركات  وقانون 
الصادرة بمقتضى هذه القوانين ، هذه المسؤوليات تشجع المحاسب القانوني 
على تطوير نفسة علميا ومهنيا نظرا لتعدد الجهات التي تنتظر الحصول على 

منتج التدقيق النهائي الذي يعده ممثال في تقرير التدقيق النهائي ،

العوامــل المؤثرة علــى حصة المحاســب القانوني المزاول 
لمهنة التدقيق الخارجي في  السوق األردني 

د .محمد النوايسة / محاسب قانوني



تدقيـــق
اكثر من فرع في المملكة وتوفر الخبرة الكافية والمناســبة 
لطبيعة العمل وبخاصة في الجانب التكنولوجي كما في حالة 
اســتخدام برامج محاسبية عالية االداء من خالل الكمبيوتر ، 
كل هذه يساهم في اعطاء  فرصة اكبر للحصول على عمالء 
جــدد ، الن ذلك يعطي انطباعا اوليا  لدى العميل بان مهام 
التدقيــق التي يقوم بها المكتــب ذات جودة عالية ، يضاف 
الــى ذلك كال مــن التخصص في تدقيق قطــاع معين مثل 
البنوك او شــركات التامين ، وســمعة المكتب نفسه وحجم 
اتعــاب التدقيق التي يتم االتفاق عليها وبخاصة اذا ما تمت 
المفاضلــة ما بين مكاتب تدقيق حســابات ذات حجم واحد 

وسمعة ايجابية متماثلة .

أن الســمعة الطيبة  تعني الســلوك االخالقي الجيد  الذي 
يكون على راســه ما يســمى  بســرية المكتب فــي العمل 
وتطويــر خبرات موظفيه لمواكبة كل ما له عالقة مباشــرة 
بالمهنــة ، ناهيــك عــن ان العامــل الجاذب والذي يشــجع 
العميل على االحتفاظ بالمدقق في هذه الحالة هو معقولية 
حجم االتعاب والخدمات االضافية التي يقدمها المكتب من 
خالل احد العاملين لديه ، كما في حالة  اعداد دراسة جدوى 

لمشروع معين او استشارة ضريبية مثال .

اضافة الى ان هناك عنصرا مهما ال بد من اخذه بالحسبان 
فيما يتعلق بمكتب التدقيق  هــو حجم الدعاوى المرفوعة 
عليــه من العمــالء او الجهات الحكوميــة أوالجهة المنظمة 
للمهنة ممثلة بجمعيــة المحاســبين القانونيين االردنيين 
مــن خالل اجراءات التفتيش والمتابعة على المكتب نفســه 
، ومــن الناحية االخرى يرى بعــض العمالء الجدد ان لنوعية 
وحجم وطبيعة نشــاط احــد العمالء القدامــى أثر في جلب 

عمالء اخرين  جدد الى مكتب التدقيق نفسه .

 بمعنى اخر تسعى الشركات الكبيرة الحجم الى ان تتصف 
قوائمها المالية بأعلى درجات الجودة بسبب تطبيق قواعد 
الحاكمية المؤسســية فيها ووجود الرقابة القانونية عليها 
من اطــراف متعــددة ، وبالتالي تتشــجع مكاتــب التدقيق 
العاملة معها الى بــذل العناية المهنية المعقولة من خالل 
القيــام بفحوصات تكــون معززة بادلة اثبــات كافية لتأييد 
راي المدقــق  . وفي نهاية المقال ، ال بد من ضرورة توجيه 
الوحــدات الحكوميــة والمشــاريع التي تملكهــا والخاضعة 
للتدقيــق الــى دعم مكاتــب التدقيق الصغيــرة الحجم من 
خالل حثها على تدقيق حساباتها وفي الجانب االخر تشجيع 
حاالت االندماج ما بين هذه المكاتب بشكل عام .                                         
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تأثيــر إســتخدام إعــادة قيــاس الممتلــكات والمصانع في 
الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وفقًا للمعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية

حيث أن هذه األصول تقدم منافع إقتصادية للمنشآت ألكثر 
من فترة مالية يتم رســملة هذه األصول وتوزيعها على العمر 
الذي تقدره اإلدارة في سياســاتها المحاســبية وعند االمتالك 
ألول مــره والناتج هــو ما يطلق عليه مصطلــح اإلهتالك وجاء 
المعيــار المحاســبي الدولي رقــم )16( “الممتلــكات والمباني 
والمعدات” الذي يبين المحاسبة عن تلك األصول عند اإلقتناء 
األولي وعنــد اإلضافة عليها أو اإلســتبعاد منها أو اإلســتغناء 

عنها أو مبادلتها وحدد طرق إهالكها.

وفــي مقالنا هذا ابتعدنــا عن التفصيل فــي كيفية اإلثبات 
لألصول وفي الطرق الخاصة باهتالكها وسوف نقوم بالتركيز 
على إنخفاض قيمة األصــول والتعويض عن إنخفاض القيمة 
والذي بحثه المعيار المحاســبة الدولي رقــم )36( ووفقًا لهذا 
المعيــار يجب علــى االدارة أن تقيم في تاريخ اعــداد القوائم 
الماليــة أي أصــل ثابت مــن الممكن ان يكون قــد انخفضت 
قيمته ، وحســب هذا المعيار يجب االعتراف بخســائر انخفاض 
القيمة فــي بيان الدخل عندما يتجــاوز المبلغ المحمل لالصل 
المبلغ القابل لالسترداد ، وفي المقابل فإذا ما توافرت دالالت 
على أن خســائر انخفاض في القيمة التي ســبق االعتراف بها 
في الســنوات الماضية لم تعد توجــد أو حدث عليها انخفاض 

فيجــب اعادة تقدير المبلغ القابل لالســترداد ، ويتم االعتراف 
بعكــس انخفاض القيمــة كدخل في بيان الدخل شــريطة ان 
ال يزيــد المبلغ المرحل المعدل لالصل عن المبلغ الذي ســبق 

االعتراف به كخسائر انخفاض في القيمة لالصل نفسه . 

كمــا أن المعيارالمحاســبي الدولــي رقــم )16( الممتلــكات 
والمعــدات والمبانــي تطــرق في فحــواه الى كيفيــة اإلثبات 
األولي لبند الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية الموثوقة 
)القيمــة عنــد الشــراء ( ونظرًا لوجــود الكثير مــن اإلنتقادات 
لهذا المبدأ عنــد القياس وحيث أن اإلطار المفاهيمي لمعايير 
إعــداد التقاريــر الماليــة ركز علــى أن من الصفــات المهمة 
فــي المعلومات المحاســبية صفــة المالئمــة  والموثوقية أو 

االعتمادية والقابلية للفهم والقابلية للمقارنة . 

فقد توجه الكثير من الماليين والمحاسبين نحو مفهوم آخر 
وهو بدائل القياس والتقييم المحاسبي طبقًا للمعايير الدولية 
، حيث أن موضوع المفاضلة بين أسس القياس المختلفة من 
أقــدم موضوعــات الجدل في الفكر المحاســبي ، والتي ال ولن 
تنتهــي على إعتبار أن كل مدافع عن هذه األســس المختلفة 
لــه حجيته وبراهينــه ، ولعل هذا اإلختــالف يلقي بظالله على 
نوعيــه المعلومــات التــي تتضمنهــا التقارير الماليــة ومدى 

)األصول  المتداوله  غير  األصول  أن  حيث 
أنواعها  مختلف  على  المنشآت  تساعد  الملموسة( 
هذه  أن  حيث  اإلعتيادية  بأنشطتها  القيام  في 
األصول تستخدم في تسهيل أعمال المنشآت وهي 
المنشآت  بخصوص  سلعهم  إنتاج  في  تساعدهم 
الصناعية  والمعدات  الماكنات  مثل  الصناعية 
تخزين  عملية  في  التجارية  المنشآت  وتساعد 
تساعد  وكذلك  عمالئها  إلى  بضائعها  وتوريد 
خدماتها  تقديم  عملية  في  الخدمية  المنشآت 
القوائم  معظم  على  اإلطالع  ومن  عمالئها  إلى 
المالية في المنشآت ال تكاد تخلو أي منشأة مهما 
والمعدات  الممتلكات  بند  من  عملها  طبيعة  كان 

والمصانع.

ايهاب حسام الدين احمد د. حسام عبد اللطيف / محاسب قانوني
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شــفافيتها ومصداقيتهــا خاصة في أوقات األزمــات ، لذا إبان 
األزمة المالية العالمية في عام 2008 فرضت مشــكلة القياس 
المحاســبي نفســها ، وعليه يخصص الكاتبان في هذا المقال 
اقتراح لنموذج قياس محاســبي وفقًا للمعايير الدولية يتالئم 
مع مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة 

االردنية الهاشمية .

حيــث يتم اإلعتماد على القيمــة العادلة عند القياس وليس 
عند اإلثبات كونها تســاهم لدرجة عالية بمساعدة مستخدمي 
القوائــم المالية )المركــز المالــي وأداء المنشــأة المالي( في 
فهم تلــك القوائم خالل فترة محددة بشــكل موثوق ومالئم 

ويتناسب مع الواقع والحقيقة.

البد من التنويه الى أن االزمات التي حدثت مؤخرًا إنعكست 
إيجابًا على مجلس المعايير الدولية وجهات التشريع المحاسبي 
بشكل لم يكن له سابقة من خالل إتخاذ عدة تدابير واجراءات 
وخطــوات حيــث قام مجلــس المعاييــر الدوليــة بالعديد من 
التعديــالت والتحســينات واصــدار العديد مــن المعايير على 
سبيل المثال ال للحصر تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 7 
لتحسين اساليب االفصاح عن القيمة العادلة كما اصدر مؤخرًا 

المعيار الدولي رقم 9 “ االدوات المالية “ .

وعليــه ولكي تظهر األصول الغير متداوله في قائمة المركز 
المالي بشــكل يمثل الواقع )الحقيقــي(  ويمثل القيمة القابلة 
لإلســترداد لهــذه األصول يجب على المنشــآت أن تتحقق من 
عــدم وجــود إنخفــاض فــي قيمة هــذه األصول عــن القيمة 
الدفتريــة المقيــدة في قوائمهــا وعليه فال بد مــن اإلعتراف 
بخســارة اإلنخفــاض أو )التدني( في بيــان الدخل مع مالحظة 
أن يتم إســترداد هذه الخســارة لصالح الدخــل كربح في حالة 
اإلرتفاع شــريطة عــدم تجاوز التدني )الخســاره( المعترف بها 
سابقًا وعليه وقبل الدخول في صلب الهدف من هذا المقال ال 

بد من توضيح بعض التعريفات المهمة و كما يلي:

− القيمــة الدفتريــة: هــي قيمة األصــل التاريخيــة بعد طرح 
اإلهتالك أو )اإلطفــاء( المتراكم وخســائر التدني المتراكمة 

في قيمة األصل.

− القيمة قيد اإلستعمال: هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
للمنافع اإلقتصادية المستقبلية التي من المتوقع أن تتدقف 
نتيجة اإلســتخدام المستمر لألصل مضافًا إليها قيمة األصل 

كخرده متوقعة.

− القيمــة العادلــة مطروحــًا منها تكاليــف البيع: هــي المبلغ 
الممكــن أن تحصل عليه المنشــأة من خــالل عملية بيع أي 
أصــل من أصولها فــي معاملــة تجارية بين أطــراف راغبة 

بإجراء المعاملة ومطلعة مطروحًا منها تكاليف بيع األصل.

− القيمــة القابلة لإلســترداد: هــي القيمة قيد اإلســتعمال أو 
القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع أيهما أكبر.

− خســارة إنخفاض القيمة: هي الفرق مــا بين القيمة الناتجة 
عن إنخفاض القيمة القابلة لإلسترداد عن القيمة الدفترية 

المقيدة لألصل.

ال يوجــد إنخفــاض [- القيمة القابلــة لإلســترداد - القيمة 
الدفترية المقيدة لألصل] = صفر.

يوجــد إنخفــاض بالســالب- [ القيمــة القابلة لإلســترداد - 
القيمة الدفترية المقيدة لألصل ]= بالسالب.

يوجــد إســترداد لإلنخفــاض- [ القيمة القابلة لإلســترداد - 
القيمة الدفترية المقيدة لألصل ]= بالموجب.

المؤشرات التي تدل على إنخفاض قيمة األصل .

أورد المعيار حالة الوجوب وليس الجواز:-

1. كل منشــأة في نهاية الفترة المالية لها أن تقٌيم هل هناك 
أي مؤشــر يدل على إنخفاض قيمــة أصولها وإذا كان هناك 
مؤشــر أوجب المعيار على المنشــأة أن تقــوم بتقدير قيمة 

األصل القابلة لإلسترداد.

2. أوجــب المعيــار على المنشــأة إختبار إنخفــاض في القيمة 
ســنويًا لبعض البنود بغض النظر عــن وجود أو عدم وجود 

مؤشرات في إنخفاض القيمة أي )التدني( وهي:

− األصل غير الملموس والذي ليس له عمر إنتاجي محدد.

− األصل غير الملموس والذي ليس متاح لإلستخدام.

− قيمــة الشــهره المشــتراه أو الناتجة من عمليــة إندماج 
لألعمال.

ولقد حدد المعيار المحاســبي الدولــي رقم )36( اإلنخفاض 
في قيمة األصول :

بوجود مؤشــرات داخلية ومؤشــرات خارجية لإلنخفاض في 
قيمــة األصــول وعليه فإنه يوجــد تدني في قيمتها وســوف 

نقوم بذكرها وكما يلي:

مؤشرات خارجية.

قيمة األصل منخفضة ســوقيًا أكثر من توقعات المنشــأة 	 
نتيجة اإلهتالك والتقادم.

هناك تغيرات بيئية وتقنية وسوقية وإقتصادية وقانونية 	 
تؤدي إلى آثار سلبية على البيئة التي تعمل بها المنشأة.

إرتفــاع تكلفة النقــود والذي يؤثــر على القيمــة الحالية 	 
للتدفقــات النقديــة المتوقعــة لألصل وعليــه يؤثر على 
تحديد القيمة قيد اإلستعمال وخاصة سعر الفائدة السائد 

في السوق.

مؤشرات داخلية.

هنــاك عدم صالحية في إســتخدام بعــض األصول نتيجة 	 
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تلف األصل أو نتيجة أضرار مادية ونقص لهذا األصل.

وجود رؤية لدى المنشــأة إليقــاف بعض األصول أو إعادة 	 
هيكلة لنشاط المنشأة.

األداء اإلنتاجي لألصل في حالة ســيئة عما هو متوقع منه 	 
وعليــه فإنه يوجد إنخفاض في قيمــة التدفقات النقدية 

المتوقع أن يولدها هذا األصل.

إعادة المنشــأة للعمر اإلنتاجي لألصــل بتحديده بدالً من 	 
أنه كان غير محدد.

وفــي ســبتمبر 2006 أصــدر مجلــس المعاييــر المحاســبي 
االمريكــي المعيار رقم 157 الخــاص بمقياس القيمة العادلة ، 
وفي نوفمبــر 2006 أصدر مجلس المعايير المحاســبة الدولي 
ورقة نقاشــية في جزئين تناولت مقياس القيمة العادلة وقد 
أوصــت بتعديل هرمي مماثــل لتعزيز القيــم العادلة ، وعرف 
المعيار القيمة العادلة في الفقرة الخامســة منه أنها “الســعر 
الذي يمكن الحصول عليه نتيجة لبيع أحد األصول ، أو المدفوع 
لتسوية أحد االلتزامات في معاملة منتظمة بين مشاركين في 

السوق في تاريخ القياس” 

وبمقارنــة التعريف الوارد في المعيار 157 فيشــير بشــكل 
صريح الى المتعاملين المشــاركين في السوق عكس ما يشير 
اليه المعيار المحاســبي الدولي رقم 39 اإلعتماد على األطراف 
الراغبة في التعامل والتي لديها معرفة مســبقة بقيم االصول 

وااللتزامات .

كما أن المفاهيم الواردة في هذا المقال لم تتضمن تحديد 
الشــروط الواجب توفرها في األصل أو االلتزام لتحديد القيمة 
العادلة باإلضافة الى عدم توفر الشروط أو الخصائص الواجب 
توفرها في أســلوب أو طرق القياس المســتخدمة في قياس 

القيمة العادلة .

اإلجــراءات الواجــب على المنشــأة إتخاذها لتحديــد القيمة 
القابلة لإلســترداد لمقارنتها مع القيمة الدفترية وهي كما 

يلي:

1. إذا توصلت اإلداره الى عدم وجود مؤشــرات تدل على وجود 
تدني فإنه ال يوجد ما يبرر إجراء إختبار التدني.

2.  فــي حــال تبين لــإلداره وجود مؤشــرات كانــت داخلية أم 
خارجية فأوجب المعيار عليها إجراء إختبار التدني وكما يلي:

1. إيجاد القيمة القابلة لإلسترداد ومقارنتها مع صافي القيمة 
الدفترية لألصل كما ذكرنا سابقًا.

2. وحيــث أن القيمــة القابلة لإلســترداد هي القيمــة العادلة 
لألصل مطروحًا منها تكاليف البيع أو القيمة قيد اإلستعمال 

أيهما أعلى .

 وحيث أن القيمة قيد اإلســتعمال هي الطرف اآلخر للمقارنة 
فــي عملية القيــاس )القيمة القابلة لإلســترداد( والتي يكمن 

في طيات تعريفها بأنها التدفقات النقدية نتيجة اإلســتخدام 
المســتمر لألصل وحيث أن الواقع العملــي الحقيقي يدل على 
عدم إستخدام الطاقة اإلنتاجية بشكلها الكامل في الكثير من 
الصناعــات وعليه أصبحت القيمة قيد اإلســتعمال هي القيمة 

االضعف في عملية تحديد القيمة القابلة لإلسترداد.

وهنــا ال بد من التطرق والتوســع في عملية تحديد أســس 
وشروط إعتماد وإعتبار القيمة العادلة حيث أن تعريف القيمة 
العادلة هي ســعر البيــع مطروحًا منها تكاليف البيع شــريطة 

توفر ما يلي:

1. توفر أسواق نشطة.

2. توفر أطراف راغبة ومطلعة.

3. توفر أسس قياس بموثوقية.

4. وجود منافع إقتصادية مستقبلية جراء القيمة العادلة.

وعليــه فال بد من التطرق الى وجوب تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم )13( “قياس القيمة العادلة” وحيث 
أوجب المعيار على المنشــآت الراغبة في عملية تحديد القيمة 
العادلــة بأن تأخذ بعين اإلعتبار خصائص األصل في حال رغب 
المشــاركون في السوق أخذ تلك الخصائص عند تحديد قيمة 

األصل في تاريخ القياس وتشمل هذه الخصائص ما يلي:

1. حالة األصل.

2. موقع األصل.

3. وجــود قيود أو عــدم وجود قيود على التصــرف باألصل إن 
وجدت.

4. وجود قيود على إستخدام األصل إن وجدت.

وعليه فإنه يفترض قياس القيمة العادلة بما يلي:-

أن هناك ســوق رئيس أصلي يبين الشروط الواجب توفرها   −
فيه وهي كما يلي:

1. حجم السوق كبيرة.

2. مستوى التداول بالسوق عالية.

وال جــدال في أن مفهــوم القيمة العادلة قــد نقل النظرية 
المحاســبية التقليديــة الى آفاق وأطر جديــدة، وأحدث تغييرًا 
شــاماًل في بنية البيانات الماليــة ومدلوالتها إلى اجل طويل ، 
وكان ذلــك نتاجًا للتطورات الحاصلة على النظرية المحاســبية 
خــالل العقــود الثالثة األخيــرة التي نضجت وتــم بلورتها في 
المعاييــر المحاســبية الدولية المتعلقة بالقيمــة العادلة التي 

وضعت موضع التطبيق في بداية األلفية الثالثة .

وعليه فإن القيمة العادلة تمثل الســعر في الســوق ســواء 
كانــت بعمليــة المشــاهدة و/أو ملحوظة و/أو معلنة بشــكل 

مباشر أو تم التقدير بإحدى الوسائل األخرى.
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ويتضح للكاتبين مما سبق أن مفهوم القيمة العادلة يقوم 
على التالي :

أن تتــم صفقة التبادل لألصل بين طرفين مســتقلين وكل 	 
منهما يســعى للتفاوض على أحسن شروط يمكن الحصول 

عليها.

أن تتــم الصفقــة بيــن أطــراف راغبــة في عقــد الصفقة ، 	 
ومطلعــة علــى الحقائــق األساســية ذات الصلــة، وال توجد 

معلومات مهمة لدى طرف دون اآلخر.

أن تكــون الظــروف طبيعية، فالصفقات التــي تتم في ظل 	 
ظــروف التصفية ال تعبر عن القيمة العادلة ألن البائع يكون 

مجبرًا على البيع.

ويهــدف مفهوم محاســبة القيمة العادلة إلــى إظهار بنود 
الحسابات المختلفة بالقيمة األقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد 
القوائــم الماليــة ، حيث تعــد المعلومات عن القيمــة العادلة 
والتغيــرات في القيمة العادلة ذات أهمية كبيرة جدًا بالنســبة 

) Weijun 2007( .لمستخدمي القوائم المالية

وأن مفهــوم القيمــة العادلــة يكون مبنيا على أســاس أن 
المنشــأة مســتمرة فــي أعمالها ألجــل غير محــدود فالقيمة 
العادلة ال تمثل المبلغ الذي ســوف تتسلمه أو تدفعه المنشأة 
فــي عملية إجبارية أو تصفيــة غير اختياريــة أو مضطر للبيع 

)السعافين،2005(.

ومــن جانب آخر تعد التقارير المالية المعدة وفقا لمقاييس 
القيمة العادلة أكثر تقلبًا فيما يتعلق باالرباح المعلن عنها اذا 

ما قورن ذلك بالتقارير المعدة وفقا للتكلفة التاريخية. 

وقــد تــم تحديد ثالثــة مصــادر حقيقية تتســبب في تلك 
التقلبات: 

االول : يعــود الــى التقلــب في القيمــة الحقيقيــة لألصول 	 
وااللتزامات،

والثاني: متعلق بأخطاء تقديــر التغيرات في القيمة العادلة 	 
لتلك االصول وااللتزامات، 

والثالــث : يعود الــى تطبيق النمــوذج المختلط في القياس 	 
المحاسبي.

 ويصنف المصدر االول لتلك التقلبات باألثر االيجابي لتطبيق 
محاسبة القيمة العادلة في حيث يصنف المصدر الثاني والثالث 
باالثر السلبي لتطبيق محاسبة القيمة العادلة، ومن هنا يطلب 
من الجهــات المهنيــة ذات العالقة بصياغــة المعايير لتقليل 
االثار الســلبية وزيادة اآلثار االيجابية لتطبيق نموذج محاســبة 

القيمة العادلة.

مما ذكر ســابقًا وطبقــًا للمعاييــر الدولية إلعــداد التقارير 
الماليــة نــرى أن هنــاك إختــالالت فــي الواقــع الحقيقي نحو 
إعتماد وقياس القيمة العادلة للمنشأت المتوسطة والصغيرة 

وخاصــة فيما يتعلق بالممتلكات والمعــدات والمصانع وحيث 
أنــه ال يوجد تعريــف واضح وصريح يعّرف المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة الحجم في بعض دول العالم وإنما هناك تعاريف 
تختلف من دولة إلى أخرى ونرى أن بعض الدول أخذت عوامل 
كميــة وعوامل نوعيــة في تحديد تعريف للمنشــآت الصغيرة 
والمتوسطة الحجم ودول اخرى اخذت عامل واحد من العوامل 

المذكوره.

حيث أن معظم الشــركات الصغيرة والمتوســطة الحجم في 
األردن إما أن تكون شركة تضامن و/أو شركة توصية بسيطة 
و/أو شركة ذات مسؤولية محدوده و/أو شركة مساهمة خاصة 
و/أو مؤسسة فردية وهي في غالب األحيان تمتاز بأن الشركاء 
بهــا تربطهم عالقات أو قرابة أو صداقه وكثيرًا ما تكون هذه 

الشركات أو المؤسسات هي شركات عائلية .

وتمتاز قوائمها المالية لهذه الشركات بعدم وجود حسابات 
ذات طابع خاص مثل اإلســتثمارات والسندات وخالفه إال أن ما 
يميز هذه القوائم وجود حســابات للموجــودات الغير متداولة 

)األصول( وحسابات حقوق الملكية خالفًا للحسابات األخرى.

وحيث أن حســابات األصول الغير متداولة ) صافي المملكات 
والمعــدات( وحســابات حقــوق الملكية هي التي ســوف تتأثر 
فــي عملية التقييــم وفي عملية تحديد القيمــة العادلة لهذه 
األصول والتي تنعكس مباشــرة على حقوق الملكية وحيث أن 
الكثيــر من القوانيــن ألزمت هذه الشــركات بتطبيق المعايير 
الدوليــة إلعــداد التقارير المالية فــي إعداد قوائمهــا المالية 
السنوية ومنها قانون الشركات االردني وقانون ضريبة الدخل 
والمبيعــات وعليه فإن عملية تحديد القيمــة العادلة أصبحت 
ضروريــة حتــى تكتمل هــذه القوائم بطبيعــة مطابقتها إلى 

معايير إعداد التقارير المالية.

وعليه فإن عملية إســقاط المعاييــر الدولية إلعداد التقارير 
المالية على قوائم هذه المنشآت يواجه الكثير من الصعوبات 
وبالخصــوص إعادة قيــاس الممتلكات والمعــدات والمصانع 
وحيــث أننا نــرى أن آلية قياس بنــود الممتلــكات والمعدات 
والمصانع في الشركات المتوســطة والصغيرة الحجم تتطلب 

توافر ما تم ذكره سابقاً من أسواق لتحديد هذه القيمة.

وعليــه يمكــن أن يتم تصنيــف الموجودات الغيــر متداولة 
في هذه المنشــآت الصغيرة والمتوســطة على سبيل المثال ال 

الحصر كما يلي:

1. األثاث والمفروشات والديكورات.

2. الماكنات والمعدات الصناعية.

3. المركبات.

4. عدد وأدوات صناعية .... إلخ .
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المحددات التي تواجه المنشــآت الصغيرة والمتوســطة في 
تحديد وقياس القيمة العادلة .

جاء استخدام محاســبة القيمة العادلة كبديل أفضل لتالفي 
أوجه القصور التي يعاني منها مبدأ التكلفة التاريخية وبهدف 

تحقيق مزايا لمخرجات البيانات، وهي :

1. تعكــس القيمة العادلــة واقع المنشــأة االقتصادي وهي 
أقــرب للتعبير العادل للقوائم المالية عــن المركز المالي 
ونتيجــة االعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق 

الملكية. 

2. .اذا تــم تقييــم األصــول وااللتزامات على أســاس القيمة 
العادلة فإنها تعبر عــن الدخل االقتصادي، حيث يتم أخذ 

االسعار السوقية بعين االعتبار.

3. يتفــق تطبيق القيمة العادلة مــع مفهوم المحافظة على 
رأس المال. 

4. يوفر هذا المدخل مقياســًا يتميز بالدقة لمفهوم القيمة 
والربح االقتصادي للمنشأة .

5. .تراعي محاســبة القيمــة العادلة تغيرات القوة الشــرائية 
لوحدة النقد. 

6. يعد اســتخدام معيــار القيمة العادلة أكثــر مالءمة التخاذ 
القرارات وإجراء التحليالت المالية وأساسًا أفضل للتنبؤات 

بنتائج األعمال والتدفقات النقدية

7. .تســاعد المعلومات المبنية على القيمة العادلة في إجراء 
المقارنات بين المنشات المتشابهة التي تستخدم القيمة 

العادلة.

8. تزود القيمة العادلة المســتثمرين بوعــي ونظرة تنبؤية 
مستقبلية لقيمة المنشأة. 

وعلــى الرغم من المزايا الســابق ذكرها الســتخدام القيمة 
العادلــة، إال أن اعتمــاد القيمة العادلة فــي القياس لم يقدم 
برنامجًا متكاماًل لالعتراف والقياس واالفصاح المالي، ومن ثم 
الزالت القيمة العادلة تواجه انتقادات عديدة على أساس عدم 

مالءمتها، ومن أهم هذه االنتقادات .

1( إن تحديــد القيمــة العادلة واالعتراف بهــا ينطويان على 
قدر كبير من عنصر التحيز الشــخصي واتباع أسس قياس 

متباينة.

2( هنــاك كثيــر من االســتثمارات ليس لها أســعار ســوقية 
ويعتمد على قياسها التكلفة التاريخية.

يتعلــق  فيمــا  العادلــة  القيمــة  محاســبة  تطبيــق  3( إن 
باالســتثمارات تعــد معقدة وذات طرق وقيــاس مختلفة، 
منها ما يتعلق برغبة المنشأة في االحتفاظ باالستثمارات 

ومنها ما يتعلق بموضوع تقدير القيمة العادلة.

4( قد تختلف التقديرات من قبل المقدرين مما يفقد القيمة 
المقدرة الثقة والدقة المطلوبة.

5( قد تزيد تكاليف التقدير عن المنافع المرجوة منها.

 وقــد نصت معايير المحاســبة الدولية على أن الســعر في 
الســوق النشــط يمثل أفضل دليــل على القيمــة العادلة 
للموجودات المراد قياســها، والى جانب ذلك “ فقد أخذت 
المقاييس واإلفصاحات التي تســتند إلــى القيمة العادلة 
في االنتشــار بشــكل متزايد في أطر اإلبالغ المالي، وفي 
التطبيــق العملي المحاســبي، حيــث أنها قــد تحدث في 

البيانات المالية بعدد من الطرق . 

وقد حــدد مجلس معايير المحاســبة الدوليــة ثالثة مداخل 
لتحديــد القيمة العادلة باســتخدام تقنيــة التقييم تتمثل في 

التالي

1( مدخل السوق: ويشــير الى صافي القيمة القابلة للتحقق 
التــي تعتمد على اســتخدام االســعار وباقــي المعلومات التي 
يتــم الحصــول عليها من تعامــالت الســوق المتعلقة بأصول 

والتزامات مماثلة .

2( مدخل الدخــل: ويقوم على تقدير القيمة الحالية لصافي 
التدفقات النقدية المستقبلية أو الدخل والمصاريف .

3( مدخل التكلفة : ويشير هذا المدخل الى تكلفة االستبدال، 
وهــي تكلفة الحصول على أصل مشــابه وبالطاقــة االنتاجية 
نفسها، أو امكانية الخدمة. مما ذكر أعاله من بنود مع وبسبب 
التضخــم الكبيــر الذي تعاني منه الكثير مــن اقتصاديات دول 
العالــم ، فقد أكدت المنظمــات الدولية ضرورة معالجة قضية 
التضخم الهائل في األسعار وتقلبات هذه األسعار على األصول 
التــي تمتلكها منشــات االعمال وبيان أثرها فــي قياس نتائج 
األعمال المختلفة لألصول مــن اجل التوصل إلى قياس واضح 

ودقيق لهذه األصول التي سيتم قياسها بالقيمة العادلة .

مالحظــة : أن دائــرة ضريبة الدخل قد أصــدرات نظام رقم 
55 لسنة 2015 [ نظام المصاريف والمخصصات واإلستهالكات 
صادربمقتضى الفقره )أ( من الماده رقم 77 من قانون ضريبة 
الدخــل رقــم 34 لســنة 2014 حددت فيه نســب االســتهالك 

المعتمدة ضريبيًا وهي كما يلي:

- األثاث والمفروشات والديكورات 20 %.

- الماكنات والمعدات الصناعية 35-20 %.

- المركبات 15 %.

- عدد وأدوات صناعية -20 35 %

األثــاث والمفروشــات والديكــورات: وهي الموجــودات غير 	 
المتداولة يتم شــراؤها ألي منشــأة كانت صناعية أو تجارية 

أو خدمية وذلك لتسيير أعمالها .
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الماكنــات والمعــدات الصناعيــة: وهــي الموجــودات غيــر 	 
المتداولــة يتم شــراؤها للمنشــآت الصناعيــة وذلك إلنتاج 

منتجاتها التي تقوم بها.

المركبات: وهي الموجودات غير المتداولة يتم شــراؤها في 	 
أي منشــأة صناعية / تجارية/ خدمية وذلك لتســيير أعمالها 

ونقل بضائعها إلى األسواق المحلية والعربية.

وهذه الموجودات يتم إثباتها عند اإلقتناء بالتكلفة التاريخية 
الموثوقة وأوجبت المعايير الدولية قياســها في نهاية الفترة 

المالية طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )36(.

وعليه نقوم بطرح األسئلة التالية حول آلية قياس بنود هذه 
الممتلكات المدرجة أعاله.

1. أين تتوفر األسواق النشطة.

2. أين تتوفر األطراف الراغبة والمطلعة.

3. من يحدد المؤشرات اإلقتصادية والسوقية.

4. من يحدد المؤشرات التكنولوجية.

5. تذبذب سعر الفائدة السائدة.

6. تحديد كفاءة األصل.

7. مــن يحــدد الطاقــة اإلنتاجيــة القصوى وما هــي محددات 
الوصول لها.

من االســئلة اعاله نرى عدم توافر االســواق النشــطة لهذه 
الممتلكات والمعدات في االســواق االردنية واالسواق العربية 
وعــدم وجود اطــراف راغبه ومطلعــة كذلك ال يوجد اســواق 
اصاًل وأن المؤشــرات االقتصادية اصبحت مرتبطة بالمؤشرات 
السياســية في الوطــن العربي كامــاًل وعليه نــرى هبوط في 
االسواق النشطة الموجودة اصاًل وكذلك نرى أن اسعار الفوائد 
مرتبطــة ارتباطــًا وثيقًا بالدوالر االمريكي ومــا يطرا عليه من 
ارتفاعات وانخفاضــات متذبذبة وان الطاقة االنتاجية لالصول 
تعتمــد اعتمــادًا كبيرًا علــى وجود اســواق مســتهلكة لهذه 

المنتوجات وخاصة في مجال الصناعة .

وأن عــدم وجــود مرجعية واضحــه لبعــض المعالجات أدى 
الى االبتعاد عن التطبيق الصحيح للمعايير المحاســبية والذي 
ينعكــس بدوره علــى إعداد تقارير مالية ســليمة خصوصًا أن 
الحكم الشــخصي ســيكون في أكثر المجــاالت تعقيدًا أال وهو 
بنــود الممتلكات والمعــدات والمصانع ، وما يرتبط بأســاس 
القياس مــن تقدير يخضــع لعوامل موضوعيــه وعوامل غير 

موضوعية ترتبط بتشاؤم المقدر وتفائله .

وعليه نــرى أن هناك صعوبــه في تطبيق معيــار رقم )36( 
انخفــاض القيمة لالصول وعليه فإن القوائــم المالية )المركز 
المالي وقائمة الدخل الشامل( ال تمثل الحقيقة ألغلب الشركات 
الصغيرة والمتوســطة الحجم فــي االردن ومما ذكر فإننا نورد 

اقتراحًا )مطروحًا للنقاش وعدم اغالق الباب في هذا الموضوع 
( لتفعيل تطبيق هذا المعيار وكما يلي:

اوال: عدم الســماح باســتيراد االجهزة والمعدات والماكنات 	 
المســتعملة وذات االعمار الطويلة  المســتخدمة في االنتاج 
والســماح باستيراد الماكنات والمعدات الجديدة التي يمكن 
االدارة فــي الســنوات الالجقة لعملية الشــراء في ســهولة 
القياس وذلك بتسهيل معرفة االسعار الخاجية عند القياس 
والذي يعتبر مؤشــلرًا من المؤشــرات الخارجية التي تساعد 
في تحديد القيمة العادله لكون ان االســعار لدى الموردين 

اصبحت في متناول يد االدارات .

ثانيــا : الثبــات فــي القوانيــن واالنظمــة الناظمــة لعملية 	 
االســتيراد وخاصة قانون الجمارك لمــدة ال تقل عن خمس 

سنوات .

ثالثــا : حث الشــركات والســماح لهــا على اســتخدام طرق 	 
اســتهالك اخــرى غيــر طريقة القســط الثابــت وخاصة في 
استهالك المركبات ان تكون على طريق النشاط والماكنات 
والمعــدات على طريقة مجموع ارقام الســنين وبقاء االثاث 
والمفروشــات على طريقة القســط الثابت وتوافق ذلك مع 

قانون ضريبة الدخل .

المراجع :
- خبرة الكاتبين العملية .

- معايير اعداد التقاريــر المالية / د.محمد ابو نصار ود. جمعة 
حميدات لعام 2018

 -مطاوع الســعيد الســيد مطاوع، “ معايير المحاسبة الدولية 
الجامعــي،  التعليــم  دار   ، العالميــة”  الماليــة  واألزمــات 

االسكندرية، مصر، 2017 .

- زريقات ومجيد، “تعدد بدائل القياس المحاسبي وفقًا لمعاير 
المحاسبة واثرها على االزمة العالمية” )2007-2008( ،مجلة 

االقتصاديات المال واالعمال ،العدد السابع /سبتمبر 2018.

- النجــار ، جميل ، “ اثر تطبيق محاســبة القيمــة العادلة على 
موثوقية ومالءمــة معلومات القوائم الماليــة الصادرة عن 
الشــركات المساهمة العامة الفلسطينية “ ، دراسة تطبيقية 
من وجهــة نظر مدققي الحســابات والمديريــن الماليين ، 
المجلة االردنية في إدارة االعمال ، المجلد 9 ،العدد3، 2013 .

- IASB, IASCF, )2006(,“ International Accounting 
Standard 39, Financial Instruments: Recognition and 
Measurement“, IFRSs 2006, International Accounting 
Standard Committee Foundation, London.

- IFRS ,)2012(. IAS 36 Impairment of Assets , Technical 
Summary.
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لها  اسس  التي  الفلسفة  في  المعيار  هذا  استند  وقد 
ومصطلح  العقد  مصطلح  من  كل  على  بااليراد  لالعتراف 
التزام االداء حيث ربط اعتراف المنشأة بااليراد المتحقق لها 
الوارد  بااللتزام  وفائها  درجة  مع  العمالء  مع  عقودها  من 
في تعاقدها مع عميلها والذي ينشىء لها حقا في المقابل 
مع  العقد  عليه  نص  ما  حسب  منه  جزء  او  عليه  المتفق 

العميل. 

ويشير المعيار الى الخطوات الخمس التي يتوجب اتباعها 
للوصول الى اعتراف بااليراد الناتج من العقود مع العمالء او 

ما يسمى بنموذج الخمس خطوات وهي : 

 تحديد العقد 	 

تحديد التزام االداء 	 

تحديد سعر المعاملة 	 

تخصيص السعر على التزام االداء 	 

االعتراف بااليراد عند الوفاء بالتزام االداء 	 

التزام  النموذج يدور حول  المحور االساسي لهذا  ولكون 
االداء المنصوص عليه في العقد من حيث تحديده وربطه 
مكونات  على  السعر  هذا  وتخصيص  عليه  المتفق  بالسعر 
التزام االداء فسوف نخصص هذا المقال للحديث حول التزام 
وتعريف  المعاملة  بسعر  وربطه  تحديده  حيث  من  االداء 
االعتراف  عندها  يتوجب  التي  االلتزام  بهذا  الوفاء  نقطة 
اضافة  عنه  الناشىء  النقدي  التدفق  او  بااليراد  المحاسبي 

الى موجز لمتطلبات العرض واالفصاح .  

بداية ال بد من االشارة الى تعريف المعيار الدولي  رقم 
في  المعيار  عليها  يعتمد  التي  المصطلحات  لبعض   )15(

االعتراف بااليراد من خالل نموذج الخمس خطوات السالف 
الذكر ومن اهم هذه المصطلحات : 

العقد : وقد عرفه المعيار بانه اتفاق بين طرفين او اكثر 	 
ينشىء حقوقا والتزامات واجبة النفاذ بحق جميع االطراف 
مكتوبا  العقد  هذا  يكون  ان  المعيار  يشترط  ولم  هذا   ،
اطراف  بين عدة  او شفهي   اتفاق خطي  اي  وعليه فان 

ينشا عنه حقوقا والتزامات واجبة النفاذ يعتبر عقدا ، 

العميل : وقد عرفه المعيار بانه طرف تعاقد مع المنشأة 	 
للحصول على سلع او خدمات او حزمة من السلع والخدمات 

هي نتاج االنشطة العادية للمنشأة مقابل ثمن.

العميل 	  مع  عقد  بموجب  المنشأة  تعهد   : االداء  التزام 
لتحويل سلعة او خدمة او ) حزمة من السلع والخدمات( 

من الممكن تمييزها بذاتها 

التعهدات التي تمثل التزام اداء :
السلع  صريح  بشكل  العميل  مع  العقد  يحدد  ما  غالبا 
والخدمات التي تلتزم المنشأة بتحويلها الى العميل اال ان ما 
يجدر الشارة اليه في هذا المجال الى ان المعيار اشار صراحة 
الى ان الممارسات التجارية المعتادة للمنشأة او سياساتها 
التزاما  ضمنيا على المنشأة بتحويل  المنشورة قد تنشىء 
في  صراحة  اليها  االشارة  يتم  لم  للعميل  خدمات  او  سلع 
العقد وذلك بناء على توقعات العميل  التي يمكن ترجيح 
صحتها بان المنشأة ستحول سلعة او خدمة للعميل ، ومن 
السلع والخدمات التي يمكن تمييزها بذاتها وتشكل التزام 
اداء على المنشأة بموجب العقد على سبيل المثال ال الحصر: 

بيع سلع مصنعة من قبل المنشأة 	 

مع  العقود  من  االيراد   ،  )15( الدولي  المالي  االبالغ  معيار  يهدف   
المنشأة تطبيقها وذلك  التي يتوجب على  للمبادىء  التأسيس  الى   ، العمالء 
من اجل التقرير عن معلومات مالية مفيدة لمستخدمي القوائم المالية من 
عن  الناشئة  النقدية  والتدفقات  االيرادات  وموثوقية  وتوقيت  طبيعة  حيث 

العقود مع العمالء .
يبدأ التطبيق االلزامي لهذا المعيارعلى التقارير المالية عن السنوات التي تبدأ 

من تاريخ 2018/1/1 وما بعدها ويسمح اختياريا بالتطبيق المبكر للمعيار . 

صالح ابراهيم القالب  /  محاسب قانوني  

التزام االداء ومتطلبات العرض واالفصاح  في معيار االبالغ 
المالي الدولي رقم )15( ، االيراد من العقود مع العمالء 
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اعادة بيع سلع تم شراؤها من قبل المنشأة )مثل مبيعات 	 
الجملة والتجزئة ( 

العميل 	  عن  بالنيابة  اصل  تطوير  او  تصنيع  او  تشييد 
)عقود االنشاء والتشييد(

الفكرية 	  الملكية  بحقوق  يتعلق  فيما  التراخيص  منح 
والبرامج التقنية وحقوق االمتياز 

اداء مهمة او مهام متفق عليها مع العميل 	 

الوفاء بالتزامات االداء مقابل االعتراف بااليراد : 
بااليراد  باالعتراف  المنشأة   15 رقم  الدولي  المعيار  يلزم 
عندما او حالما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام االداء المتعاقد 
عليه عن طريق تحويل سلعة اوخدمة )اصل (  الى العميل 
للحظة  ذلك  كان  ولو  حتى  اصوال  والخدمات   السلع  وتعد 
تحويله  تم  انه  يعد  االصل  ان  المعيار  اعتبر  وقد   – زمنية 
للعميل عندما يحصل العميل على سيطرة على ذلك االصل . 

ان حصول العميل على سيطرة على االصل المحول )سلعة 
اشكالية  يثير   )15( رقم  الدولي  المعيار  بموجب  خدمة(  او 
قد تواجه المنشأة في تخصيص سعر المعاملة على التزام 
االجل  طويلة  العقود  في  بااليراد  االعتراف  وبالتالي  االداء 
التي يتم بموجبها التحويل التدريجي لسيطرة العميل على 
فقد  االشكالية  هذه  ولمعالجة  المحولة  والخدمات  السلع 
قسم المعيار الدولي التزامات االداء التي يتم الوفاء بها الى 
نوعين وناقش كيفية تخصيص سعر المعاملة على التزام 
االداء وبالتالي االعتراف بااليراد لكل  نوع على النحو االتي : 

التزامات االداء التي يتم الوفاء بها على مدى زمني : اذا 
على  خدمة   او  سلعة  على  السيطرة  تحول  المنشاة  كانت 
مدى زمني فانها بذلك تفي بالتزام االداء وتعترف بااليرادات 
ومن  معينة  لحظة  في  وليس  الزمن  من  فترة  مدى  على 
المنشاة  تقوم  التي  العمالء  مع  العقود  ذلك  على  االمثلة 
 ) التنفيذ  قيد  )االعمال  اصل  تحسين  او  بانشاء  بموجبها 
النفاذ في دفعة  واجب  تعاقدي  للمنشأة حق  يكون  ان  او 
مقابل االداء المكتمل لخدمة معينة حتى تاريخه ) خدمات 

التنظيف والخدمات المهنية طويلة االجل ( 

معينة  لحظة  عند  بها  الوفاء  يتم  التي  االداء  التزامات 
الوفاء  اذا لم يكن  انه  المعيار على  : وقد نص  الزمن  من 
بالتزام االداء يتم على مدى فترة من الزمن فان المنشأة 
تفي بالتزامها التعاقدي عند نقطة من الزمن ، وتمثل هذه 
النقطة تاريخ نقل السيطرة على االصل الى العميل وبالتالي 

تقوم المنشأة باالعتراف بااليراد في هذا التاريخ 

بااللتزام على مدى  الوفاء  نحو  التقدم  قياس  طرق 
فترة من الزمن :

التزام  قياس  كيفية   15 رقم  الدولي  المعيار  يناقش   

العقود  من  الناشىء  بااليراد  واالعتراف  بــاالداء  المنشاة 
طويلة االجل ، حيث طرح المعيار كل من طريقة المخرجات 
باداء  المنشأة  تقدم  نسبة  لقياس  المدخالت  وطريقة 

التزامها التعاقدي 

االعتراف  الطريقة  هذه  وتعتمد   : المخرجات   طريقة 
بااليراد بموجب القياس المباشر لقيمة السلع او الخدمات 
المقدمة حتى تاريخه للعميل منسوبا الى السلع والخدمات 
المتعهد بها في العقد وتعتمد هذه الطريقة اساليب مثل 
التي تم تحقيقها  النتائج  استقصاء االداء المكتمل وتقييم 
او المعلم المحدد الذي تم التوصل اليه ومن االمثلة على 
ذلك استخدام الطرق الهندسية الميدانية في تقدير نسبة 
االنشائية  العقود  في  عادة  وتطبق  تاريخه  حتى  االنجاز 

طويلة االجل 

المخرجات  ان  هــي  المخرجات  طــرق  عيوب  مــن  ان 
المستخدمة  اساسا لقياس االنجاز قد ال تكون قابلة للرصد 
بدقة او ان تطبيقها قد يتطلب معلومات يصعب  الحصول 

عليها وفقا لمحدد التكلفة والعائد .

المنشأة  جهود  الطرق  هذه  تعتمد   : المدخالت  طريقة 
الموارد  مثل  التعاقدي  االداء  بالتزام  للوفاء  مدخالتها  او 
عمل  ساعات  او  المستنفذة  العمل  ساعات  او  المستخدمة 
االالت او التكاليف حيث تقوم المنشأة بتحديد نسبة الوفاء 
لتاريخه  الفعلية  التكاليف  بنسبة  المثال  باالداء على سبيل 
الحدث  وفقا  العقد  التمام  المقدرة  التكاليف  اجمالي   /
التقديرات وتقوم بتخصيص سعر المعاملة بناء على هذه 
النسبة ، ومن عيوب طرق المدخالت هو انه قد ال تكون هناك 
عالقة مباشرة بين مدخالت المنشأة وتحويل السيطرة الى 
العميل فعلى سبيل المثال ال يمكن التخصيص على سعر 
المعاملة بناء على تكاليف تكبدتها المنشأة نتيجة االهمال 
او القصور في التنفيذ مثل الموارد المهدرة على شكل مواد 
وساعات عمل والتي ال تنعكس بالضرورة على اداء المنشأة 

اللتزاماتها التعاقدية .

التي  الطريقة  اختيار  المنشأة  على  فانه  حال  كل  وعلى 
وفاء  درجــة  عن  وتعبيرا  دقة  االكثر  القياس  الى  تــؤدي 
ان  االعتبار  بعين  االخذ  مع  التعاقدية  بالتزاماتها  المنشأة 
اختيار الطريقة المالئمة يعتمد على طبيعة العمل المتعاقد 
عليه والتكاليف التي تتكبدها الشركة عند اختيارها  لطريقة 

قياس معينة 

متطلبات العرض في القوائم المالية : 
العقود  بعرض  المنشأة   15 رقم  الدولي  المعيار  يطالب 
مع العمالء اعتمادا على العالقة بين اداء المنشأة اللتزامها 

وبين الدفعات التي تلقتها من العميل  : 

قائمة 	  في  ويعرض    :   contract liability عقد  التزام 
دفعة  المنشأة   تلقت  اذا  وذلك  للمنشأة  المالي  المركز 
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بالتزاماتها  بالوفاء  قيامها  قبل  العميل  من  دفعات  او 
التعاقدية بتحويل السلعة او الخدمة للعميل او تحقيقها 

لنسبة وفاء اللتزاماتها بموجب العقود طويلة االجل 

اصل عقد  contract asset : ويعرض في قائمة المركز 	 
المالي للمنشاة وذلك اذا قامت المنشأة بالوفاء بالتزامات 
او  للعميل  الخدمة  او  السلعة  بتحويل  التعاقدية  االداء 
العقود  التعاقدي بموجب  بالتزامها  الوفاء  تحقيق نسبة 
العميل  المبلغ المطلوب دفعه من  طويلة االجل وال زال 
لم يدفع بعد وذلك عندما يكون حق المنشأة في المقابل 
اعمال   اداء  على  معتمدا  او  مشروطا  المعاملة(  )سعر 
بخالف مرور الزمن على سبيل المثال  اداء اعمال من قبل 

المنشأة في المستقبل)تقديم مستخلص ( 

ذمة مدينة recievable : ويعرض في قائمة المركز المالي 	 
للمنشاة وذلك اذا قامت المنشأة بالوفاء بالتزامات االداء 
تحقيق  او  للعميل  الخدمة  او  السلعة  بتحويل  التعاقدية 
العقود طويلة  بموجب  التعاقدي  بالتزامها  الوفاء  نسبة 
االجل وال زال المبلغ المطلوب دفعه من العميل لم يدفع 
بعد  وذلك عندما يكون حق المنشأة في المقابل )سعر 

المعاملة( معتمدا فقط  على مرور الزمن )غير مشروط(

متطلبات االفصاح : 
العقود  المنشأة فصل االيرادات من  المعيار من  يتطلب 
مع العمالء الى اصناف تعتمد على الحقائق والظروف التي 
تتعلق بعقود المنشأة مع العمالء وقد اورد المعيار بعض 

امثلة التصنيف على سبيل المثال ال الحصر ومنها : 

التصنيف حسب نوع السلعة او الخدمة. 1

التصنيف حسب االقليم الجغرافي ) البلد او االقليم ( . 2

وغير . 3 الحكوميين  العمالء   ( العميل  نوع  حسب  التصنيف 
الحكوميين ( 

و . 4 محدد  سعر  ذات  عقود  العقد)  نوع  حسب  التصنيف 
وعقود مرتبطة بالزمن ( 

التصنيف حسب مدة العقد ) عقود طويلة االجل وعقود . 5
قصيرة االجل ( 

6 . ( الخدمات  و/او  السلع  تحويل  توقيت  حسب  التصنيف 
االيراد من السلع والخدمات التي يتم تحويلها عند نقطة 
تحويلها  يتم  التي  والخدمات  السلع  من  االيراد  و  زمنية 

على مدى زمني (

سحب المعايير االخرى : 
والتفسيرات 	  المعايير  15 محل  الدولي رقم  المعيار  يحل 

االتية 

معيار المحاسبة الدولي 11 )عقود التشييد( 	 

معيار المحاسبة الدولي 18 )االيراد( 	 

المالي 	  للتقرير  الدولية  المعايير  تفسير  لجنة  تفسير 
IFRIC 13 )برامج والء العميل ( 

المالي 	  للتقرير  الدولية  المعايير  تفسير  لجنة  تفسير 
IFRIC 15 )اتفاقيات تشييد العقار  (

المالي 	  للتقرير  الدولية  المعايير  تفسير  لجنة  تفسير 
IFRIC 18  )تحويالت االصول من العمال (

تفسير لجنة التفسيرات الدولية SIC  31 االيراد – معامالت 	 
مقايضة تنطوي على خدمات اعالن

خالصة :

االعتراف  لفلسفة ربط   15 الدولي رقم  المعيار   يؤسس 
المالية  القوائم  في  عنه  واالفــصــاح   والتقرير  بااليراد 
تنص  التي  الشروط  مع  االخرى  والمالحظات  والسياسات 

عليها العقود مع العمالء التي تتمتع بمضمون تجاري . 

التي  الشروط  من  مجموعة  على  المعيار  ويؤكد  هذا 
االعتماد  يتم  التي  العمالء  مع  العقود  في  توافرها  يجب 
عليها لالعتراف بااليراد وهي ان تكون تلك العقود ملزمة 
الطرافها وان تكون الحقوق وااللتزامات التعاقدية واضحة 
وقابلة للتحديد وان تكون قابلية حقوق المنشأة للتحصيل 

محتملة 

تجاه  االداء  بالتزام  الوفاء  من  المعيار  هذا  جعل  لقد 
المنشأة بموجب عقدها الملزم و المتفق عليه مع العميل  
اساسا لالعتراف بااليراد بعد اتباع نموذج الخمسة خطوات 
تحديد  ثم  االداء   التزام  وتحديد  العقد  بتحديد  يبدأ  التي 
التزام  على  السعر  هذا  تخصيص  ثم  ومن  المعاملة  سعر 
يجب  الذي  االيــراد  مبلغ  الى  التوصل  النهاية  وفي  االداء 

االعتراف به في القوائم المالية للمنشأة 

والعرض  القياس  متطلبات  تعقيد  ــة  درج تختلف  و 
وباختالف  المنشأة  عمل  وطبيعة  حجم  باختالف  واالفصاح 
طبيعة العقد المتفق عليه مع العميل وقد تتطلب التزامات 
المنشأة  اتباع  زمنية  فترة  على  بها  الوفاء  يتم  التي  االداء 
اختيار  في  والممارسات  واالجتهادات  السياسات  لبعض 
التزام  على  السعر  تخصيص  بموجبها  يتم  التي  الطريقة 
االداء من اجل االفصاح عن ايراداتها من العقود مع العمالء 
بصورة متوافقة مع متطلبات معيار التقرير المالي رقم 15 .
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الحسابات  مدققي  دور  توضيح  إلى  الورقة،  هذه  تهدف 
وإلى  الشركات،  بفساد  يتعلق  فيما  المستقلين  القانونيين 
إظهار تأثير الفساد على البيانات المالية وبالتالي مهنة تدقيق 
وتقدم  الفساد.  األدلة من حاالت  تقديم  الحسابات من خالل 
توصيات إلى مدققي الحسابات القانونيين المستقلين ومجلس 
معايير التدقيق والتأكيد الدولية بشأن كيفية مكافحة الفساد.

فيما  المستقلين  القانونيين  الحسابات  مدققي  مسؤوليات 
يتعلق بفساد الشركات

التدقيق والتأكيد  الرغم من أن جهود مجلس معايير  على 
يتم  لم  فإنه  إنكارها،  يمكن  ال  االحتيال  مكافحة  في  الدولية 
القانونيين  الحسابات  مدققي  لمسؤوليات  كبير  اهتمام  إيالء 
المستقلين فيما يتعلق بفساد الشركات. فعلى سبيل المثال، 
يتعلق  فيما  الدولية،  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  أصدر 
العامة  األهــداف   ،  200 للتدقيق  الدولي  المعيار  باالحتيال، 
المستقل، والقيام بالتدقيق وفقا للمعايير  الحسابات  لمدقق 
مسؤولية   ،  240 للتدقيق  الدولي  والمعيار  للتدقيق،  الدولية 
المدقق ذات العالقة باالحتيال عند تدقيق البيانات المالية، غير 
ان أيا من معايير التدقيق تلك، ال تشير مباشرة إلى مسؤوليات 
مدققي الحسابات القانونيين المستقلين فيما يتعلق بفساد 
الشركات إال ضمنا، بافتراض أن الفساد ال يؤثر على البيانات 

المالية.

فعلى سبيل المثال، ورد في المعيار الدولي للتدقيق 200 ، 
الفقرة 5 ، " تتطلب معايير التدقيق من المدقق كأساس لرأيه، 
أن يحصل على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية 
ككل تخلو من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ. إن 
التأكيد. ويتم الوصول  المعقول هو مستوى عال من  التأكيد 
التدقيق  أدلة  من  يكفي  ما  على  المدقق  يحصل  عندما  إليه 

المناسبة لتخفيض خطر التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل 
مقبول".

"رغم   ،  3 الفقرة   ،  240 للتدقيق  الدولي  المعيار  في  وورد 
يهتم  الذي  الغش  فإن  واسع،  قانوني  الغش هو مفهوم  أن 
يترتب  الذي  ذلك  هو  التدقيق  معايير  ألغراض  المدقق  به 
البيانات المالية. وهناك نوعان من  عليه تحريف جوهري في 
التحريفات  بالمدقق:  صلة  ذات  تكون  المتعمدة  التحريفات 
عن  الناتجة  والتحريفات  مغشوش،  مالي  تقرير  عن  الناتجة 
حاالت  في   - أو  يشك،  قد  المدقق  أن  ورغم  أصول.  اختالس 
نادرة - يحدد حدوث الغش، إال أنه ال يحدد - بصفة قانونية - 

ما إذا كان الغش قد حدث بالفعل."

 وهنا، يمكننا النظر إلى أن الفساد هو نوع من أنواع االحتيال 
القانونيين  الحسابات  مدققي  يكون  أن  ويرجح  الداخلي، 
المستقلين مسؤولين عن كشف األخطاء المادية الناجمة عنه. 
للتدقيق  الدولي  المعيار  ومع ذلك، يتم تجاهل هذا األمر في 
200 ، والمعيار الدولي للتدقيق 240 ، وهذا يشير إلى أن كال 
البيانات المالية.  المعيارين يفترضان أن الفساد ال يؤثر على 
األخطاء  أن  اعتبار  يمكننا  قانوني،  غير  عمل  الفساد  ان  وبما 
أيا كانت ومهما كان تأثيرها على البيانات المالية أفعاال غير 

مشروعة، ومؤشرا على اضمحالل نزاهة االدارة.

تم   "  ،4 الفقرة   ،  250 للتدقيق  الدولي  المعيار  أوضح  كما 
تصميم متطلبات هذا المعيار لمساعدة المدقق في اكتشاف 
االلتزام  عدم  بسبب  المالية،  البيانات  في  جوهري  تحريف 
بالقوانين واألنظمة واللوائح. إال أن المدقق غير مسؤول عن 
االلتزام  عدم  يكتشف  أن  منه  يتوقع  وال  االلتزام،  عدم  منع 

بجميع القوانين واألنظمة واللوائح".

وبالنظر في القوانين واألنظمة واللوائح في تدقيق البيانات 

الفساد هو تهديد رئيس يواجه الشركات والبلدان في جميع انحاء العالم، 
فالفساد ال يدمر المجتمعات فحسب، بل يقوض أيضا البلدان والمؤسسات. وتتطلب 

مكافحة الفساد جهودا وتعاونا من السلطات التنفيذية، ومدققي الحسابات القانونيين 

المستقلين، والمحققين، ومجالس اإلدارات. غير أن هذه الورقة ال تركز إال على دور 

الدولية  والتأكيد  التدقيق  لمعايير  دقيق  واستعراض  القانونيين  الحسابات  مدققي 

فيما يتعلق بفساد الشركات.

مدققي الحسابات القانونيين المستقلين
وفساد الشركات

  هشام ابو حشيش /  محاسب قانوني  



تدقيـــق

العدد 121-122 نيسان 2019

جمعية المحاسبين  القانونيين األردنيين
16

العمالء،  بها  يقوم  التي  القانونية  غير  األفعال  فإن  المالية، 
"أن  المستقلين  القانونيين  الحسابات  مدققي  من  تتطلب 
به  المعمول  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  االعتبار  في  ياخذوا 
في إجراءات تدقيق البيانات المالية )المعيار الدولي للتدقيق 

250 ، الفقرة 5(." 

أو  أنظمة  أو  قوانين  بموجب  محظورا  ذلك  يكن  لم  "وما 
باألمور  بالحوكمة  المكلفين  إبالغ  المدقق  على  يجب  لوائح، 
التي  واللوائح  واألنظمة  بالقوانين  االلتزام  بعدم  المتعلقة 
جميع  يكن  لم  ما  التدقيق،  مسار  خــالل  علمه  إلــى  تصل 
وبالتالي  المنشأة،  إدارة  في  مشاركين  بالحوكمة  المكلفين 
يكونون مدركين لألمور المتعلقة بعدم االلتزام المكتشف أو 
إذا كانت  إال  باإلبالغ عنها،  المدقق  التي قام  المشكوك فيه، 
)المعيار  واضــح."  بشكل  مهمة  تبعات  لها  ليس  األمور  تلك 

الدولي للتدقيق 250 ، الفقرة 23(." 

أدلة  المستقل هنا، على  القانوني  الحسابات  ويؤكد مدقق 
القوانين  ألحكام  باالمتثال  يتعلق  فيما  المناسبة  التدقيق 
المبالغ  أثرا مباشرا على تحديد  لها  والتي  واللوائح  واألنظمة 

واإلفصاحات المادية في البيانات المالية.

الفساد  إلى  مباشرة  تشير  ال  تلك،  المعايير  فان  ذلك،  ومع 
أو مسؤوليات مدققي الحسابات القانونيين المستقلين فيما 
يتعلق بالفساد. ولم تذكر ما إذا كانت مخاطر الفساد يمكن 
أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية. 
الحسابات  لمدققي  يمكن  كيف  أيضا  الواضح  من  وليس 
غير  للفعل  كان  إذا  ما  يقرروا  أن  المستقلين  القانونيين 

المشروع أثر مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية. 

ورد في المعيار الدولي للتدقيق 250 فقرة 13 أ "قد تحتاج 
بعض القوانين واألنظمة واللوائح األخرى إلى انتباه خاص من 
جانب المدقق ألن لها أثرا أساسيا على عمليات المنشأة، وقد 
لها  التي  واللوائح  واألنظمة  بالقوانين  االلتزام  عدم  يتسبب 
تأثير أساس على عمليات المنشأة في توقف عمليات المنشأة، 
كمنشأة  البقاء  على  المنشأة  قدرة  حول  التساؤل  إثــارة  أو 
مستمرة.  فعلى سبيل المثال: عدم اإللتزام بمتطلبات ترخيص 
له  يكون  أن  يمكن  لتنفيذ عملياتها  آخر  أو متطلب  المنشأة 
مثل هذا التأثير )مثل عدم التزام البنك بمتطلبات رأس المال 
واأللظمة  القوانين  من  العديد  أيضا  وهناك  االستثمار(،  أو 
التشغيلية  بالجوانب  أســاس  بشكل  تتعلق  التي  واللوائح 
والتي  المالية،  البيانات  على  مباشرة  تؤثر  ال  التي  للمنشأة 
تتضمنها نظم معلومات المنشأة ذات الصلة بالتقرير المالي."

مدققي  من  ضمنا  يتطلب  المعيار  أن  إلــى  يشير  وهــذا 
الحسابات القانونيين المستقلين تقييم مخاطر عدم االمتثال 
للقوانين واألنظمة واللوائح )والتي قد يترتب عليها رشى أو 
أن  المالية، غير  البيانات  آثار مادية على  لها  فساد( ما دامت 

هذا لم يذكر مباشره في معايير التدقيق والتأكيد الدولية.

مدققي  مسؤوليات  بشان  الوضوح  إلــى  االفتقار  وهــذا 
الحسابات القانونيين المستقلين فيما يتعلق بفساد الشركات 
المستقلين  القانونيين  الحسابات  مدققي  يجعل  أن  يمكن 
يتجاهلون مسؤوليتهم عن كشف الفساد المادي الذي يمكن 
أن يكون له تأثير على البيانات المالية ما لم يكن هذا مطلوبا 
بشكل صريح من قبل معايير التدقيق والتأكيد الدولية. وقد 
يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف المساءلة والتقاضي لدى مدققي 
إلى عدم  أيضا  المستقلين. وقد يؤدي  القانونيين  الحسابات 
والتأكيد  التدقيق  معايير  لمتطلبات  االمتثال  في  االتساق 
أن  ويمكن  المشروعة.  غير  باألفعال  العالقة  ذات  الدولية 
ثقة  فقدان  حيث  من  فقط  ليس  وخيمه  ذلك  عواقب  تكون 
المساهمين في مهنة تدقيق الحسابات ولكن أيضا في قدره 
شركات التدقيق على البقاء في السوق نتيجة للضرر الذي لحق 

بسمعتها. 

أثر الفساد على مهنة تدقيق الحسابات

السمعة شديدا حتى  الفساد على مخاطر  تأثير  يكون  وقد 
عندما يكون األثر المالي ضئيال، عندما تفشل الشركات فجأة، 
الرئيسيين  الموظفين  أو  اإلداره  أن  عن  الكشف  تم  إذا  أو 
في  التشكيك  يتم  ما  غالبا  احتيالية،  أنشطه  في  متورطون 
عن  الكشف  وبمجرد  الشركات.  لهذه  المالية  البيانات  صحة 
المستقل  القانوني  الحسابات  مدقق  يخضع  المالي،  التالعب 

أيضا للتدقيق. 

الفيفا،  في  األخيرة  التحقيقات  جلبت  المثال،  سبيل  فعلى 
الفساد وال سيما الرشوة إلى األضواء العامة، فضيحة الفساد 
التي تم اجراؤها، على  التهم  الفيفا ال تنطوي فقط على  في 
لمسؤولي  الفاسدة  المدفوعات  من  دوالر  مليون   150 األقل، 
 2 من  أكثر  لها  التي  الرياضة  على  أيضا  تركز  ولكن  الفيفا، 
إعداد  ويؤدي  العالم.  أنحاء  جميع  في  المشجعين  من  مليار 
مليارات  إلى  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطوالت  واستضافة 
الدوالرات من نفقات البنية التحتية ويمكن أن يكون لها تأثير 
قضية  الفيفا  فضيحة  وتثير  المحلية.  االقتصادات  على  كبير 
بأن  علما  المستقلين،  القانونيين  الحسابات  لمدققي  معينه 
مدقق الحسابات القانوني المستقل للفيفا، KPMG ، أصدر رأيا 
للمنظمة وال يزال يثير تساؤالت  المالية  البيانات  نظيفا حول 

حول قيمه خدمة تدقيق الحسابات.

حصلت  فقد  بالفساد،  القديم  االشتباه  من  الرغم  وعلى 
شركه  من  متتالية  عاما   16 لمدة  نظيف  تقرير  على  الفيفا 
عمليات  فعالية  بشأن  تساؤالت  رفع  المشروع  ومن   .KPMG
تدقيق الحسابات، بالنظر إلى أن المخاطر قد ترددت بالفعل 

على نطاق واسع.

 ،  2015 البرازيلية في  بتروبراس  الفساد في  وفي فضيحة 
شطبت  األموال،  وغسل  بالفساد  شخصا   27 فيها  اتهم  التي 
بالرشوة.  المتعلقة  التكاليف  لتغطيه  دوالر  مليار   2 الشركة 
مليار   170 إلى   دوالر  مليار   25 من  الشركة  ديون  وارتفعت 
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دوالر في 2014. واستقال الرئيس التنفيذي لشركه بتروبراس 
وخمسه من كبار المديرين بعد فضيحة الفساد. وتم تعيين 
إلى  الخدمات  لتقديم  الباطن  من  كمتعاقدين  ثالثه  أطراف 
يجري تضخيمه إلخفاء  الذي  العمل  بتكلفه  بتروبراس  شركه 
المدفوعات غير القانونية التي تمت. وتواجه بتروبراس أيضا 
الشركة  أن  يدعون  الذين  المساهمين  من  جماعية  دعوى 
أصولها.  بشان  المستثمرين  وضللت  كاذبه  بيانات  أصدرت 
المدققة  المالية  البيانات  إصدار  تاخير  إلى  الشركة  واضطرت 
المتعلقة  المشطوبة  المبالغ  مقدار  من  التيقن  عدم  بسبب 
السياسي. رفضت شركه برايس  المتصلة بالفساد  بالتكاليف 
بسبب  المالية  البيانات  على  التوقيع  كوبرز،  ووترهاوس 
انتقدت  ذلك،  ومع  الحسابات.  وضوح  وعدم  الفساد  فضيحة 
الشراء  عمليات  فحصها  لعدم  كوبرز  ووترهاوس  برايس 

بعناية كجزء من تدقيق الحسابات.

والبورصة شركه  المالية  األوراق  لجنه  اتهمت   ،  2008 وفي 
سيمنز بانتهاكات لمكافحه الرشوة وأحكام الضوابط الداخلية 
 .)2008 الثاني  )القسم  األجنبية  الفاسدة  الممارسات  لقانون 
وقد وافقت شركه سيمنز على دفع غرامة جنائية 450 مليون 
مليون   395 قدرها  وغرامة  األمريكية  العدل  وزارة  إلى  دوالر 
دوالر إلى مكتب المدعي العام في ميونيخ بألمانيا. وفي خريف 
في شركه  المستقل  القانوني  الحسابات  مدقق  حدد   ،  2003
إلى نيجيريا  سيمنز، KPMG ، 4.120 مليون دوالر نقدا نقلت 
من قبل موظفي شركه االتصاالت )COM( ووضع عالمة على 
المدفوعات للتدقيق. ومع ذلك ، لم تتخذ أي إجراءات من قبل 

مجلس االدارة أو لجنه تدقيق الحسابات سيمنز. 

كما أبلغت شركة KPMG عن 250 مليون دوالر على األقل 
انتركوم  طريق  عن  تمت  التي  المشبوهة  المدفوعات  من 
شركتي  عن  نيابة  االجنبية  القضائية  الواليات  في  للشركات 
كوم وسيمنز اإليطاليتين. وقدم تقرير تدقيق الحسابات إلى 
مجلس إداره االتصال الداخلي، وكذلك إلى بعض أعضاء مكتب 
التحقيق  يحاولوا  لم  انهم  غير  ؛  سيمنز  شركه  في  االمتثال 
إذا كانوا مرتبطين بحاالت  أو استكشاف ما  الوقائع  في هذه 
أخرى مماثله من المخالفات )SEC 2008(. ومع ذلك، لم يكن 
هناك أي دليل حول كيفيه استجابة شركة KPMG لهذا األمر 
المستقلين  القانونيين  الحسابات  إلى أن مدققي  الذي يشير 
ال يزالون بحاجه إلى توجيهات بشان كيفيه التصدي لمخاطر 
الفساد المتزايدة، وخاصه عندما ال تتخذ اإلجراءات التصحيحية 

من قبل اإلدارة العليا ويتم تجاهل تقارير مدققي الحسابات.

من  صغيرة  مجموعة  قالت  مارت،  وول  الفساد  قضية  في 
المساهمين أن المدقق القديم للشركة، ارنست ويونغ ، كان 
المكسيك قبل فترة طويلة  المحتملة في  الرشوة  يعرف عن 
من كشف الشركة عنها للسلطات االمريكية. وقالت مجموعه 
ctw االستثمارية، التي تعمل مع صناديق المعاشات التقاعدية 
النقابية التي تمتلك حوالي 0.15 في المائة من أسهم شركة 

وول مارت لألوراق المالية، أنه كان ينبغي على ارنست ويونغ 
الرشوة المشتبه بها لمجلس االدارة، وأنه ينبغي  اإلبالغ عن 
التحقيق فيها من قبل هيئة الرقابة الن األفعال قيد التحقيق 
وكيفية التعامل مع التحقيق كان يمكن أن تؤثر على البيانات 

المالية للشركة.

القانونيين  الحسابات  لمدققي  العامة  التوقعات  وتشير 
القدرة  األقل  على  أو  الفساد  بكشف  يتعلق  فيما  المستقلين 
على تحديد مخاطر الفساد إلى أنه ينبغي لمدققي الحسابات 
والتأكيد  التدقيق  معايير  ومجلس  المستقلين  القانونيين  
الدولية إيالء المزيد من االهتمام للفساد. وهذا بدوره يتطلب 
دور  توضيح  الدولية  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  من 
مدققي الحسابات القانونيين المستقلين فيما يتعلق بفساد 
مخاطر  تقييم  كيفية  بشان  بالتوجيه  وتزويدهم  الشركات 
الفساد والتصدي لها. والتوقعات العامة هي أن يقوم مدققي 
من  الحد  في  فعال  بدور  المستقلين  القانونيين  الحسابات 
مدققي  يتمكن  لم  وإذا  عليه،  القضاء  يكن  لم  إن  الفساد، 
القيام بدور في كشف  المستقلين من  القانونيين  الحسابات 
الفساد، يمكنهم على األقل تحديد المجاالت التي توجد فيها 
فرص للفساد. وعلى مدققي الحسابات القانونيين المستقلين 
أن يلبوا التوقعات المتزايدة،  ليس فقط في المجاالت األكثر 
يتعلق بوجود  أيضا فيما  المالية ولكن  البيانات  تقليدية في 

االحتيال واالمتثال لاللتزامات القانونية. 

القانونيين  الحسابات  مدققي  يكن  لم  إذا  الحقيقة،  وفي 
بيئة  في  مهاراتهم  جلب  في  سيما  وال  أكفاء،  المستقلين 
لها.  قيمه  ال  برمتها  الحسابات  تدقيق  عمليه  فإن  فاسدة، 
علما بأن مدققي الحسابات ال يزالون متمسكين بهذا المبدأ، 
الذي يعتبر مهنة تدقيق الحسابات بمثابة الرقيب ال الشرطي 
وليس من المتوقع أن يكتشف االحتيال. ولسوء الحظ، تغيرت 
الحسابات  مدققي  لدور  العامة  التوقعات  وتغيرت  األوقــات 
القانونيين المستقلين بنفس الدرجة. وما لم يكن دور مدقق 
الحسابات القانوني المستقل مطابقا لتوقعات الجمهور، فان 
مهنه تدقيق الحسابات قد تخاطر باتخاذ إجراء اجتماعي إلنفاذ 

العقوبة لعدم المطابقة.

االستنتاجات والتوصيات

إن مدققي الحسابات القانونيين المستقلين مسؤولين على 
والتي  الفساد  الناجمة عن  المادية  األخطاء  األرجح عن كشف 
سيكون لها أثر مادي على البيانات المالية. غير أن هذا األمر 
لم يرد بصوره مباشرة وواضحة في معايير التدقيق والتأكيد 
الدولية بل كان ضمنيا. وتدل معايير التدقيق والتأكيد الدولية 
على  تأثير  له  يكون  ال  قد  الفساد  أن  على  مبرر  بدون  أيضا 
الداخلي  االحتيال  من  األخرى  لألنواع  خالفا  المالية  البيانات 
مثل اختالس الموجودات واالحتيال في اإلبالغ المالي. غير ان 
األدلة أثبتت خالف ذلك، وتبين كيف يمكن أن يؤدي الفساد 
أيضا  النتائج  المالية. وكشفت  البيانات  التمثيل في  إلى سوء 
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أن يخضع مدققي  المرجح  الفساد، من  حاله فضائح  أنه في 
الحسابات القانونيين المستقلين للتدقيق.

االخيرة عندما  الفساد  وكان هذا واضحا في بعض فضائح 
القانونيين المستقلين في اكتشاف  أخفق مدققي الحسابات 
التدقيق.  سنوات  طوال  عمالئهم  قبل  من  فاسدة  ممارسات 
ويتوقع الجمهور من مدققي الحسابات القانونيين المستقلين 
وسيؤثر  وجودهم.  عند  الفساد  فرص  األقل  على  يحددوا  أن 
الحسابات  تدقيق  شركات  سمعة  على  سلبا  الفساد  تجاهل 

ويثير مخاوف بشأن قيمه عمليات تدقيق الحسابات.

أن  القانونين  الحسابات  لمدققي  ينبغي  أنه  في  والسبب 
يشعروا بالقلق إزاء الفساد، هو ان األخطاء الناتجة عن الفساد 
قد تكون أكثر تكلفة بالنسبة لشركات تدقيق الحسابات وربما 
مثل  أخرى  عوامل  عن  الناجمة  األخطاء  من  بأكملها  المهنة 
قيمه  في  الكثير  الفيفا، حيث شكك  ذلك  ومثال  الخطأ.  حالة 
تلقتها  التي  النظيفة  اآلراء  بسبب  الحسابات  تدقيق  عمليات 
الفيفا كل عام. وعلى الرغم من ان معظم السخط العام قد 
ينجم عن سوء فهم مسؤوليات مدققي الحسابات القانونيين 
سوء  فإن  الدولية،  والتأكيد  التدقيق  ومعايير  المستقلين 
والتسوية  المساءلة  تكاليف  ارتفاع  إلى  الفهم هذا قد يؤدي 

بالنسبة لشركات تدقيق الحسابات.

مدققي  بمسؤولية  يتعلق  فيما  فجوة  وجود  إلى،  إضافة 
الحسابات القانونيين المستقلين فيما يتعلق بفساد الشركات 
وكيف يمكن لمدققي الحسابات القانونيين المستقلين تقييم 

مخاطر الفساد والتصدي لها.

التوصيات

يوضح  أن  الدولية  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  على 
يتعلق  فيما  المستقلين  القانونيين  الحسابات  مدققي  دور 
الدولية  التدقيق والتأكيد  بالفساد. ويتطلب ذلك من معايير 
القانونيين  الحسابات  "مدققي  أن  على  بوضوح  تنص  أن 
المستقلين مسؤولين عن كشف األخطاء المادية الناجمة عن 
الفساد وأنهم مطالبون بتقييم مخاطر الفساد والتصدي لها".

وعلى معايير التدقيق والتأكيد الدولية أن توضح أن الفساد 
أن  يمكن  الذي  الداخلي  االحتيال  أنواع  من  نوع  مجرد  ليس 
يكون له أثر مادي على البيانات المالية وإنما أيضا فعل غير 

قانوني.

أن يتوفر التوجيه لمدققي الحسابات القانونيين المستقلين 
بشأن كيفية تقييم مخاطر الفساد والتصدي لها. وينبغي أيضا 
الفساد  بسبب  الخاطئة  البيانات  على  واضحة  أمثلة  تقديم 
واألفعال غير القانونية التي يمكن أن يكون لها أثر مادي على 

البيانات المالية.

بحاجة  المستقلين  القانونيين  الحسابات  مدققي  يزال  وال 
تتجاهل  التي  الحاالت  على  الــرد  كيفية  بشان  توجيه  إلى 

المخالفات  المكلفون بالحوكمة بشكل متكرر  فيها اإلدارة أو 
تكون  ال  وقد  الداخلية.  الرقابة  نظام  في  الضعف  نقاط  أو 
األخطاء المتكررة أو الجهود التي تبذلها االدارة التخاذ إجراءات 
الرصد  ضعف  على  مؤشرا  المناسب  الوقت  في  تصحيحية 

فحسب، بل أيضا نية الرتكاب االحتيال.

ويحتاج مدققي الحسابات القانونيين المستقلين إلى فهم 
منها.  بكل  االلتزام  وكيفيه  الفساد،  وفئات  الفساد،  طبيعة 
ومن المرجح أن يساعدهم ذلك على تحديد الفرص الممكنة 
فيما  مسؤوليتهم  نطاق  فهم  أيضا  عليهم  ويتعين  للفساد. 

يتعلق بالفساد وخطر تجاهله.

أن  المستقلين  القانونيين  الحسابات  مدققي  على  ويجب 
يمكن  التي  المخاطر  عالية  الحسابات  من  بينة  على  يكونوا 
المشتريات  مثل  للفساد  كبيره  مخاطر  وجود  إلى  تشير  ان 
والقروض والمصروفات النثرية وتكاليف الخدمات والحسابات 
االئتمان  بطاقات  ونفقات  ــروض  ــق وال التحصبل  تحت 
المتعلقة  تلك  سيما  ال  المالية،  البيانات  في  واإلفصاحات 

بمعامالت األطراف ذات العالقة.

ويحتاج مدققي الحسابات القانونيين المستقلين أيضا إلى 
أن يكونوا على بينة من مواطن الضعف في الرقابة الداخلية 
المثال،  سبيل  على  الفساد.  فرص  من  تزيد  ان  يمكن  التي 
االفتقار إلى الفصل الكافي بين الواجبات، فالكثير من السلطة 
في يد شخص واحد يمكن أن يزيد من خطر إساءة استعمال 

هذه السلطة بممارسة الفساد لمنفعته الشخصية.

ثقافة  على  كبير  تأثير  العليا  لإلدارة  يكون  أن  يمكن  كما 
المنظمة. وإذا أوضحت اإلدارة العليا أنه لن يتم التسامح مع 
الفساد، وبالتالي فإن  الرشوة والفساد، فقد تنخفض مخاطر 
يساعد  أن  يمكن  االخالقية،  والقيم  بالنزاهة  االدارة  إلتزام 
القانونيين المستقلين على تقييم مخاطر  مدققي الحسابات 

الفساد والتصدي لها.

وقد يساعد استعراض القوانين واألنظمة واللوائح السارية، 
وإجراء المقابالت مع الموظفين الرئيسيين، مدققي الحسابات 

القانونيين المستقلين على تحديد أي فرص للفساد.

المستمر،  المهني  والتدريب  التعليم  لبرامج  يمكن  كما 
بتقديم  وذلك  الفساد.  مكافحة  في  هاما  دورا  لها  يكون  أن 
المستقلين  القانونيين  الحسابات  لمدققي  مناسبة  برامج 
أن  يمكن  وكيف  الفساد،  طبيعة  فهم  على  لمساعدتهم 
يمكن  وكيف  ــوال،  األم غسل  تقنيات  ذلك  في  بما  ترتكب، 
مخاطر  تقييم  المستقلين  القانونيين  الحسابات  لمدققي 

الفساد والتصدي لها.
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قرنت  الزكاة  ان  يجد  الكريم  القران  ايات  يتتبع  ومن 
الصالة  ذكر  ان  كما  موضعا  وعشرين  ثمانية  في  بالصالة 
وبالزكاة  اوال  بااليمان  مقرونا  يجيء  االيات  من  كثير  في 

ثانيا ،وقد يقرن الثالثة بالعمل الصالح.

قال  حيث  االسالم  اركان  من  الثالث  الركن  هي  الزكاة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : “ بني االسالم على خمس 
: شهادة ان الاله اال اهلل وان محمدا رسول اهلل واقام الصالة 
وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان”وهذا الركن واجب 

الدفع من كل مسلم . 

حدد  كما  الزكاة  تصرف  لمن  الكريم  القران  حدد  وقد 
سبحانه وتعالى على  لسان رسوله الكريم االموال التي تجب 

فيها الزكاة وشروطها وانصبتها ومقدار الواجب منها . 

انها  على  النية  استحضار  الزكاة  اخراج  في  اشترط  وقد 
زكاة وذلك الن الصدقات والتبرعات والضرائب التغني عن 
اخراج الزكاة. وقد قام المسلمون عبر العصور بتاليف الكتب 
والموسوعات عنها مستهدفين ايالء هذا الركن حقه طلبا 

لمرضاة اهلل واجتناب نواهيه.

الزكاة في االسالم نظام اقتصادي يختلف عن النظامين 
الوضعيين : 

الوحيد  المالك  الفرد  يعتبر  الذي  الرأسمالي  النظام   1-
لما يكتسب 2 – والنظام االشتراكي الذي يقول ان وسائل 

االنتاج يجب ان تكون مشتركة بين افراد المجتمع .

كانت  االسالمية،  والخالفة  الكريم  رسولنا  عهد  ومنذ 
تجمع بعض االموال الزكوية كالزورع والثمار وتقوم الدولة 
بتوزيعها على المستحقين .اما االموال الزكوية  االخرى مثل 

اموال التجارة الفردية ومايحتفظ  الناس في بيوتهم فقد 
تركت الصحابها للقيام بتوزيع زكاتها .

 من هذا يتبين ان الزكاة من حيث المصدر نوعان : 
والتي  الظاهرة  االموال  عن  الناتجة  الزكاة   : االول  النوع 
يجب ان يدفعها الشخص للدولة . وعلى الدولة مسؤولية 
تحصيلها وتوزيعها ، مثال ذلك اموال الشركات التي تقدم 

ميزانيات او الزروع والثمار .

 ( الظاهرة  غير  االموال  الناتجة عن  الزكاة   : الثاني  النوع 
او  للمستحقين  بنفسه  بدفعها  مالكها  فيتخير  الباطنة( 
. وهذه االموال  للقيام بتوزيعها بدال عنه  للدولة  اعطائها 
اوفي  البنوك  في  امــوال  من  الشخص  مايحتفظ  تشمل 

البيوت او االموال التجارية التي اليتم عمل ميزانيات لها . 

من يدفع الزكاة ولمن تصرف
في  جاء  اذا   . الزكاة  تصرف  لمن  الكريم  القران  حدد 
سورة التوبة االية 60” ) انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 
عليـم  واهلل  اهلل  السبيل فريضة من  وابن  اهلل  وفي سبيل 
حكيم ( وبذلك تم تحديد ثمانية جهات تصرف لهم الزكاة 

وبالتعريف بهم وباختصار شديد. 

1( الفقراء : الذين المال لهم والكسب يكفيهم. 

لمدة  مالهم  واليكفيهم  اليملكون  الذين   : المساكين   )2
سنة. 

3( العاملين عليها : الذين يحصلونها ويوزعونها .

4( المؤلفة قلوبهم : الذين يراد استمالتهم لالسالم. 

هذا المقال جزء من ثالثة اجزاء تبحث في الزكاة  وتطبيقاتها . ويشمل هذا الجزء 
مقدمة في الزكاة بشكل عام وزكاة التجارة بشكل خاص . اما الجزء الثاني يبحث في 
زكاة  الزروع والثمار والذهب واالموال األخرى . والجزء الثالث يبحث في اهمية الزكاة في 

االسالم ومقارنتها بضريبة الدخل والضرائب الوضعية االخرى.
مقدمة : مرت الزكاة في االسالم بمرحلتين هامتين : االولى  في العهد المكي والثانية 

في العهد المدني 
الفقراء  لصالح  والبذل  االنفاق  على  االغنياء  االسالم  حث  المكي  العهد  ففي   –

والمستضعفين كما كان ذلك في االديان السابقة 
– وفي العهد المدني فرضت الزكاة في شهر شوال في السنة الثانية للهجرة واصبحت 

ركنا من اركان االسالم وجزءأ هاما من نظام االسالم االقتصادي .

 محمد طوطح  /  محاسب قانوني  

زكاة التجارة
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5( الرقاب : العبيد واألرقاء .

6( الغارمين : المدينون .

7( في سبيل اهلل : الصرف على المجاهدين. وتوسع بعضهم 
فشمل المساجد والمستشفيات والمدارس ودور االيتام 

8( ابن السبيل : المسافر المنقطع عن  بلده 

اما االموال التي تجب فيها الزكاة . فقد قسمها العلماء 
اعتمادا على النصوص القرانية واالحاديث النبوية الشريفة 

والقياس الى االبواب التالية : 

1( االبل والبقر والغنم : وهي السائمة من بهيمة االنعام 

2( الزروع والثمار والمعادن : الخارج من االرض 

3( الذهب والفضة : االثمان 

4( الكسب من التجارة : عروض التجارة 

المالية وكسب العمل والثروة  : االوراق  5( محدثات العصر 
البحرية . 

وقبل ان ندخل في تفاصيل الزكاة علينا ان نأخذ بهذه 
المالحظات في تخصيص الزكاة. 

1( من االفضل ان يتولى المزكي اخراج امواله بنفسه. 

عليهم  تنطبق  ممن  لالقارب  الزكاة  اخــراج  يستحب   )2
الشروط. 

3( في حالة قيام المزكي بالزكاة حسب التقويم الميالدي 
عليه ان يدفع مانسبته %2.577 بدال من %2.5 وذلك الن 
اما  يوما.  ب11  الهجري  العام  من  اكبر  الميالدي  العام 
بالنسبة للسنة الكبيسة فيكون العام الميالدي اكبر من 

العام الهجري ب 12 يوما . وعليه : 

X   2.5%  =  2.585%فالسنة القمرية الكبيسة = 366يوما

                             354 يوما                                 

X    2.5%  =   2.578% والسنة الميالدية البسيطة = 365يوما

                                354يوما 

4( تجب الزكاة في اموال االطفال والقصر وااليتام واالرامل 
الن  عنهم  اخراجها  تولي  امورهم  والة  وعلى  وغيرهم 

الزكاة واجبة على االموال وليس على االشخاص .

5( على ورثة الميت ان يقوموا بدفع الزكاة من التركة بعد 
دفع الوصايا والديون في حالة ان الميت لم يقم باخراج 

زكاة ماله. 

6( التعطى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقتهم كالزوجة 
واالبناء والوالدين. 

7( يجوز للزوجة اعطاء الزكاة لزوجها ان كان مستحقا لها. 

واالنعام  التجارة  وعــروض  النقود  على  الحول  يسري   )8
فور  الزكاة  تتحقق  حيث  والثمار  الزروع  على  واليسري 

جني الثمار ولوألكثر من مرة في السنة. 

نصاب الزكاة 
اول خطوة في الزكاة: تحديد النصاب 

المال  يبلغه  ان  يجب  الذي  المعين  القدر  هو  والنصاب   
الزكاة  اموال  جميع  في  مختلف  وهو   . فيه  الزكاة  لوجوب 
نصاب  على  هوالتركيز  هنا  مايهمنا  ان  اال  الذكر   االنفة 
الذهب والفضة بقصد الوصول الى نصاب عروض التجارة. 

صاعا   60 اي  اوسق  لخمسة  الزكاة  نصاب  العلماء  وقدر 
653 كغم من  مايساوي  اي  ماء  لتر   900 بما يساوي حجم 
القمح واتفقوا بعد عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز على 
دينارا   20 الذهب  درهم ومن   200 الفضة  النصاب من  ان 
ومن المعروف ان وزن الدرهم 2.975 غرام وان وزن دينار 

الذهب 4.25 غرام وعليه يكون :

   X  =   200 ــرام   ــ 2.975غ ضــرب  حاصل  الفضة  نصاب 
595غراما 

ونصاب الذهب حاصل ضرب 4.25 غرام * 20 = 85غراما 

بشكل  الفضة  اسعار  اختلفت  المختلفة  العصور  وخالل 
كبير في حين بقيت اسعار الذهب ثابتة تقريبا فأخذ العلماء 
كاساس  الذهب  نصاب  باستخدام    - الحيطة  حيث  من   –
الزكاة .وعلى كل حال اذا ملك المسلم نصابا من  لتحديد 
الذهب او الفضة من النقود او مايعادلها واراد اخراج زكاته 
بالعمالت الورقية لزمه ان يسأل عن سعر غرام الذهب 24 
ذلك  وبعد  عليه  الزكاة  وجوب  حال  الفضة  غرام  سعر  او 
يخرج الواجب بالعملة المتداولة . وهذه القيمة تختلف من 

وقت الخر حسب سعر غرام الذهب او الفضة.

وقد سجل متوسط غرام الذهب عيار 24 في عمان ليوم 
لديه  كان  فمن  وعليه  دينارا   )31.3(  2018/10/13 السبت 
من العملة مايساوي النصاب فقد وجبت عليه الزكاة. وهذا 
العمالت  او سائر  او فضة  امواله ذهبا  النصاب يشمل كل 
2660 دينارا اردنيا وهو  او غير ذلك فمثال اذا توفر عندك 
اخراج  عليك  وجب   24 عيار  الذهب  من  غرام   85 مايعادل 
الزكاة بنسبة %2.5 من هذا المبلغ اذا مر عليه سنة هجرية 

كاملة .

استقالل السنوات الزكوية 
استقالل  بمبدا  العمل    : الزكاة  في  خطوة  وثاني 

السنوات الزكوية
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سنوات  بين  الجمع  جواز  عدم  على  المبدأ  هذا  ويعتمد 
الزكاة . وان مدة الزكاة سنة واحدة ، وهذا المبدأ ينطبق 
على الدخل الوارد من الكسب من التجارة ومحدثات العصر 
ان  المسلم  على  يجب  ذلك  على  وبناء   . والفضة  والذهب 
ذلك  مثال  ماله  زكاة  لتأديه   السنة  ايام  من  يوما  يحدد 
وبذلك  الميالدية  السنة  نهاية  اوفي  رمضان  شهر  بداية 
تكون الزكاة المتحققة %2.577 على اساس السنة الميالدية

عروض التجارة 
وثالث خطوة في الزكاة : تحديد عروض التجارة 

يفرق  ولم  الربح.  بقصد  والشراء  للبيع  مايعد  كل  وهي 
خاضع  فالكل  والشركات  االفراد  بين  الزكاة  جباية  الشرع 
مكلفة  لكونها  ال  الزكاة  بــادارة  الشركات  وقيام  للزكاة. 
بالزكاة وانما النها نائبة عن مالكيها . والزكاة واجبة في 

عروض التجارة حال توفر الشروط التالية : 

- النية بقصد التجارة .

- الممارسة الفعلية للتجارة .

- اذابلغت النصاب من الذهب أوالفضة .

- مرور 12 شهرا قمريا على ملكية النصاب .

ان هذا المقال مخصص للحديث عن زكاة عروض التجارة 
، وقد تناولت بالحديث عن الزكاة باختصار عن مفهومها 
ولمن تصرف االموال التي تجب فيها وغير ذلك من االمور 
المتعلقة بها بقصد الوصول الى واقع واضح للدخول من 
الكثير  ان  حيث   . التجارة  عروض  عن  الحديث  الى  خالله 
من المحاسبين والتجار يحرصون على تاديه هذا الركن اال 
انهم يقعون في اخطاء تحديد وعاء الزكاة الن هذا الوعاء 
ضمن  الزكاة  بمال  يختص  محاسبة  نظام  اضافة  يستلزم 
محاسبية  دفاتر  تتوافر  ان  واالصل   . خاصة  وقيود  شروط 
منتظمة مدققة من محاسب قانوني تتناسب مع طبيعة كل 
مهنة وتظهر الدفاتر الوضع المالي من ايرادات ومصروفات 

وغيرها ويتم بموجبها تحديد مقدار الزكاة .

ويمكن تقسيم عروض التجارة الى ثالثة انواع من 
االعمال التجارية يجب التفريق بينها : 

النوع االول : صافي دخل المهن الحرة والحرف 
وهو ذلك الدخل الذي يقوم على اساس النشاط الذهني او 
المهارة حتى وان احتاج صاحب المهنة الى استخدام بعض 
االدوات والمعدات الالزمة مثل الطبيب ، مدقق الحسابات ، 

المواسرجي ، البليط .

ويكون وعاء الزكاة هنا من الدخل الصافي الناتج من جميع 
العمليات التي باشرها المكلف خالل السنة بعد خصم جميع 

التكاليف الالزمة لمباشرة العمل ، هذا الدخل الذي يحصل 
عليه صاحب المهنة او الحرفة ليس ربحا وانما هو تعويض 
عن اتعاب نظير الخدمات التي يؤديها للغير . فوعاء الزكاة 
على صافي دخل العمل الناتج من النشاط الشخصي مقداره 
%2.5 وهنا الينظر الى راس المال المستثمر في هذا العمل 
المال  راس  يكون  بينما  االيــراد  مصدر  يشكل  العمل  الن 
اي دخل  الدخل فيعتبر  لتاريخ استالم  بالنسبة  اما   . ثانويا 

حصل خالل اي وقت من السنة بمثابة دخل سنة كاملة. 

مثال
ميكانيكي تصليح سيارات لديه محل كلفة تجهيزه ستة 
االف ديناروعمل فيه عام كامل فكان صافي الدخل 12 الف 

دينار فما هو وعاء الزكاة ؟

الحل
المهارة  نشاط  ضمن  يدخل  النشاط  من  النوع  هذا  ان 
بعض  الى  المهنة  صاحب  احتاج  وان  الشخصية  والخبرة 
من  المعدات  في  المستخدم  المبلغ  اليعد  ولذلك  االدوات 
عليه  يحصل  الذي  الدخل  وان  المال  راس  استثمار  قبل 
صاحب المهنة هو تعويض عن اتعاب نظير الخدمات التي 

يؤديها للغير .

فوعاء الزكاة ينصب على دخل العمل .وبذلك يكون وعاء 
الزكاة 12 الف دينار صافي الدخل * 2.5 %=300 دينار

النوع الثاني : االموال الثابتة 
يقصد باالموال الثابتة ، تلك االموال التي يقتنيها الفرد او 
الشركة بغرض استغاللها او بيعها مثل العقارات او تأجير 
ويكون   .. الخ   .. والمصانع  واالالت  والمباني  النقل  وسائل 
المصاريف  حسم  بعد  االموال  هذه  غلة  في  الزكاة  مقدار 

وليس المبلغ المستثمر فيها .

وقد اختلف العلماء في زكاتها  فمنهم من قال بوجوبها . 
واختلف هؤالء على مقدار الزكاة فيها هل هي كما في زكاة 
النقود او كماهي في زكاة الزروع والثمار ) ومن المعروف 
ان زكاة الزروع والثمار هي العشر او نصفه ( . كما اختلف 
البعض هل تتحقق الزكاة حين قبض المبلغ ام بعد مرور 
الى اموال صاحبها. والذي  القبض اوتضم  تاريخ  عام على 
عليه  يحول  حتى  المال  في  الزكــاة  ان  الجميع  عليه  درج 
الحول او يكون له مال وجبت فيه الزكاة فانه يضمه اليه 

ويزكيهما معا.

مثال 
اشترى شخص شقة بمبلغ 130 الف دينار واجرها بمبلغ 
خمسة االف دينار سنويا . وانفق على تصليحها من طراشة 
مرور  وبعد  دينار   500 مبلغ  المستاجر  سكن  اثناء  وصيانة 
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زكاة  يدفع  ان  اراد  بالكامل  االيجار  مبلغ  استالم  على  عام 
هذه الشقة. 

الحل
ايجارية  قيمة  مقابل  للتأجير  هو  العقار  شراء  هدف  ان 
وبذلك تكون الزكاة على ناتج االيجار والعالقة لثمن الشقة 

بذلك وهو بهذا المثال :

وعاء   4.500   = 500 مصاريف  يطرح  االيجار  قيمة   5000
الزكاة X 2.5%= 112.5 دينارا مقدار الزكاة 

النو ع الثالث : رؤوس االموال المنقولة 
شركات  كانت  سواء  والشركات  االفــراد  التجار  وتشمل 
او  او صناعية  تجارية  . شركات  اموال  او شركات  اشخاص 
تلك  او  والبضائع  المواد  اصناف  جميع  بيع  في  متخصصة 
النقل  واعمال  والتصدير  االستيراد  بعمليات  تقوم  التي 
الجوي والبحري والمقاوالت والتركيبات ..الخ. وتقدر الزكاة 
باالسلوب المتبع نفسه في تقدير زكاة التجارة في منشاة 
فردية او شركة اشخاص او شركة اموال . بمعنى اخر يشمل 
ذلك جميع الشركات المساهمة العامة والتوصية باالسهم 
االردني  الشركات  قانون  . وقد نص  االسالمية  والمصارف 
رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته على تاسيس الشركات في 
تسجيلها  يتم  التي  الشركات  وحصر   . وتسجيلها  المملكة 

باالنواع التالية : 

1( شركة تضامن
2( شركة توصية بسيطة

3( شركة ذات مسؤولية محدودة 
4( شركة توصية باالسهم
5( شركة مساهمة خاصة
6( شركة مساهمة عامة 

وسمح القانون تاسيس شركات بموجب اتفاقيات تبرمها 
شركات  بتأسيس  سمح  كما  االخــرى،  الدول  مع  الحكومة 
مدنية  لغايات  اخرى  وشركات  الحرة  المناطق  في  تعمل 
القانون  وسمح   . والمهن  االختصاص  ذوي  من  شركاؤها 
ايضا تأسيس شركات التهدف الى تحقيق الربح وفق احكام 

وشروط وغايات محددة .

ويشمل وعاءات الزكاة جميع رؤوس االموال وكل الواردات 
هذه  تقييم  ويتم   . االمــوال  من  النوع  هذا  في  ــاح  واالرب
االموال  في نهاية كل 12 شهرا هجريا ويتم تزكيته بنسبة 
2.5 %. ونظرا الن معظم الشركات تعمل االن بنظام السنة 
الميالدية وتصدر ميزانيتها في نهايتها فتتم التزكية على 
اساس اضافة فروقات السنة الميالديةعن الهجرية وبذلك 

تصبح النسبة 2.577% .

الذي يعمل  المضارب  الشريك  التفريق بين زكاة  ويجب 

المال  راس  صاحب  والشريك   ، مال  رأس  بدون  بجهده 
بين  العقد  حسب  تكون  المضارب  للشريك  الزكاة  فوعاء 
المال فتكون بعد اضافة راس  اما زكاة صاحب  الشريكين 

المال وللتوضيح 

احدهما  كشريك مضارب  ان يعمل  اتفق شريكان على 
بنسبة نصف الربح والثاني شريك برأسمال مقداره 100الف 
الزكاة  فوعاء  دينار  الف   20 االولى  السنة  ربح  وكان  دينار 

يكون كمايلي : 

-1 زكاة الشريك المضارب =   X  % 2.5           نصف الربح 

                               =    X     10.000  = 250 %   2.5 دينارا 

-2 زكاة الشريك صاحب المال = X%2.5        ) نصف الربح 
+ راس المال ( 

        X     110.000    2.5%=                                  

                                  =  2750 دينارا 

زكاة الشركات المساهمة 
الشركة ككل وليس مال كل شريك على  تجب في مال 
للزكاة ولو كانت  . وهذا يعني خضوع جميع االسهم  حدة 
حصة اي فرد سهما واحدا ولو لم يبلغ حد النصاب ، ويكون 
مقدار الزكاة %2.5 بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض 

التجارة في حال كون الشركة تعمل بنية التجارة . 

ان معظم الشركات في العصر الحالي التقوم بدفع الزكاة 
مالك  على  يجب  وعليه   . االسهم  حصص  من  وحسمها 
نضع  ان  يجب  وهنا   . نفسه  عن  بالتزكية  القيام  االسهم 
امامنا نية صاحب السهم . فاذا كانت نيته بقصد االستفادة 
من ريعها فتضاف ارباح اسهمه الى راسماله ويزكي 2.5% 
ويرى بعض العلماء اخراج العشر من الربح فور قبضه قياسا 

على غلة االرض الزراعية .

تطبيق 
1( في حالة قيام الشركة بالزكاة : 

 % X 2.5 القيمة السوقية X عدد  االسهم
2( في حالة عدم قيام الشركة بالزكاة : 

 أ- اذاكانت نية شراء االسهم بقصد التجارة  
عدد االسهم  X  ) القيمة السوقية  + ربح االسهم (  2.5% 

ب- اذاكانت نية شراء االسهم بقصد االستثمار 
-1  اذا ضم االرباح الى امواله 

 X 2.5%   ربح السهم   X عدد االسهم
االرض  غلة  كزكاة  تعامل   ( امواله  الى  اذالم يضمها   -2

الزراعية( 
 X  10% ربح السهم  X  عدد االسهم  

مثال
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شركة في سوق عمان المالي تعمل بالتجارة ، كان سعر 
السهم دينارواحد لدى االكتتاب وأ صبحت القيمة السوقية 
السهم  ربح  صافي  وكان  دينار.   1.420 العام  نهاية  في 
للسنة االخيرة 160فلس . ويمتلك احد االشخاص الف سهم 

الشركة  قيام  حالة  في  الزكاة  قيمة  تحديد  المطلوب 
بالزكاة بنفسها او عدم القيام بذلك 

الحل
أ – في حالة قيام الشركة بالزكاة بنفسها 

الزكاة تجب في مال الشركة ككل وليس مال كل سهم 
لوحده 

X   2.5% القيمة السوقية  X   عدد االسهم
  % X  1.420    X  2.5         1000

= 35.5 دينار مبلغ الزكاة 
ب- في حالة عدم قيام الشركة بالزكاة 

1 – بقصد التجارة 
X   2.5%   القيمة السوقية + ربح السهم  X   عدد االسهم

  % X  1.420 + 0.160   X  2.5   1000
= 39.5 دينار مبلغ الزكاة  

2- بقصد االستثمار 
اذا ضم االرباح الى امواله 

X   2.5%   ربح السهم   X   عدد االسهم
  % X  0.160   X  2.5         1000

= 4 دنانير 
اذا لم يضمها الى امواله 

X   10%  ربح السهم  X   عدد االسهم
  % X  0.160   X  10         1000

=  16 دينارا

زكاة الشركات الصناعية
الشركات  زكاة  عن  الصناعية  الشركات  زكاة  التختلف 
المال  راس  قيمة  الزكاة  وعاء  الى  اليضم  وانما  التجارية 
المستخدمة واالالت واالدوات والعدد  االراضي  الثابت مثل: 

وكل مايستخدم في عمليات االنتاج .

كيف يتم حساب وعاء زكاة الشركات التي تستخدم 
حسابات موثقة 

من اراد حساب زكاة الشركة اليكتفي بما جاء في الميزانية 
عليها  بنيت  التي  والمعايير  المبادئ  من  التأكد  عليه  بل 

االرقام  ويتم حساب وعاء الزكاة وفق احدى الطريقتين : 

االولى : طريقة راس المال العامل 	 
الثانية : طريقة حقوق الملكية 	 

استخدام 	   ( العامل  المال  راس   : االولــى  الطريقة 
االموال ( 

المتداولة  االصــول  بين  الفرق  هو  العامل  المال  راس 
وااللتزامات المتداولة اخر العام . وتشمل االموال المتداولة 
وتشمل   ... المدة  اخر  وبضاعة  العمالء  وديون  النقدية   :
االلتزامات المتداولة : الدائنون واوراق الدفع والقروض ... 
وهذه الطريقة تتفق مع المفهوم المحاسبي لصافي راس 
المال العامل . كما انها تنطبق مع المفهوم الفقهي لوعاء 

زكاة عروض التجارة .

مثال
شركة مساهمة بدات براسمال 600 الف دينار وبعد مرور 

عام اظهرت الحسابات الميزانية التالية 

البيان دينار دينار البيان دينار دينار

االلتزامات 
المتداولة

الدائنون

حقوق 
الملكية

راس مال
االرباح

243000

600000
50000

243000

650000

893000
========

االصول 
المتداولة

بنوك
مدينون
بضاعة

االصول 
الثابتة

سيارات 
واثاث

استهالك

420000
50000

148000

315000
40000

618.000

275000

893000
========

الحل
      أ-  حسب طريقة راس المال العامل 

 618.000 االصول المتداولة 
يطرح 

 243.000  االلتزامات المتداولة 
375.000 
 يطرح 

40.000   مجموع استهالك 
335000

          X  2.5%  335.000       =   الزكاة المستحقة للسنة الهجرية
8375  = دينارا 

      335.000     = الميالدية   للسنة  المستحقة  الــزكــاة 
X2.577%      =   8633 دينارا

الطريقة الثانية : حقوق الملكية .) مصادر االموال ( 	 
استخدام هذه الطريقة نطرح صافي االصول الثابتة من 
الزكاة  وعاء  لغرض  التعديالت  اجراء  بعد  الملكية  حقوق 
 ، االجهزة   ، االالت   ، السيارات   : الثابتة  االصــول  وتشمل 
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العمارات ، وتشمل حقوق الملكية : راس المال، االرباح 

مثال
وبعد  دينار  الف   600 برأسمال  بدأت  مساهمة  شركة 
مرور عام اظهرت الحسابات الميزانية التالية :)نفس المثال 

السابق(

البيان دينار دينار البيان دينار دينار
االلتزامات 
المتداولة
الدائنون

حقوق 
الملكية

راس مال
االرباح

243000

600000
50000

243000

650000

االصول 
المتداولة

بنوك
مدينون
بضاعة

االصول 
الثابتة

سيارات 
واثاث

استهالك

420000
50000

148000

315000
40000

618.000

275000

893000
========

893000
========

المطلوب تحديد مقدار الزكاة 

الحل
ب- حسب طريقة حقوق الملكية 
  650000           حقوق الملكية 

                          يطرح 
 315.000         االصول الثابتة   335.000

   X   335000    =    الزكاة المستحقة للسنة الهجرية
8375    =        %2.5 دينارا 

   X 335000    =    الزكاة المستحقة للسنة الميالدية
8633    =     %2.577 دينارا 

وعاء  الى  الوصول  بقصد  الحسابات  على  تعديالت  اجراء 
الزكاة 

من اجل الوصول الى وعاء زكاة رؤوس االموال المنقولة 
الحسابات حتى تتفق  باجراء تعديالت على  ان نقوم  علينا 

الحسابات مع مضمون الزكاة .

من اهم هذه الحسابات : 
اوال الذمم المدينة 

في  الزكاة  نصاب  لتقدير  استمرارا  الموضوع  هذا  يعتبر 
الديون  بتقسيم  المحاسبون  اخذ  وقد   . التجارة  عروض 
 . معدومة  وديون  فيها  مشكوك  وديون  جيدة  ديون  الى 
المحاسبية ضمن معايير  السجالت  بتثبيتها في  ويقومون 
مختلفة وذلك الظهار الوضع المالي الحقيقي لتاريخ اعداد 

الميزانية وسبب هذا التقسيم هو : 

* اما استحالة تحصيل الديون 

* او وجود خالفات على مقدار الدين 
وقد اختلف العلماء في كيفية احتساب الذمم المدينة في 

وعاء الزكاة : 
فالرأي االول يقول :

يجب ان ال تحسب الديون ضمن وعاء الزكاة اال اذا حصلت .
 والرأي الثاني يقول : 

الزكاة  وعــاء  ضمن  الجيدة  الــديــون  تحسب  ان  يجب 
باعتبارها حق على الغير يجب تأديته .

والرأي الثالث يقول : 
الزكاة  وعــاء  ضمن  الجيدة  الــديــون  تحسب  ان  يجب 

وتستثنى الديون المعدومة والمشكوك فيها .
اال ان جمهور الفقهاء اتفقوا على معاملة الذمم المدينة 

بالراي الثالث وهو :
الديون الجيدة.......... تضاف الى وعاء الزكاة

الديون المعدومة .......... تستثنى من وعاء الزكاة
الديون الشكوك فبها .......... تستثنى من وعاء الزكاة

الديون  او  فيها  المشكوك  الديون  تحصيل  حالة  وفي 
المعدومة تزكى لعام واحد فقط  .

مثال

البيان دينار البيان دينار

االلتزامات المتداولة
الدائنون
275000 275000

االصول المتداولة
نقدوبنوك
مدينون
بضاعة

ديون مشكوك بها
او معدومة

420000
55000

148000
623000

5000

* يتم تسجيل المدينين بعد استبعاد الديون المشكوك 
فيها وفي هذا المثال  5.000 االف دينار

 = 5.000 ديون مشكوك فيها  55.000 يطرح  المدينون   
50.000 الف دينار تدخل ضمن وعاء الزكاة 

ثانيا الذمم الدائنة
يعتبر الحساب الجاري الدائن في المنشآت الفردية التي 
التملك حسابات منظمة بمثابة راس المال المدفوع وبذلك 

يدخل ضمن وعاء الزكاة . 

المال وال يدخل  الشركات فال يعتبر بديال لراس  اما في 
ضمن وعاء الزكاة باعتباره حق للغير يجب الوفاء به.

الدفع  واوراق   “ الدائنون   “ الدائنة  الذمم  وتشمل 
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المشكوك  الديون  ومخصصات  االجل  صغيرة  والقروض 
االخــرى  الدائنة  واالرصـــدة  الضرائب  ومخصصات  فيها 
وجميعها تخصم من وعاء الزكاة الن هذا الدين حق للغير 

ويجب الوفاء به .

ثالثا  بضاعة اخر المدة 
العام  نهاية  في  الشركة   لدى  الموجودة  البضاعة  هي 
سعر  اساس  على  قوائم  في  ووضعها  جردها  يتم  والتي 

التكلفة. 

االولى  السنة  المدة خالل  نهاية  في  الشركات  بضاعة   – أ 
من انشائها .

به  تباع  الذي  السعر  اساس  على  الشركات  هذه  تعامل 
سعر  على  وليس  الزكاة  حلول  يوم  السوق  في  السلعة 
التكلفة سواء كانت اكثراو اقل فيضاف او يحسم الفرق من 

تكلفة بضاعة اخر المدة في كشف وعاء الزكاة 

مثال
البيان دينار دينار البيان دينار دينار

االلتزامات 
المتداولة
دائنون

حقوق 
الملكية

راس مال
ارباح

243000

600000
50000

243000

650000

االصول 
المتداولة
نقدوبنوك
مدينون

بضاعة اخر 
مدة

االصول 
الثابتة
سيارات

اثاث
استهالك

420000
50000

148000

200000
115000
40000

618.000

275000

893000
=======

893000
========

السابقة  للسنة  المدة  نهاية  في  الشركات  بضاعة  ب- 
والسنة التي سبقتها .

سعر  و  التكلفة  سعر  اســاس  على  بالبضاعة  نتعامل 
التكلفة وسعر  السابقة مقارنة مع سعر  السنة  السوق في 
السوق في السنة التي سبقتها وذلك لتحديد المبلغ الواجب 

تسجيله ضمن كشف وعاء الزكاة .

الهام  وتوضيحه بشكل اللبس فيه  االمر  ولتبسيط هذا 
اقدم هذين المثالين االول باالضافة والثاني بالحسم  

مثال بالحسم
نهاية  في  السوقية  بالقيمة  تقدر  المدة  اخر  بضاعة   -1

العام .ويتم تسوية فرق السعر من اجل وعاء الزكاة 

كمايلي :

الفرق سعر السوق سعر التكلفة 
30000 150000 120000

22000 170000 148000 البضاعة في 
31/12/2015

8000 فرق السعر 

يكون وعاء الزكاة = -148000 8000 = 140000

مثال باالضافة 
2- ولو فرضنا في نفس هذا المثال ان سعر السوق في 
نهاية 2014 كان 140 الف دينار فتكون البضاعة في الوعاء

الفرق سعر السوق سعر التكلفة 

20000 140000 120000 البضاعة في 
31/12/2014

22000 170000 148000 البضاعة في 
31/12/2015

2000 فرق السعر 

 150.000   =  2000  +  148000  = الزكاة  وهنا يكون وعاء 
دينار

ج- بضاعة اخر المدة لدى الشركات الصناعية 

هناك فروقات مختلفة في التعامل في كشف وعاء الزكاة 
وتكلفة  االنتاج  في  الداخلة  االولية  المواد  تكلفة  بسبب 
معظم  بين  اتفاق  شبه  وهناك   . للمنتج  العاملة  االيــدي 

الفقهاء على هذا االمر :

على  تعامل  الصنع  التامة  الصناعية  المنتجات   : االول 
اساس سعر المواد الخام. 

التشغيل ومايدخل فيها من  المنتجات تحت   1- : الثاني 
مواد تعامل على اساس القيمة السوقية. 

 -2 المواد الخام تعامل على اساس القيمة السوقية.

البيان يتضح ان البضاعة الجاهزة هي الوحيدة  من هذا 
التي تعامل على اساس تكلفة المواد وليس سعر السوق. 

بادراج  دورالعلم  تقوم  لو  حبذا   ، الزكاة  الهمية  نظرا 
زكاة  وخاصة  التربوية  المناهج  ضمن  الزكاة  محاسبة 
بهذا  االحاطة  العلم  طلبة  يستطيع  حتى  التجارة  عروض 
الركن بشكل صحيح وكامل وحتى يتمكن اصحاب الثروات 
من تحديد الزكاة المفروضة عليهم وانفاقها في مصارفها 

المحددة. 

الزكاة هي حق ثابت على جميع االفراد واليسقط بالتقادم 
ومضي السنين وتعد دينا على تركة الميت كبقية الديون 
االخرى و قد اجمع عدد من االئمة على ضرورة اخراجها ولو 
لم يوص بها الميت عمال بالحديث النبوي الشريف “ دين 

اهلل احق بالقضاء “ 



محاسبــــة

العدد 121-122 نيسان 2019

جمعية المحاسبين  القانونيين األردنيين
26

المشكلة بدأنا نالحظها جيدا في السنوات العشر االخيرة 
عندمــا ازداد الطلــب علــى تخصص المحاسبــــة بشكــــل 
كبيــــر و أصبحنــا نرى تخريــج مئات الطلبة فــي كل فصل 
مــن كل جامعة االمر الذي ادى الى وجــود اعداد كبيرة من 
المحاســبين الجدد عاطلين عن العمل . و المشــكلة االكبر 
هي ان هؤالء تخرجوا من جامعاتهم بمعلومات ضعيفة جدا 
عن تخصصهم االمر الذي جعل الحصول على محاســب جيد 
للعمل في احدى الشــركات مســألة صعبة و انا اعرض لكم 
تجربتي الشــخصية فقد قابلت مرة اكثر من خمســة عشــر 
طالــب وظيفــة و كنت اســألهم عن معنى مجمــل الربح و 
كلفة البضاعة المباعة و لكن لالسف كانت اجابات الغالبية 
خاطئة و في مرة اخرى كنت اسأل عن قيد المبيعات اآلجلة 
لمجموعــة أخــرى مــن المتقدمين لوظيفة فلــم يجب احد 
منهــم اال فتــاة واحــدة و كان تخصصها العلــوم المالية و 

المصرفية .

اريد ان نتوقف و نسأل انفسنا من المسؤول هنا فنحن ال 
نتحدث عن حالة شــخص و انما نتحدث عن مجموعة كبيرة 
مــن الخريجين و لــو كان الموضوع لحالــة واحدة لحملناها 
المســؤولية ، كما اننا ال يمكن ان نقبل بأي حال باالستمرار 
على هذا الحال ففيه اذية لمصالح الشــركات و حتى خزينة 
الدولة و اقتصاد الوطن و ال اريد ان اشرح مهمة المحاسب 
و مــدى تأثيرهــا على ما اشــرت ألنــي اعتقد انهــا واضحة 

للقاصي و الداني .

انــا اتحدث هنا و ال اريد ان يفهم مــن كالمي انني اوجه 
االتهام الى اساتذة الجامعات بالتقصير فبالعكس كلنا نعرف 
اكثرهم باالســم و هم اكاديميين معتبرين و قامات عالية 
وخبــراء لهم مؤلفات في هذا العلم يشــهد لهم القاصي و 
الداني و لكن اعتقد ان السبب االساسي هو الضغط الشديد 
على هــذا التخصــص الذي ادى الــى امتالء شــعب الطالب 
في هــذا التخصص بأعــداد كبيرة اثرت عليهــم كمتلقين 
للعلم من دون وجــود بدائل لدى الجامعات حيث ان بعض 
المحاضــرات تعطــى في المدرجات و القاعــات الكبرى التي 
تتسع لعدد ال يقل عن مئة شخص مما يجعل من المستحيل 

مخرجات التعليم الجامعي  .. 
سأبدأ مقالي هذا بقصة حدثت معي حقيقة حيث كنت 
اراجع حسابات احد الشركات الكبيرة و طلب مني المدير 
لبعض  مقابالت  احضر  حتى  االنتظار  للشركة  المالي 
المحاسبين الذين تقدموا بطلبات توظيف لدى الشركة 
فسألته ان كان يرغب بأن اقوم باختبار الطالب ببعض 
االسئلة فقال لي ال ، اريدك ان تشاهد و حسب ، و عندما 
عليها  مكتوب  ورقة  يعطيه  االشخاص  احد  يدخل  كان 
او خمس خانات و يطلب  اربع  ارقام مكونة من  بضعة 
منه تفقيط هذه االرقام اي كتابتها باالحرف ، دخل حوالي 
خمسة اشخاص اال ان واحد منهم لم يستطع كتابة هذه 
البكالوريوس  انهوا مرحلة  ان هؤالء  المشكلة   ، االرقام 
في المحاسبة بتقدير ال يقل عن جيد ، سأتوقف هنا مع 
هذه المأساة و سأطلب منك تجاوز هذه القصة الحقيقية 
، ان كنا نعاني في السوق بوفرة  و االنتباه الى ما يلي 
ترافق  التي  البطالة  بالتالي  و  الجدد  المحاسبين  بعدد 
هذا التخصص و التي ستطال ايضا المحاسبين القدامى 
ألن فرصهم بإيجاد عمل جديد باتت محدودة فإن علينا 
االنتباه ايضا الى نوعية التعليم الذي تلقاه المحاسبين 
الذين تخرجوا حديثا و انا اتحدث هنا عن اشخاص انهوا 
احد  في  المنتظمة  الجامعية  الدراسة  من  سنوات  اربع 

الجامعات المحلية .

 عبداالله صباح /  محاسب قانوني  

مخرجات تعليم المحاسبة الجامعي
و حاجات السوق االردني 
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تــرك المجال لالســئلة و االستفســارات فــي المحاضرة مع 
غياب تام ألي انشــطة عملية تساهم في تدعيم هذا العلم 
بالتجربــة . وكما يقــال مصائب قوم عند قــوم فوائد فقد 
ازدهرت في المملكة الــدورات التدريبية التي تدعي تأهيل 
المحاسب للعمل و تقدم المزيد من المعلومات االكاديمية 
بالغالب دون االســهاب في التطبيقات العملية للمحاسبين 
فــي الكثير مــن الدورات مما يــؤدي في النهايــة الى عدم 

الحصول على الفائدة المرجوة منها . 

- التعليم المرتبط بالتدريب 

ان افضــل االدوات التــي يمكننــا من خاللها رفع ســوية 
المحاسبين الجدد هو بربط التعليم بالتطبيق العملي وايجاد 
الوســائل الالزمة لذلك فــي الجامعات نفســها اوال اما من 
خالل استحداث مواد جديدة متخصصة في التطبيق العملي 
او بعقــد البرامج و الورش التدريبية داخل الجامعات و الزام 
الطلبــة بالمشــاركة فيها كمتطلب للحصــول على المؤهل 
العلمــي و ينبغي ان تركز هذه المــواد او البرامج او الورش 
على التطبيق العملي باســتخدام برامج الحاسوب وتسجيل 
العمليــات الماليــة علــى الدفاتر و تشــتمل علــى فواتير و 

سندات يتم تم تنظيم العمليات المالية من واقعها 

- %75 من المحاسبة العملية بسيطة جدا 

لونظرنــا الــى العمليــات المالية التــي تقوم بهــا اغلب 
الشــركات و المؤسســات لوجدنا انها حركات بســيطة جدا 
في الغالب و هي اساســا ترتكز الى ما تعلمه المحاسب في 
المســتوى االول من مادة المحاسبة و هنا اعتقد ان التركيز 
بشــكل كبير على هــذه المادة و رفع عالمــة النجاح فيها و 
جعلهــا جــزء من امتحــان اي مادة تخصص اخرى ســيجعل 
خريجين المحاســبة يتقنونها بشــكل كبير ممــا يؤدي الى 

ارتفاع كبير في معلوماتهم المحاسبية .

- التدريب ثم التدريب ثم التدريب 

الكثير من الجامعات تطلب من طلبتها التدرب في قســم 
المحاســبة لدى احدى الشركات او مكاتب تدقيق الحسابات 
لمــدة ثالثة شــهور وتطلب منهــم كتاب من تلــك الجهة 
بأنهــم انهوا مدة هــذا التدريب و تقييمهم فيــه ، االجراء 
يبــدو ظاهريا ممتاز و لكن عند التطبيق الفعلي نرى بعض 
القصور في هذه الخطة النها تبدو للشــركات مجرد متطلب 
للطالــب النهاء دراســته الجامعية و ال يحصــل الطلبة عادة 
على اي اهتمام و باختصار شديد يكون همهم الوحيد انهاء 

هذه الفترة للحصول على درجتهم العلمية .

فكــرة تدريــب الطالب قبل التخرج كانــت و ال تزال فكرة 
مميزة اال ان بعض التعديالت عليها ســتجعل الفائدة منها 
كبيرة جدا بدًأ من اختيار الشــركات المناسبة و افضل دائما 
التركيز علــى مكاتب تدقيق الحســابات و مكاتب الخدمات 
المحاسبية و اجد ان تقوم الجامعات بعمل اتفاقيات تعاون 
مع بعــض هذه المكاتــب لتدريب عدد معيــن من طلبتها 
خــالل العــام الدراســي و تقوم هي بترشــيح اســماء هؤالء 
الطلبــة لتلــك المكاتب و الشــركات و ان تشــتمل اتفاقية 
التعاون على المحاور التي ترغب الجامعة في تعزيز معارف 

طلبتها فيها .

و التركيز دائما للطلبة على ان هذا البرنامج هدفه الرئيس 
ليس استكماالً لمتطلبات تخرجك من الجامعة و انما الهدف 
منه ان تتعرف على واجباتك في وظيفة المستقبل و ان هذا 
التدريــب هو الخطوة االولى فــي حياتك العملية بحيث يتم 
دفع الطالب للتفكير خارج االطار االكاديمي و البدأ بالتعامل 

مع المحاسبة كمهنة مستقبل و ليس كعلم فقط  .

- سوق العمل و التحديات 

تعمل في االردن عشــرات االف الشــركات و المؤسســات 
و هــي تتنــوع بين منشــآت صغيرة و متوســطة بالغالب و 
شــركات كبرى و كلها بدون اســتثناء ال تستغني عن اعمال 
المحاســبة و لكن نســبة كبيرة من هذه الشــركات تعتمد 
بشــكل اساسي على مكاتب محاســبية في اعداد حساباتها 
من دون ان يكون لديها موظف محاســب هربا من الكلفة 
التي قد يرتبها تعيين محاســب بــدوام كامل لديها ، هذه 
الثقافــة الســائدة في المجتمــع و نظرته للمحاســبة بأنها 
وظيفــة ثانويــة هي مــا يزيد نســب البطالة فــي صفوف 
المحاســبين تحديــدا ، ان ايجــاد حل لهــذه المعضلة يبدأ 
اوال بالتوعية المباشــرة من خالل عقــد اللقاءات و الندوات 
التثقيفيــة بأهميــة دور المحاســب في الشــركات حيث ان 
هذه والمهمــة يجب ان يتبناها جميــع العاملين في قطاع 
المحاســبة خدمة لزمالئهم العاطليــن عن العمل ، ان عدم 
توفر فرص عمل للمحاســبين الجدد باالخص يتطلب منهم 
ان ال يتوقفــوا و يبدأوا بالبحث عن فــرص عمل في مجال 
آخر فدومًا الحل موجود و الفرصة موجودة عليهم ان يبدأو 
بالبحث عن التدريب اذا لم يجدوا الوظيفة فالتدريب يعني 
خبرة و انا اقرأ يوميا اعالنات تطلب محاسبين في الصحف و 
وسائل التواصل و المواقع االلكترونية هذا يعني ان الفرصة 

موجودة و يتطلب اغتنامها السعي الجاد و العمل عليها .
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المحور االول : تعريف الشخص ذو العالقة وطبيعة الحالة 	 
وطبيعة االرتباط ومن ينطبق عليه مفهوم الشخص  ذو 

العالقة . 

المترتبة على 	  واالثار  الضريبية  التبعات   : الثاني  المحور 
وجود شخص ذو عالقة  مع شخص اخر و طرح بعض من 

االمثلة . 

ضريبة 	  قانون  من   2 رقم  للمادة  طبقا   : االول  المحور 
الدخل رقم 18 لسنة 2018 المعدل للقانون رقم 34 لسنة 
2014 والتي عرفت الشخص ذو العالقة على النحو االتي  : 

ينطبق  / ال طبيعة العالقة / االرتباط الحالة 
ينطبق 

شخص طبيعي مع 
شخص طبيعي 

اذا كان زوجًا او ذا قرابه حتى 
الدرجة االولى 

شخص ذو 
عالقة 

شخص طبيعي مع 
شخص اعتباري 

اذا امتلك الشخص الطبيعي 
هو او اي من اقاربه حتى 

الدرجة الثانية نسبة تتجاوز 
50% من راسمال ذلك 

الشخص االعتباري 

شخص ذو 
عالقة 

شخص اعتباري مع 
شخص اعتباري 

اذا امتلك نسبة تتجاوز %50 
من راسمال ذلك الشخص 

االعتباري  
شخص ذو 

عالقة 

شخص اعتباري مع 
شخص اعتباري 

اذا امتلك حق السيطرة في 
اتخاذ القرارات 

شخص ذو 
عالقة 

واالبن  واالم  االب   : االولى  الدرجة  من  بالقرابة  والمقصود 
والحفيد  والجدة  الجد   : الثانية  الدرجة  والقرابة من  والبنت 

والحفيدة واالخ واالخت.

على  المترتبة  واالثار  الضريبية  التبعات   : الثاني   المحور 
لها  يكون  سوف  اخر  شخص  مع  عالقة   ذو  شخص  وجود 

عالقة  بما يلي  : 

قانون 	  من   6 رقم  للمادة  طبقا  المصاريف  تنزيل  بقبول 
بالفوائد  والمتعلقة   2018 لسنة   18 رقم  الدخل  ضريبة 
المدينة او ارباح المرابحة المدفوعة او المستحقة بحيث ال 
يتجاوز مبلغ الفائدة او المرابحة الجائز تنزيله بنسبة ثالثة 
الى واحد )3 : 1 (  الجمالي الدين الى رأس المال المدفوع 
او  تنزيل  يجوز  وال  اكبر  ايهما  الملكية  او متوسط حقوق 
تدوير ما زاد من الفائدة او المرابحة عن الحد المسموح 
المرابحة  او  الفوائد  فيها  بما  الضريبية  الفترة  في  به 

المرسملة على االصول .

وهنا نوضح ما ورد اعاله بالمثال التالي  : 

شركة أ  تمتلك اكثر من %50 من راسمال شركة ب وتبين 
خالل عام 2019 أن هناك عملية اقتراض بينهما بلغت قيمة 
الدين او القرض مليون دينار وانه استحق فائدة مدينة على 
القرض بقيمة 100 الف دينار فاذا علمت ان متوسط حقوق 
راس  وان  دينار  الف   200 يبلغ  المقترضه  للشركة  الملكية 

المال المدفوع 50 الف دينار .

المطلوب : بيان امكانية قبول تنزيل مصروف الفائدة 
البالغ 100 الف دينار  

تطبيق  يتم  هنا  عالقة  ذوي  اشخاص  انهم  بما   : الحل 
ان  وحيث  ضريبيا  المقبولة  الفائدة  مقدار  لبيان  المعادلة 
الدين  مقدار  بذلك  يكون  اكبر  الملكية  حقوق  متوسط 
المسموح به ضريبيا = 200,000 × 3 = 600,000 دينار وبذلك 

تكون الفائدة المقبولة ضريبيا = 

المعدل   2018 لسنة   38 رقم  الجديد  الدخل  على  الضريبة  قانون  جاء 
للقانون رقم 34 لسنة 2014 والذي بدء العمل به اعتبارا من 2019/1/1 والذي 

اشتمل على وجود تعريف جديد متعلق بالشخص ذو العالقة وجاء هذا التعريف 

ليرتب على من ينطبق عليه  هذا التعريف تبعات قانونية واثار ضريبية وسوف 

نتناول في هذا المقال المحاور التالية : 

د. عمر عبداهلل بني ارشيد /  محاسب قانوني  

الشخص ذو العالقة  ...
واالثار الضريبية طبقًا لقانون ضريبة الدخل الجديد  
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الفائدة المقبولة 
ضريبيا = 

الدين المسموح به 
ضريبيا 

 × الفائدة 
المدينة لعام 

 2019
الدين الفعلي لعام 

 2019
الفائدة المقبولة 

 × 100,000 600,000 ضريبيا = 

 1,000,000

= %60 × 100,000 = 60,000 دينار  

 2019 لعام  ضريبيا  المقبولة  الفائدة  مقدار  يكون  اذا 
غير  مصروف  دينار   40,000 البالغ  والفرق  دينار   60,000  =

مقبول وال يجوز كذلك تدويره للعام القادم . 

2 - ايضا من التبعات القانونية والضريبية على االشخاص 
ذوي العالقة ما جاء بالمادة رقم 20  ) الفقرات د، ه ، (   من 
قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 والتي نصت على : 

 د. لغايات المعامالت الجارية بين األشخاص المعنيين من 
أي شرط  كان  إذا  مما  بالتحقق  الدائرة  تقوم  العالقة،  ذوي 
مختلفا  ترتيب  أو  اتفاق  أو  معاملة  أي  ضمن  وارد  حكم  أو 
عن الشروط واألحكام والتي كان من الممكن االتفاق عليها 
كما لو كان األطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل 
والضريبة لألشخاص ذوي العالقة ليعكس أي فرق في السعر 
بين ما تم استيفاؤه بين األشخاص المعنيين وبين ما يتم 

استيفاؤه بين األطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية وفقا 
للمعايير الدولية.

المادة،  هذه  من  )د(  الفقرة  في  ورد  مما  الرغم  و.على 
التي لم تجر  الوهمية  أو  المعامالت المصطنعة  يتم تجاهل 
ألغراض نشاط األعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة 
المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا 
التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  تجنب  اتفاقات  أو  القانون 
الضريبة  تقدير  ويتم  الدولية،  االتفاقيات  أو  الضرائب  من 

كأن لم تكن تلك المعاملة.

يتضح مما ورد اعاله بموجب المادة 20 والفقرات المشار 
معامالت  هو  المادة  عنوان  ان  حيث  المادة  ذات  من  اليها 
عمليات  اي  ان  الضريبة  تخفيض  بقصد  الوهمية  التصرف 
تجارية او اي اتفاقيات اجريت لتخفيض ضريبة او نقل عبء 
المعامالت وكأنها لم تكن  الرجوع عن تلك  ضريبي يمكن 
وال يعتد باي منها وتعتبر معاملة تصرف وهمية او مصطنعة 

وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف وكأنها لم تكن . 

التي تجري بين  التعامالت  التاكد من  ونتيجة لذلك يجب 
االشخاص ذوي العالقة بان تكون كما لو تجرى بين اطراف 
مستقلة وبدون اي تخفيض لالسعار او خالفه بهدف تخفيض 

الضريبة او نقل عبء ضريبي من شخص الخر . 
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ال  تعليمات  او  انظمة  اصدار  في  للحكومة  بالسماح  او 
تتفق مع نصوص الدستور او ال تنسجم مع اخالقيات العمل 
التزام  وعدم  الناس  بحقوق  المساس  الى  ادى  والمهنة 
الحيادية في ذاك التطبيق والتي تشكل بالمحصلة النهائية 
ظاهرة خطيرة تساهم في ارتفاع وتيرة االحتقان والغضب 
الذي  هو  وهذا  بالوطن,  المواطن  عالقة  تفكيك  والنتيجة 

عواقبه وخيمة على مجتمعنا وبلدنا.

ان متابعة حثيثة للقطاعات المختلفة لبحث هذا الموضوع 
قد يتطلب عماًل ودراسة دؤوبة وعميقة للوصول الى النتائج 
المرجوة من ذلك, رغم اهمية التصدي لهذه الظاهرة التي 
تقع على عاتق الحكومة اوالً ودائمًا وعلى باقي مؤسسات 
المجتمع المدني التي تعتبر الرقيب والشريك للحكومة في 

صياغة االطار المؤسسي للدولة التي نريد.

بمقالتي  ــاول  ــن ات ان  هنا  اود  اعـــاله  السياق  ضمن 
وان  الضرائب  مجال  فــي  االخالقية  الممارسات  هــذه 
في  )الــمــقــدريــن(  )المدققين(  ممارسات  عــن  اتــحــدث 
ضريبة  او  الدخل  ضريبة  دائــرة  لدى  مواقعهم  مختلف 
عملهم  يمارسون  الذين  الخصوص  وجه  على  المبيعات 
في  تساهم  قــد  التي  ــم  االه الــدائــرة  تعتبر  دائـــرة   فــي 
المواطن  بين  خاصة  نعيشها  التي  الثقة  ازمة  معالجة   
والحكومة التي اصبحت اليوم في حدودها الدنيا وفي اسوء 
من  فعلته  ما  السياسية  النخب  فعلت  ان  بعد  مستوياتها, 
ممارسات يومية غيبت العدالة وضاعفت من االعتداء على 
الكريمة,  والحياة  الحرية  في  االساسية  المواطنين  حقوق 
سواء كان ذلك يتعلق بالوظيفة او التعليم او توزيع الثروة 
التي  الضريبية  منها  خاصة  تشريعات  وفــرض   سن  عبر 
)111( من الدستور حول ضرورة  خالفت ما ورد في المادة 

وحاجة  الدفع  على  المكلفين  لمقدرة  الضرائب  مراعاة 
الخزينة للمال.

في السنوات العشر االخيرة لم يعد مقدر الضريبة او ادارته 
حياديان في الممارسة, خاصة بين ما تحتاجه الخزينة من 
مال وما يتوجب على المواطن دفعه من مال حسب مقدرته 
ادخلت  عندما  المتعاقبة  الحكومات  اخطأت  فابتداًء  ودخله 
على القانون ضريبة القطاعات من جهة وفي التوسع في 
فرضها  يجوز  ال  قطاعات  على  المقطوعة  الضريبة  فرض 
عليها من جهة اخرى في سابقة خطيرة افرغت القانون من 
مضمونه كقانون للضريبة على الدخل الذي يجنيه المكلف 

خالل سنة مالية.

مباشرة  غير  ضرائب  و  مباشرة  ضرائب  نوعان  الضرائب 
الضريبة  هي  المباشرة  الضرائب  ان  ذلك  في  والمقصود 
على االرباح التي يجنيها المكلفين دون النظر الى أوضاعهم 
القانونية من طبيعية او اعتبارية اما الضرائب غير المباشرة 
من  لكن  ايضًا  المواطنون  يدفعها  التي  الضرائب  فهي 
خالل استهالكهم اليومي لدخولهم, من هنا جاءت النظرية 
الضريبية للتحدث عن اهداف ضريبة الدخل األساسية بانها 
الدخل بين  الفجوة في  الثروة, تضييق  )اعادة توزيع  ثالث 
وطنية  استثمارات  الى  المستثمرين  توجيه  المواطنين, 
التجارة  ميزان  توازن  في  وتساعد  النمو  نسبة  من  تعزز 
هذه  عن  الدخل  ضريبة  تخفيض  خالل  من  والمدفوعات 

االستثمارات التي بحاجتها األردن .

انسجم قانون ضريبة الدخل خالل السنوات الماضية من 
ما  مراعاة  في   1995/12/31 حتى  و  األردنية  الدولة  عمر 
ذكر اذ ان الشرائح االولى والنسب الضريبية عليها كانت ال 

اظهرت السنوات الماضية سلوكيات طارئة وغريبة عن مجتمعنا سواء كانت 
هذه الممارسات تتعلق بممارسات مهنية صادرة عن مهنيين ) كاالطباء, المحاميين, 
المحاسبين القانونيين  والمهندسين...الخ(, او كانت ذات عالقة بممارسات الحرفيين 
ذوي العالقة بالصيانة المنزلية او غيرها من خدمة اخرى كخدمة السيارات مثاًل, او كان 
ذلك متعلق باعمال البناء من مقاوليين او مقاوليين فرعيين كالبليطة والكهربائيين 
او بنائي الحجر...الخ او كان ذلك يتعلق بممارسات ابناء الوظيفة العامة سواء كانت 
الوحدات  او  الناس  بغالبية  الواسع  المساس  ذات  بالوزارات  العاملين  ممارسات 
القانون بما ال يتفق  الموظفين حيث ظهر ذلك بتطويع نصوص  اداء  او  المستقلة 

مع العدالة,

 محمد البشير /  محاسب قانوني  

اخالقيات العمل والمهنة / الضريبة نموذجًا

قوانين و تعليمات
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تميز بين القطاعات وكانت تتوقف النسب التصاعدية على 
 )45%( عند  الطبيعيين  واألشخاص   )38%( بنسبة  الصناعة 

وعند نسبة )%55( على البنوك ... الخ 

خالل  المتخذة  الضريبية  القرارات  بعض  يلي  فيما 
مسوغ  دون  المكلفين  بعض  على  الماضية  السنوات 

قانوني .
- شركة تحت التصفية يستحق لها مردودات ضريبة مبيعات 
مدفوعة من قبلها على مشترياتها, الشركة لم تمارس 
إعادة  الضريبة  دائــرة  من  المصفي  طلب  حيث  العمل 
الرصيد )األمانة( لدى الدائرة, ورغم ان معاملة الرد مرت 
المختصة  األقسام  وإجازات  القانونية  اإلجراءات   بكامل 
كانت  المفاجأة  ان  اال  برده,  للمدير  ونسبت  المبلغ  برد 
من قبل المدير المختص بمصادرة المبلغ خالف ألحكام 
المادة )7( من تعليمات رقم )9( لسنة 2010 )تعليمات رد 

الضريبة(.

البناء  حديد  صناعة  غاياتها  المسؤولية  محدودة  شركة   -
البضاعة  قيمة  ودفعت  اولية  كمادة  بلت  حديد  اشترت 
عن  البائع  وتخلف  عليها  المستحقة  المبيعات  وضريبة 
بتحميل  الدائرة  قامت  المبيعات  ضريبة  امانات  توريد 
وبذات  القانوني  والتعويض  والغرامات  الضريبة  البائع 
الحديد(  )مصنع  المشتري  تحميل  الدائرة  قررت  الوقت 
خالفًا  الضريبة  ومثلي  والغرامات  المستحقة  بالضريبة 

لنص المادة )28( من قانون ضريبة المبيعات. 

قرض  اقساط  عليها  استحق  عامة  مساهمة  شركة   -
قامت  السيولة  توفر  ولعدم  العقار  تراجع سوق  وبسبب 
على  للحصول  التنفيذي  بالرئيس  باالستعانة  الشركة 
القيمة  بنفس  عقارًا  تمليكه  مقابل  المطلوب  المبلغ 
قاباًل لالسترجاع حيث تم قيد قيمة القرض على الرئيس 
وفي  الشركة  على  القرض  ذلك  بعد  وعكست  التنفيذي 
على حساب  الشركة  بحسابات  المبلغ  وقيد  البنك  دفاتر 
إعادة  التنفيذي مع حق  للرئيس  ارض  بيع  البنك مقابل 
للرئيس  القرض قيدت  الشراء, وقد تحققت فوائد على 
التنفيذي في دفاتر الشركة وعكست على حساب الفوائد 
حساب  وفي  صفرًا,  رصيده  ليصبح  ولصالحه  والعموالت 
الرئيس التنفيذي لدى البنك قيدت عليه اقساط القرض 
على  قيدها  بعد  الوقت  ذات  في  له  وعكست  والفوائد 

الشركة المساهمة العامة المدينة للبنك.

خدمة  الفوائد  هذه  اعتبرت  المبيعات  ضريبة  ــرة  دائ
المثلين  وغرامة  ضريبة  فرض  تم  حيث  للضريبة  خاضعة 

حيث وصلت الى حدود مليون دينار.

 )500( بواقع  مالية  غرامة  بفرض  الضريبة  دائرة  قامت   -
تقديمها  لعدم  التصفية  الشركات/تحت  على  دينار 

قانوني,  مسوغ  بدون  سنوي  ضريبة  واقــرار  ميزانيات 
بيانات  تعد  وال  اموال  لديها  يوجد  ال  اغلبها  ان  خاصة 
مالية )ميزانيات( وهي غير ملزمة حسب قانون الشركات 
باصدارها  الشركات  مراقبة  عن  الصادرة  التعليمات  او 
لعدم  الغرامة  هذه  من   )25%( ب  تطالب  الدائرة  واليوم 
اجتهاد  حسب  بالكامل  تعفى  حتى  ضريبي  اصل  وجود 

الدائرة !؟

“ميزانيات”  ارفاق  لعدم  غرامات  بفرض  الدائرة  قامت   -
موقعها  خالل  من  لها  المقدم  الملف  في  مالية  بيانات 
االلكتروني, حيث تم االشارة الى وجود بيانات مالية ضمن 
بيانات االقرار الضريبي اال ان ضعف برنامج التنزيل لدى 
الدائرة حال دون وصول الميزانية الى الموظف المعني, 
من  تفهم  من  هناك  االصــول  حسب  االعتراض  وعند 
اية  رفض  من  ومنهم  الغرامة  وشطب  ذلك  الموظفين 
بينة مقدمة الثبات تقديمها, واّصر بعض مدققي الدائرة 
على ضرورة تسديد )%25( من الغرامة, علمًا ان المكلف 
)المستشار  الخدمة  تقديم  في  والوسيط  مذنب  غير 
نظام  هو  المذنب  وإن  مذنب,  غير  للمكلف   ) الضريبي 
الدائرة المستخدم على شبكة االنترنت في هذه الحالة . 

أمثلة وحاالت واقعية تساهم بشكل او باخر في تضخيم 
من  وتجعل  االردنية,  الدولة  منها  تعاني  التي  الثقة  ازمة 
تطبيق  في  محايدًا  وسيطًا  وليس  جباية  دائــرة  الدائرة 
القاضي  لنا ويعّلمنا ان  العام يقول  النظام  اذ ان  القانون, 
في السلطة القضائية والموظف في السلطة التنفيذية هما 
مطبقان لنصوص قانون سّنته السلطة التشريعية, لمصلحة 
الدولة االردنية وان تطويع النصوص القانونية من قبلهما 
تغول  الطرفين دون  لمصالح  مراعاة  ان تكون فيها  يجب 
او تسويف او إهدار لحقوق الطرفين وعندما يلتبس النص 
فالنظام العام يستوجب ان يكون االنتصار لصالح الشخص 
الطبيعي في تفسير النص باعتبار ان القانون معني بحماية 
الشخص الطبيعي اوالً ودائمًا وبما ال يلحق ضررًا جسيمًا في 
وجه  على  الخزينة  وحقوق  عام  بشكل  المعنوي  الشخص 

الخصوص.

النصوص  تفسير  في  والتعسف  االشخاص  ممارسات  ان 
غير  ممارسة  قانوني  اسناد  ودون  المكلفين  حساب  على 
المواطن  بين  الثقة  جسور  بناء  في  تساعد  وال  اخالقية 
العتيد  مجلسنا  وان  كثيرًا  اليوم  نحتاحها  التي  والحكومة 
)مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين( مطلوب منه 
تهدد  اصبحت  التي  الثقة  فجوة  تضيق  في  رئيسيًا  دورًا 

مهنتنا ومجتمعنا على حٍد سواء.

واهلل من وراء القصد.

قوانين و تعليمات
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المركزي  والبنك  والشركات  والمبيعات  الدخل  قوانين ضريبة  إن 
قد  بهم,   المتعلقة  والتعليمات  المالية  األوراق  وهيئة  ــي  األردن
أعطت القوه القانونية لهذه المعايير, حيث إختارت اإلنضواء  تحت 
مظله هذه المعايير, من ناحية الزام الشركات والبنوك وغيرها من 
المؤسسات باعتماد هذه المعايير عند إعداد و إصدار بياناتها المالية, 
ان االشكالية التي تطرق أبوابها ابتداءًا من عامي 2018 و 2019 على 

وجه الخصوص، تتلخص فيما يلي: 
1.تطبيق IFRS 9 األدوات المالية: وهو يمس بالمقام األول البنوك 
والمؤسسات المالية,حيث ان هذا المعيار ألزم البنوك و إعتبارا من 
تحصيلها  المشكوك في  الديون  باحتساب مخصصات   ,2018/1/1
بالضروره  وليس  المتوقعة  االئتمانية  المخصصات  أساس  على 
الفعليه. حيث أن البنوك لن تنتظر حدوث تأخير في سداد األقساط 
وإنما  مخصصات  بأخذ  تبدأ  حتى  المثال,  سبيل  لعمالئها,على 
للخسائر  بتكوين مخصصات  استباقية  و بطريقة  البنوك  ستقوم 
المختلفه,  اإلقراضية  محافظها  أنواع  لجميع  المتوقعة  االئتمانية 
ضمن منهجيات علمية وأساليب تنبؤ تعتمد على متغيرات االقتصاد 
األردني  المركزي  البنك  لتعليمات  ممتثله  المخاطر,  وإدارة  الكلي 
لتطبيقات  تمتثل  بدورها  والتي  مؤخرا,  أصدرها  التي  الجديدة 
ليتم عكسها  اإلئتمان  الجديد لمخاطر  الجديد واإلحتساب  المعيار 

في البيانات الماليه للبنوك بالنهايه.
إن التحدي هنا يكمن في عدم وجود تعليمات ضريبة دخل جديدة, 
تنظم قبول و من ناحيه ضريبيه, ألرصدة المخصصات المعدلة كما 
بهذا  الجديدة  المخصصات  بين  بالفرق  المتمثل  و   ,2018/1/1 في 
مئات  بلغت  والتي   ,2017/12/31 في  كما  والمخصصات  التاريخ 
بها  للبنوك  المدورة  األرباح  تنزيل  تم  والتي  الدنانير,  الماليين من 
خالل عام 2018 الحالي. فهل الضريبة ستقبل هذا التنزيل وتعتبره 
فيما  خصوصا  ضريبيا؟  المقبولة  المصاريف  و  المخصصات  ضمن 
  .Stage 1 األولــى  بالمرحله  الخاصه  المخصصات  بمعالجه  يتعلق 

نحتاج هنا الى تعميم واضح من دائرة الضريبة .
2. تطبيق IFRS 16 عقود اإليجار: وهو المعيار األكثر شمولية والذي 
سيبدأ العمل به بتاريخ 2019/1/1, ببساطة فإن هذا المعيار سيحول 
مئات الماليين من الدنانيرمن عقود االيجارات السنوية التشغيلية 

مصاريف  من  المؤجرين,  بين  و  والبنوك  الشركات  بين  التي 
تشغيلية سنوية, و التي تقبع خارج ميزانيات المستأجرين من هذه 
لتصبح  الماضيه,  الطويله  السنوات  مدار  على  والبنوك  الشركات 
على  بإظهارها  ذلك  و  فصاعدا,  االن  من  الميزانيات  هذه  داخل 
شكل أصول )حقوق استخدام( والتزامات في المقابل داخل نفس 
و  المدفوع  السنوي  االيجار  قسط  معامله  يتم  بحيث  الميزانيات, 

كأنه قسط قرض, يقسم فيه القسط الى قسمين:
أ( مصروف فائدة على هذه االلتزامات اإليجاريه.

ب( المتبقي من القسط يتم تنزيل مبلغ اإللتزام االيجاري به. 
أما جانب األصل المستأجر )حق إستخدام المأجور( فيتم استهالكه 
تم  الذي  و  قانونيا  المملوك  األصل  معامله  يعامل  و  دوري,  بشكل 
ليس  و  التملك  حال  في  المعروفه  الطبيعيه  االوضــاع  في  شراؤه 

اإلستئجار.
األصل 	  استهالك  مصروف  باعتبار  الضريبة  دائره  ستقوم  فهل 

الجديد)حق استخدام المأجور( مقبول ضريبيًا؟ هل سيعتبر مصروف 
الفائدة هنا مصروف مقبول ضريبيًا ؟  

هل ستقبل مراقبة الشركات ميزانيات من اآلن فصاعدا لشركات 	 
أنه  رغم  المأجور(  استخدام  حق   ( أصول  على  ميزانياتها  تحتوي 
بالمعنى  قانونية  ملكية  أي  المستأجرة  الشركة  هذه  لدى  ليس 

الحرفي لهذه األصول المستأجره؟ 
للشركات 	  ,و  االن  فصاعدا  المالية من  األوراق  هل ستقوم هيئة 

ألعضاء  مملوكة  وأراضي  عقارات  لديها  التي  العامة  المساهمة 
مجلس إدارتها والغير ظاهره في ميزانياتها بموجب وكاالت غير 
قابلة للعزل, بقبول اإلعتراف بهذه األصول الجديده )حق استخدام 
الماجور( في ميزانياتها؟ رغم أن الشركة المستأجرة المشار إليها, 
من  العقارات  و  األراضــي  لهذه  قانونية  ملكية  أي  لديها  ليس 

الناحيه القانونيه؟ 
بالملخص نحتاج الى تعليمات و تعاميم جديدة تصدرها الجهات 
الرقابية أعاله بالتعاون مع الخبراء المعنيين، حتى يتم ردم الهوة  مع 
تطبيق المعايير الجديدة,و لمواكبه هذه التحوالت الجوهريه, و ذلك 

لضمان إنسياب هذه المعايير الملزمه للجميع في النهايه .

ابتداءًا، فإن المعايير الدولية والمصطلح على تسميتها IFRS  هي عنوان 
وهوية أي شركة أو بنك أو صندوق استثماري محلي أو أجنبي ، من حيث إعتبارها 

الماليه  البيانات  و  األرقام  تبنى عليه  الذي  القياس,  و  اإلعتراف  هيكل ودستور 

لهذه الشركات, والتي بدورها, يعتمد عليها المستثمرون ،المحللون الماليون, 

وغيرهم في  واالدارات  ,المساهمين  المختلفة  الرقابية  الجهات  االقتصادييون, 

اتخاذ قراراتهم اإلئتمانية واالستثمارية الخ.... 

عماد أبو حلتم /  محاسب قانوني  

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والقوانين المحليه
فجوه التطبيق على القطاعات اإلقتصاديه

قوانين و تعليمات
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وال يخالجني أي مســتوى من الشك أن البيانات ذاتها أضحت 
تعــرف في المرحلة الحالية كأكبر مصدر من المصادر الممكنة 
مــن تعزيز اإلنتاجيــة ورفع الكفــاءة وتحقيق أقصــى درجات 
الفعالية، فأضحى جل التفكير ينصب نحو تحديد مســتوى من 
الضوابط والمواصفات لهيكليتها مع اإلقرار والتوكيد المستمر 
أن التسارع في نمو حجم قواعد البيانات يقاد بذات المستوى 
والتوجــه المصاحــب لمتطلبات إســتخدامها، وأضحى مفهوم 
حجم البيانات غير ذي أهمية مطلقة بقدر ضوابط إســتقرائها 
وحفظهــا وإمكانيــة الوصول إليها وثباتها ومــا تتمتع به من 

أساس يمكن من االستفادة من معالجتها.

نعــم كانت البيانات في ما مضى تســهم في تحديد مصائر 
الشــعوب واســتقراء توجهاتهــا وتســتمر ذات المعادلــة مع 
التغيرات المصاحبة فــي كل من الكم والمواصفات والعناصر، 
وبمخافــة مــن يخشــى أثر الســم في الدســم تنشــأ مخاوف 
جديــدة حيال أي مخاطــر تطال البيانات، وللتبســيط في طرح 
الموضوع وبيان أثره أتناول تجربة إستخدام وتشغيل السيارة 
ذاتية القيادة والتي قامت شــركة “تســال” العالمية بإطالقها، 
وينبغــى للمحلل أن يفكر طوعا في إرتفاع حجم البيانات التي 
تســتقرئها األنظمة القائمة على تشــغيل السيارة في كل جزء 
من أجــزاء الثانية تجاه العناصر الخارجية فــي البيئة المحيطة 
بمضمار حركتها وتجــاه ديناميكية حركتهــا ومجموع األوامر 
الالزمة للمحافظة على اســتمراريتها بالحركة وإتجاه المسير، 
وباالنتقــال إلى مســتوى أخر من التحليل حيــال مكان معالجة 
هــذا الكم الهائل من البيانات وبعيدا عن مدى تمتع الســيارة 
بالقدرة علــى المعالجة الذاتية لمجمــوع البيانات، يخطر على 
البال أن هذه الســيارة تســتقرئ البيانات من مصادر خارجية، 
وبمحاولة عبثية من منطلق إعمال الشك في االمر يخطر على 
البــال األثر المترتب عن وجود خلل في البيانات ذاتها أو وجود 
خلــل يحول دون إكتمالهــا أو معالجتهــا أو يمكن من إحداث 

تعديل عليها، فتخطف قلوبنا االفكار المترتبة عن ذلك.

تشــير أحــدث المقاالت المنشــورة ضمن مدونــات صندوق 
النقد الدولي بقلم كريستين الغارد أن القطاع المالي العالمي 
يتكبد خسائر ســنوية مترتبة عن الهجمات السيبرانية تقاس 
قيمتها ضمن حدود مســتوى  )100( مليار دوالر و )270( مليار 
دوالر، فيما يناقش المقال المنشــور مــن قبل غرانت غروس 
على موقع مؤسسة اإلنترنت أن الخسائر العالمية المترتبة عن 
الهجمات السيبرانية ومخاطرها تقارب حدود مبلغ )600( مليار 
دوالر، ويبقــى في االذهان شــبح فيروس الفديــة الذي ألقى 
بظاللــه خالل العامين المنصرمين وما تســبب به من تعطيل 
لكبريات الشــركات من أمثال شركة )مرســك( التي استلزمها 
الوصول إلى نقطة تجاوز الضرر والتعافي من تبعاته ما يقارب 

)خمسة أشهر( من العمل المتواصل.

تســعى الكثير من الجهات في الوقت الراهن نحو االستثمار 
فــي بناء منظومــة وعي ثقافيــة بأبعاد المخاطر الســيبرانية، 
كمــا تعكــف الكثيــر من الجهــات على فــرض ضوابــط لبيئة 
تكنولوجيــات المعلومــات ومواصفات محــددة للبيانات وبما 
يمكــن من تخفيف أثر المخاطر المســتمرة حيث أن مســتوى 
التنبــه تجاه ذلك كان ضمــن أضيق الحــدود تاريخيًا وأن هذا 

القطاع لم يشهد المستوى المناسب من التنظيم.

تعرف بعض التعليمات الصادرة عن الجهات الناظمة لجملة 
مــن القطاعــات االقتصادية مجموعــة من المحــاور المتصلة 

بمخاطر التعامالت االلكترونية وأمن البيانات نوجز منها:
مخاطــر ســرية المعلومــات، و المتمثلة باحتمــاالت إنتهاك 	 

ســرية البيانــات أو نشــرها بما يخالــف االنظمــة القانونية 
والسياسات المعلنة والمعتمدة؛

مخاطر سالمة البيانات والمتمثلة في إمكانية اإلعتماد عليها 	 
بإنخفاض مستوى الدقة؛

شهدنا خالل العشرينيات المنصرمة من عمرنا كم كبيرا من التغير في أدوات 
العمل صحبه مستوى متسارع من التطور الفكري المصاحب للتطور التكنولوجي، حتى 

المبدئية  تصوراتنا  تجاه  الحالي  موقفنا  في  الجزم  نستطيع  مرحلة  أعتاب  على  بتنا 

إلى حاضنة مترابطة  القدرة على ممارسة أي من األعمال دون نقلها  لباطنها عدم 

والمحافظة  وتثبيتها  وبيعها  وتحليلها  البيانات  تداول  من  تمكن  وإلكترونيا  بيانيا 

عليها وحمايتها؛

 مراد عبد الكريم  /  محاسب قانوني  

المخاطر السيبرانية

أمن المعلومات
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مخاطر توافر البيانات والمتمثلة بإحتمالية عدم التمكن من 	 
الوصول إلى البيانات عند الحاجة إليها.

وتســوق فــي تعريفاتهــا إطار محــدد من االجــراءات، فيما 
تعتمد إجــراءات التدقيق ألنظمة المعلومــات على حيازة أدلة 
تدقيــق حــول مطابقــة المواصفــات المعتمــدة مــع عمليات 
التشــغيل، وســالمة الممارســات االدارية تجاه نظام العمليات 
التشــغيلية، وفعالية أنظمــة الضبط والرقابــة الداخلية تجاه 
بيئة العمل المرتبطة، وتســتند إجراءات التدقيق إلى المعايير 
 Information( المعلومــات  تكنولوجيــا  بتدقيــق  المختصــة 
الصــادر   ”Technology Assurance Framework( ”ITAF
عــن “ISACA” باالضافة إلــى معيار أمــن المعلومات المرقم 
“ISO/IEC 27002” المعمول به دوليًا  والصادر عن المؤسسة 
 ”IEC“ و الهيئة الدولية لإللكترونيات ”ISO“ الدوليــة للمعيرة
بعنوان تقنيات المعلوماتية )ألداء األمني( السياســات وقواعد 
الممارســات إلدارة أمن أنظمة المعلومات، وبما يشمل تقييم 
أدوات وعناصــر الضبــط والرقابة على تأكيــدات دقة البيانات 
واكتمالهــا، وصحتهــا، وقابليتها للتحقق واتســاقها، ومن ثم 
ضمان الســرية وإمكانية االعتماد عليهــا وتوافرها في نظام 

المعلومات وتطبيقاته المختلفة.

ونسوق فيما يلي سلسلة من التعريفات التي تغني المفهوم 
العــام وتقربه لألذهان وذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن 

البنك المركزي األردني حيال التكيف مع المخاطر السيبرانية:

بيئــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت: هــي مجموعة 	 
التجهيزات الحاسوبية الخاصة بالشبكات الداخلية والشبكات 
الخارجيــة والخــوادم الرئيســية والبرمجيــات العاملة عليها 
وجميع االجهزة المساندة لها في الموقع الرئيسي و البديل 

للشركة.

المعلومــات: أي بيانــات شــفوية او مكتوبــة او ســجالت او 	 
احصــاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مســجلة او مخزنة  

الكترونيا او باي طريقة اخرى تعد ذات قيمة للشركة.

البيانات: الحقائق الخام ويمكن توضيحها بالحروف والرموز 	 
واالرقام التي من الممكن ان تمثل االشــخاص او االشياء او 

االحداث.

اصــول المعلومــات: وســائط تخزيــن او برامــج او اي  من 	 
مكونات بيئــة تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت المتعلقة 

باعمال الشركة.

الفضــاء الســيبراني: بيئــة افتراضيــة تتكــون مــن تفاعل 	 
االشــخاص والبرمجيات والخدمــات على االنترنت عن طريق 

اجهزة وشبكات التكنولوجيا المتصلة بها.

الهجــوم الســيبراني: اي محاولــة تدميــر او كشــف او تغيير او 	 
تعطيل او ســرقة او محاولة استغالل نقاط الضعف او نفاذ غير 

مشروع ألصول معلومات الشركة ضمن الفضاء السيبراني.

التكيف السيبراني: قدرة الشركة على توقع وتحمل واحتواء 	 
والتعافي بشكل سريع من الهجوم السيبراني.

االمن الســيبراني: الحفاظ على ســرية وتكامليــة وتوافريه 	 
المعلومات واصول المعلومات التابعة للشركة ضمن الفضاء 
الســيبراني من اي تهديد سيبراني عن طريق مجموعة من 
الوسائط والسياســات والتعليمات وافضل الممارسات بهذا 

الخصوص.

التهديد الســيبراني: ظرف او حدث يحتمل ان يســتغل )عن 	 
قصد او غير قصد( واحد او اكثر من نقاط الضعف الموجودة 
في بيئــة تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت للشــركة، مما 

يؤثر على االمن السيبراني فيها.

الحدث السيبراني: اي واقعة تدل على وجود تهديد سيبراني 	 
على بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للشركة.

المخاطــر الســيبرانية : مقــدار توليفــي ناتج عن احتســاب 	 
احتمال وقوع حدث ســيبراني في نطاق اصــول المعلومات 

للشركة، واثر ذلك الحدث على الشركة.

حوكمة البيانات: هي عملية ادارة توافريه وامن  وســهولة  	 
استخدام وسالمة البيانات المستخدمة في الشركة.

الحوكمــة الســيبرانية: ترتيبــات الشــركة لوضــع وتنفيــذ 	 
ومراجعة نهجها الدارة المخاطر السيبرانية.

الشــيفرات الخبيثــة: برمجيــات او ملفــات ضــارة تتضمــن 	 
وظائف لها قدرات تؤثر بشــكل سلبي ســواء بشكل مباشر 
او غير مباشــر على بيئة تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 

المستخدمة بالشركة.

الحمايــة: توظيف االجــراءات والضوابــط والتدابير المالئمة 	 
لتقديم خدمات واعمال الشركة بصورة موثوقة.

الكشــف: توظيــف الضوابط واالجــراءات المناســبة  الحتواء 	 
الحدث السيبراني عند  كشفه.

االستعادة: عملية استرجاع المعلومات المخزنة على وسائط 	 
النســخ االحتياطية عند تلف او  فقدان المعلومات االصلية او 

الحاجة اليها بعد مدة من الزمن العادة سير عمل الشركة.

التعافــي: مجموعة من االجراءات التي يتم اتخاذها واتباعها 	 
العــادة االعمال في الشــركة الى وضعهــا الطبيعي واعادة 
تشــغيل مــوارد التكنولوجيــا المعتمــد عليها في تشــغيل 

عمليات الشركة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحدث.

نقاط الضعف: خلل او نقص في ضوابط الحماية المستخدمة 	 
في اي من مكونــات بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المتعلقة باعمال الشــركة الممكن اســتغاللها  في عمليات 

االختراق والهجوم السيبراني.

ضوابــط الوصول/النفــاذ: القواعــد واالليــات المســتخدمة 	 

أمن المعلومات
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للســماح باســتخدام  ونفاذ االشــخاص المخولين فقط الى 
اصول المعلومات واالتصاالت بالشركة.

االمتيازات: مستوى الصالحيات التي يتم منحها للمستخدمين 	 
للوصول/ النفاذ واســتخدام اي من مكونات بيئة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في الشركة.

ادارة التغيير: ادارة وضبط وتوثيق اي تغيير يتم اجراؤه على 	 
اي من مكونات بيئــة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

الشركة من قبل االطراف المخولة بالموافقة.

تصنيف المعلومات : تحديد مســتوى الحساســية المناســب 	 
للمعلومات التي يتم انشاؤها او تغيرها او نقلها او تعديلها 
او حفظهــا على اية وســائل كانــت وبأية تقنيــات ممكنة، 
اعتمادا على المخاطر المترتبة على االطالع واالستخدام غير 

المشروع لتلك المعلومات.

الســرية: حمايــة المعلومات مــن عمليات االطالع والنشــر 	 
واالفصاح واالستخدام غير المشروع.

الــى 	  /النفــاذ  التوافريــة: امكانيــة االســتخدام والوصــول 
المعلومات واالنظمة في الشركة واسترجاعها عند الطلب.

التكامليــة: دقــة واكتمــال وســالمة المعلومــات او نظــم 	 
المعلومــات او اي جزء منها والتحقق من انه لم يطرأ عليها 

اي تغيير او نقصان غير مشروع.

زمن التعافي المســتهدفة: اقصى وقت مســموح به العادة 	 
تشــغيل الخدمــة او العملية بعد حــدوث االنقطاع لخدمات 

تكنولوجيا المعلومات.

نقطة االسترجاع المســتهدفة: هو العمر االقصى المسموح 	 
للبيانــات التي قد تفقد عند اســتعادة الخدمــة بعد حدوث 

االنقطاع.

ادارة المخاطر الســيبرانية: عمليات تحديــد وقياس وضبط 	 
ومراقبة المخاطر السيبرانية.

العمليــات الحرجــة: العمليات التي ال يمكــن  تحمل توقفها 	 
لفتــرات زمنيــة طويلة بحســب دراســات تحليــل االثر على 
االعمال في الشركة، وتلك العمليات ذات المخاطر واالهمية 

النسبية للشركة.

البريد االلكتروني: الخدمة التي يمكن توفيرها للمستخدمين 	 
من انشــاء وارسال واســتقبال وتخزين الرسائل االلكترونية 

باستخدام انظمة االتصاالت االلكترونية.

التشــفير: عملية تحويل المعلومات الى شكل غير مقروء  او 	 
مفهوم.

الطرف الثالــث: الجهة التي تعهد اليها الشــركة لتولي االعمال 	 
الفنية والتقنية بشكل كلي او جزئي لمساعدتها للقيام باألعمال 

المرخصة لها بما ال يتعارض مع احكام التشريعات النافذة.

االســناد الخارجي: االســتعانة بطرف ثالث او توظيف موارده 	 
لتســيير اعمال الشــركة او جزء من اعمالها التي تقع ضمن 

مسؤوليتها.

االمــن المــادي: معاييــر واجــراءات الحماية التــي تراقب او 	 
تحــدد الدخــول الى اي مــن مرافــق او مــوارد او معلومات 
الشــركة المخزنة على وسائط فيزيائية او لمنع الوصول الى 
الموارد المعلوماتية واالنظمة مثل المباني وخزائن الملفات 

واالجهزة المكتبية والمحمولة والخوادم والمعدات.

اصحــاب المصالــح: اي ذي مصلحــة  فــي الشــركة مثــل 	 
المساهمين او الموظفين او الدائنين او العمالء او المزودين 

الخارجيين او الجهات الرقابية المعنية.

ســجالت االحداث: ملفات بيانات االحداث االمنية والتشغيلية 	 
التي تنتج عن مكونات النظام لفهم نشاط النظام وتشخيص 

المشاكل التي قد تحصل عليه.

ســجالت التدقيق: ملفات بيانات تقدم ادلة مســتنديه على 	 
تسلســل العمليــات الوظائفيــة واالدارية  التــي تحدث على 

االنظمة.

تقييــم المخاطر: قيــاس وتحديد احتمالية حــدوث المخاطر 	 
وشدتها وتوقع مقدار تاثيرها على الشركة.

اختبارات االختــراق: اختبار يحاول فيه المقيمون المختصون 	 
بالبحث عن الثغرات االمنية والتحايل على الخصائص االمنية 
النظمة المعلومات والضوابط االمنية واســتغاللها لمحاولة 
اختــراق تلك االنظمــة من داخــل اوخارج الشــركة لمعرفة 
مدى فعالية الضوابط االمنية المســتخدمة من قبل الشركة 

لحماية انظمتها.

الوصول عن بعــد: تمكين االتصال مع انظمة الشــركة من 	 
خارج الشــبكة الداخلية الخاصة بها سواء كان ذلك التمكين 
لغايات عمل موظفيها عن بعد او تامين االتصال مع شركاء  

العمل او من قبل طرف ثالث.

وتضــم خطط حفــظ اســتمرارية االعمال وخطــط التعافي 
من أثــر االحــداث والمخاطر الســيبرانية مجموعــات تراكمية 
مــن العناصــر التي تســتند إلى خلــق ثقافة مؤسســية واعية 
تجاه أصول الممارســات المســتندة إلى البيانات وإلى توظيف 
التكنولوجيــا وإلــى األثــر المدمــر للخروقات التــي تترتب في 
الغالب عن الخطآ البشــري عبر ممارســات غيــر منضبطة تجاه 
منظومة ســيحولها في المستقبل القريب الذكاء الصناعي إلى 
أداة تتخطى مفهوم أســلوب الحياة لتصبح واقعا يسيطر على 

الكثير من متطلبات الحياة ويقوم بتوجيهها.

أمن المعلومات
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وعــادًة ما يتســبب تصلب الــرأس فوق الرقبة فــي وضعية واحدة 
لثماني ســاعات متواصلة خالل العمل في إصابة كثير من الموظفين 
باأللــم. ولعــالج ذلــك أوصــى فولفغانغ بانتر بممارســة ما ُيســمى 

»تمارين الشد اإليزومترية«.
وعن كيفية ممارســة هــذه التمارين، أوضح الطبيــب األلماني أنه 
يتم وضع اليد اليســري بشــكل مســطح على األذن اليسرى، على أن 
يتم الضغــط بها على الرأس بقوة، الفتًا إلى أنه ال ينبغي أن يتحرك 

الرأس في هذا الوقت.
متالزمة الفأرة

يعرف كثير من موظفي العمل المكتبي هذه المشــكلة، التي تظهر 
أعراضها في الشــعور بشد في الذراع والكتف األيمن لدى األشخاص 
الذين يســتخدمون اليد الُيمنى، بينما تحدث في الذراع األيســر لدى 

غيرهم مَمن يستخدمون اليد اليسرى.
وقال بانتر إنه غالبًا ما ُتعزى هذه المشكلة الستخدام الفأرة، موضحًا 
كيفيــة التعامل معها بقوله »ينبغــي على الموظف الذي يعاني هذه 

االضطرابات بصورة مستمرة تغيير اليد التي يستخدم بها الفأرة«.
وكأحــد تماريــن اللياقة البدنية التي ُتســاعد علــى الحد من هذه 
المشــكلة، أوصــى بانتر الموظفيــن بوضع كرة التدليــك المطاطية 
أمامهم على المكتب والضغط عليها بأيديهم بصورة مستمرة أثناء 
العمل، موضحًا فائدة ذلك بأن هذه الكرة المطاطية بما تحتويه من 
نتوءات تعمل على تقوية عضــالت الذراع وتخفف عنها، وكي ُيجدي 
اســتخدام هذه الكرة نفعاً، أكّد الطبيــب األلماني أنه من األفضل أن 

يتم استخدامها لمرات متكررة يوميًا.
وبعــد ذلك يتم تكرار هذه الخطوات مع اليد الُيمنى واألذن الُيمنى. 
وللحصول على أفضل تأثير من هذا التمرين، شدّد بانتر على ضرورة 
ممارســته مرة يوميــًا لدقيقتين إلــى ثالث دقائق، ومــن ثّم ُيمكن 

التخفيف من تشنجات الرقبة.
احمرار العينين

أفاد بانتر بأنه غالبًا ما ترجع إصابة العيون بالجفاف واالحمرار لدى 
موظفي العمل المكتبي إلى أنهم ُيحملقون في شاشــات الحاســوب 
لمــدة طويلة. وللتغلب على هذه المشــكلة، أوصى الطبيب األلماني 
بأنه مــن األفضل أن يجول الموظف بعينيه فــي أنحاء الغرفة لبضع 
دقائق مرة واحدة على األقل يوميًا خالل العمل، إذ ُيســاعد ذلك على 
اســترخاء العين وُيزيــد معدل الَرمش تلقائياً، ومــن ثّم يتم ترطيب 

العين بشكل طبيعي، ما يحميها من الجفاف واالحمرار.
وأردف الطبيــب األلمانــي أن كثيــرًا مــن موظفي العمــل المكتبي 
يعانــون آالم الظهــر أيضاً، إلــى جانب آالم مؤخرة الرقبــة، وأكّد أنه 
بإمكان الموظفين تجنب هذه اآلالم من خالل المواظبة على ممارسة 
الرياضة، الفتًا إلى أن دورات اليوغا تتناســب بشــكل كبير مع حماية 

العمود الفقري من هذه اآلالم.
وأضــاف الطبيــب األلماني أن إدراج األنشــطة الحركية داخل الحياة 
اليومية، السيما أثناء فترات العمل، يتمتع بتأثير إيجابي في الحد من 
هذه المتاعب. ولممارســة بعض تمارين اللياقة البدنية أثناء العمل، 
أضــاف بانتر أنه »يجــب أال يضع الموظف كل شــيء في متناول يده 
على المكتب، إذ ينبغي عليه مثاًل أن يضع الهاتف بعيدًا عن المكتب، 
بحيث يتوجب عليه المشــي لبضع خطوات، كي يتســنى له اســتقبال 

المكالمة«.
وانطالقــًا من هذا المبدأ أوصى الطبيــب األلماني بأنه من األفضل 
أيضًا أن يتم وضع الطابعة وماكينة التصوير وخزانات حفظ الملفات 
بعيــدًا عن متناول يديه، كي يضطر للتحرك بضع خطوات، كي يصل 

إليها ويستخدمها.
في اإلطار ذاته، قالت جمعية »الظهر الســليم« بمدينة سيلسينغن 
األلمانيــة، انه ينبغــي على موظفــي العمل المكتبــي الجلوس على 
المقعد بحيث ُيشــكل الفخذ والساق زاوية قائمة، مع استغالل سطح 
الجلوس بالكامل، على أن تظل هناك مســافة بين ثنية الركبة وبين 

الحافة األمامية للمقعد تقدر بإصبعين إلى ثالثة أصابع.
وأكــدت أهمية أن يســتقر ظهــر الموظــف على المســند الخلفي 
للمقعد، مشــيرًة إلى ضرورة ضبط المســند بحيث يدعم أعلى الجزء 
الخلفي من الحوض بشــكل فعال، فبذلك فقط يتخذ الظهر وضعية 

منتصبة أثناء الجلوس.
وكــي ال ُتصــاب عضــالت الكتفيــن والذراعيــن بالتقلصــات عنــد 
الجلوس لفترات طويلة علــى مقعد المكتب، توصي الجمعية بضبط 
مســاند األذرع بحيث تنشــأ زاوية قائمة بين الجزء العلوي من الذراع 
والســاعد. وأشارت جمعية »الظهر الســليم« إلى أن أخصائيي جراحة 
العظــام وخبــراء الصحة المهنيــة ينصحون الموظفيــن بـ»الجلوس 
الديناميكــي«، أي التبديل بيــن وضعية الجلــوس المائلة إلى األمام 
والقائمة والمستندة إلى الخلف بشكل متكرر قدر اإلمكان، الفتًة إلى 

أن مساند الظهر المتحركة ُتعد مثالية لهذا الغرض.

عادًة ما ُيعاني موظفو العمل المكتبي آالمًا في مؤخرة 
الرقبة أو الظهر بعد انتهاء يوم العمل. وُيعاني البعض 
استخدام  عن  الناتجة  الفأرة«  »متالزمة  ُيسمى  ما  أيضًا 

الحاسوب لفترات طويلة.

الشركات  ألطباء  األلمانية  الرابطة  رئيس  ــح  وأوض
غالبًا  أنه  بانتر،  فولفغانغ  برلين،  بالعاصمة  والمصانع 
بهذه  المكتبي  العمل  موظفي  إصابة  سبب  يرجع  ما 
المتاعب إلى قلة الحركة أثناء العمل، لذا أوصي بممارسة 
للتغلب على  المكتب  البدنية في  اللياقة  تمارين  بعض 

هذه المتاعب.

نشاطات الجمعية

تمارين تخفف متاعب العمل المكتبي
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نشاطات الجمعية

أعلن رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشه رئيس 
العليا  الهيئة  المنبثقة عن  االمتحان  لجنة   / الترخيص  لجنة 
كانون   5 الموافق  السبت  يوم  القانونية  المحاسبة  لمهنة 
مهنة  امتحان  نتائج  اللجنة  أعضاء  بحضور   2019 الثاني 
 2018 االول  كانون   15 في  عقد  الذي  القانونية  المحاسبة 

في الجامعة األردنية .
في  لالمتحان  المتقدمين  عــدد  إن  الخرابشة  وقــال 
 )91 األولى)   للورقة  تقدم  حيث  متقدماً    )225( الورقتين 
عدد  وبلغ   ، متقدمًا   ) الثانية  )134  وللورقة  متقدمًا 
ما  أي  الورقتين  مجموع  من  متقدمًا   )63( الناجحين 
.)%65( ب  حــددت  النجاح  عالمة  أن  مبينا   ،)  نسبته)%28 

األولى  الورقة  في  الناجحين  عدد  أن  الخرابشة  وأضــاف 
 )%41( نسبته  ما  اي  ناجحًا   )37 والتشريعات(  )  )القوانين 
)المحاسبة  الثانية  الورقة  في  الناجحين  عدد  بلغ  حين  في 

والتدقـــيق ( )26( ناجحًا  اي ما نسبته )%20( .
موضحًا أن نتائج االمتحان تمت المصادقة عليها من أعضاء 
لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة 
القانونية , وأوضح الخرابشة أن االمتحان يعقد مرتين سنويًا 
المملكة  المهنية في  البشرية  القوى  رفد  يعمل على  حيث 
االقتصاد  بعناصر جديدة ذات كفاءة مهنية عالية يحتاجها 
الوطني نتيجة تطور األعمال وتوسيع قاعدة عمل المحاسبين 
القانونيين ، مشيرًا أن هذا االمتحان هو امتحان شامل وعلى 
مستوى عاٍل من المهنية والحرفية وهو بمستوى االمتحانات 
المهنية العالمية في الدول المتقدمة األخرى, وبين الخرابشة 
أن لجنة الترخيص قامت بإجراء الترتيبات الالزمة لعقد هذا 
االمتحان بمشاركة أساتذة أكاديميين متميزين ومحاسبين 
قانونيين مهنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة 

مضيفاً أن االمتحان تم بكل شفافية ونزاهة ومصداقية .
 مباركًا للناجحين ومتمنيًا للمتقدمين الذين لم يحالفهم 

الحظ االستعداد األفضل والنجاح في االمتحان القادم.
والناجحون في الورقة األولى هم:

92عاصم محمد خير عودة الحوراني
85محمد احمد عبد الكريم الطرمان

84ايوب حسين ايوب ياسين
84اياد نصر محمد سالمة

84رامي دخيل كامل السليحات
82اشرف محمد امين واصف تمام
81هنا حسين مصطفى الرحاحلة

81بدر سميح محمد بدر
81حمزة عطية عبد اهلل عطية

81ماهر محمد ياسر عبد الحميد قشالن
79عمر احمد محمد الطوباسي

78رامي نظمي محمود حاج احمد
77محمد عبد الفتاح محمد خلف

77احمد هشام جودت منكو
77عامر بسام حسان حسين العسعس

76حمزة غالب محمد ابو رمان
75محمد خليل محمد الشامي

75زياد حسين يوسف البشابشة
75محمد فريد يوسف التكروري

74نور نايف موسى ابو دهيم
74اسيل باسم محمد سعدي حسونة

71مجدي جمال محمد شمالي
70محمد صالح محمود عبد الحي

70تامر سالمة ابراهيم الشول
70احمد عادل صالح نصار

69سهاد سالم محمد معايعه
67رنا خضر شعبان ابو سارة
67محمد فالح قاسم عبابنة

67سامر رسمي محمد ادريس
67المهدي عبداللة محمد شحادة

66عبداللة احمد محمود النمروطي
66احمد صالح الدين احمد السلطي

66مالك محمود عبد اللة الجريري
66سامح يوسف محمد ابو منشار

65عبد اللة احمد عبد اللة الدعاس
65عبد الرحمن امين مسلم الرهايفة

65احمد ايمن محمود الشنتير
أما الناجحون في الورقة الثانية فهم :

78علي شوقي علي العلبي
78نادرة يوسف عبداللة عربيات

73بهاء الدين محمد عبد الرحمن ابو خضرة
72عصام احمد اسماعيل صبحا

72محمد مازن محمد عثمان
70احمد عبد الرزاق محمد الجبالي

69فرح سالم عيسى السمردلي
68نضال فايز حسين النعيمات

68محمد جمال عبد شوكة
67شادي اسحاق احمد يوسف

66ضياء محمود موسى الظاهر
66احمد ماهر سليمان التاية

66محمد علي حسن جرار
66فادي سامي مصطفى عموري

66معاذ توفيق سليمان مريان
66عدي جميل نجيب مرجي

66احمد اسماعيل موسى يوسف
65حنان عبداللة ابراهيم ثلجي
65نداء عمر عبد القادر خليفة

65معتز امجد خليل السعود
65عبد الرحمن هاني سعيد صالح التلي

65مالك ابراهيم عمر عثمان
65اياد عبداللة غنايم عوض اللة

65كمال امين رشدي عواد
65احمد عبد الكريم عبد الرحيم عموري
65عبد المجيد تيسير عبد الحميد الطاهر

اعالن نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية  لـدورة كانون االول 2018
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نشاطات الجمعية

جمعيـــة  رئيـــس  كشـــف 
المحاســـبين القانونيين االردنيين 
عمران التـــالوي ان جهود التعاون 
والتنســـيق مع مراقب الشـــركات 
ودائرة ضريبـــة الدخل والمبيعات 
اثمـــرت عن اعـــادة تدقيق قوائم 
ماليـــة وميزانيات لعـــدد كبير من 
تـــم تحويل  الشـــركات، كما  تلك 
منتحلـــي صفة محاســـب قانوني 
الـــى االدعاء العـــام بتهمة تنظيم 
وتصـــل  رســـمية  غيـــر  بيانـــات 

عقوبـــة انتحـــال صفـــة محاســـب قانوني الـــى الســـجن لمدة 3 
ســـنوات, واضاف التـــالوي، ان عـــدم تنظيم العالقة بيـــن االدارة 
فـــي تلك الشـــركات والمحاســـب القانوني في اطارهـــا القانوني 
رتـــب مشـــاكل قانونيـــة مـــع الجهـــات الرقابية عنـــد اصدارهم 
لبياناتهم المالية، مشـــيرا الى ان جمعية المحاســـبين القانونيين 
تحـــث فـــي جميـــع لقاءاتها مـــع غـــرف الصناعـــة و التجـــارة و 
المســـتثمرين بضرورة تنظيـــم العالقة التعاقدية مع محاســـبين 
قانونيين حماية لهم و إلســـتثماراتهم , وذكـــر التالوي ان جمعية 
المحاســـبين القانونيين االردنيين، اضحت مرجعية لجهات رقابية 
رســـمية في كثير مـــن األمور المهنيـــة والقانونيـــة و التنظيمية 
بهـــدف خدمـــة وحماية االقتصـــاد الوطني وحماية االســـتثمارات 
والمســـتثمرين وحقـــوق الخزينـــة ووقـــف منتحلـــي المهنة في 

مخالفة  ماليـــة  بيانـــات  تقديـــم 
الى ربط أسماء  ، مشـــيرا  للقانون 
المحاســـبين القانونييـــن بأنظمة 
دائـــرة ضريبة  لـــدى  الكمبيوتـــر 
بحيث  الشـــركات  مراقبة  و  الدخل 
اصبحـــت هـــذه االنظمـــة ترفض 
الماليـــة في حال  البيانـــات  قبول 
كانـــت مدققة من غير محاســـب 
ان قانون  الـــى  قانونـــي واشـــار 
مهنـــة المحاســـبة القانونية رقم 
73 لســـنة 2003 مـــازال بحاجـــة لتعديـــل بعـــض المـــواد التي 
تعالج قضايا ومشـــاكل تواجـــه الجهات الرقابية مـــا ترك المجال 
لالجتهـــاد في حـــل كثير منها والتـــي نتجت عنـــد التطبيق خاصة 

مـــع دائرتـــي ضريبة الدخـــل ومراقبة الشـــركات.

وقال ان مشـــروع قانـــون نقابة المدققين الـــذي ما زال حبيس 
االدراج منـــذ 12عامـــا تضمن في مـــواده و لزيـــادة الحوكمة في 
الشـــركات ضـــرورة تعيين مدقـــق الحســـابات لمدة 3 ســـنوات 
متتاليـــة وليس لســـنة واحدة وان يتـــم تعيين مدققيـــن اثنين 
مـــن مكتبين مختلفين لتدقيق حســـابات الشـــركات المســـاهمة 

. لعامة  ا

)الجمعية تطلب من مؤسسات المجتمع المدني االقتصادية التعاقد مع 
محاســبين قانونيين وتحذر منتحلي المهنــة بتحويلهم لالدعاء العام(

دورة حول معلومات عامة عن 
قانون ضريبة الدخل والمبيعات

دورة تدريبية بعنوان 
دراسات الجدوى اإلقتصادية

عقدت جمعية المحاســـبين القانونييـــن األردنيين دورة تدريبية 
حول معلومات عامـــة عن قانون ضريبة الدخـــل والمبيعات حيث 
حاضـــر بها الزميـــل د.معتصم كليـــب وقد تحـــدث المحاضر عن 
اهم االمـــور المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعـــات وتناولت الدورة 
العديـــد من النقاشـــات التـــي دارت بيـــن المحاضر وبمشـــاركه 
العديـــد مـــن الزميـــالت والزمـــالء والعامليـــن لـــدى مكاتبهم.

دورة  األردنيين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  عقدت   
بها  حاضر  حيث  االقتصادية  الجدوى  دراسات  حول  تدريبية 
والزمالء  الزميالت  من  العديد  بمشاركه  ماسه  يزن  االستاذ 
تعريف  الــى  الـــدورة  .وتــهــدف  مكاتبهم  لــدى  والعاملين 
وأسس  الجدوى  ــات  دراس وخطوات  بمفهوم  المشاركين 
األسس  لتلك  كتطبيق  حالة .عملية  تم عرض  اعدادها حيث 

والمفاهيم.
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عقد ندوة حول قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018
عقدت جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنيين 
ندوة حول قانون ضريبة الدخل المعدل لســنة 2018 
حيــث حاضر في هذه الندوة االســتاذ حســام ابو علي 
مديــر عــام دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات وقد 
تضمنت هذه الندوة حلقة نقاشــية واستفسارات من 
الزمالء والزميالت حول اهم المواد التي جرى تعديلها 
على قانون ضريبة الدخل والمبيعات  وقد شــارك في 
هذه النــدوة  العديد من الزميالت والزمالء والعاملين 

لدى مكاتبهم .

عقــدت جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنيين 
دورة تدريبيــة حــول قانــون ضريبــة الدخــل المعدل 
لســنة 2018 حيث حاضر بهــا الزميل هاني محمد علي  
وقد تحــدث المحاضر عن اهم التعديــالت التي طرأت 
علــى قانون ضريبــة الدخل رقــم )34( لســنة 2014، 
وتطرق الى الدخول الخاضعة،الدخول المعفاة،الشرائح 
الضريبية،الغرامــات والعقوبــات، التطــرق الــى بعض 
المواد التي لم يتم تعديلها،وحضر هذه الدورة  العديد 

من الزميالت والزمالء والعاملين لدى مكاتبهم .

عقدت جمعية المحاســبين القانونيين األردنيين يوم 

السبت الموافق 2018/11/3 دورة تدريبية حول تقييم 

الشــركات حيث حاضر بها الزميل حســن ابو صعيليك 

بمشاركه العديد من الزميالت والزمالء والعاملين لدى 

مكاتبهــم وتهدف الــدورة الى تعريف الزمالء بأســس 

وخطــوات عمليــات التقييم مــن اجل دعــم الخدمات 

االستشارية مما يزيد من فرص العمل لدى الزمالء.

عقد دورة حول قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018

 جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين
 دورة تدريبية حول تقييم الشركات

نشاطات الجمعية
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عقد دورة تدريبية حول العمليات المالية وأشكال الغش واالحتيال
دورة  األردنيين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  عقدت 
واالحتيال   الغش  وأشكال  المالية  العمليات  حول  تدريبية 
حيث   Financial transactions  and fraud schemes
وقد شارك  عتمه   مهند  الدكتور  الدورة  في هذه  حاضر 
في هذه الدورة  العديد من الزميالت والزمالء والعاملين 

لدى مكاتبهم .

المحاســبين  جمعيــة  قامــت 
بعقــد  االردنييــن  القانونييــن 
مدقــق  دور  بعنــوان  دورة 
الحســابات القانوني المســتقل 
فــي الوقاية من الفســاد حيث 
حاضر بها السيد مايك مسعود 
عمــل  طبيعــة  عــن  وتحــدث 
القانونــي  الحســابات  مدقــق 
المســتقل )المدقق( عند قيامه 
البيانــات  الــرأي حــول  بإبــداء 

المالية،مســؤولية المدقــق عن إكتشــاف الفســاد عند قيامه 
بإبــداء الرأي حول البيانات المالية،المســؤولية القانونية التي 
تقــع على كاهل المدقق عند قيامه بإبداء الرأي حول البيانات 
المالية،مــا هــي المســؤولية القانونية التي تقــع على كاهل 
المدقق عند إكتشــاف فســاد في شركة قام بإبداء الرأي حول 
بياناتهــا المالية،الفرق بين: تواطؤ المدقق مع اإلدارة، إهمال 

الشــديد من  المدقق، اإلهمال 
قبــل المدقق،من يفســد من، 
العالقــة بيــن مجلــس اإلدارة 
والمدقق،مــا هــو واقــع مهنة 
التدقبــق فــي العالــم العربي، 
اآلثار المترتبة عن تردي نوعية 
أعمــال التدقيــق،دور جمعيات 
مدققي الحســابات في اإلرتقاء 
بمخرجات أعمــال التدقيق،دور 
الجهــات الرقابية علــى أعمال 
المدقق،مــن  هــو المســؤول عن حمايــة المســتثمرين في 
األســواق الماليــة العربيــة ومــا هــو دور المدقق فــي تعزيز 
ثقــة المســتثمرين في هذه األســواق،الدور الفعــال للمدقق 
فــي محاربة الفســاد وقد حضر هذه الدورة عــدد من الزمالء 
المحاســبين القانونيين والعاملين لدى مكاتبهم والمهتمين 

في هذا المجال.

جمعية المحاســبين القانونيين االردنييــن دورة تدريبية حول دور 
مدقــق الحســابات القانوني المســتقل في الوقاية من الفســاد

عقــدت جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنيين دورة 
تدريبية حول آلية احتساب غرامات ضريبة الدخل والمبيعات 
حيــث حاضــر في هذه الدورة الســيد هشــام ســمرين وقد 
تضمنت هذه الدورة حاالت عملية  وقد شارك في هذه الندوة  

العديد من الزميالت والزمالء والعاملين لدى مكاتبهم .

عقد دورة تدريبية حول آلية احتساب 
غرامــات ضريبة الدخــل والمبيعات

نشاطات الجمعية
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المحاســبين  اتحــاد  عقــد 
والمراجعيــن العرب في القاهرة 
 2018/11/3 الســبت  يــوم 
يوم علمــي ثامن بعنــوان اهم 
االصدارات فــي المعايير الدوليه 
وتكنولوجيــا  الماليــه  للتقاريــر 
المعلومات في مهنة المحاســبة 

والمراجعة.
حيث شــارك في اليوم العلمي 
المحاســبين  مــن جمعيــة  وفد 

وخــالل  األردنييــن  القانونييــن 
المؤتمــر تم اعالن البدء في تطبيق شــهادة معايير المحاســبة 
الدوليه لقطاع األعمال والقطاع المالي الحكومي باللغة العربيه 
والتي تهدف بشــكل أساســي التدريب على مواجهة التحديات 

معاييــر  تطبيــق  تواجــه  التــي 
وتطويــر  الدوليــه  المحاســبه 
والمهــارات  المعــارف  وتنميــة 
المهنيــه وتعزيز جودة واتســاق 
المالية لقطاع  التقارير  وشفافية 
المالي  والقطــاع  العــام  األعمال 
الحكومي في جميع أنحاء العالم. 

الــى  المؤتمــر  يهــدف  كمــا 
والمعرفــة  الخبــرات  تبــادل 
وتعزيــز العالقات المهنية بين المحاســبين والمراجعين العرب 
للمســاهمه في تلبيه متطلبــات التنميه االقتصاديه وتشــجيع 

االستثمار في العالم العربي.

يــوم علمــي ثامن بعنــوان اهم االصدارات  فــي المعايير الدوليــه للتقارير 
الماليــه وتكنولوجيــا المعلومــات فــي مهنــة المحاســبة والمراجعــة

القانونيين  المحاسبين  جمعية  إدارة  مجلس  لقاء  خــالل 
االردنيين مع عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
ومساعديه تم بحث عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك 
المرتبطة بمهنة تدقيق الحسابات والجمعية واالقتصاد وقانون 

الضريبة وانعكاس ذلك على الشركات والمؤسسات واألفراد.
في بداية اللقاء شكر رئيس الجمعية عمران التالوي عطوفة 
أعلى  على  التعاون  سياسة  على  ابوعلي  حسام  العام  المدير 
التي  الشراكة  بنهج  ثقته  و  والجمعية  الضريبة  بين  مستوى 
البيانات  قانونية  تم بحث مدى  العالقة كما  اتسمت فيه هذه 
المالية المقدمة للضريبة والمدققة من محاسبين قانونيين تم 
دون  عليها  تدقيق  تقارير  اصدارهم  بسبب  ترخيصهم  شطب 
مالية  بيانات  وجود  يرتب  مما  العامة  الهيئات  من  انتخابهم 
الشركات  مراقبة  دائرة  لدى  مودعة  الشركات  لهذه  مختلفة 
عن المقدمة للضريبة , كما أشار رئيس الجمعية الى أهمية ان 
تقوم المؤسسات بتعيين مدقق حسابات لها في بداية السنة ال 
ان تبحث عن مدقق حسابات في نهاية السنة وهو ما رتب لها 
الجمعية هي  ان  أبو علي  واكد عطوفة حسام  مشاكل عديدة 
الذراع المهني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجهات الرقابية 
القانونيين على تدقيق حسابات  الدائرة تحث المحاسبين  وان 
الجمعيات الخيرية مجانًا من باب خدمة المجتمع, وخالل مناقشة 
المدققين للشركات  الصادرة عن  االعتذار  السلبية لكتب  االثار 
الكتب  هذه  من  نسخ  بطلب  ستقوم  الدائرة  ان  عطوفته  اكد 

وان الدائرة ستنظر الى بيانات هذه الشركات نظرة خاصة في 
رئيس  واكد  االعتذار  لكتب  قانوني  مبرر  هناك  يكن  لم  حال 
الجمعية انه من الغير معقول تدقيق مئات الشركات من مدقق 
المدقق  عمل  في  المهنية  ان  حين  في  موظفين  لديه  ليس 
يساهم في توظيف كثير من المحاسبين من خريجي الجامعات 
في هذا القطاع ويدفع بهم نحو المهنية في سوق العمل كما 
تم بحث اثر اقتطاع 5% من اتعاب التدقيق إضافة الى اهمية 
SMES لتخفيف  الحجم  الصغيرة والمتوسطة  الشركات  تعريف 
االلكتروني  اإليداع  التدقيق واهمية تطوير نظام  إجراءات  من 

للبيانات المالية واالقرارات الضريبية وضرورة زيادة سرعته.

لقاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين مع 
عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومساعديه
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عقد جمعيه المحاســبين القانونيين األردنيين اليوم السبت 
24/11/2018 يــوم علمــي مهنــي بعنــوان اهــم اإلصدارات 
الجديدة للمعايير الدولية للتقاريــر المالية تحت رعاية معالي 
وزيــر المالية الدكتــور عز الدين كناكرية فــي فندق لو جراند 
وتناقش اهــم اإلصدارات الجديــدة للمعايير الدوليــة التالية: 
المعيــار الدولــي رقــم 16، المعيــار الدولي رقــم 15، المعيار 
الدولــي رقــم 9، حيث حاضر فــي هذه المعاييــر الزمالء حاتم 
القواســمي،الدكتور مهنــد عتمة وعماد ابو حلتم، بمشــاركة 
عدد من المنظمات المهنية العربية واالتحاد العام للمحاسبين 
والمراجعيــن العرب ومصــر والكويت وقطر ولبنــان وتونس 
وفلســطين وجميع الجهات الرقابية الحكوميــة باالضافة الى 

الزمالء والعاملين لديهم والشركات والبنوك 
وياتــي هذا اليــوم العلمي لما لهــذه المعاييــر واإلصدارات 
الجديــدة مــن اثر كبيــر علــى البيانــات المالية والتــي اصبح 

تطبيقهــا ملــزم لجميع الشــركات اعتبارًا مــن العامين 2018 
و2019 وتأثيرها على كافة القطاعات واهمها البنوك التجارية 
واإلســالمية و النقل الجــوي والصناعات الدوائيــة وغيرها من 

القطاعات الحيوية.
وعلــى هامش اعمــال المؤتمر وقعــت جمعية المحاســبين 
القانونييــن األردنييــن ممثلة برئيس الجمعية الســيد عمران 
التــالوي مذكــرة تفاهم مع جمعيــة المحاســبين والمراجعين 
الكويتيــة ممثلة برئيس الجمعية الســيد صقر الحيص ونصت 
اإلتفاقية على التعاون والمســاندة والدعم في مجاالت ضريبة 
القيمــة المضافة والتعليم والتدريب واالمتحانات والمحاســبة 
والتدقيق وقواعد الســلوك المهني وتطويــر أعضاء الجمعية 
والتعــاون في مجــال الشــركات الصغيرة والمتوســطة والتي 

سيكون من نتائجها فتح مجاالت عمل لزمالئنا

اليوم العلمي المهني بعنوان اهم التعديالت
 على المعايير الدولية للتقارير المالية

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
 تعقد دورة تدريبية بعنوان أوراق العمل

اســتمرار لــورش أوراق العمــل وبرنامج رقابــه الجودة 
عقدت الجمعية ورشــة العمل رقم )16( والتي حاضر فيها 
كل من الزميلين الدكتور حسام عبد اللطيف واحمد فضل 
بمشــاركة عدد من الزميالت والزمالء الجــدد والتي تأتي 
اســتكمال لنهج مجلــس اإلدارة فــي أن اوراق العمل هي 
الحماية الحقيقية للزميل عند اصداره تقرير التدقيق على 
البيانات المالية تجاه مســتخدمي هــذه البيانات والجهات 

الرقابية.
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المحاســبين  جمعيــة  عقــدت 
القانونييــن االردنييــن إجتمــاع 
الهيئة العامة العــادي في قاعة 
هيئة األوراق الماليــة يوم األحد 
وقــد   2018/12/09 الموافــق 
الجمعيــة عمران  رئيــس  عرض 
و  اإلداري  التقريريــن  التــالوي 
المالي واإلنجــازات التي حققتها 
الجمعية خالل السنة و المتضمنه 
تطوير المهنــة وتطوير العالقة 
مع الجهات الرقابية و ربط قانون 
المهنــة بالقوانيــن و األنظمــة 
اإلقتصاديــة  للحيــاه  الناظمــة 

وانشطة اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة.
وكذلــك ما تم انجــازه في مبنــى الجمعية الجديــد المخصص 
لدائــرة التدريــب و آخر ما وصــل إليه قانون النقابه ونشــاطات 
المجلــس والعالقــة مــع اإلتحــادات المهنيــة العربيــة و إتحــاد 
المحاسبين و المراجعين العرب و النقابات المهنية وإنشاء الهيئة 
المهنية األكاديمية بالتعاون مع 16 جامعــــة حكوميـــة و خاصة 
لتطويرالمهنية لدى أبنائنا طالب الجامعات وحثهم على الحصول 
على الشــهادات المهنية المحلية و الدوليــة إضافة إلى التدريب 
المجانــي لهــم بالجمعية وإشــراك الجمعيــة لموظفــي الدوائر 
الرقابيــة في ضريبــة الدخل ومراقبة الشــركات وهيئــة األوراق 
المالية وديوان المحاســبة والبنك المركــزي والدائرة المالية في 
الجيــش العربــي وهيئة النزاهه ومكافحة الفســاد فــي الدورات 
التــي تعقدها الجمعية مجانًا لرفع كفائتهم المهنية وبين رئيس 

قامــت  الجمعيــة  أن  الجمعيــة 
بتحويــل منتحلــي المهنــة إلــى 
اإلدعــاء العام وأن الجمعية جادة 
في محاسبة كل من يدعي صفة 
محاســب قانونــي والتــي تصل 
عقوبتها إلى الســجن لمدة ثالث 
سنوات كما أشاد رئيس الجمعية 
بأعضــاء اللجــان التــي اعطيــت 
كاملــة  واســتقاللية  صالحيــات 
فــي العمــل والقــرارات والــذي 
كان عددهــم مــا يقــارب نصف 
الهيئة العامة وأنه لوال تفاعلهم 
وجهدهم وإخالصهم لما تحققت 

هذه اإلنجازات.
 كما اكد رئيــس الجمعية أن مجلس اإلدارة قام بتعديل بعض 
األنظمــة والتعليمات لمواكبة التطور في الجمعية والحاجة لذلك 
كم بــدأ المجلــس بتفعيل برنامــج رقابة الجودة علــى البيانات 
المالية والذي يمثل دليل إسترشادي ألوراق العمل الذي يجب أن 
يحتفــظ به كل زميل حماية له عند إصــدار تقريره على البيانات 
المالية إتجاه مستخدمي البيانات المالية و الجهات الرقابية وبين 
أن الهيئة العليا لمهنة المحاســبة القانونية صادقت على قرارات 
المجلس بشطب ترخيص 7 محاسبين قانونيين بسبب مخالفات 
مهنيــة وقانونيــة وفي نهايــة االجتماع صادقــت الهيئة العامة 
باإلجمــاع على التقريريــن اإلداري و المالي كما شــكرت وثمنت 
انجــازات المجلس و تــم إنتخاب مدقق الحســابات الزميل عارف 

الحسن مدقق حسابات الجمعية للسنة المالية 2018 / 2019

اجتماع الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين األردنيين

عقدت جمعية المحاســبين القانونيين األردنيين يوم السبت 
الموافق 2019/3/2 دورة تدريبية بعنوان ادارة المخاطر حاضر 
فيها األســتاذ عــالء أبو نبعه بمشــاركة العديد مــن الزميالت 
والزمــالء والجهات الرقابيــة وكان الهدف من الــدورة تحديد 
المخاطــر الناتجــة عن اســتراتيجيات المؤسســة وانشــطتها 

وتحديد مســتوى المخاطر المقبولة للمؤسسة من قبل االدارة 
العليــا ومجلــس االدارة بمــا في ذلــك قبول المخاطــر المقرر 
تحملهــا في ســبيل تحقيق الخطط االســتراتيجية للمؤسســة 
وتصميم وتطبيق أنشــطة الحد من المخاطــر لتقليل أو ادارة 
الخطر إلى المستوى الذي أعدته االدارة العليا ومجلس االدارة .

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
 تعقد دورة تدريبية بعنوان إدارة المخاطر
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المحاســبين  جمعيــة  عقــدت 
القانونيين االردنيين يومي السبت 
دورة  و27/1/2019   26 واالحــد 
تدريبية بعنوان غسل االموال وفق 
تعليمات البنــك المركزي االردني، 
تناولــت الــدورة اســاليب وطــرق 
غســل االموال واثاره السلبية على 
االقتصــاد والمجتمــع ومســؤولية 
وطــرق  القانونــي  المحاســب 
مكافحتــه وتصنيف الــدول عالميًا 
وفقــًا لهــذا المنظور اضافــة الى 
إعادة عقد نفس الدورة للعاملين 

في الجهات الرقابية وأســاتذة وطالب الجامعــات األردنية و قد 

الجمعيــة  رئيــس  خاللهــا  أشــاد 
األســتاذ عمران التالوي إلى أهمية 
التعاون بيــن الجمعية والجامعات 
األردنية مــن خالل الهيئة المهنية 
األكاديميــة التي تم إنشــاءها من 
المهنــي  التدريــب  أجــل تفعيــل 
المشترك بين الجمعية والجامعات 
األردنيــة كمــا حــث الطــالب إلى 
التوجــه نحــو الشــهادات المهنية 
نحــو  والتوجــه  القــدرات  وبنــاء 
والتميز حســب متطلبات  المهنية 
وحاجات السوق في األردن والخليج 

العربي ألنها الطريق األسرع نحو تحقيق األهداف والطموحات.

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين تعقد
دورة تدريبية بعنـــوان غسل االموال

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين تعقد
 دورة تدريبية بعنوان الحوكمة

عقدت الجمعية يوم الســبت الموافق 2019/3/2 دورة تدريبية بعنوان الحوكمة حاضر فيها األســتاذ عالء ابو نبعة بمشــاركة 
العديد من الزميالت والزمالء والجهات الرقابية وكان الهدف من الدورة تعريف المشــاركين على أساسيات الحوكمة المؤسسية 

باإلضافة على تعريفهم على أفضل الممارسات في الحوكمة المؤسسية واخر التطورات فيها على الصعيد الدولي.

عقــدت الجمعية يوم االحــد الموافــق 2019/3/3 دورة تدريبية بعنوان 
الرقابة الداخلية حيث حاضر فيها األســتاذ عالء ابو نبعه بمشــاركة العديد 
مــن الزميالت والزمالء والجهات الرقابيــة وكان الهدف من الدورة تعريف 
المشــاركين في أساســيات الرقابــة الداخلية باإلضافة الــى أفضل الطرق 

المستخدمة عالميا.

جمعية المحاسبين القانونيين 
األردنيين تعقد دورة تدريبية بعنـــوان 

الرقابــــة الداخليـــة
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خالل لقــاء مجلس اإلدارة مع معالي وزيــر العدل الدكتور 
بســام التلهوني ثمن المجلس أهمية تنظيم الخبرات لدى 
المحاكم  كما تم بحث آلية احتساب اتعاب الخبرات وضرورة 
االعتماد على ساعات العمل لكل قضية خبرة وفقا للدراسة 
التــي أعدها مجلــس اإلدارة وبيــن المجلــس ان متطلبات 
القوانين تلزم الشــركات عند إصدارها لبياناتها المالية ان 

تكون مدققة من محاسب قانوني.
واشــاد المجلس بما  قامــت بها الوزارة مــن خالل اتمتة 
إجــراءات الخبرة في المحاكم وضرورة اعتماد هذه االنظمة 
علــى كشــوف المحاســبين القانونييــن المزاولين حســب 
ســجالت الجمعية واكد المجلس على ضرورة اقتصار أعمال 
الخبرة فــي األمور المالية والمحاســبية فقط للمحاســبين 

القانونييــن وبيــن  المجلس اإلجراءات التي قــام بها تجاه 

منتحلــي المهنة  الذيــن قامو باصدار تقاريــر تدقيق على 

بيانات مالية وذلك بتحويلهم الى االدعاء العام.

لقاء مجلس اإلدارة مع معالي وزير العدل
 الدكتور بسام التلهوني 

مشاركة الجمعية في اليوم العلمي المهني في القاهرة

جمعية المحاســبين القانونيين االردنيين  تشــارك في اليوم العلمي المهني الذي انعقد بالقاهرة يوم السبت 2019/3/9 
والذي نظمه اتحاد المحاســبين والمراجعين العرب بعنوان )) التحول الرقمي وحماية البيانات ومهنة المحاســبة والمراجعه 

واهم االصدارات الحديثة في المعايير الدولية للتقارير المالية(( بمشاركة المنظمات المهنية العربية .

تتقدم الجمعية بأجمال التهاني للزمالء  أحمد القواسمي 
معتز النمير وحازم صالح بمناسبة انتخابهم في عضوية 

مجلس إدارة جمعية التدقيق الداخلي األردنية
 حيث تم انتخاب الزميل احمد القواسمي - رئيس مجلس 
اإلدارة , معتز النمير - عضو مجلس إدارة ولجنة التدقيق 

, حازم صالح - عضو مجلس إدارة وأمين سر .
 متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

تم تكريم الزمالء

 ستيف كرادشه، حسن أبو الروس،فادي أبو غوش

من قبل جمعية التدقيق الداخلي األردنية

بمناسبة حصولهم على شهادة CIA  األمريكية منذ مدة 
تتجاوز العشر سنوات.

متمنين لزمالئنا األعزاء دوام التقدم



نشاطات الجمعية

القانونــي القســم  يــؤدون  قانونيــون  محاســبون 
قــام عــدد مــن الزمــالء الجــدد بــاداء القســم القانونــي امــام وزيــر الصناعــة والتجــارة / 

رئيــس الهيئــة العليــا للمهنــة وبحضــور رئيــس الجمعيــة االســتاذ عمــران التــالوي .
وكانــت الهيئــة العليــا للمهنــة قــد وافقــت علــى منحهــم الترخيــص لمزاولــة المهنــة بعــد 
ــل  ــات التأهي ــة واســتوفوا متطلب ــة امتحــان المهن ــذي تعــده لجن ــازوا االمتحــان ال ان اجت

العلمــي والخبــرة وهــم:

ابراهيم محمود موسى ناصرابراهيم عاطف عبد اهلل العايد

حمزه محمد خير هشام الصباغحمزة عطية عبد اهلل عطية

اشرف محمد سعيد احمد ابو المفلفل

بهاء محمد أحمد الحاج صالح بدر سميح محمد بدر

شروق نواف عبد الرحيم الخطيب

أيوب حسين أيوب ياسين

جمال احمد ابراهيم  الشوبكي

شعبان رياض شعبان مرقه

باسم مفيد أحمد طنوس

حازم صالح احمد صالح

عامر بسام حسان العسعسطارق خالد محمود عبد الرحمنسامر رسمي محمد ادريس
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نشاطات الجمعية

علي شوقي علي العلبيعاهد عازر جميل البقاعين عامر فياض سامي الطاهر

وتتقدم الجمعية  بأجمل التاهني للزمالء الجدد 
مع التمنيات لهم ابلتوفيق والنجاح

* مالحظة : تمت ترتيب األسماء حسب األحرف الهجائية.

عمر عمران مصطفى التالوي

محمد عبدالفتاح محمد خلف

نهيل محمود عليان عباد

ماهر محمد ياسر عبد الحميد قشالن

محمد فريد يوسف التكروري

د. هدى محمد ذياب الشرقطلي

محمد سليم سالمة الحويطات

محمد جمال عبد شوكة

محمد مازن محمد عثمان

د. معتز امين عبد الحميد السعيد

يوسف محمود علي الحيارييعقوب زكي محمد الدرينيهناء حسين مصطفى الرحاحلة
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نشاطات الجمعية

إنها سنة الحياه.. اجتماع كل شيء ونقيضه دائما، الخير والشر، الظالم والنور، الحياة والموت، كلها صفات متالزمة ال معنى ألحدها دون وجود االخر.. وعليه :
يتقدم رئيس واعضاء مجلس االدارة واعضاء الهيئةالعامة وادارة الجمعية  بالتعـازي الحارة الى الزمالء

ــه ــان ــن ج فـــســـيـــح  ــم  ــه ــن ــك ــس ي وان  ــه  ــتـ ــمـ رحـ بــــواســــع  يــتــغــمــدهــم  ان  ــى  ــالـ ــعـ تـ الـــمـــولـــى  داعــــيــــن 

قموه كمال  بوفاة شـــقيقهالزميل 
بكر ابو  اكرم  بوفاة شـــقيقهالزميل 
شريم محمد  والدتهالزميل  بوفـــاة 
الكركي محمد  شقيقتهالزميل  بوفاة 
والدتهالزميل حاتم القواسمي بوفـــاة 
متولي موسى  بوفاة شـــقيقهالزميل 
حلتم أبو  عماد  بوفـــاة خالتـــهالزميل 
خــالــد عوض بوفاة شـــقيقهالــزمــيــل 
سعادة لبنى  بوفــاة والــــدهاالزميلة 

فاشه ميشيل  خالهالزميل  بــوفــاة 
الكايد انتصار  والدتهاالزميلة  بوفاة 
مخادمه محمد  والدتهالزميل  بوفاة 
شقيقه الزميل د.احمد دودين بوفاة 
زيد ــو  اب ــد  زي عمهالزميل  بـــوفـــاة 
عدس د.نائل  ــدهالزميل  بــوفــاة وال
عثمان محمد  ــاة والــــدهالزميل  بوف
صباح االله  عبد  ــاة والــــدهالزميل  بوف
قمحية هيثم  والدتـــهالزميل  بوفاة 

قــدورة قصي  ــقيقهالزميل  ــاة ش بوف
ــقيقتهالزميل طعمه ابو الشعر بوفاة ش
بوفــاة عمتــــهالزميل ايهاب ابو الشعر
ــهالزميل طارق فيصل عمر ــاة والدتـ بوف
ــاة والــــدهالزميل د.طارق الصرايره بوف
بوفــاة خالـــــه الزميل مراد عبد الكريم
ــقيقتهالزميل تيسير الخشمان بوفاة ش
المقبل معروف  بوفاة شـــقيقهالزميل 
الزبيدي يــزن  ــهالزميل  ــاة عمــــ بوف

االدارة  مجلس  واعضاء  رئيس   ينعي 
وموظفو  العامة  الهيئة  واعــضــاء 
الجمعية المغفور له بإذن اهلل الزميـل
وليـــــد صفـــــوح الهاشــــم

سائلين المولى تعالى ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه

االدارة  مجلس  واعضاء  رئيس   ينعي 
وموظفو  العامة  الهيئة  واعــضــاء 
الجمعية المغفور له بإذن اهلل الزميـل
ــودوري ــي فـــؤاد يــعــقــوب ث

سائلين المولى تعالى ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه

االدارة  مجلس  واعضاء  رئيس   ينعي 
وموظفو  العامة  الهيئة  واعــضــاء 
الجمعية المغفور له بإذن اهلل الزميـل
جــمــيــل مـــعـــزي هــلــســه

سائلين المولى تعالى ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه

مجلس  ــاء  واعـــضـ رئــيــس   يــنــعــي 
العامة  الهيئة  واعــضــاء  االدارة 
له  الــمــغــفــور  الجمعية  ومــوظــفــو 
السابق الجمعية  موظف  اهلل  بــإذن 
ذيــــــب محمـــد  جمـــــــال 

سائلين المولى تعالى ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه

مهند عبد الغافر 
Cert IFR بحصوله على شهادة

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

باسم طنوس 
بمناسبة خطوبته

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

اسماعيل شكوكاني 
بمناسبة عقد قرانه

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

نهنيء 
الزميل

نهنيء 
الزميل

نهنيء 
الزميل

حمزة أبو قبع
بالمولودة أميرة

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

بسام أبو ملوح
بسالمته

متمنين له دوام الصحة

محمد حاتم أبو هنية
بمناسبة عقد قرانه

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

نهنيء 
الزميل

نهنيء 
الزميل

نهنيء 
الزميل


