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إفتتاحيــة العــدد

عمران التالوي

رئيس التحرير 

صــدر قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )38( لســنة 2018 متضمنــاَ مصطلــح الفاتــورة 
ــات  ــع مؤسس ــته م ــد مناقش ــرة بع ــؤون الفوت ــم ش ــام تنظي ــدور نظ ــة وبص الضريبي

ــب  ــه بالجان ــي أن ــه وكاَل يدع ــارض ل ــد ومع ــن مؤي ــادي وبي ــي االقتص ــع المدن المجتم
ــارض . ــن ع ــد وم ــن أي ــا م ــى أهميته ــف عل ــق ال يختل ــاك حقائ ــواب إال أن هن الص

نحن في جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين كان لنا رأينا في ذلك .

إن من يعترض على التنظيم سيذهب حتمًا للفوضى
- » الحكومة شريك غير مسجل مع المكلف في نشاطه االقتصادي «

ال يخفــى علــى أحــد أن الحكومــة هــي شــريك بنســبة 16% مــن مبيعــات أو إيــرادات المكلــف 
الخاضــع لقانــون ضريبــة المبيعــات إضافــة الــى أنهــا شــريك معــه فــي ضريبــة الدخــل بنســب 

مــن أرباحــه وفقــًا لنشــاطه ، لقــد راعــى نظــام الفوتــرة القطاعــات االقتصاديــة الصغيــره التــي لم 
تخضــع لقانــون ضريبــة المبيعــات بإعفائهــا مــن تنظيــم الفاتــورة الضريبيــة لعــدم زيــادة اعبائهــا 

وكلفهــا .

- » العدالة للقطاعات االقتصادية «
 إن مــن الظلــم أن ينظــم بعــض العامليــن فــي نفــس القطــاع فواتيــر مبيعــات ويرفــض الجــزء األخــر 

ــاع  ــس القط ــن بنف ــن العاملي ــة بي ــل المنافس ــا يجع ــم ، مم ــم أو إيراداته ــر بمبيعاته ــم فواتي تنظي
ــه فيهــا . منافســة ال عدال

- » التهرب الجمركي «
إن البــاب الرئيــس لتســويق البضائــع المتهربــة مــن الجمــارك البيــع دون تنظيــم فواتيــر وإن نظــام الفوترة 

ســيتم مــن خاللــه  ضبــط ذلــك ورفــد الخزينــة بالفروقــات الجمركيــة الفاقــده وســيحمي بالمقابــل التاجــر 
الملتــزم مــن المنافســة غيــر الشــريفة حيــث ان الفــرق الجمركــي وضريبــة المبيعــات علــى المســتوردات اكثــر 

مــن كافــي لتحقيــق المتهــرب مــن الجمــارك الربــاح اعلــى بكثيــر وســعر بيــع أقــل مــن المســتورد الملتــزم.

إن مــن حــق مــن دفــع ثمــن ســلعة او خدمــة ان يتملــك ســند او وثيقــة )فاتــورة( تبيــن وصــف ومصــدر الســلعة 
ــة أن  ــؤدي الخدم ــع وم ــض البائ ــاذا يرف ــار لم ــذا اإلط ــي ه ــروع ف ــؤال المش ــا والس ــع ثمنه ــي دف ــة الت او الخدم

يصــدر فاتــورة .

ــازات  ــرم مــن امتي إن مــن يعتــرض علــى قانــون الضريبــة واالنظمــة والتعليمــات التــي صــدرت يعتــرض ألنــه ُح
ــب  ــادة نس ــبب زي ــر بس ــرض آخ ــتثمار أو يعت ــام باالس ــا ق ــابق عندم ــون الس ــا القان ــه إياه ــبق ان منح ــة س ضريب

ــع  ــن يدف ــرض م ــم او ان يعت ــل علمائه ــاد قب ــالء االقتص ــه جه ــدأ علم ــادي مب ــود اإلقتص ــل الرك ــي ظ ــب ف الضرائ
الضرائــب ويدفــع ثمــن تعليــم أبنائــه وعالجهــم وتأمينهــم الصحــي نحــن نســعى لتطبيــق نظــام ســبقنا إليــه دول 

كثيــرة متقدمــة ، نظــام أثبــت نجاعتــه حصــل المواطــن فيــه علــى الحقــوق وأدى مــا عليــه مــن التزامــات نظــام يضــع 
ــا . ــذي أرهــق كاهــل المواطــن وأضــر بالوطــن وإقتصــاده. فلنتقــي اهلل فــي وطنن ــي ال حــدًا للفســاد اإلداري والمال

واهلل ولي التوفيق

قانون ضريبة الدخل
ونظام تنظيم شؤون الفوترة
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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

قصي عبيدات
أمين الصندوق

د.مهند عتمه
عضـــــو

ستيف كرادشة
عضـــــو

خالـــد فرعيـــن
عضـــــو

إبراهيم الخطيب
عضـــــو

حكم القرم
عضـــــو

مجلس اإلدارة
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تدقيـــق

أنواع  من  نوع  أي  تطبيق  يتضمن  االلكتروني  فالتدقيق 
والرقابة  التخطيط  في  للمساعدة  االلكترونية  األنظمة 
والتوثيق ، كما يعتبر عملية منظمة لتجميع وتقييم أدلة إثبات 
 Management( اإلدارة  بتأكيدات  خاصة  وإلكترونية  ورقية 
Assertions(  وتقييمها تقييما موضوعيا، كما في حالة تقييم 
الرقابة الداخلية والبيانات وأمن المعلومات في جميع مراحل 
كال  يتضمن  الذي  اإللكتروني  المحاسبي  المعلومات  نظام 
النتائج  من  والتحقق   ، والمخرجات  والتشغيل  المدخالت  من 
لتحديد مدى تطابق هذه النتائج مع المعايير المحددة البداء 
 ، العميل  المهتمين بأمور  إلى المستخدمين  الرأى وتوصيلها 
وذلك ألن أهداف التدقيق ال تختلف باختالف طريقة المعالجة 
اليه  اشارت  ما  الى  استنادا  وذلك   ، االلكترونية   ام  اليدوية 
اال ان ما يختلف   ،  )401( التدقيق رقم  )12( من معيار  الفقرة 
واسترجاع  وتخزين  معالجة  طريقة  في  التغيير  في  يكون 
المحاسبية  المعالجة  تختلف  كما  المالية،  المعلومات  وايصال 
حالة  في  المستخدمة  الداخلية  الرقابة  نظم  الختالف  نظرا 

استخدام التدقيق االلكتروني .

والبد من االشــارة هنا الى أنه على المحاسب القانوني  مراعاة 
دراســة فعالية الرقابة الداخلية للبيانات وأجهزة الكمبيوتر او 
الحاســب االلي  وشبكات توصيل األجهزة  من خالل التأكد من 
كيفية عدم وصول غير المصرح لهم بهدف النسخ أو التعديل 
، والتأكــد مــن أن إمتــالك البرامــج وتعديلهــا يتــم بموجب 
تفويض او موافقــة اإلدارة ، اضافة الى التأكد من أن معالجة 
العمليــات المالية والملفات والتقارير وأية ســجالت إلكترونية 

أخرى تتم بدقة وبســرية ، وبشكل عام ، ال بد من مالحظة ان 
هناك نوعيــن من الرقابة على االنظمــة االلكترونية إحداهما 
جانب رقابي عام  يشــمل ادارة وظيفــة الكمبيوتر الواجب ان 
توكل الى مدير ادارة التكنولوجيا ، يليه المسؤول عن تصميم 
النظام االلكتروني فالمبرمج والمشغل ثم شخص آخر مسؤول 
عن حفــظ الملفــات والســجالت باالضافة الى وجــود وظيفة 
رقابية على البيانات للتاكد من معقولية المخرجات ، وال بد من 
التاكد من توفر الحماية المادية الالزمة )طرق الحفظ لالجهزة 
والبرامــج( وااللكترونية )كلمة المرور ومشــكالت الفيروســات 
وســرقة البيانات او التخريب المتعمد(  مع ضرورة وجود خطة 
احتياطيــة عنــد حــدوث امر طارئ مثــل التخريــب المتعمد او 
انقطاع الكهرباء   ، أما بخصوص الجانب التطبيقي ، فان ذلك 
يشــمل الرقابة علــى كل تطبيق ، كما في حالــة الرقابة على 
عمليات المدفوعات النقدية أو المشــتريات وغيرها، وتشــمل 
الرقابــة على المدخالت )تحديد المســؤول عن ادخال البيانات 
الى الحســابات الخاصة بكل منها ، ودقــة المدخالت( والرقابة 
علــى التشــغيل أو المعالجــة )منــع او تصحيــح االخطــاء اثناء 
التشــغيل( والرقابة على المخرجات )اكتشاف االخطاء ، وسرية 
المعلومات والتحقق من ان كافة المدخالت ينعكس اثرها من 
خالل المخرجات( ،  كما يســتطيع المحاسب القانوني استخدام 
اســاليب مختلفــة في ظــل االنظمــة االلكترونيــة المطبقة ، 
منها اســلوب التدقيق حول الكمبيوتــر ، حيث يعطي المدقق 
اهتمامه فقط فيما يتعلق بالمدخالت والمخرجات ، أي التحقق 
من المدخالت كما فى حالة اســتخدام النظم اليدوية بالرجوع 

ال شك بأن  استخدام النظم االلكترونية فى تدقيق الحسابات يسمح للمحاسب 
القانوني الممارس العمال التدقيق  باالستفادة من إمكانيات الكمبيوتر في 
البرامج  فى قراءة  أكبر، وتمكنه من استخدام  أعماله بسرعة وبدقة  تنفيذ 
البيانات والتحقق منها واختيار العينات وتتبع الخطوات الالزمة لجمع األدلة، 
اضافة الى تنفيذ االختبارات المنطقية والحسابية، وبالتالي التسهيل من خالل 
التحقق من صحة العمليات المختلفة بكلفة أقل )Do things cheaper( ودقة 
 Do right( )Do things right(وفاعلية   اجراءات وكفاءة   أكثر وثقة وسرعة 

،)things

التدقيق فى ظل النظم االلكترونية

د .محمد النوايسة / محاسب قانوني
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تدقيـــق
الى المســتندات األصلية والتحقق مــن صحتها ودقتها ومدى 
توفــر الشــروط القانونية فيهــا ، وتوفر التفويض المناســب 
فــى اعدادها وادخالها الى الحاســب ، اضافــة الى التحقق من 
المخرجات ومقارنتها مع المدخالت والتحقق من انسجام  هذه 
المخرجات مع المدخالت ، اال ان هذا االســلوب يواجه مصاعب 
في حالة وجــود األنظمة المعقدة التى تحتــاج الى خبرات فى 

مجال الكمبيوتر لغايات التحقق من صحة التشغيل .

اما اســلوب التدقيق االخر فيكون من خــالل الكمبيوتر ، حيث 
يركز فيه المحاســب القانوني على االهتمام بالرقابة الداخلية 
داخــل األجهــزة االلكترونيــة، وال بــد مــن تدقيــق المدخالت 
والمخرجات باالضافة الى عملية التشــغيل، وذلك بسبب وجود 
جــزء مهم من الرقابة الداخلية فــى برنامج الكمبيوتر ووجود 
فجــوات ذات أهميــة فى مســار التدقيق المرئــى ، وقد يحدد 
المدقق البيانات االختبارية باستخدام الكمبيوتر، بحيث تزوده 
بوســائل فعالة فى اختبــار الرقابة على تطبيقــات الكميبوتر 
من خالل اختبار عمليــات حقيقية ووهمية يقوم باعدادها ثم 
يقوم بمعالجتها باســتخدام برامــج كمبيوتر العميل، والهدف 
مــن هــذه الطريقة يكمــن في تحديــد فيمــا اذا كان برنامج 
االنظام  االلكترونى لدى العميل يمكنه  من  تشغيل العمليات 
الماليــة الحقيقيــة والوهمية ، وال بد من قيــام المدقق أيضا 
بادخال أنواع مختلفة من العمليات المالية فى برنامج العميل 
وتحت اشــرافه، حيث يتم تحديد  فيمــا اذا كانت هذه البرامج 
االلكترونية لدى العميل ستعالج األنواع المختلفة من البيانات 
بالشكل الصحيح وكما هو مبرمج لها، وهذا األسلوب يستخدم 
غالبا فــى جانبين هما اختبارات الرقابــة الداخلية واالختبارات 
األساسية للعمليات ، كما ان هناك اسلوب اخر يشمل المحاكاة 
المتوازيــة التــي اساســها معالجــة بيانــات الشــركة الفعلية 
باســتخدام برامــج مشــابهة لتلك التــى يســتخدمها العميل، 
ويقوم المدقق هنا باســتخدام هذا األســلوب عدة مرات خالل 
الســنة، وتســتخدم هذه الطريقة غالبا عند اجــراء االختبارات 
الجوهريــة مثل مراجعة العمليات الحســابية ، كما  يوجد ايضا 
نمــوذج التدقيــق المندمــج مع العميــل ، حيــث  يتطلب هذا 
النمــوذج  ايجــاد نظم فرعيــة صغيرة داخل نظــام الكمبيوتر 
عن طريــق قيــام المدقق بانشــاء ملفات وهميــة واضافتها 
الــى ملفات العميــل الموجودة بحيث تهدف هــذه النظم الى 
الســيطرة على العمليات أو األرصدة التى تحقق شروط معينة 
أو تتصــف بصفــة معينــة ، كما فــي حالة وجــود ملف خاص 
يحــول اليه كافة األرصدة التى تتجاوز حــد معين بحيث يقوم 
المدقق بعد ذلك باختبارها، وقد يتضمن هذا الملف العمليات 
المتطرفة أو الشاذة ، ولذلك فان هذه الطريقة تستخدم عادة 

لتحديد العمليات غير العادية من خالل االختبارات األساســية ، 
يضاف الى ذلك شــبكة االختبــارات المتكاملة التي تعتمد على 
افتراض المدقق لوحدة اقتصادية غير حقيقية كاملة، ويقوم 
المدقق بمعالجة بياناتها باســتخدام برامج العميل المطبقة ، 
وتختلف هذه الطريقة عن الطرق السابقة فى أن هذه الوحدة 
متكاملــة وال تقتصــر علــى بعــض العمليات ، وقد يســتخدم 
المدقق  أســلوب التدقيق باســتخدام الكمبيوتــر حيث يقوم 
باســتخدام الكمبيوتــر فى عملية التدقيق مــن خالل التطبيق 
علــى البرامج االلكترونية فى عمليــات التدقيق المختلفة وفى 
كافــة مراحل عملية التدقيق ســواء كان ذلك فى التخطيط أو 
تنفيذ اختبارات الرقابة واالختبارات التفصيلية، وتستخدم هذه 
البرامــج فى عملية التخطيــط والتوثيق وتحديــد حجم العينة 

واختبار مفرداتها وتقييم نتائجها.

 وهناك مجموعة من البرامج التى تستخدم فى عملية التدقيق 
منها برامج التدقيق الخاصة والتي هي برامج مخصصة للقيام 
ببعض مهــام التدقيق الخاصة وبما يتفق مــع نظام العميل، 
وعند اعداد هذه البرامج يقوم المدقق باالســتعانة بمصممي 
برامج العميل أو بالخبــراء المتخصصين فى هذه البرامج، كما 
ان هنــاك برامــج تدقيق عامــة ، وهي ال تخــص مهمة معينة 
أو عميــل معين، وتصمم بحيث يمكن اســتخدامها على مدى 
واســع لعمالء مختلفين ولتطبيقات مختلفة، وتستخدم الجراء 
اختبــارات التحقق مــن صحة األرصــدة والمجاميع واحتســاب 
النســب المالية ومخزون اعادة الطلب وغيرها ، وبشكل عام ال 
بد من قيام المدقق بتنفيذ االختبارات لتقييم الرقابة الداخلية 
، والعمــل علــى تحديد التحريفــات المحتملة التــى يمكن أن 
تحدث فيما يتعلق باقرارات االدارة المتعلقة بالرقابة الداخلية، 
وذلك باستخدام برمجيات مرتبطة باستبانات متعلقة باألخطاء 
الممكــن توقعها ، ويمكن للمدقق االســتفادة من ذلك لدعم 
قراراته لتقييم الرقابة الداخلية، وتقييم المستندات واالقرارات 
التــى تقدمها االدارة حول القوائم الماليــة ، وتحديد الرقابات 
التــى يراها ضرورية من أجل منع حدوث األخطاء، والتى تعمل 
على اكتشــاف األخطاء وتصحيحها، ويكون ذلك اما باستخدام 
برامج الكترونية أو يدوية ، اضافة الى القيام ببعض اختبارات 
الرقابــة للتحقق من فاعلية تصميم وتشــغيل نظــام الرقابة 
الداخليــة بكافــة مكوناتــه، كمــا تتضمــن اختبــارات الرقابة 
اســتخدام وســائل مراجعة بمساعدة الحاســب وفحص األدلة 
المســتندية ومراقبــة أداء موظفــي العمــالء ، و تقييم األدلة 
بشكلها النهائى واعداد التقييم النهائى لخطر الرقابة الخاص 
بــكل اقرار مــن اقــرارات االدارة المتعلقة بالرقابــة الداخلية، 
ويجــب أن يهتــم المدقــق ايضا باألدلــة من حيــث أهميتها 
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وتوقيتهــا، ويمكن التعبير عن خطــر الرقابة إما بصورة كمية 
أو نوعية على شــكل مســتويات منخفضة ومتوسطة وعالية، 
ولذلك فان هناك ثالث اســتراتيجيات يستخدمها المدقق عند 
تقييمــه للرقابــة الداخلية تتضمن تقييم مخاطــر الرقابة بناء  
على تقييم رقابات المســتخدم التي غالبا ما يقوم العميل من 
خاللهــا بتصميم اجــراءات رقابية يدوية متزامنــة مع عمليات 
المعالجــة االلكترونيــة، بحيث يقوم مســتخدمي األجهزة لدى 
العميل بمقارنة مخرجات الكمبيوتر مع المؤيدة لتلك العمليات 
يدويــا. إن توافــر هذه االجراءات يســاعد المدقق فــى اختبار 
الرقابــة مباشــرة كما فى النظام اليدوى، وهــو ما يطلق عليه 
التدقيق حول الحاســب ، وتقييم الرقابة بشــكل منخفض ، إذ 
يتطلب هذا التقييم القيام باختبارات التطبيق، أى أنه اذا رغب 
المدقق فــى االعتماد على رقابــة تطبيقــات الكمبيوتر، فانه 
يجــب عليه أن يقوم باختبارها مباشــرة عن طريق اســتخدام 

وسائل تدقيق معينة باستخدام الكمبيوتر.

اضافــة الــى اختبارات الرقابــات العامة علــى الكمبيوتر، وهى 
رقابــات تــزود المدقــق بنوع مــن الثقــة فــى أن التطبيقات 
مصممة بشــكل مالئم، وان أى تغييــرات تمت كما هو مصرح 
بها، مما يعطى مزيدا من الثقة للمدقق باألدلة التى سيحصل 
عليهــا ، واختبار اجــراءات المتابعة اليدوية لالستشــارات التى 
تمت مالحظتها من خالل رقابات التطبيق ،  لكن اذا تم  تقييم 
الرقابة بشكل مرتفع ، فان على المدقق عمل اجراءات تحليلية 
أو اختبــارات تفصيليــة عنــد التخطيــط لمخاطر رقابــة عالية، 
وهنا يعتمد  على اســتيراتيجية تركز على أدلة تتعلق بفاعلية 
الرقابات العامة واجراءات المتابعة اليدوية. ويستطيع المدقق 
هنا الحصول على معلومات عن فعالية رقابات التطبيقات من 
خالل االستفسار من االفراد الذين يقومون باجراءات المتابعة 
اليدوية.وفيما يتعلق بالرقابة على المدخالت ، فهناك مجموعة 
مــن االجراءات الرقابية التى تســاعد في عمليــات التحقق من 
صحة البيانات المحاســبية مــن خالل الرقابة علــى المدخالت 
مثــل اســتخدام المجاميــع الماليــة، وذلك بمطابقــة مجموع 
الحركات التى تم ادخالها مــع االجمالى، مثل  مطابقة مجموع 
قيم فواتير المشــتريات التى تم ادخالها كمجموعة واحدة مع 
مجموعهــا الذى تــم اســتخدامه يدويا ، واســتخدام المجاميع 
الشــكلية، وذلــك بمطابقــة مجاميع أرقــام مدخــالت معينة، 
مثــل: مجموعة أرقــام الموظفين مع رقم معيــن ، او الفحص 
المنطقــى، مثــل اختبار مدى قبول الجهاز ألكثر من 24 ســاعة 
فى اليوم ، والتحقق من التسلســل الرقمــى، مثل التحقق من 
مدى قبــول الجهاز ألرقام فواتير تخالف التسلســل التصاعدى 
المنتظــم. اما بخصــوص الرقابة على معالجــة البيانات ، ففي 

هذه الحالــة يقوم المدقــق باجراء بعض االختبــارات للتحقق 

مــن معالجة البيانات المحاســبية مثــل اختبــار التتابع، وذلك 

بالتحقــق مــن أن المدخالت يتم تشــغيلها بانتظام وبترتيب، 

مثــل: التحقق من أن بيانــات الرواتب الخاصة باألقســام يتم 

ترتيبها بحســب األقسام قبل البدئ بتشغيلها ، او اختبار الدقة 

الحســابية للبيانات التى يتــم معالجتها، مثــل التحقق من أن 

اجمالى الرواتب للفترة المالية يتطابق مع االقتطاعات وصافى 

الرواتب ، وكذلك القيام بعملية تشغيل مختصرة لبعض األمور.

مثل: مقارنة االســتهالك المحسوب باستخدام اجمالى األصول 

مع االســتهالك المحســوب على أســاس قيم البنود االفرادية 

، واختبــار المعقوليــة، مثــل التحقــق فيما  اذا كانــت معلومة 

معينة تزيد على المدى المعقول، ويســتخدم هذا االختبار فى 

التحقق من معقولية المدخــالت ، واخيرا فيما يتعلق بالرقابة 

علــى المخرجــات ، فــال بد مــن التحقق مــن دقــة ومعقولية 

المعلومات التى تم تشــغيلها بالتركيز على اكتشــاف األخطاء 

التــى حدثت خالل عملية التشــغيل ، باالضافة الى التحقق من 

ســرية المعلومــات ومن أن كافــة العمليات التى تــم ادخالها 

قــد انعكس أثرهــا على المخرجات كما هــو متوقع منها، وقد 

يســتعين المدقــق ببعض األســاليب مثــل فحــص معقولية 

المخرجــات مــن قبل خبيــر، ومقارنة مخرجــات الكمبيوتر  مع 

بعــض األمور الخاصة بالمدخالت والمحســوبة يدويا ، وكذلك  

اجراء االختبــارات التحليلية، حيث يتم اســتخالص البيانات من 

ملفات النظام المحاســبى االلكترونى للعميل، ثم اجراء تقييم 

للنتائج التى توصل اليها .

مثل: المراجعــة التحليلية للتعرف على حاالت الغش المحتملة، 

أو احتمــال وجود عالقة غير منطقية فيمــا بين صافى الدخل 

والتدفقات النقدية من النشــاط التشــغيلي ، اضافة الى اجراء 

اختبــارات تفاصيــل العمليــات واألرصدة، ويســتطيع المدقق 

اســتخدام برامج الجداول االلكترونية التي تعتمد على أسلوب 

االحتمال النســبى للحجم فى أخذ عينة التدقيق، ويســاعد هذا 

األســلوب على اســتخدام عينات أقل، كما يســاعد فى تحديد 

طبيعة ونسب كل تحريف يمكن أن يكون في العينة، ليتم بعد 

ذلك اعداد تقرير التدقيق بالصيغة المناسبة بشكل نهائي . 
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المالية يحبذ  األسواق  المستثمر في  المثال فان  فعلى سبيل 
اتخاذ  عند  العادلة  القيمة  على  بناء  المالية  القوائم  اعداد 
الحالية  بالقيمة  أكثر  معني  انه  السهم.  بيع  او  بشراء  قراره 
التاريخية لهذه  الكلفة  الشركة وليس  لموجودات ومطلوبات 
الموجودات والمطلوبات والتي تكون قد تراكمت خالل سنوات 
عدة. وعلى الجانب االخر فان استخدام القيمة العادلة بدال من 
الكلفة التاريخية قد يعطي نتائج مضللة عند تقييم أداء إدارة 
القيمة  الشركة فهي قد ال تعكس قدرة االدارة على تعظيم 
الكلف  تعرض  وال  والتشغيل  اإلنتاج  خالل  من  للمساهمين 
فضال  األرباح  لتحقيق  استثمارها  تم  التي  للموارد  الحقيقية 
الموجودات  على  العائد  مثل  المالية  النسب  على  التأثير  عن 
وخالفة. مثال آخر هو الشركات التي تحتسب الزكاة، فعادة ما 
يتم اعتبار المخزون هو من األموال الزكوية )عروض التجارة( 
ومهمات  مستلزمات  او  غيار  قطع  يحوي  قد  المخزون  ان  اال 
صناعية ال تخضع للزكاة. وبالتالي لو تم اعداد القوائم بهدف 
الوصول الى الزكاة لتم استخدام تصنيف مختلف عما هو وارد 
لألغراض  االستجابة  فان  وبالنتيجة،  المحاسبية.  المعايير  في 

النظــام  يهــدف 
المحاسبــــي الــــى توفيـــــر 
والتــي  الماليــــة  البيانــــات 
مستخدميهــــا  تساعــــــــد 
اال  القــرارات،  اتخــــــاذ  فــي 
تواجــه  التــي  المعضلــة  ان 
واضعــي المعايير المحاســبية 
تكمــن فــي تحديــد مــن هــم 
مســتخدمي البيانــات الماليــة 

ومــا هــي حاجاتهــم وبالتالــي مــا هــي نوعيــة ومواصفــات 
ــي يجــب ان توفرهــا  ــي تناســبهم والت وشــكل المعلومــات الت
البيانــات الماليــة. فمثــال تســتخدم القوائــم الماليــة مــن قبــل 
المســتثمرين فــي األســواق الماليــة التخــاذ قــرارات شــراء وبيــع 
األســهم، وقــد يســتخدمها أخــرون فــي تقييــم أداء اإلدارة 
ومــدى نجاحهــا فــي اســتثمار األمــوال والمــوارد المتاحــة لهــا، 
ــة  ــاب الضريب ــة الحتس ــم المالي ــى القوائ ــد عل ــض يعتم والبع
والــزكاة واالربــاح القابلــة للتوزيــع، واحيانــا تســتخدم القوائــم 
ــة مــن قبــل المورديــن وأطــراف ذات عالقــة أخــرى. ان  المالي
االســتجابة لمتطلبــات المســتخدمين للقوائــم الماليــة قــد 
ــالف  ــة المحاســبة نتيجــة الخت ــى مهن ــرا عل ــا كبي فــرض تحدي

ــة. ــكل فئ ــا ل ــب عرضه ــي يج ــبة الت ــات المناس المعلوم

 د. مهند عتمة /  محاسب قانوني  

القوائــم الماليــة ذات الغرض العام وذات الغرض الخاص 
أسس  في  اختالف  الى  يؤدي  قد  للمستخدمين  المختلفة 
والعرض  واالعتراف  تاريخية(  تكلفة  ام  عادلة  )قيمة  القياس 

واالفصاح والتصنيف. 
  IFRS القوائم المالية ذات الغرض العام و

تجاوزت مهنة المحاسبة المعضلة السابقة بان ميزت بين عدة 
لهذه  المستخدمين  على  بناء  المالية  القوائم  إلعداد  أسس 
القوائم وحاجاتهم، وظهر في الفكر المحاسبي القوائم المالية 
المالية  القوائم  ان  الخاص.  الغرض  العام وذات  الغرض  ذات 
عام.  غرض  ذات  مالية  قوائم  هي   IFRS  على بناء  المعدة 
تم تعريف التقرير المالي ذي الغرض العام بانه تقرير يوفر 
معلومات مالية عن المنشأة مفيدة للمستثمرين والمقرضين 
والدائنين في اتخاذ قرارات حول تقديم موارد للمنشأة، مثل 
شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين أو االحتفاظ 
القوائم  أن  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس  يعتقد  بها. 
االحتياجات  تلبي  قد  الغرض  لهذا  إعدادها  يتم  التي  المالية 
رئيسي  بشكل  موجهة  انها  اال  المستخدمين،  لمعظم  العامة 
المعايير  بناء  تم  لقد  والدائنين.  والمقرضين  للمستثمرين 
المستثمرين  حاجات  لتلبي  أساسي  بشكل   IFRS الدولية
الوصول  على  الفدرة  لهم  ليس  والذين  المالية  األسواق  في 
من  الكثير  المعايير  هذه  تطلبت  وبالتالي  الشركة  لحسابات 
اإلفصاح والتوجه الى القيمة العادلة مما شكل عبئا على معدي 
الشركة تعيين  IFRS يتطلب من  ان تطبيق  المالية.  القوائم 
التدريب  الى  باإلضافة  المالية  األقسام  في  متميزة  كفاءات 
المستمر لمتابعة التعديالت على هذه المعايير، كما قد تضطر 
القيم  لتحديد  خارجية  استشارات  على  الحصول  الى  الشركة 
العادلة للموجودات والمطلوبات وبعض التقديرات المشمولة 
بالقوائم المالية. نتيجة لتلك الصعوبات والكلف قامت معظم 
في  المدرجة  الشركات  بإلزام  األوروبي  االتحاد  مثل  الدول 
معايير  بإصدار  وقامت   IFRS  باتباع فقط  المالية  األسواق 
أساسها  على  يتم  األخرى  للشركات  مخففة  محلية  محاسبية 

اعداد القوائم المالية ذات الغرض العام. 
القوائم المالية ذات الغرض الخاص

معيار  )وحسب  الخاص  الغرض  ذات  المالية  التقارير  تعرف 
التدقيق الدولي رقم 800( بانها التقارير المالية المعدة بناء 
على إطار محاسبي خاص يلبي حاجات مستخدمين محددين. 

ومن األمثلة على هذه األطر المحاسبية الخاصة:
األساس الضريبي: حيث يتم اعداد الحسابات بما يتناسب مع قانون 	·

الضريبة ولتحديد الربح الضريبي. )وقد يقاس عليه أساس الزكاة(
اعداد 	· يتم  حيث  النقدية:  والمدفوعات  المقبوضات  أساس 

األساس  على  بناء  النقدية  التدفقات  لتظهر  الحسابات 
النقدي  او األساس النقدي المعدل وعادة ما يتم طلب هذه 

البيانات من المقرضين والبنوك.
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حسب 	· البيانات  اعداد  يتم  الرقابية:  والجهات  القوانين 

المتطلبات القانونية والجهات الرقابية
البنود 	· حسب  الحسابات  اعداد  يتم  والعقود:  االتفاقيات 

الواردة في االتفاقيات والعقود.
بحسب  المستقبلية  والنظرة  األردن  في  المهنة  واقع 
القوانين الناظمة لمهنة المحاسبة في األردن، فقد تم اعتماد 
إطار وحيد إلعداد البيانات المالية لجميع الشركات والمؤسسات 
الفعلية  الحاجة  ولعدم  التطبيق  لصعوبة  ولكن   ،IFRS وهو 
فان  المستخدمين  قبل  من   IFRS حسب  معدة  مالية  لقوائم 
تلتزم  ال  عام  بشكل  الشركات  تصدرها  التي  المالية  القوائم 
ان  بل   .IFRS حسب  المطلوبة  واالفصاحات  المعالجات  بجميع 
هناك لبس في التمييز بين األطر المحاسبية المختلفة والقوائم 
المالية ذات الغرض العام والخاص. فمثال ينص قانون ضريبة 
الدخل األردني )غرض خاص( على تقديم حسابات لدائرة ضريبة 
الدخل معدة حسب IFRS )غرض عام(. وقد أشار تقرير للبنك 
البيانات  معدي  ان  األردن  في  المحاسبة  مهنة  لتقييم  الدولي 
ضريبة  بقانون  متأثرين  العامة(  المساهمة  الشركات  )حتى 
IFRS حتى وان خالف ذلك  الحسابات حسب  اعداد  الدخل عند 
ال IFRS. وللتخفيف من هذه التداخالت فإنني أطرح االقتراحات 
اتباع  بد من  )ال  العامة  المساهمة  للشركات غير  التالية وذلك 
المستثمرين  لحاجة  وذلك   IFRS إلطار  المساهمة  الشركات 
:)IFRS ولوجود الموارد واالمكانيات عند هذه الشركات لتطبيق

منظور استراتيجي طويل االجل: أسوة بالدول المتقدمة في . 1
هذا المضمار، فال بد من وجود هيئة تكون مهمتها تطوير 
التي  المالية للشركات  القوائم  أسس ومعايير محلية إلعداد 
الخطوة  تكون  الهدف  هذا  ولتحقيق   .IFRS تتبع  اال  تختار 
األولى هي تحديد اهداف التقارير المالية للشركات من خالل 
تحديد من يستخدم القوائم المالية وما هي المعلومات التي 
يحتاجونها.  وان كان من المفيد االطالع على تجارب اآلخرين 
التباينات  الدول ربما كان سببها  اال ان هناك اختالفات بين 
وبسبب  والقانونية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  في 
احتياجات مختلف  الحسبان  تأخذ في  المختلفة  البلدان  كون 
المحلية.  المتطلبات  وضع  عند  المالية  القوائم  مستخدمي 
وجهات  اخذ  يتم  المحلية  البيئة  يناسب  ما  الى  وللوصول 
نظر شرائح مختلفة من المجتمع واألطراف ذات العالقة مثل 
المستثمرون والمالك، المدراء الماليون، المدققون الخارجيون 
البنك  الضريبة،  دائرة  الشركات،  مراقبة  دائرة  والداخليون، 

المركزي، األكاديميون، المستشارون الشرعيون.
تحتاج  قد  ولكن  ممكنة  هي  محلية  معايير  تطوير  عملية  ان 
الى موارد وجهود كبيرة وقد تستغرق وقتا، ولذلك فهي حل 

استراتيجي على المدى البعيد.
المدى القصير:. 2
IFRS : ان الهيئة العليا لتنظيم 	· التعديل على بعض معايير 

مهنة المحاسبة القانونية مدعوة التخاذ بعض اإلجراءات على 
الشركات )غير  IFRS والتي ال تستطيع معظم  بعض معايير 

المساهمة( تطبيقها وال يوجد منفعة حقيقية من تطبيقها 
ان  بالذكر  الجدير  من   .IFRS 16  معيار تطبيق  وقف  مثل 
طريقة االتحاد األوروبي باعتماد المعايير وتعديالتها تتم من 
خالل دراسة المعايير وتفسيراتها كل على حدة. ومما يلفت 
النظر انه قد ينتج عن عملية الدراسة هذه عدم قبول لمعيار 
كامل او جزء منه. وعند اصدار القوائم المالية يذكر انه تم 
اعداد البيانات بناء علىIFRS المعتمدة من االتحاد األوروبي 

.IFRS والتي قد تكون مختلفة عن النسخة االصلية من
التي  	· للشركات  الحسابات  إلعداد  الضريبي  األساس  اعتماد 

ال يوجد مستخدمون خارجيون لهذه البيانات او ان االساس 
الضريبي يناسب جميع المستخدمين لهذه البيانات

مقدار  تحديد  هو  الحسابات  العداد  االعتبارات  اهم  احد  ان 
الحسابات  اعداد  وان  الشركة،  على  والمبيعات  الدخل  ضريبة 
البيانات  معدي  كاهل  عن  سيلقي  الضريبة  قانون  حسب 
ذلك  يرجع   .IFRS فرضتها  وكبيرة  كثيرة  اعباء  والمدققين 
بالتقديرات  تأخذ  ال  بالعادة  الضريبة  لكون  رئيسي  بشكل 
الصعبة والمكلفة  المناطق  واالجتهادات والمخصصات وهي  
تقييم،  واعادة  عادلة  قيمة  فال  والمدققين،  البيانات  لمعدي 
وال اختبارات تدني، وال اتزامات ممكن ان تطرأ، وال مخصصات 

ديون، وال مصادر دخل شامل اخرى. 
وبالرجوع الى قانون ضريبة الدخل االردني نجد بعض المبادئ 
المحاسبية التي يمكن البناء عليها  للوصول الى اطار محاسبي 
الضريبة  قانون  عليه  نص  ما  مثل  المالية  البيانات  العداد 
من مبدأ االستحقاق )مع وجود استثناءات الستخدام االساس 
المخصصات  قبول  عدم  االيجارات،  االنجاز،  نسبة   ، النقدي(، 
)مثل  احتسابه  القانون وبين كيفية  اجازه  اال ما  بشكل عام 
مخصصات االستهالك( وخالفه. وقد بحثت عن كيفية عرض 
بناء  المصاريف(  االيرادات،  المطلوبات،  )الموجودات،  البيانات 
قانونية  او  مهنية  مرجعية  اجد  فلم  الضريبي  االساس  على 
شاملة توضح ذلك ولكن هناك في االدبيات المحاسبية بعض 
التوجيهات التي يمكن استثمارها. فمثال، فيما يتعلق بقائمة 
الدخل، فان الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي ينتج 
مقبول  المصروف  او  )االيراد  مؤقتة  زمنية  فروقات  عن  اما 
محاسبيا وضريبيا ولكن اختلف توقيت او سنة االعتراف به بين 
المصروف  او  )االيراد  دائمة  فروقات  او  والضريبة(  المحاسبة 
عن  النظر  بغض  آخر  لطرف  مقبول  وغير  لطرف  مقبول 
العداد  الضريبي  االساس  اعتماد  وعند   . )معيار12(  التوقيت( 
الحسابات فان الفروقات الزمنية تتالشى كون الحسابات اعدت 
على االساس الضريبي وتبقى الفروقات الدائمة. يرى البعض 
ان تعرض قائمة الدخل على جزأين: الجزء االول ينتهي بالربح 
بالفروقات  المتعلق  الثاني  الجزء  للضريبة ثم يضاف  الخاضع 

الدائمة للوصول الى اجمالي الربح. 
انني ارى ان اعتماد االساس الضريبي هو حل لمشاكل الكثير 
االدبيات في  الجهد واالطالع على  الشركات، وبقليل من  من 

هذا المضمار يمكن الخروج باطار محاسبي يتم اعتماده.
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1 - الخدمــات التأكيديــة : عــرف معهــد المحاســبين 
AICPA الخدمــات التأكيديــة بأنهــا  القانونييــن األمريكــي 
»خدمات مهنية مستقلة تهدف إلى تحسين نوعية المعلومات 
لخدمــة متخذي القــرارات« وتقــدم خدمات التأكيــد من قبل 
المحاسبين القانونيين إلضافة تأكيدًا معقوالً لمصداقية هذه 
المعلومات، ويجب على المحاســبين القانونيين مقدمي هذه 
الخدمــات أن يتمتعوا بالخبرة العلمية والعملية واالســتقاللية 
وبذل العناية المهنية الالزمة وممارســة الحكم المهني بشكل 

معقول. وينبثق عن هذه الخدمات اآلتي:

خدمات التصديق: نوع من أنواع الخدمات التأكيدية »يقوم 	 
مــن خاللها المحاســب القانونــي بإصدار تقاريــر عن مدى 
مصداقيــة التأكيدات المقدمة مــن جهة معينة إلى جهة أو 

جهات أخرى« وتقسم إلى اآلتي:

- تدقيــق البيانــات الماليــة: يقــوم هــذا النــوع باالهتمام 
بالبيانــات الماليــة وما يصاحبهــا من قوائــم مالية يتم 
إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها ومعايير 
التدقيق الدولية، حيث يقوم المحاســب القانوني بإصدار 
تقريــرا يعبر فيه عن رأيه الفني المحايد بالقوائم المالية 
وتعتبر هذه الخدمة األكثر شيوعًا من قبل مكاتب التدقيق 

القانونيين .

- تدقيق الرقابة الداخلية الخاصة بالبيانات المالية: يتضمن 

هــذا النوع من خدمات التصديق التقرير عن مدى فاعلية 
ومتانــة نظام الرقابة الداخلية في المنشــأة ســواء كانت 
المحاسبية أو اإلدارية. إذ إن كفاءة وفاعلية نظام الرقابة 
الداخلية يقلل من احتمالية التضليل في القوائم المالية.  

- خدمات المراجعة: وهي خدمة أقل مســتوى من التدقيق، 
وتتمثــل« بعمــل إجراءات محــددة ألجل توفيــر تأكيدات 
محددة للمحاسب المســتقل بعدم وجود انحرافات مادية 
تتطلــب تعديالت ألجــل أن تكون هــذه البيانات محضرة 

وحسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

- خدمــات تصديــق أخرى: تقــدم مكاتب التدقيــق خدمات 
تصديــق متعددة ومتنوعة وفــى أغلبها مرتبطة بتدقيق 
بعض بنود القوائــم المالية. وتتمثل في القيام بإجراءات 
خاصــة يتم االتفــاق عليها، ويقــوم المحاســب القانوني 
بإعطاء نتيجة لقيامه بهذه الخدمات وليس تقريرًا محددًا، 

ومن أمثلتها تطبيق شروط االتفاقيات.

- خدمات التصديق التــي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات: إن 
النمــو المتزايد للتجارة االلكترونية أدى إلى ازدياد الحاجة 
إلــى التأكيــد من ســالمة المعلومات التي تتــم من خالل 
االنترنــت، إذ إن كثير من العمليات االقتصادية كالشــراء 
والبيع تتم من خالل اإلنترنت باإلضافة إلى إمكانية تسديد 
الثمــن الكترونيًا. وقــد الزم التطور بالتجــارة االلكترونية 

 تقوم مكاتب التدقيق بتقديم العديد من الخدمات من أجل تحسين 
لها،  المنشآت  حاجة  باختالف  الخدمات  هذه  وتختلف  االقتصادية  أوضاعها 
وتلجأ المنشآت بطبيعة الحال إلى مكاتب التدقيق من أجل تدقيق حساباتها 
المالية  بقوائمها  القانوني  المحاسب  تقرير  وإصدار  المالي  وضعها  لبيان 
قراراتهم  اتخاذ  في  المالية  التقارير  مستخدمي  منها  يستفيد  حتى  لنشرها 
الخدمات  لهذه  واإلدارات  المنشآت  حاجات  وتتعدد  الرشيدة.  االستثمارية 
بمختلف أشكالها سواء كانت إلزامية بموجب األنظمة والقوانين أو اختيارية 
استخدام  وذلك من خالل  األسواق  المنافسة في  في  المنشآت  قدرة  لزيادة 
الخدمات  أنواع هذه  المتاحة. ويمكن تقسيم  أكبر قدر ممكن من مواردها 
 ، تأكيدية  غير  وخدمات  تأكيدية  خدمات  إلى  التدقيق  مكاتب  تقدمها  التي 

واآلتي عرض لكل نوع من هذه الخدمات.

الخدمات التي تقدمها مكاتب التدقيق
حمزة ابو قبع /  محاسب قانوني  
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تطور بعمل المحاسب القانوني من خالل تقديمه لخدمات 
التأكيد المتعلقة بســالمة العمليات التجارية عبر االنترنت 
وهــي » خدمة تصديق من خــالل الخاتم اإللكتروني الذي 
تمنحه منشــأة التدقيق للمنشــات المتعاملــة في التجارة 
اإللكترونيــة من حيث اإلفصــاح اإللكتروني عن العمليات 
التجاريــة«. وهناك خدمــة تأكيد قابليــة تصديق النظام  
وهــي » خدمــات تأكيدية تــزود اإلدارة ومجلــس اإلدارة 
والطــرف اآلخــر بدرجة من المصداقية بــأن النظم تحقق 
متطلبات ومبادئ أساسية، وأن الرقابة الداخلية على هذه 
النظم مصممة وتعمــل بفاعلية على مدى الفترة الزمنية 

المحددة. 

2 - خدمــات التأكيد األخرى: عبارة عن »خدمات تأكيدية 
مهنية مســتقلة تؤدي إلى تحســين جودة المعلومات لغايات 
اتخــاذ القرارات، لكنها ال تتطلب إصــدار تقرير مكتوب، وليس 
بالضــرورة أن يكــون التأكيــد يتعلــق بمصداقيــة تأكيــدات 
معينة مقدمــة من طرف إلى آخر. ومن أمثلتها خدمات تقييم 
مخاطــر الغــش و التصرفات غير القانونيــة والمخاطر الخاصة 

باالستثمارات واألدوات المالية«.

3-  الخدمات غير التأكيدية )الخدمات االستشارية(:

واالجتماعيــة  والسياســية  االقتصاديــة  التطــورات  إن   
والتكنولوجية التي تحيط بالمنشآت جعلتها مضطرة لالستعانة 
بخدمات المحاســب القانوني االستشارية والتي تختلف بشكل 
كبير عن خدمة التدقيق والتدقيق ألغراض خاصة والتي يبدي 
فيها المحاسب القانوني رأيه المهني المحايد والمستقل، حيث 
تعتبر الخدمات االستشارية من الخدمات التي ليس لها معايير 
للتصديق أي أنها ال تحتاج إلى إبداء الرأي من قبل المحاســب 
القانوني على شــكل تقارير منشــورة وملزمة حسب المعايير 
والقوانين، حيث أن هذه الخدمات تســاعد إدارة المنشــأة في 
تحسين كفاءتها وتنمية مصادرها لتحقيق أهدافها. إن عملية 
تدقيق الحســابات تعمل على اكتشاف المشاكل وليس اقتراح 
الحلــول الالزمــة للمنشــأة على العكــس تمامًا في مــا يتعلق 
بالخدمات االستشارية فإن هدفها األهم يكون باقتراح الحلول 
الالزمة و العمل على تقديم التوصيات التي تســاعد المنشآت 
في حــل المشــكالت التي تواجــه اإلدارة وكذلــك العمل على 
تحسين كفاءتها حسب الموارد المتاحة وضمن مجاالت معينة.

ونظــرًا لما يتمتع به المحاســب القانوني مــن خبرة مهنية 
وعلمية في المجــاالت المرتبطة بعمليــة التدقيق إضافة إلى 
تقديم خدمــات أخرى خالف التدقيق  كالخدمات االستشــارية 

بمختلــف أنواعها واتجاهاتهــا أصبح من الضــروري أن يقوم 
المحاســب القانونــي بتقديم مثل هذه الخدمات االستشــارية 
للمنشــآت محل التدقيــق، حتــى يتمكنوا من االســتفادة من 
المــوارد االقتصاديــة المتاحــة لهم على أكمل وجه وبشــكل 
ســليم من خالل النصح والمشورة التي يقدمها لهم المحاسب 

القانوني المهني.

تعريف الخدمات االستشارية:

 AICPA عــرف مجمــع المحاســبين القانونييــن األمريكــي
الخدمات االستشارية بأنها: االستشـارات المهنيـة التي تهدف 
أساســًا إلى تحسين كفاءة وفعالية استخدام المنشأة للطاقات 

والموارد المتاحة لـه، وممـا يحقق أهداف التنظيم.

وعرَفــْت أيضًا بأنها الممارســة المهنية بتقديم المشــورة 
والمعونــة إلدارة المنشــأة بغيـــة تحقيـــق األهداف وإرشــاد 
المنشــأة إلى األســلوب المؤدي إلى تحقيقهــا عن طريق رفع 
مســتوى األداء فــي مجــاالت التخطيــط والتنظيــم والحوافز، 
واالتصال وقياس مستويات اإلنجاز واستخدام الموارد البشرية 
والماديــة، كما أنها تحتــوي على العوامل الفنيــة التي تتعلق 
بفاعلية اإلدارة وكفاءتها. وعليه يمكن تحديد أركان الخدمات 

االستشارية بحيث تشتمل على:

 	. Practitioner ممارس الخدمة

 	. Client العميل

 	. Advice طبيعة االستشارة المرغوب فيها

خصائص الخدمات االستشارية:

يمكن تلخيص خصائص الخدمات االستشــارية استنادًا إلى 
التعاريف المذكورة أعاله كما يأتي:

تتم وفقًا لحاجات ورغبة اإلدارة في إحداث التغيير المنشــود . 1
علــى صعيــد المنشــأة التــي تقــدم الخدمات االستشــارية 

لصالحها.

يجب أن تمــارس وتزاول من قبل مجموعة من األشــخاص . 2
األكفــاء مهنيًا والمؤهلين علميًا والـــذين يتمتعون بالخبرة 

والدراية أي المتخصصين علميًا ومهنيًا.

يجــب االبتعاد عن المؤثرات الداخلية والخارجية، وعن نطاق . 3
العالقات الخاصة الشخصـــية عنـــد تقديمها لصالح منشآت 
العمالء؛ بهدف ضمان استقاللهم وحيادهم وموضوعيتهم.
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نطاق الخدمات االستشارية

تختلــف الخدمــات االستشــارية المقدمة للمنشــأة باختالف 
الوظائــف التي تقوم إدارة المنشــأة بتنفيذها طبقًا لسياســة 
اإلدارة المتبعة داخل المنشــأة حيــث زاد الطلب على الخدمات 
االستشــارية من إدارة المنشآت بمختلف أنواعها كونها تعتبر 
من الوســائل التي تساعد في تحسين أداء المنشأة باستخدام  
الطاقــات والمــوارد المتاحــة. و قــام أرينــز ولوبــك  بتصنف 

الخدمات االستشارية كاآلتي: 

الخدمات االستشارية اإلدارية: تقدم معظم مكاتب التدقيق 	 
خدمات لمســاعدة المنشــآت علــى إدارة األعمــال على نحو 
أكثــر فعالية وتتراوح هــذه األعمال بين تقديــم مقترحات 
بســيطة لتحســين النظم المحاســبية وتقديم النصائح عن 
إســتراتيجيات التســويق، ودراســات الجــدوى االقتصادية، 

واستشارات الموارد البشرية، ونظم إدارة الجودة.

الخدمات االستشارية الضريبية: تقوم معظم مكاتب التدقيق 	 
بإعداد اإلقرارات الضريبية لألفراد والمنشآت الذين يمثلون 
عمالء التدقيق أو الذيــن ال يتم إجراء التدقيق لهم. وتقدم 
هــذه المكاتب أيضًا خدمات التخطيــط الضريبي والضرائب 
علــى المنتج. ويحظى هذا النوع من الخدمات بأهمية كبيرة 
بالنســبة لإلدارة، إْذ أن المنشأة وبمختلف نشاطاتها  بحاجة 
إلــى هذه الخدمــات، فقد ألزمت القوانيــن واألنظمة الكثير 
مــن الدول تقديم اإلقــرارات الضريبية وخدمــات التخطيط 
والتدقيق الضريبي. » ونظرًا ألهمية هذا النوع من الخدمات 
فقــد أنشــأ AICPA لجنــة خاصــة بمســؤوليات وممارســة 
 Committee on Responsibilities &  الخدمــات الضريبيــة
Tax Practice، وقــد صدر عنها عدة نشــرات تعرف وتحدد 
مســؤوليات المحاسب القانوني عند ممارسة مثل هذا النوع 

من الخدمات «. 

خدمــات إعــداد البيانــات الماليــة: نــوع من الخدمــات غير 	 
التأكيديــة، والتــي تعني قيام المحاســب القانونــي بإعداد 
البيانات المالية أو إجراءات مســك الدفاتر الخاصة بالمنشأة 
محل التدقيق أو بأي منشــأة أخرى حسب االتفاق، وال تشمل 
هذه الخدمة إبداء الرأي بالبيانات المالية وفي الوقت نفسه 
يجب أن يراعي المحاســب القانوني قواعد ومبادئ السلوك 
المهني في حال قبوله للقيام بهذه المهمة وذلك باستثناء 

االستقاللية مع ضرورة بيان ذلك في تقريره.

الخدمات االستشــارية المالية: ومن أمثلتها أنظمة وأساليب 	 

التنبــؤ، وأنظمــة تخفيــض التكاليــف، ومراجعة وتحســين 
العمليات المحاسبية، والنظم المالية والمحاسبية.

ولقد حدد االتحاد الدولي للمحاسبين في إصدارات التدقيق 
والســلوك األخالقي مجموعــة من المتطلبــات الواجب أخذها 
باالعتبار عندما يقوم المحاسب القانوني بتقديم خدمة إعداد 

السجالت المحاسبية وعلى النحو اآلتي:

ينبغي على المحاســب القانونــي أن ال يكون له أي عالقة . 1
مع المنشأة محل التدقيق أو أي تضارب في المصالح التي 

قد تؤثر في نزاهته واستقالليته.

أن تتحمل المنشأة محل التدقيق مسئوليتها عن البيانات . 2
المقدمة من قبله.

أن ال يقــوم المحاســب القانونــي بأخــذ دور الموظف أو . 3
اإلدارة التي تدير عمليات المنشأة.

يجــب أن ال يشــارك المحاســب القانوني المعنــي بإعداد . 4
السجالت المحاسبية في فحص تلك السجالت.

     هذا و تواجـه مكاتب التدقيق في سوق المهنة مجموعة من 
المشاكل والتحديات والتي تعد من أهم العوامل التي جعلتهـا 
تتخـــذ من توسيع نطاق خدماتها المهنية )االستشارية(، ومن 
أهمها: تزايد حـــدة المنافســة في سوق التدقيق وانخفـــاض 
األتعـــاب المهنيـــة، وظـــاهرة تغييـــر المحاسب القانوني، أو 
التحول من مكتب إلى مكتب آخر، واقتـــصاديات العمـل التـي 
تواجههــا مكاتــب التدقيــق، وظاهرة اســتحواذ مجموعة من 
المكاتــب على النصيــب األكبر من العمــالء، واالندماجات بين 
مكاتب التدقيق، وعوائد الـــسمعة الجيـــدة لمكاتب التدقيق، 
والسعي نحو تحقيق رضا العمالء، والقيود النظامية والمهنيـة 

التي تتعرض لها مكاتب التدقيق.

     وتهــدف مكاتب التدقيق إلى تحقيق العديد من األهداف 
من خالل قيامها بتقديم الخدمات االستشارية، أهمها ما يلي: 

زيادة واتســاع المعرفة بأنشــطة العميل، مما يؤدي إلى 	 
تحسين أداء التدقيق وتخفيض تكاليفها. 

تلبية المزيد من الطلب على الخدمة االستشارية لشركات 	 
عمالء التدقيق.

االستخدام األفضل للطاقة والخبرات الموجودة في مكاتب 	 
التدقيــق في تحقيــق أرباح أكبــر وزيادة حجم النشــاط، 

باإلضافة إلى إرضاء العمالء.
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تنميــة القدرات الفنيــة الحقيقية لــدى العاملين بمكاتب 	 
التدقيــق وتحقيــق اإلثــراء الوظيفي لديهــم وإعطاؤهم 
المجــال لتطبيق الخبــرات المتوافرة لديهــم في مجاالت 

حقيقية.

االســتفادة القصــوى من الطاقــات والخبــرات الموجودة 	 
بمكاتب التدقيق واالســتفادة منهم على مدار الســنة في 

أداء الخدمات االستشارية.

اإللمــام والدرايــة الكاملــة لمدققي الحســابات بنشــاط 	 
المنشــات مما يســهل لهــم إمكانيــة تقديــم الخدمات 
االستشــارية التــي تتطلب إلمامــًا كاماًل لطبيعة النشــاط 

وظروف المنشاة. 

إمكانيــة وقــوف المحاســب القانوني علــى نواحي القوة 	 
والضعف فــي توصياته التي ســبق أن قدمها للمنشــات 
العميلــة عنــد تقديم خدماتهــم العادية أو عنــد تقديم 

متابعة نتائج االستشارات السابق تقديمها.

تحقيــق عائــد أفضــل لمكاتــب التدقيــق ، باالضافة الى 	 
اإلرتقاء باألداء المهني داخل مكاتب التدقيق.

    كما تلجأ إدارة المنشآت إلى االستعانة بالمحاسب القانوني 
للقيام بتقديم الخدمات االستشارية دون غيره، ويعود السبب 

في ذلك إلى مجموعة من األسباب أهمها اآلتي: 

امتــالك المحاســب القانونــي إلمكانيات تســاعده بعمليات . 1
التحليل المالي والدراســة واســتخالص النتائــج في ضوء ما 

يتوفر لديه من معلومات.

إّطالع المحاسب القانوني على أنشطة عمالئه يساعده على . 2
تحديد المخاطر المحيطة بهم باإلضافة لتمكنه من التعرف 
على المشــاكل التي قد تؤثر في نشاطات المنشأة وبالتالي 

التأثير على استمراريتها.

المحاســبين . 3 لــدى  المهــارة والمعــارف والخبــرات  توافــر 
القانونينن: والتـــي اعتـــادوا علـــى اســـتخدامها والتعامل 
معهــا بمهارة فيمــا يخص الطرائــق واألســاليب واألدوات 
الواجبــة االســـتخدام عنـــد تقـــديم الخدمات االستشــارية 
لصالح العمالء، والتي من شــأنها أن تقود إلى ســد الثغرات 
إن كانت موجودة في سياســات اإلدارة العامة، بما في ذلك 
خبرة المحاسب القانوني التراكمية والناجمة عـــن تنفيـــذه 
عمليـــات التدقيق مع العمالء؛ فضاًل عــن إمكانياته العلمية 
التي تؤهله مثاًل على تصـميم الـــنظم الماليـة والمحاسبية 

وتحليل البيانات المالية واستخالص النتائج.

الحصــول على االستشــارات واآلراء الموضوعيــة والحيادية: . 4
والتي ال يمكن الحصول عليهـــا مـــن العامليــن واإلداريين 
والموظفيــن التابعيــن للمنشــاة طالبة االستشــارة، ألنهم 
سيكونون واقعين تحـت تأثير العالقات الشخصية أو العادات 
والتقاليد السائدة التي ينتمون إليها بحسـب تبعيـتهم إلـى 

مجتمعهم.

ثقة إدارة المنشأة بالمحاسب القانوني كونه األمين وحافظ . 5
الســر بمــا يخــص منشــأتهم وما يرتبــط بها من أنشــطة 

وعمليات وعلى جميع المستويات اإلدارية.  

السرعة والدقة والموضوعية في تقديم الخدمة االستشارية . 6
إلى منشأة العميـل والناجمـة عـن الدراية الواسعة واإلحاطة 
الكاملة بعمل العميل والناجمة عن قيامـــه بتنفيـــذ عمليـة 
التدقيــق، ليتمكــن من اتخاذ القرارات المناســبة في وقتها 

المطلوب. 

    وهنــاك العديــد مــن الخصائــص والشــروط التــي يجب 
مراعاتهــا مــن قبــل مكاتــب التدقيق عنــد قيامهــا بتقديم 

الخدمات االستشارية وهي: 

أن يتــم تقديم الخدمات االستشــارية وفقًا لحاجات ورغبات 	 
اإلدارة في إحداث التغير المنشــود على صعيد المنشاة التي 

تقدم لها الخدمات االستشارية.

أن تمارس الخدمات االستشــارية من قبل األشخاص األكفاء 	 
مهنيًا والمؤهلين علميًا.

االبتعــاد عــن المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة، وعن نطاق 	 
العالقات الخاصة بالشــخصية عند تقديمها لصالح شــركات 
العمــالء، وذلــك بهــدف ضمــان اســتقالليتهم وحيادهــم 

وموضوعيتهم.

يجــب الحفاظ على ســرية البيانــات والمعلومــات المتعلقة 	 
بالخدمة االستشــارية المقدمة إلى المنشات ، وذلك حفاظًا 

على تدعيم اإلدارة التنافسية.

تقديــم الخدمات االستشــارية يوجب علــى مكاتب التدقيق 	 
أن تكــون هــذه الخدمات على ســبيل المشــورة واالقتراح، 
ولهذا يحظر عليها اتخاذ أي قرار أو ممارسة أية وظيفة فى 

المنشات المقدم لها الخدمة االستشارية إطالقا. 
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 Peter الدانماركي  الكمبيوتر  عالم  اقترح  المثال،  سبيل  على 
Naur، كلمة »datalogy« وعرفها بأنها »علم طبيعة واستخدام 
 1969 عام  في  كوبنهاغن  جامعة  اعتمدتها  والتي  البيانات«، 
كاسم رسمي لتخصص علم الحاسوب. في هذه المرحلة، لم 
يكن مصطلح علم البيانات معروًفا ولم يستخدم بعد. في عام 
1974 ، قدم Naur مصطلح علم البيانات وقام بتعريفه على 
أنه »علم التعامل مع البيانات، بعد إنشائها واكتمال تأسيسها، 
إلى مجاالت وعلوم أخرى«،  البيانات  وتفويض ما تمثله هذه 

مما يؤكد اإلمكانات التي أدركها Tukey سابقا. 

على مر السنين، استمر علم البيانات بالتطور حيث تم اقتراح 
ومجتمعات  بحثية  مجموعات  تشكيل  وتم  جديدة  تعريفات 
متخصصة عديدة، مما أدى إلى ظهور علم البيانات المتعارف 

عليه في يومنا هذا.

ظهرت العديد من التعريفات لعلم البيانات، إلى جانب العديد 
ويمكن  حوله،  المختلفة  النظر  ووجهات  المناقشات  من 
تعريفه، بأبسط أشكاله، بأنه مجال متعدد التخصصات يهدف 
إلى  إلى معلومات ومعرفة. ونظرا  الخام  البيانات  إلى تحويل 
القدرات  المعلومات« فال شك أن  أننا نعيش حاليا في »زمن 
واإلمكانات التي يوفرها هذا العلم ستوفر فرصا كبيرة للتعامل 
نشرها  يتم  التي  الخام  البيانات  من  الضخمة  الكميات  مع 
وتأليفها وإنشاؤها الستخراج معلومات مفيدة ومعرفة عميقة 
في مجاالت عديدة. ُتعرف هذه البيانات حالًيا باسم »البيانات 
الضخمة«؛ وهو مصطلح يطلق على الكميات الكبيرة جدا من 
البيانات الخام التي من الممكن أن تكون منظمة تماما أو شبه 
منظمة أو غير منظمة والتي يتم إنشاؤها من قبل البشر، أو 
لها  ال حصر  إمكانات  لها  الضخمة  البيانات  هذه  اآلالت.  حتى 
علم  على  يستند  الذي  البيانات  علم  باستخدام  تحليلها  عند 

الحاسوب،  علم  إلى  باإلضافة  المعلوماتية،  والعلوم  اإلحصاء، 
والذكاء االصطناعي و تعلم اآللة استنادا على الحدس والخبرة 
في مجال معين، الستخراج معلومات مفيدة يمكن استخدامها 

في دعم عمليات اتخاذ القرار.  

البيانات،  بعلم  تأثرت  التي  المجاالت  أهم  االقتصاد من  يعد   
البيانات  تحليل  على  مبني  جديد  اقتصاد  خلق  إلى  أدى  مما 
على  يعتمد  اقتصاد  وهو  البيانات«،  »اقتصاد  مسمى  تحت 
وتداول  والتوزيع  واإلنتاج  التصميم  عملية  ويشمل  البيانات 
واستهالك البيانات وما ينتج عن تحليلها. نتيجة لذلك، هناك 
الممكن  من  أصبح  التي  األساسية  الصناعات  من  العديد 
وصفها بأنها كثيرة االعتماد على البيانات، بمعنى أنها تحول 
توجها  وأكثر  ذكي  اقتصاد  إلى  الحالي  األساسي  االقتصاد 
المالية  الشركات  بالذكر  ونخص  وتحليلها،  البيانات  نحو 
شركات  إلى  باإلضافة  والمحاسبية،  المصرفية  الخدمات  مثل 

التدقيق واالستشارات.

تأثير علم البيانات على خدمات التدقيق

من المعروف أن دقة خدمات التدقيق تعتمد على كمية وجودة 
البيانات  توفر  ظل  وفي  معينة.  مسألة  في  المتاحة  البيانات 
البشر واآلالت والتقنيات  التي يتم إنشاؤها من قبل  الضخمة 
التي تتطور باستمرار، من الممكن استغاللها واالستفادة منها 
من  الرغم  على  البيانات.  علم  باستخدام  تحليلها  طريق  عن 
ذلك، فإن العبرة ليست بكمية البيانات المتوفرة فقط، ولكن 

بما يمكن أن نتعلمه منها أيضا. 

التي  األكاديمية  األبحاث  العديد من  2015، تم نشر  منذ عام 
في  البيانات  وعلم  الضخمة  البيانات  تقنيات  دمج  بأن  تقر 
تقديم خدمات التدقيق سيغير طريقة عمل المدققين بشكل 

تزايد االهتمام بتحليل البيانات بشكل مستمر منذ الستينيات. بدأ األمر عندما نشر خبير اإلحصاء 
أدرك  والتي  عام 1962،  البيانات« في  تحليل  المعروفة »مستقبل  مقالته    John W. Tukey األمريكي 

افتراضات  العديدة عند تطبيقها على مشاكل واقعية بدالً من  البيانات وإمكاناتها  فيها أهمية تحليل 

غير حقيقية. منذ ذلك الحين، اقترح العديد من الباحثين األكاديميين مصطلحات جديدة، وكذلك مجاالت 

أكاديمية جديدة، للمساهمة في تطور هذا المجال الواعد. 

علم البيانات، المدخل والمسار في التدقيق 
إيمان أبو حشيش
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كبير. بعض من المزايا المكتسبة تتمثل بما يلي:

تحسين جودة التدقيق: يمكن تحقيق ذلك من خالل تمكين 	 
المدققين من تقديم أدلة تدقيق أكثر صلة من خالل تحليل 
بيانات العميل في أقرب وقت ممكن ضمن عملية التدقيق، 
مع األخذ في االعتبار طبيعة البيانات المستخدمة لتخصيص 
علم  يمّكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  المناسبة.  التدقيق  ُنهج 
البيانات  جميع  على  التحليل  إجراء  من  المدققين  البيانات 
المتوفرة بدالً من عينة فقط. ومن الممكن تنفيذ مثل هذه 
اإلجراءات بشكل ديناميكي ومستمر لتحديد الحاالت الشاذة، 
المستخدمة، مما  البيانات  األنماط والتقلبات ضمن  وكشف 
وبالتالي  المحتملة  المخاطر  اكتشاف  من  المدققين  يمّكن 

تحسيت جودة التدقيق وأدلته. 

زيادة فعالية التدقيق: يمكن تحقيق ذلك من خالل تمكين 	 
البيانات في وقت  تقييم كميات كبيرة من  المدققين من 
على  للتركيز  أكثر  ووقتا  أكبر  حرية  يعطيهم  مما  قصير، 
تقديم  على  القدرة  وبالتالي  المهنية،  األحكام  تطبيق 
خدمات التدقيق بشكل أكثر فعالية وتكرارا، مما يؤدي إلى 
وتقديم  المراقبة  وتقييم  أفضل،  بشكل  المخاطر  تحديد 
تقارير التدقيق بشكل أكثر دقة في أقل وقت زمني ممكن.

تحسين الكشف عن االحتيال: يمكن تحقيق ذلك من خالل 	 
تمكين المدققين من استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة 
البيانات  لتحليل  برمجية  أدوات  وهي   ،)CAATs( الكمبيوتر 
الضخمة بكفاءة وفي الوقت المناسب، لفهم التعقيدات في 
التقنيات  هذه  ستمّكن  اكتشافها.  وتعزيز  المالي  االحتيال 
مدققي الحسابات من اكتشاف األنماط في السجالت المالية 
غير  الحركات  واكتشاف  الداخلي  االحتيال  مخاطر  وتحديد 

الطبيعية وتحليل التقارير السنوية بشكل فعال. 

ذلك من 	  تحقيق  يمكن  أفضل:  نحو  التدقيق على  تخطيط 
عملية  في  المالية  غير  البيانات  دمج  على  القدرة  خالل 
تخطيط  لتحسين  الخارجية  البيانات  إلى  باإلضافة  التحليل، 
المخاطر.  تقييم  التحديد  وجه  وعلى  الحسابات،  تدقيق 
عالوة على ذلك، زيادة كفاءة مجاالت التدقيق التي تتطلب 
قد  المستمرة.  المخاوف  تحليل  أو  التقييم  مثل  الحكم 
تشمل البيانات غير المالية بيانات العميل، وبيانات الموارد 
والبيانات  المنافسين،  التسويق، وبيانات  البشرية، وبيانات 

االجتماعية، إلخ.

الوقت 	  من  القريب   / الفعلي  الوقت  في  التدقيق  أنظمة 
من  الفعلي،  الوقت  في  البيانات  إنشاء  عصر  في  الفعلي: 

الضرورة توفر أنظمة تدعم تحليل هذه البيانات بوقت فعلي 
الضخمة  البيانات  تقنيات  دمج  فإن  ذلك،  على  بناء  أيضا. 
التدقيق، سيمّكن  تقديم خدمات  البيانات في مجال  وعلم 
شركات التدقيق من توفير أنظمة تدقيق في الوقت الفعلي 
أو القريب من الوقت الفعلي، والتي تقوم بتحليل البيانات 
الخام إلى معلومات مفيدة وإتاحتها بشكل مباشر للعمالء، 

وبذلك تحل محل التقارير الفصلية أو السنوية. 

تقديم 	  في  المكتسبة  الفوائد  إن  العمالء:  خدمة  تحسين 
من  طبيعية  نتيجة  إال  هي  ما  للعمالء  التدقيق  خدمات 
استخدام تقنيات البيانات الضخمة وعلم البيانات نظرا إلى 
أن ذلك سيجعل عمل مدققي الحسابات أسهل وأسرع وأكثر 
كفاءة. حيث أنه ستتاح الفرصة للعمالء برؤية عملية تحويل 
نوعها.  من  وفريدة  مفيدة  معلومات  إلى  الخام  البيانات 
باإلضافة إلى ذلك، فإن قدرة مدققي الحسابات على اإلبالغ 
أقرب وقت  اكتشافها وفي  بمجرد  المحتملة  المشاكل  عن 
ممكن ضمن عملية التدقيق سيحسن التواصل بين مدققي 
دمج  أن  ذلك  من  واألهم  كبير.  بشكل  والعمالء  الحسابات 
تقنيات البيانات الضخمة وعلم البيانات سيمّكن العمالء من 
ضمن  نوعها  من  وفريدة  مفيدة  معلومات  على  الحصول 
طريق  عن  عليها  الحصول  يمكن  ال  مختلفة  نظر  وجهات 

خدمات التدقيق التقليدية. 

على الرغم من المزايا التي تم ذكر بعضها سابقا، فإن هنالك 
العديد من التحديات التي ال يمكن إنكارها عند تطبيق تقنيات 
البيانات الضخمة وعلم البيانات في تقديم خدمات التدقيق، 

ومنها:

أن 	  بالذكر  الجدير  من  وتدريبهم:  الحسابات  مدققي  خبرة 
يتمتعون  بالجامعات  المحاسبة  قسم  من  التخرج  حديثي 
بالمهارات المحاسبية التقليدية مثل كيفية تطبيق القواعد 
المحاسبية وتقييم مخاطر التدقيق المتعلقة بحساب معين 
على  التعرف  طرق  على  مدربين  غير  ولكنهم  ذلك.  وغير 
األنماط، والكشف عن الحاالت الشاذة وغيرها من المهارات 
الضخمة،  البيانات  معالجة  خالل  من  تطبيقها  يمكن  التي 
الذين  الحاسوب،  علم  في  التخرج  حديثي  عكس  على 
ينقصهم الخلفية المعرفية المطلوبة في خدمات المحاسبة 
بتطبيق  المهتمة  الشركات  فإن  ذلك،  على  بناء  والتدقيق. 
استشارية  خدمات  توظيف  إلى  تحتاج  قد  التقنيات  هذه 
خارجية لسد الفجوة الحالية التي من الممكن أن تؤثر سلبا 

على جودة عمليات التدقيق.  
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توفر وملكية ونزاهة البيانات: يكمن التحدي هنا في  قدرة 	 
العمالء على توفير البيانات الالزمة لعملية التحليل من قبل 
مدققي الحسابات، وكذلك مستوى الحرية الذي يمكن منحه 
لمدققي الحسابات في استخدام هذه البيانات. على الرغم 
من ذلك، إذا توفرت هذه البيانات وتم منح المدققين الحرية 
في استخدامها، يتعين على مدققي الحسابات التأكد من أن 
هذه البيانات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ولم 

يتم التالعب بها قبل تسليمها لمدققي الحسابات. 

أن 	  بالذكر  الجدير  من  والمستثمرين:  المنظمين  توقعات 
هناك فجوة بين ما يتوقعه العمالء مقابل ما يقدمه مدققو 
الحسابات. تحدث هذه الفجوة عندما يتوقع العمالء ضمانا 
عادل  بشكل  مقدمة  المالية  المعلومات  بأن   100% بنسبة 
من  أقل  المدققون  يقدمها  التي  النسبة  الواقع  في  بينما 
البيانات  من  عينات  على  بناء  مقدمة  أنها  إلى  نظرا  ذلك، 
تقنيات  تطبيق  عند  بالتالي،  معينة.  أسس  على  اختيرت 
أن  المرجح  من  فإنه  البيانات  وعلم  الضخمة  البيانات 
التوقعات. باإلضافة إلى ذلك، فإن استخدام  تتفاقم فجوة 
البيانات غير المالية قد يصرف انتباه مدققي الحسابات عن 
تقديم خدمات التدقيق ويزيد انتباهم على تقديم خدمات 
يجدوها  قد  التي  المعلومات  على  يناء  مختلفة  استشارية 
لوائح  بأن  أيضا  اإلشارة  تجدر  الخام.  البيانات  تحليل  عند 
اإلمكانيات  االعتبار  بعين  تأخذ  ال  الحالية  التدقيق  ومعايير 

التي يوفرها علم البيانات، وبالتالي، يلزم إعادة كتابتها.  

بعد ذكر بعض المزايا والتحديات التي من الممكن مواجهتها 
عند تطبيق تقنيات البيانات الضخمة وعلم البيانات في مجال 
خدمات التدقيق، تجدر اإلشارة بأن هذه التقنيات يتم التشجيع 
بدون  التقليدية  النهج  تكمل  تدريجية  بطرق  اعتمادها  على 

استبدالها. 

مالحظات ختامية

البيانات في  البيانات الضخمة وعلم  ال شك بأن دمج تقنيات 
حيث  حقيقية،  قيمة  سيضيف  التدقيق  خدمات  تقديم  مجال 
سيستفيد الطالب والممارسين واألكاديمين من هذا التكامل. 
من  الحسابات  تدقيق  مجال  يعتبر  ذلك،  من  الرغم  على 
المجاالت المترددة وغير الراغبة في اعتماد مثل هذه التقنيات 
زيادة  إلى  يؤدي  مما  االقتصاد،  في  أخرى  بمجاالت  مقارنة 

الضغط لتطبيقها. 

التدقيق  ومعايير  لوائح  تساعد  قد  أنه  بالذكر  الجدير  من 
المحدثة من التخلي عن هذا التردد الواضح. عالوة على ذلك، 

المحاسبة  مناهج  تغيير  الممكن  من  األكاديمية،  الناحية  من 

  Python مثل  البرمجة  لغات  دورات  دمج  خالل  من  الجامعية 

تصور  أدوات  و  البيانات،  قواعد  دورات  إلى  باإلضافة   ،R و 

والتفكير  االستداللي  اإلحصاء  ودورات  البيانات،  ومعاينة 

التقنيات  الجدد لهذه  المحاسبين والمدققين  النقدي، إلعداد 

أخذ  الحاليين  الحسابات  لمدققي  يمكن  حين  في  المبتكرة، 

دورات تدريبية تمكنهم من تحليل البيانات الضخمة المتعلقة 

بالتدقيق بكفاءة. عالوة على ذلك، فإن التشديد على حقيقة 

أن هذه التقنيات تكمل وال تحل محل الخبرة البشرية، أمر ال 

القيمة  على  للحصول  البيانات  علم  استغالل  لتشجيع  منه  بد 

المضافة المرجوة. 
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أثر معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )16(
عقود اإليجار Leases  على القوائم المالية

المعايير  أحدث  من  المعيار  هذا  يعتبر 
والذي تناول متطلبات اإلعتراف والقياس والعرض 
المؤجرين  لدى  اإليجار  بعقود  المتعلقة  واإلفصاح 

والمستأجرين وحل محل كل من:

المعيار المحاسبي الدولي رقم )17( عقود اإليجار.	−

التفسير رقم )4( الترتيبات التي تتضمن التأجير.	−

−	 - التشغيلي  اإليجار  عقود   )15( رقم  التفسير 
الحوافز.

التي 	− العملية  جوهر  يبين   )27( رقم  التفسير 
تتضمن شكل قانوني لعقد اإليجار.

ايهاب حسام الدين احمد د. حسام عبد اللطيف / محاسب قانوني

السريان:
شهر  من  األول  من  اعتبارًا  المعيار  هذا  مفعول  سريان  يبدأ 
التطبيق  في  المبكر  السماح  مع   2019 لعام  الثاني  كانون 

كعادة معظم المعايير عند الصدور.

عقداإليجار:
المستأجر واآلخر هو  احدهما  بين طرفين  تعاقدي  اتفاق  هو 
الحق في استخدام  المستأجر  المؤجر وبهذا اإلتفاق يتم منح 
المعدات  المؤجر ومثال ذلك  اآلخر وهو  للطرف  أصل مملوك 
يتم  محدده  لفتره  الحق  هذا  ويكون  واألراضي  والمباني 
المستأجر  يقوم  أن  مقابل  بالعقد  أي  اإلتفاق  في  تحديدها 
اإلتفاق  ويتم  نقدًا  البدل  هذا  يكون  وأن  للمؤجر  بدل  بدفع 
على كيفية تسديد المستأجر البدل للمؤجر موضحًا الدفعات 

تواريخها وقيمتها.

 )Advantages of leasing( : مزايا عقود اإليجار
يوفر عقد اإليجار للمستأجر الحصول على أصل هو بحاجة له 
دون دفعات مقدمه أو مبالغ كبيرة أو إستثمارات قد تنجح و/

أو تفشل وبمخاطر قليلة جدًا ومحددة المدة وبمعدل فائدة 
ثابت طول فترة العقد.

ان عقد اإليجار يجنب المستأجر مخاطر التكنولوجيا وتطورها . 1
ال  فإنه  كريم  اآليس  لتصنيع  ماكنة  شخص  استأجر  فإذا 
يتحمل تطوير هذه الماكنه أكثر من فترة اإليجار وعليه فإن 

المخاطر تكون محدودة.

اإلستخدام . 2 قيمة  ودفع  اإلستخدام  في  ومرونة  سهولة 
توفرها عقود اإليجار حيث أن الكثير من العقود يكون البدل 

بها على دفعات يتفق المؤجر والمستأجر عليها.

المرونة في . 3 الشركات في  الكثير من  تساعد  اإليجار  عقود 
التدفقات النقدية حيث أن دفعات اإليجار قد تكون أسهل 

على الشركة من اإلستثمار في شراء ذلك األصل.

التشغيلي . 4 التأجير  نتيجة  يتحقق  قد  ضريبي  وفر  هناك 
لصالح المؤجر كون أن نفقة اإلستهالك تكون نفقة مقبولة 

ضريبيًا.

للمستأجر . 5 المالية  القوائم  اإليجار يشكل تمويل خارج  عقد 
فإنه في حالة اإليجار التشغيلي فإن األصل المستأجر يظهر 
في القوائم المالية للمؤجر ،حيث أن من يستفيد من منافع 
األصل هو المستأجر ) دون ظهور األصل وااللتزام المالية (
وال يتغير في دفاتر المستأجر مما يوفر تمويل خارج القوائم 

المالية للمستأجر.

رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  عن  بدياًل  المعيار  هذا  وجاء 
)17( عقود اإليجار ويهدف الى تقديم ما يلي:

العرض صادق.	 

العرض مالئم.	 

شفافية البيانات المالية.	 

بين 	  األصل  تستأجر  التي  بالشركات  المقارنة  مبدأ  تحسين 
الشركات التي تقوم باإلقتراض لشراء األصل.
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الخاصه  واإللتزامات  األصول  شفافية  الى  يؤدي  ذلك  كل 
بالشركة حيث أن المعيار السابق )17( ال يقدم المزايا السابقة 
 )16( رقم  المعيار  أن  إال  التشغيلية  العقود  في  خاصة  الذكر 
تمويلية،  كعقود  المستأجر  لدى  العقود  كافة  عامل  الجديد 
وقد أوجب هذا المعيار كافة المنشآت أن تقوم بتطبيقه على 
كافة عقود اإليجار بما في ذلك طبيعة إستخدام األصول في 

عقود اإليجار من الباطن وقام باستثناء ما يلي:

والغاز . 1 والنفط  المعادن  واستكشاف  استخدام  إيجار  عقود 
الطبيعي والموارد غير المتجددة ومثيالتها.

عقود إيجار األصول البيولوجية المؤجرة بموجب عقد تأجير . 2
معيار  في  ذلك  معالجة  تم  حيث  للمؤجر  بالنسبة  تشغيلي 

)41( الزراعة.

المؤجر . 3 قبل  الممنوح من  الفكرية  الملكية  ترخيص  حقوق 
. )IFRS 15( ضمن نطاق معيار

اتفاقية . 4 بموجب  المستأجر  عليها  يحصل  التي  الحقوق 
غير  األصول   )38( رقم  المعيار  يطبقها  الذي  الترخيص 

الملموسة.

5 ..)IFRSIC 12(  إتفاقيات إمتياز الخدمات بموجب التفسير

عقد اإليجار:
يعتبر العقد هو عقد إيجار أو أنه يتضمن إيجار إذا كان هذا 

العقد يمتاز بما يلي:

ينقل الحق في السيطرة على إستخدام هذا األصل.	·

محدد المدة الزمنية.	·

مقابل بدل أو عوض يدفع من المستأجر للمؤجر.	·

ويتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( عقود 
الناجمة  واإللتزامات  باألصول  اإلعتراف  المستأجر  من  اإليجار 
عن حق اإلستخدام لألصل ضمن عقد اإليجار أي رسملة عقد 
اإليجار بدفاتر المستأجر ولقد أدخل هذا المعيار استثناء إدخال 
عقود اإليجار للمستأجر في قوائمه المالية إذا كانت مدة عقد 
اإليجار قصيرة األجل )سنة( فأقل وليس أكثر أو إذا كانت قيمة 

األصل المستأجر تنخفض.

أما المؤجر فإنه يقوم بتصنيف عقود اإليجار الى نوعين:
- عقد إيجار تمويلي.

- عقد إيجار تشغيلي.
وحيث ان الشرح في هذا المجال يطول فلقد تم العمل على 
ان يكون هناك مقاالً اخر اذا كان في العمر بقيه وسوف نقوم 

بالتركيز في هذا المقال على الحاالت العملية وكما يلي :
المعالجة المحاسبية لعقود االيجار في دفاتر المستأجر :

اوأل : االعتراف االولي بعقود االيجار لدى المستأجر :
 )16( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  يتطلب 
المستأجر  يقوم  أن   2019/1/1 من  اعتبارًا  التطبيق  الواجب 
في بداية عقد االيجار باالعتراف باصول » حق استخدام االصل 

المركز  قائمة  في  وذلك  االيجار  عقد  وبالتزامات  )المستأجر( 
اثني عشر  مدتها عن  تزيد  التي  االيجار  لعقود  وذلك  المالي 

شهرًا والعقود ذات القيمة غير المنخفضة وكما يلي :
المستأجر«  االصل  استخدام  »حق  في  المبدئي  االعتراف  أ( 
يجب على المستأجر في بداية االعتراف بحق استخدام األصل 
األصل  استخدام  »حق  تكلفة  وتتضمن  بالتكلفة  المستأجر 

بتاريخ بدء عقد االيجار« ما يلي :
- قيمة التزامات عقد االيجار عند القياس االولي لتلك االلتزامات 
المستقبلية غير  االيجار  الحالية لمدفوعات عقد  القيمة  وهي 
المسدده بذلك التاريخ ويتم خصم تلك المدفوعات باستخدام 
معدل الفائدة الضمني الوارد في العقد اذا كان معروفًا واذا 
لم يكن معروفًا يتم استخدام معدل فائدة االقتراض االضافي 

للمستأجر . 

ولتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي :
بإستئجار مكتب  الفيصل  : في 2019/1/1 قامت شركة  مثال 
لها في شارع المدينة المنورة بعقد لمدة )5( سنوات مقابل 
)10000( دينار وتسدد في نهاية  تبلغ  تسديد دفعة سنوية 
)50( سنة ومعدل  للمكتب  االنتاجي  العمر  بأن  علمًا  كل عام 

الفائدة الضمني 12% سنويًا.
الحل والمعالجة المحاسبية في دفاتر شركة الفيصل :

الفيصل  لدى  االيجار  عقد  كافة  رسملة  يتم  العقد  بموجب 
العقد  اللتزامات  الحالية  القيمة  بمقدار  والتزامات  كأصول 
وبمعدل الفائدة المذكور في العقد والبالغ 12% وبرجوع الى 
جدول القيمة الحالية لدفعة عادية قيمتها دينار اردني واحد 
الحالية ولمدة خمس سنوات هو )3,605(  القيمة  فإن معدل 

وعليه :
)10000*)3,605(( = 36050 دينار 

يكون قيد االثبات في 2019/1/1 كما يلي:
36050 من ح/حقوق استئجار المكتب )عقد ايجار(
36050 الى ح / التزامات حقوق استئجار )مكتب ( .

اثبات عقد االيجار اعتبارًا من 2019/1/1 ولمدة خمس سنوات
 ويظهر في قائمة المركز المالي كما يلي:

قائمة المركز المالي كما هي في ................

بالدينار األردنيالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الممتلكات والمنشأت والمعدات 

36050اصول حق استخدام 
اصول اخرى 

مجموع االصول غير المتداولة
اجمالي االصول

القروض
36050التزامات عقود االيجار

التزامات اخرى
اجمالي االلتزامات

حقوق الملكية 
اجمالي االلتزامات وحقوق الملكية 
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ولغاية تحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد االلتزامات 
الخاصة بالعقد المستقبلية يتم إعداد جدول بذلك وكما يلي :

التاريخ
قيمة 

الدفعة 
السنوية

مصروف 
الفائدة

قيمة 
االلتزامات 
المسدده

رصيد 
االلتزامات 

غير المسدده
2019/1/136050

2019/12/31100004326567430376
2020/12/31100003645635524021
2021/12/31100002882711816903
2022/12/3110000202879728931
....تقريبًا2023/12/311000010718929

500001395236048االجمالي

القيود :
2019/12/31

4326 من ح/ مصروف الفوائد – قائمة الدخل 
5674 من ح/ التزامات عقود ايجار- قائمة المركز المالي

10000 الى ح / البنك / الصندوق
اثبات دفع الدفعة االولى من االيجار بموجب شيك رقم ...........

...........................................................................
وهكذا في السنوات 2023/2022/2021/2020

.................................................................................
 ) سنوات   5( مدة  دينار   )36050( هي  االستخدام  حق  قيمة 

وعليه يكون االستهالك السنوي 
)5/36050 (= 7210 دينار اردني 

ويكون القيد المحاسبي :
في 2019/12/31

7210 من ح /مصروف االستهالك – قائمة الدخل
7210 الى ح / حقوق االستخدام للمكتب- قائمة المركز المالي 

االستهالك السنوي لحق االستخدام لعام 2019

على  فيجب  االيجار  عقد  بداية  في  الدفعات  كانت  اذا  اما 
المستأجر االخذ باالعتبار ما يلي : 

مستحقة . 1 إيجار  حوافز  أي  ناقصًا  ثابتة  دفعات  كانت  إذا 
التحصيل.

 دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل يتم . 2
قياسها أوليًا باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية 

عقد اإليجار.
ضمانات . 3 بموجب  المستأجر  بواسطة  دفعها  يتوقع  مبالغ   

القيمة المتبقية.
من . 4 متأكدًا  المستأجر  كان  إذا  الشراء  خيار  ممارسة  سعر 

ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة
عقد . 5 مدة  كانت  إذا  اإليجار  عقد  إلنهاء  الغرامات  دفعات 

اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار.
أو  مؤشر  على  تعتمد  التي  المتغيرة  اإليجار  دفعات  تتضمن 
سعر  بمؤشر  المربوطة  الدفعات  المثال  سبيل  على   ، معدل 
المستهلك ، أو بمعدل فائدة مرجعي (مثل اليبور ) أو الدفعات 

التي تتغير لتعكس التغيرات في معدالت التأجير السوقية.

مثال على ذلك : في 2019/1/1 قامت شركة الفيصل بإستئجار 
مكتب لها في شارع المدينة المنورة بعقد لمدة )5( سنوات 
مقابل تسديد دفعة سنوية تبلغ )10000( دينار وتسدد في 
سنة   )50( للمكتب  االنتاجي  العمر  بأن  علمًا  عام  كل  بداية 
اية  العقد وال يوجد  الضمني غير مذكور في  الفائدة  ومعدل 

شروط واو دفعات في نهاية عقد االيجار.
الحل : حق االستخدام لالصل = دفعة االيجار في بداية العقد + 

القيمة الحالية لاللتزام .
العقد(+  بداية  في  10000)الدفعة   = االستخدام  حق 

)3,037*10000(
حق االستخدام =30370+10000=40370

)مالحظة : تم الوصول الى ان معدل الفائدة لالقتراض للمكتب 
هو 12% وحيث ان المدة المتبقية هي 4 سنوات فان معامل 
القيمة الحالية لدفعة دينار واحد ولمدة اربع سنوات وبمعدل 

12% تكون 3,037( .

القيود المحاسبية :
)1( بتاريخ 2019/1/1

10000 من ح/ حق استخدام استئجار مكتب )عقد ايجار(
10000 الى ح / البنك 

قيمة الدفعة االولى من عقد االيجار دفعت بموجب شيك رقم 
.............

)2( بتاريخ 2019/1/1
30370 من ح / حقوق استخدام المكتب )عقد االيجار(

30370 الى ح/ التزامات عق ايجار المكتب 
ولغاية تحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد االلتزامات 
الخاصة بالعقد المستقبلية يتم إعداد جدول بذلك وكما يلي :

التاريخ
قيمة 

الدفعة 
السنوية

مصروف 
الفائدة

قيمة 
االلتزامات 
المسدده

رصيد 
االلتزامات 

غير 
المسدده

2019/1/1100001000030370
2019/12/31100003644635624014
2020/12/31100002882711816896
2021/12/3110000202879728924
....تقريبًا2022/12/311000010708924

50000962440370االجمالي

2019/12/31 )3(
3644 من ح/مصروف الفائد- قائمة دخل

6356 من ح /التزامات عقود االيجار- قائمة مركز مالي 
10000 الى ح/ البنك 

رقم  شيك  االيجاربموجب  عقد  من  الثانية  دفعة  تسديد 
................
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 + المقدمة  الدفعة   = االستخدام  حق   = السنوي  االستهالك  قيمة 
القيمة الحالية للدفعات المستقبلية  =10000 +30370 = 40370

االستهالك السنوي = 40370 /5 = 8074 دينار سنويًا
القيد المحاسبي في نهاية عام 2019 يكون :

8074 من ح/ مصروف االستهالك 
8074 الى ح / حقوق استخدام عقد االيجار

قيمة االستهالك السنوي 

القياس الالحق :
بعد تاريخ بداية عقد اإليجار يجب على المستأجر قياس” 
بتطبيق نموذج التكلفة ما لم يطبق  أصل حق االستخدام ” 
أيًا من نماذج القياس )القيمة العادلة بموجب معيار االصول 
إذا كان“   حيث  التقييم  اعادة  ونموذج   40 رقم  االستثمارية 
يتعلق بفئة من العقارات واآلالت  أصل حق االستخدام ” 
والمعدات التي يطبق فيها المستأجر نموذج إعادة التقييم في 
معيار المحاسبة الدولي 16 ، فيمكن للمستأجر اختيار تطبيق 
نموذج إعادة التقييم على جميع أصول ”حق االستخدام ” ذات 

العالقة بتلك الفئة من العقارات واآلالت والمعدات.

وبموجب نموذج التكلفة يجب على المستأجر ما يلي : 
يجب على المستأجر لتطبيق نموذج التكلفة أن يقيس أصل 	 

”حق االستخدام“ بالتكلفة:
مطروحًا منها أي مجمع استهالك وأي مجمع خسائر هبوط 1. 

في القيمة؛
ومعدلًة بأي إعادة قياس اللتزام عقد اإليجار .2. 

الواردة 	  االستهالك  متطلبات  تطبيق  المستأجر  على  يجب 
والمباني  الممتلكات   16 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في 

والمعدات في استهالك أصل »حق االستخدام“. 
إلى 	  العقد  محل  األصل  ملكية  يحوِّل  اإليجار  عقد  كان  إذا 

تكلفة  كانت  إذا  أو  اإليجار  عقد  مدة  نهاية  في  المستأجر 
سيمارس  المستأجر  أن  تعكس  االستخدام«  »حق  أصل 
حق  أصل“  استهالك  المستأجر  على  فيجب  الشراء،  خيار 
االستخدام“ من تاريخ بداية عقد اإليجار وحتى نهاية العمر 
على  يجب  ذلك  وفيماعدا   . العقد  محل  لألصل  اإلنتاجي 
المستأجر استهالك أصل »حق االستخدام« من تاريخ بداية 
عقد اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل“حق االستخدام« 

أو نهاية مدة عقد اإليجار أيهما أبكر. 
 	 36 الدولي  المحاسبة  معيار  تطبيق  المستأجر  على  يجب 

»حق  أصل  كان  إذا  ما  لتحديد  األصول  قيمة  في  الهبوط 
االستخدام«  قد هبطت قيمته ، وللمحاسبة عن أي خسائر 

هبوط تم تحديدها.

اليك بعض الحاالت المتعلقة بالتطبيق :
شركة لديها عقد ايجار لمدة 5 سنوات اعتبارًا من 2017/1/1 

ما هي المعالجة التي تتفق والمعيار :
- ال بد من تحديد امرين وهما كما يلي:

المدة المتبقية وهي ثالث سنوات .
العقد  في  موجود  يكون  ال  حيث  الضمني  الفائدة  معدل   -

الفائدة االضافي لهذه  االخرى وهي معدل  الطريقة  اخذ  يتم 
الحد  سؤال  ويمكن  معه  تتعامل  الذي  البنك  من  الشركة 
الزمالء بأن الشركة ال تتعامل مع البنوك في عملية اقتراض ما 
هو الحل »الحل هو اخذ معدل الفائدة السائد لدى البنوك في 

حالة االقتراض« .

العرض و االفصاح : 
يجب على المستأجر إما العرض في قائمة المركز المالي 	 

أو اإلفصاح في اإليضاحات لما يلي:
- أصول »حق االستخدام ”بشكل منفصل عن األصول األخرى. 
االستخدام«  أصول«حق  بعرض  المستأجر  يقم  لم  وإذا 
على  فيجب  المالي،  المركز  قائمة  في  منفصل  بشكل 

المستأجر:
إدراج أصول«حق االستخدام« ضمن نفس البند الذي كان . 1

يجب عرض األصول محل العقد المقابلة له فيه فيما لو 
كانت مملوكة؛

اإلفصاح عن البنود في قائمة المركز المالي التي تتضمن . 2
أصول«حق االستخدام« تلك .

- التزامات عقد اإليجار بشكل منفصل عن االلتزامات األخرى، 
إذا لم يقم المستأجر بعرض التزامات عقد اإليجار بشكل 
المستأجر  المالي، فيجب على  المركز  منفصل في قائمة 
اإلفصاح عن البنود في قائمة المركز المالي التي تتضمن 

تلك االلتزامات.
ال تنطبق اساس العرض اعاله على االصول حق االستخدام 	 

)العقارات  االستثمارية  االصول  شروط  تستوفي  التي 
عقارات  بإعتبارها  عرضها  يجب  حيث  االستثمارية(، 

استثمارية .
التزام 	  الفائدة على  المستأجر عرض مصروف  يجب على 

عقد اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
»حق  أصل  استهالك  مصروف  عن  مستقل  بشكل  اآلخر 
اإليجار  عقد  على  الفائدة  مصروف  أن  حيث  االستخدام« 
هو مكون من مكونات تكاليف التمويل والتي اشار اليها 
المعيار المحاسبة الدولي رقم 1  »عرض القوائم المالية« 
أن يتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة 

والدخل الشامل اآلخر.
يجب على المستأجر تصنيف ما يلي في قائمة التدفقات 	 

النقدية :
الدفعات النقدية للجزء المتعلق بالمبلغ األصلي من التزام . 1

عقد اإليجار ضمن األنشطة التمويلية
الدفعات النقدية للجزء المتعلق بالفائدة على التزام عقد . 2

المحاسبة  معيار  في  الواردة  المتطلبات  بتطبيق  اإليجار 
للفائدة  النقدية“  التدفقات  قائمة   «  7 رقم  الدولي 

المدفوعة؛
األصول . 3 إيجار  ودفعات  األجل  قصيرة  اإليجار  دفعات 

المدرجة  غير  المتغيرة  اإليجار  ودفعات  القيمة  منخفضة 
في قياس التزام عقد اإليجار ضمن األنشطة التشغيلية.

االفصاح :
باإلفصاح 	  المستأجرين  قيام  هو  اإلفصاحات  من  الهدف 

مع  ستوفر  والتي  اإليضاحات  في  المعلومات  عن 
وقائمة  المالي  المركز  قائمة  في  المقدمة  المعلومات 
أساسًا  النقدية  التدفقات  وقائمة  الخسارة  أو  الربح 
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اإليجار  عقود  أثر  لتقييم  المالية  القوائم  لمستخدمي 
النقدية  والتدفقات  المالي  واألداء  المالي  المركز  على 

للمستأجر.
يجب على المستأجر اإلفصاح عن المعلومات حول عقوده 	 

اإليجارية التي يكون فيها هو المستأجر في إيضاح واحد 
أو قسم منفصل في قوائمه المالية . ومع ذلك ال يحتاج 
بالفعل  عرضها  تم  التي  المعلومات  تكرار  المستأجر 
تكون  أن  شريطة  المالية،  القوائم  في  آخر  مكان  في 
المعلومات تم تضمينها من خالل اإلشارات المرجعية لها 
في اإليضاح الواحد أو القسم المنفصل عن عقود اإليجار.

يجب على المستأجر اإلفصاح عن المبالغ التالية لفترة التقرير	 
مصروف االستهالك ألصول ”حق االستخدام“ حسب فئة . 1

األصل محل العقد؛
مصروف الفائدة على التزامات عقد اإليجار؛. 2
المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل التي يتم . 3

المحاسبة عنها حيث أن هذا المصروف ال يلزم أن يشمل 
المصروف المتعلق بعقود اإليجار التي تكون مدة اإليجار 

فيها شهرًا واحدًا أو أقل؛
المصروف المتعلق بعقود إيجار األصول منخفضة القيمة . 4

هذا  يشمل  أن  يجوز  وال   . عنها  المحاسبة  يتم  التي 
المصروف المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل 

لألصول منخفضة القيمة المدرجة.
المصروف المتعلق بدفعات اإليجار المتغيرة غير المدرجة . 5

في قياس التزامات عقد اإليجار؛
الدخل من اإليجار من الباطن ألصول ”حق االستخدام“؛. 6
إجمالي التدفق النقدي الخارج لعقود اإليجار؛. 7
اإلضافات على أصول ”حق االستخدام“؛. 8
وإعادة . 9 البيع  معامالت  الناتجة من  الخسائر  أو  المكاسب 

االستئجار؛
المبلغ الدفتري ألصول ”حق االستخدام“ في نهاية فترة . 10

التقرير حسب فئة األصل محل العقد.
يجب على المستأجر تقديم اإلفصاحات الممكنة في شكل 	 

أن  ، يجب  أكثر مناسبة  جدول ما لم يكن هناك تنسيقًا 
تشمل المبالغ المفصح عنها التكلفة التي قام المستأجر 
بإدراجها في المبلغ الدفتري ألصل آخر خالل فترة التقرير.

عقود 	  تعهدات  مبلغ  عن  اإلفصاح  المستأجر  على  يجب 
 ، المحاسبة  تم  التي  األجل  اإليجار قصيرة  لعقود  اإليجار 
إذا كانت محفظة اإليجارات قصيرة األجل التي تعهد بها 
في نهاية فترة التقرير تختلف عن محفظة عقود اإليجار 
اإليجار  عقود  مصروف  بها  يتعلق  التي  األجل  قصيرة 

قصيرة األجل المفصح عنها.
العقار 	  تعريف   ” االستخدام  ”حق  أصول  استوفت  إذا 

متطلبات  تطبيق  المستأجر  على  فيجب   ، االستثماري 
اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي 40 في هذه 
الحالة ، ال يتطلب من المستأجر تقديم اإلفصاحات الواردة  

أعاله ألصول ”حق االستخدام ” تلك.
 	 ” االستخدام  أصول“حق  بقياس  المستأجر  قام  إذا 

المحاسبة الدولي  لمعيار  تطبيقًا  تقويمها  معاد  بمبالغ 
 16، فيجب على المستأجر اإلفصاح عن المعلومات 
المطلوبة بموجب المعيار المحاسبة الدولي 16 ألصول 

“حق االستخدام”  تلك.
استحقاق 	  تحليل  عن  اإلفصاح  المستأجر  على  يجب 

للتقرير  الدولي  للمعيار  تطبيقًا  اإليجار  عقود  التزامات 

منفصل  بشكل  اإلفصاحات“  المالية-  ”األدوات   7 المالي 
عن تحليالت استحقاق االلتزامات المالية األخرى.

يجب على المستأجر اإلفصاح عن معلومات نوعية وكمية 	 
بهدف  للوفاء  الالزمة  اإليجارية  أنشطته  حول  إضافية 
على  ليس  ولكن  اإلضافية،  المعلومات  عن  اإلفصاح 
سبيل الحصر، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم 

المالية لتقييم :
طبيعة أنشطة عقود اإليجار الخاصة بالمستأجر؛. 1
أن . 2 يحتمل  التي  المستقبلية  الخارجة  النقدية  التدفقات 

قياس  في  عكسها  يتم  لم  التي  المستأجر  لها  يتعرض 
التزامات عقود اإليجار،وتتضمن التعرض الناتج من:

 دفعات اإليجار المتغيرة	
 خيارات التمديد واإلنهاء	
 ضمانات القيمة المتبقية	
 عقود اإليجار التي لم تبدأ بعد والتي تعهد بها 	

المستأجر.
القيود والتعهدات التي يفرضها عقد اإليجار؛. 1
معامالت البيع وإعادة االستئجار. 2

عقود 	  عن  بالمحاسبة  يقوم  الذي  المستأجر  على  يجب 
منخفضة  األصول  إيجار  عقود  أو  األجل  قصيرة  اإليجار 
عقود  تصنيف  الحقيقة  هذه  عن  يفصح  أن    ، القيمة 

اإليجار.
بعض 	  ذكر  تم  وانما  للحصر  ال  اخرى  افصاحات  ويوجد 

منها .
رأي الكاتبين في جزئية من تطبيق هذا المعيار وهو االستثناء 
او  اثني عشر شهرًا  التي مدتها تقل عن  العقود  المعيار  من 
بقيمة منخفضة فإن الكاتبان يتفقان مع المعيار في التطبيق 
للمعدات والممتلكات االخرى ولهم رأي اخر في حالة أن يكون 
ديكورات  بوضع  المستأجر  ويقوم  مكتب  او  مبنى  المستأجر 
وخالفة في هذا المكان المستأجر فإن الكاتبان يؤيدان اعتبار 
العقد سنة  مدة  أن  رغم  المعيار  عليه  ينطبق  العقد  هذا  أن 

واحد )تجدد تلقائياً بموافقة الفريقين( .

المراجع :

- خبرة الكاتبين العملية .

- المعايير الدولية للتقارير المالية /اصدار 2018 المعتمدة من 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

-  معايير اعداد التقارير المالية / د.محمد ابو نصار ود. جمعة 
حميدات لعام 2018
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يشترط في ان تكون هذه المستندات متسلسلة رقمًا وتاريخًا 
الكمبيوتر  المحاسبة على  او نظام  بالدفاتر  ادخالها  وان يتم 
الركن  المستندية(  )الدورة  المستندات  هذه  ان  باعتبار  تباعًا 
والقانون  االصول  المنظمة حسب  الحسابات  اركان  االول من 
اما الركنين االخرين فهما السجالت التي بسبب حجم العمليات 
نجح  الماضي  القرن  من  االخير  الربع  في  الهائل  المالية 
الحاسوب  اجهزة  على  انظمة محاسبية  المبرمجون في وضع 
هو  ما  تعتمد  والتي  التاريخية  )الدفاتر(  السجالت  محل  لتحل 
للذمم,  فرعية  عام/دفاتر  يومية/استاذ  )دفتر  من  بالسجالت 
مثل  والتفصيل,  للتحليل  تحتاج  حسابات  واية  المصاريف 
والعمليات,  والغرف,  للمقاوالت  بالنسبة  المشاريع  نفقات 

الطوارئ بالنسبة للمستشفيات... الخ(.

الذي  المستقل  القانوني  المحاسب  فهو  الثالث  الركن  اما 
المستندية  الدورة  وسالمة  المستندات  على  فحصاً  ُيجري 
المحاسبة  نظام  على  المحاسبي  والتوجيه  االدخال  وسالمة 
متكاملة  دراسة  بإجراء  قيامه  الى  باالضافة  الكمبيوتر  على 
على الحسابات ونشاط الشركة بما في ذلك القرائن المؤيدة 
نظام  من  المستخرج  المراجعة  ميزان  في  الواردة  للمبالغ 
المنشأة  لنشاط  المجمعة  الخالصة  يعتبر  والذي  المحاسبة  
البيانات  حول  رأيًا  فيه  يبدي  تقريرًا  يصدر  والذي  سنة  خالل 

المالية للسنة موضوع التدقيق.

عامة,  )مساهمة  االموال  شركات  الشركات  قانون  الزم  لقد 
التضامن   ( االشخاص  وشركات  المسؤولية,  محدودة  خاصة, 

الف   )100( عن  رأسمالها  يزيد  التي   ,) البسيطة  التوصية   ,
دينار( بمسك حسابات منظمة واصولية والحسابات المنظمة 

واالصولية هي التي تم استعراض اركانها سابقًا.

المزدوج  القيد  نظرية  الى  اعاله  المحاسبة  نظام  يستند       
في اثبات المعامالت المالية )منه, له( والى )اساسين( مبدأين 
في معالجة المعامالت المالية االول االساس النقدي ويعني ان 
بالمبلغ  القبض يتبعها سند قبض  تصدر فاتورة عند عملية 
المقبوض, واالساس االستحقاق ويعني ان تصدر فاتورة عند 
أي معاملة مالية تتعلق ببيع سلعة او تقديم خدمة دون ربط 
ذلك بحجم المبلغ المقبوض من هذه العملية اي اثبات عملية 
الى  باالضافة  قيمتها  بكامل  الخدمة  تقديم  او  السلعة  بيع 

استخدام باقي عناصر الدورة المستندية التي ذكرت .

الفاتورة كنظام

قديم  مطلب  الفوترة  تعليمات  او  الفوترة  نظام  وضع  ان 
وتثبيت  الحسابات  بمسك  الجميع  الزام  مطلب  من  كمشتق 
ملكية  او  فردية  ملكية  ذات  كانت  سواء  المنشآت  نشاط 
جماعية سواء كانت شركات اموال او شركات اشخاص وتتعدد 
المتعلق  االحصائي  فمنها  الفوترة  نظام  اعتماد  من  الفوائد 
لمعالجة  عام  بشكل  االقتصادية  النشاطات  حجم  بتحديد 
ذا عالقة  القطاعات, ومنها  التي قد تصيب بعض  االختالالت 
من  المختلفة  القطاعات  بحصة  والمتعلق  العامة  بالمالية 
الناتج المحلي االجمالي ومنها اجتماعي وهو ما يتعلق بتحديد 
والسياسية  الثقافية  والمؤسسات  واالندية  الجمعيات  حصة 

تعتبر الفاتورة جزء هام من الدورة المحاسبية التي تتكون من سند القبض, 
سند الصرف, الفاتورة )نقدية / ذمم(, سند قيد, وحسب طبيعة نشاط المنشأة يمكن 
ان يضاف للدورة المستندية سندات ادخال واخراج وسندات صرف شيكات او نقدي... 

الخ.
الفاتورة )شخص طبيعي او معنوي(,  الفاتورة, مستند اركانه االساسية: اسم ُمّصدر 
المحتويات(,  )وصف  البيان  التاريخ,  )العميل(,  الفاتورة  لها  المصدرة  الجهة  عنوانه, 
العدد )الوحدة(, قيمة الوحدة والقيمة االجمالية مع االخذ باالعتبار التسلسل الرقمي 
للخصم  وبند  اولي  مجموع  تحمل  الفواتير  بعض  وهناك  المستلم  واسم  للفاتورة 
المنشأة  كانت  اذا  المبيعات  وضريبة  االجمالي  المجموع  ذلك  وبعد  به  المسموح 

خاضعة لها والمجموع الكلي للفاتورة.

 محمد البشير /  محاسب قانوني  

 الحسابات المنظمة اوالً ودائمًا
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النفقات  حجم  من  حقها  او  المحلي  الناتج  من  والتطوعية 
الجارية السنوية.

تكمن اهمية اصدار الفاتورة في مساعدة الحكومات )السلطة 
واقع  العامة وفي تحديد  المالية  ادارة شؤون  التنفيذية( في 
في  ومساعدتها  االجمالية  المحلي  الناتج  وحجم  القطاعات 
العالقة  ذات  والنقدية  المالية  السياسات  واتخاذ  التخطيط 
التي  القطاعات  في  االستثمار  تشجيع  وفي  القطاعات  بتطور 
على  التأثير  وبالنتيجة  االستيراد  فاتورة  الحد من  تساعد في 
ميزان التجارة السالب اردنيًا منذ عقود وكذلك للتخفيف من 

الضغط على ميزان المدفوعات.

الذي  بموجبه  الصادرة  والتعليمات  للفوترة  الحالي  النظام 
اثار جدالً وطنيًا قاصر عن تحقيق االهداف التي تتحدث عنها 
اصحاب  والزام  الخزينة  حق  الى  الوصول  حيث  من  الحكومة 
دخلهم,  على  يستحق  ما  تسديد  في  المكلفين  من  الدخل 
التهرب من جهة وفي اخضاع قطاعات مهنية  بالحد من  اي 
بمسك حسابات  التشريعات  عليهم  تنطبق  ال  غيرها ممن  او 
دخل  على  الضريبة  حصيلة  ان  حيث  واصولية,  منظمة 
على  والمهنيين  االشخاص  شركات  او  عام  بشكل  االفراد 
زالت منخفضة وغير عادلة, فربط تطبيق  ما  الخصوص  وجه 
في  يكمن  عليها  الحصول  من  والمصلحة  بالمحفز  الفاتورة 
الشخصية  االعفاءات  بنظام  الفاتورة  على  الحصول  ربط 
المالية  االستشارات  التعليم,  الصحة,  بالسكن,  العالقة  ذات 
والقانونية, مع اعتماد مبلغ مقطوع مقداره )خمسة االف دينار( 
للشخص المكلف ومثلها لزوجته مضافًا اليها نفقاته السنوية 
العدالة  تحقيق  في  سيساهم  بالفواتير  )المدعمة(  المعززة 
التي ننُشد من خالل التأكيد على ان من يخضع لضريبة الدخل 
هو من تحقق لديه دخل بعد النفقات كوعاء خاضع للضريبة 
باعتبار ان الخمس االف دينار المقترحة كاعفاء اولي قد تغطي 
االخرى  النفقات  اما  الخ,  اللباس....  التنقل,  الغذاء,  نفقات 
اعاله فإعفائها سيجعل من الحصول على فاتورة تعززها ذات 
مما  الخزينة  وحقوق  القتصادنا  ومصلحة  للمكلف  مصلحة 
سيحدث ثورة في المعلومات لدى دائرة ضريبة الدخل بحيث 
ستكون حاالت التهرب اقل بكثير مما هي عليه االن من جهة 
وسيساعد في جعل نسبة االقتصاد الموازي )الظل( في حدوده 
العالقة ستكون  الدنيا باعتبار ان هذه المهن والنشاطات ذات 
في ملفات الدائرة وذاكرتها التي سيتدفق عليها ماليين الوثائق 
واصرار  الفواتير  اصدار  الزامية  استمرارية سريان  )الفواتير( مع 
الفاتورة  على  الحصول  من  السلعة  مشتري  او  الخدمة  متلقي 
حيث تصبح المصلحة مشتركة للمكلف والخزينة على حٍد سواء.

ان قانون الضريبة على الدخل تعرض الى تشويه عبر العقود 
الماضية بعد ادخال القطاعات في تحديد وعاء الدخل الخاضع 
المبرمة  االتفاقيات  التشويه  هذا  من  عزز  وقد  للضريبة 
او  جهة  من  المقطوعة(  )الضريبة  العمل  اصحاب  بعض  مع 
هذه  بعض  ميزت  التي  الضريبية  والنسب  الفئات  خالل  من 

القطاعات عن قطاعات اخرى من جهة ثانية.

بالقطاعات,  لها  عالقة  ال  نظريًا  الدخل  على  فالضريبة 
مع  مصدره,  عن  النظر  بغض  الدخل  على  واجبة  فالضريبة 
مراعاة ان من اهداف ضريبة الدخل تشجيع االستثمار ببعض 
في  حصتها  لرفع  دعمًا  المجتمع  لها  بحاجة  التي  القطاعات 
الميزان  النمو,  الناتج المحلي االجمالي من جهة ولرفع نسبة 
توصلت  ما  اذا  ثانية,  جهة  من  المدفوعات  ميزان  التجاري, 
تحديد  الى  الخاص  بالقطاع  العالقة  ذات  والجهات  الحكومة 
هذه القاطاعات وهنا يصبح تخفيض او اعفاء القطاع المعني 
حقيقة  مصلحة  فيه  القطاع  هذا  على  الضريبية  النسب  من 
غايتها  تكون  والنسب  الشرائح  ان  اعني  وهنا  ووطننا  لبلدنا 
الحقيقية مراعاة مقدرة المكلفين على الدفع من جهة وحق 
الخزينة من دخل المكلفين ذوي الدخول المرتفعة من جهة 
اخرى, الن الضريبة على الدخل تعني ان حق الخزينة من دخل 
نفقاتها  الدولة  تواجه  ان  اجل  من  ووسيلة  واجب  المكلفين 
على الخدمات المختلفة وخاصة منها )الدفاع واالمن, الصحة, 
اال  تكتمل  ال  التي  الخ(    ... التقاعد  النقل,  والتعليم,  التربية 
على  للضريبة  الهام  الهدف  اما  بالقروض,  وليس  بالضرائب 
المكلفين  بين  بالدخول  الفجوة  تخفيض  في  فيكمن  الدخل 
سواء كانوا افرادًا او منشآت, دعمًا وتشجيعًا لالدخار من جهة 

ولالستثمار في القطاعات الخدمية العامة من جهة ثانية.

     مطلوب تعديل المادة ) 9 ( من القانون الساري على ضريبة 
الدخل ليتواءم مع عدالة الضريبة على المكلفين عبر منظومة 
الواجب سريانها  واالصولية  المنظمة  الحسابات  و/او  الفوترة 
بالدخول  المكلفين  وحق  حرية  ان  الى  استنادًا  الجميع  على 
المكلفين  هؤالء  واجب  من  يجعل  االقتصادي  النسيج  الى 
االلتزام بالتشريعات الناظمة, والتي اهمها الحسابات المنظمة 
والتي  العالم  بدول  ساري  هو  ما  مع  المنسجمة  واالصولية 
تتكون من )المستندات, انظمة المحاسبة, ومدقق الحسابات 
ودعمًا  الضريبي  التهرب  لتقليص  هام  كطريق  الخارجي( 
المديونية  من  تتخلص  ان  منها  نريد  التي  الدولة  لخزينة 
واعبائها التي اصبحت حماًل ثقياًل على المالية العامة من جهة 

وادى الى ركود وانكماش اقتصادي من جهة ثانية.
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ان هــذا النظام و مع مــا يحمله في طياته مــن ايجابيات و 
ســلبيات على االقتصاد و المنشــآت االقتصادية ســيكون لبنة 
اساســية في المســتقبل لبنــاء اقتصاد وطني اكثر تماســكا و 
ستســتخدم مخرجاتــه الحقا في تصحيح كثير من التشــوهات 
االقتصاديــة و سيســاعد في بنــاء قانون ضريبــي اكثر عدالة 
و ســيحد مــن النزاعــات المالية الناشــئة عن ذمــم و بالتالي 
التخفيــف من حجم القضايا المرفوعة في المحاكم او ســرعة 
البت فيها كما سيحد بشكل كبير من التهرب الجمركي  وايضا 
ســيؤدي تطبيق هذا النظام الى انتعاش قطاعات اقتصادية و 
ســيؤدي الى اضمحالل و ربما زوال ما كان يطلق عليه ظاهرة 
»االستيراد للغير« كل هذا اذا كانت الحكومة جادة في الذهاب 

الى ابعد مدى في تطبيقه و الرقابة عليه .
قانون ضريبي اكثر عدالة 

يســاعد قانون ضريبة الدخــل في رفد الخزينــة باإليرادات 
الالزمــة لتغطيــة النفقــات الجاريــة و الرأســمالية ، ان انجــاز 
قانون ضريبي اكثر عدالة سيســاهم بالتأكيد في بناء اقتصاد 
وطني اكثر تماســكا و سيســاعد الحكومة بتصحيح التشوهات 
االقتصاديــة ،  مفهوم العدالة يصبــح فضفاضا عندما تختلف 
الــرؤى و تختلــف وجهــات النظر و لكــن هناك شــيء واحد ال 
يختلــف عليه اثنان هــو ان الضريبة يجــب ان يدفعها الجميع 
كل حســب اســتطاعته  ، عادة ما نرى و نســمع استياء الناس 
من ان الضريبة تأخذ من جيوب الفقراء و ال يدفعها االغنياء و 
الحقيقة ان هذا المفهوم خاطئ ألن حوالي %80 من االيرادات 
الضريبيــة تأتي مــن حوالي %20 من المكلفيــن و هذا الكالم 
ســمعته من مدير عام سابق للضريبة و لكن ما يجعل الناس 
تشــعر بالظلم هو لســببين امــا الن بعض االشــخاص الذين 
عرفوهــم قاموا بالتهرب من دفع الضريبة او النهم شــخصيا 
دفعوا ضريبة بشــكل اســتنزف دخلهم ، و حتى اوضح الصورة 
اكثر اريد ان اذكر ان موضوع مثل التهرب الضريبي هو قديم 

جديد ال يمكن ان يقضى عليه عبر تغليظ العقوبات و حسب و 
لكن ايضا من خالل قطع الطريق عليه و هذه المشكلة ليست 
مشــكلة االردن و لكــن كل دول العالم حتى تلــك التي لديها 
انظمــة ضريبية تعتبــر عصرية و قوية لديهــا تهرب ضريبي 
ضخــم جدا فمثال قــد اوردت وكالة االنباء الفرنســية في عام 
2017 نقال عن منظمة اوكسفام لمكافحة الفقر ان اموال تزيد 
عن نصف الدخل االجمالي الفرنسي تفلت من دائرة الضرائب 
الفرنسية و المبلغ هو 1600 مليار دوالر )1.6 تريليون دوالر(  و 
االمثلة غيرها كثيرة  اال ان ما يهم هو كيفية قطع الطريق على 
التهــرب الضريبي ان الخطــوة االولى يجب ان تكون بموضوع 
الفوتــرة ، لكن في حال كنا نرغب بتطبيق هذا النظام بصورة 
فعالــة و الرقابــة عليه فربما تحتاج الحكومــة الى جيش كبير 
النجاز هذه المهمة او ربما هناك طريقة اســهل و هي تعديل 
القانــون ليصبح اكثــر عدالــة و يتحول كل دافعــي الضرائب 
الــى هذا الجيش الذي ســيتولى الرقابة على هــذا النظام من 
خالل ربــط االعفاءات الضريبية بالحصول على الفاتورة عندها 
ســيطلب الجميع الفاتــورة الن الفواتير هــي االعفاء الضريبي 
الخاص بــه  او يمكن ربطها بالحصول على خصم من نســبة 
الضريبــة او ربطها للحصول على نســبة من االعفاء الضريبي 
كأن يكون %50 من االعفاء يعتمد على الفواتير و الباقي مبلغ 
مقطــوع و اريــد ان الفت النظــر الى نقطة هامــة هنا هي ان 
االيرادات التي تحصل عليها الحكومة من االفراد و الموظفين 
ليســت كبيرة اذا ما قورنت بباقي المنشــآت االقتصادية اال ان 
االفــراد و الموظفيــن و باألخــص الموظفين هــم اقل قطاع 
يمكن له التهرب من دفع الضريبة  بسبب ارتباطه بشركته او 
وحدتــه الحكومية التي تقوم بتوريد معلومات عن قيمة راتبه 
ســنويا لدائرة الضريبة لــذا يكون من الســهل دوما تحصيل 
اموال الضرائب منهم و السيطرة تماما على التهرب الضريبي 
فــي هذا القطاع و لما عــدل القانون آلخر مرة في بداية العام 

تكون  و  الحكومة  تصدرها  تعليمات  او  نظام  او  قانون  اي  الجدل  يثير  ما  عادة 
متعلقة بالضريبة لما في ذلك من اثر مباشر على المواطن ولكن يبدو ان نظام الفوترة 
، عند  االقتصادية  المنشآت  و  المواطنين  اكبر من  اكبر النه سيمس شريحة  اثار ضجة 
التدقيق في النظام و التعليمات التنفيذية الخاصة به نجد انه لم يضف جديدا للشركات 
المبيعات  المبيعات فقانون ضريبة  العامة على  الضريبة  المسجلين اصال في  االفراد  و 
يلزم كل من يبيع سلعة او يقوم بـتأدية خدمة بأصدار فاتورة ضريبية ، اما الجديد فكان 
للمكلفين غير المسجلين في ضريبة المبيعات فقد الزمهم النظام بتنظيم فاتورة تبين 

ثمن ووصف السلعة و كميتها و تحتوي على اسم المشتري . 

نظام الفوترة وآثاره اإلقتصادية... 
 عبداالله صباح /  محاسب قانوني  
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كان الهــدف االساســي هــو زيــادة المبلغ المحصــل من هذا 
القطــاع ألن الحصول عليه ســيكون أكثر تأكيدا ، و حســب ما 
ســبق فإن انجاح الفوترة يجب ان يتم مــن خالل انتاج قانون 
ضريبي عادل يوازن بين قدرة االشخاص على دفع الضريبة و 
بيــن حاجة الحكومة للمال و يجــب ان ال يطغى اي جانب على 
آخــر و مالحظة ان يقدم موضــوع الفوترة علــى اي اعتبارات 
اخــرى و ان يــالزم هذا النظــام موضوع االعفاءات الشــخصية 
ان اخترنــا ان نجعلــه ينجح . فنجاح النظام هــو نجاح لمحاربة 
التهــرب الضريبي و نجاحه يعني انتعــاش لالقتصاد و نجاحه 
يعني العدالة الضريبية و نجاحه سينعكس على اسعار السلع و 

الخدمات االساسية ، فاالفضل ان ينجح .
نزاعات مالية اقل

بلغــت فــي االونة االخيــرة النزاعــات المالية بيــن االفراد و 
الشــركات حــدا مقلقــا فالمحاكم تغــص بقضايا ماليــة واذا 
اســتثنينا قضايا الشــيكات فإن اثبات الذمــم المالية مع نظام 
الفوترة ســيصبح اكثر ســهولة و سيســاعد في اثبات الحقوق 
الصحابهــا مما يــؤدي الى خفض عدد القضايــا المنظورة في 

المحاكم و حتى سرعة البت فيها  . 
ان نظــام الفوترة ســيعمل على جعــل التجارة اكثــر امانا ، 
فالكل ســيحصل على اثبات لمعاملته المالية من بيع اوشــراء 
ســلعة او خدمة و بالتالي ســتكون الحقــوق محفوظة للجميع 
ســواء كانوا بائعين او مشــترين ، و مع ان الكثير يطبق نظام 
الفوترة بشكل اساســي في اثبات معامالته التجارية مع الغير 
قبل اقرار هذا التظام اال ان عدد كبير من غير المسجلين اصال 
فــي شــبكة مكلفين ضريبــة المبيعات كانــوا ال يطبقون هذا 
النظــام و مــع بدأ تطبيق نظــام الفوترة اصبــح الجميع ملزما 

بأصدار الفاتورة باستثناء فئات قليلة . 
ومــع ان هناك كلفــة مالية ســيتحملها من ســيبدأ تطبيق 
النظام حديثا اال انها فعال ســتكون بســيطة جدا و ستســاعد 
الجميع على بناء انموذج القتصاد قائم على معامالت موثقة .

من سيستفيد ايضًا ؟
ال شــك ان الرابــح االكبر من تطبيق النظام بشــرط تطبيقه 
بكفــاءة هــو الحكومــة ألن النظــام يضرب اكثر مــن عصفور 
بحجر واحد فهو اوال سيزيد بالتأكيد من التحصيالت الضريبية 
و ســيحد من ظاهــرة التهــرب الضريبي و التهــرب الجمركي 
وسيؤدي الى زيادة عدد المسجلين في ضريبة المبيعات بسبب 
بلوغهم حد التسجيل حيث ان اثبات المبيعات قبل النظام كان 
صعبــا و يعتمــد عادة على التقدير و لكــن بعد تعديل قانون 
ضريبــة الدخل اصبح اثبات دخل المكلف يقع على عاتق دائرة 
ضريبــة الدخــل و المبيعات و االثبات يعنــي ان الدائرة بحاجة 
الى دليل و هــذا الدليل ال يأتي اال بفاتورة صادرة من المكلف 
نفسه  ومن هنا جاء نظام الفوترة،  كما سيستفيد من النظام 
ايضا التجار الملتزمون  النه سيحد من عدم اصدار منافسيهم 

للفواتير و بالتالي سوف يخلف منافسة اكثر عدالة .
في كل بلدان العالم تعتبر الضريبة موردا اساسيا لإليرادات 
الحكوميــة و تفرض الحكومــات الضريبة بنســب مختلفة كل 

دولة حسب قدرة مواطنيها على الدفع و متوسط دخل الفرد و 
االسرة و الرعاية االجتماعية التي تقدمها الحكومة للمواطنين 
لــذا فمن الضروري مقارنة كل هذه المحددات الرئيســية عند 
مقارنة نســب الضريبة للدول و ســأعرض تاليًا اعلى 10 نسب 

ضريبية في العالم تخص االفراد و الموظفين : 

متوسط الضريبة الدولة
لغير المتزوجين

متوسط الضريبة 
لالسرة

%23.9%42.7سلوفينيا
%38%42.8السويد
%27.2%43التشيك
%39.2%43.8فنلندا
%36.5%47.1النمسا
%38.6%47.8ايطاليا
%40%48.1فرنسا
%33.7%48.2المجر
%34%49.4المانيا
%38.6%54بلجيكا

المصدر قناة العربية 2018-3-11
كل الدول الســابقة مثــال تطبق انظمة ضريبية ذات نســب 
عاليــة و لكن تطبق هــذه الدول ايضا نظــام رعاية اجتماعية 
مميــز جدا لمواطنيها و هو ما يخفف من هذه النســب العالية 
للضرائــب ويجعل ما يتبقى مــن دخل الفرد او االســرة كافيا 

لتلبية االحتياجات الشخصية . 
ان الضريبة في االردن تفرض بنسب تصاعدية لغاية %25 و 
قد تصل الى %30 في حال زاد الدخل عن مليون دينار و لكن لو 
قارنا نظام الرعايــة االجتماعية الذي تقدمه الحكومة بالنظام 
الموجود في الدول االوروبية مثال لعرفنا سبب انخفاض نسبة 
الضريبة عن مثيالتها في اوروبا و كذلك بسبب تدني مستوى 
الدخــل فــي االردن عنه في اوروبــا لذا فحتى النســب الحالية 
المفروضــة هي عالية جــدا مقارنة بالمحددات ســابقة الذكر 
، لــذا لجأت الحكومــة لتفعيل نظام الفوتــرة لتصل الى نظام 
يســاعدها بتحديد دخل كل شخص او منشأة بشكل اكثر دقة 
مما ســيؤدي بالتأكيد الحقــا لتخفيض النســب الضريبية بعد 
تحقيــق العدالة الضريبية الالزمــة ، دائما يكون تحقيق برامج 
رعاية اجتماعية مميــزة مرهون بقدرة الدولة على تمويلها و 
ال يمكن تمويل هذا البرنامج دون و جود ايرادات كافية و في 
حالتنــا ال يوجد لــدى الحكومة اي مصدر هام لإليرادات ســوى 
الضرائــب لــذا فمن المهــم ان نعلم ان خلق قانــون ضريبي 

عادل سيعني بالتأكيد نظام رعاية اجتماعية مميز. 
في النهاية يجب ان نحرص جميعا على انجاح نظام الفوترة 
و على الحكومة ان تستغل هذا النظام في انتاج قانون ضريبي 
اكثر عدالة و اال فلن نســتفيد اي شــيء من هذا النظام سوى 
مراكمــة االعباء و خلــق المزيد من التشــوهات االقتصادية و 

خلق طرق جديدة للتهرب الضريبي . 
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لقد حافظ القانون المعدل على الفلســفة األساسية لفرض 
ضريبة الدخل في المملكة باإلبقاء على أساس إقليم المملكة 
كإطار محــدد لنطاق ضريبــة الدخل فــي األردن والذي نصت 
عليــه المادة رقم 3 من القانون في مطلعها بخضوع أي دخل 
يتحقــق في المملكة  ألي شــخص او يجنيه منهــا مع ضرورة 
لفــت النظر الــى ان الدخول التي تم تعدادهــا في تلك المادة 
وردت على ســبيل المثــال وليس حصرا لنطــاق الضريبة على 
تلــك البنود وقد تم إضافة الفقرة د للمادة 3 بموجب القانون 
المعــدل  والتــي نصت على : ) يخضع للضريبــة الدخل الناجم 
عن التجارة االلكترونية للســلع والخدمــات (  ، للتأكيد على ان 
هذا الدخل يقع ضمن نطاق الضريبة المحدد في مطلع المادة 

رقم 3 المذكورة 
يخضــع أي  دخــل يقع ضمــن النطاق المذكــور للضريبة اال 
اذا ورد نــص علــى اعفاء هــذا الدخل صراحة فــي مادة أخرى 
مــن ذات القانــون ، ويالحظ من خالل التعديــالت التي طرأت 
علــى المادة رقــم 4 من القانــون األصلي ان مظلــة الخضوع 
للضريبة توسعت بحيث أصبحت تغطي جزأ من مصادر الدخل 
التــي كانت معفاة مــن الضريبة قبــل التعديل ســواء اكانت 
أرباح نشــاط اعمــال مثل الدخــل المتأتي المتاجرة باألســهم 
والســندات والصكوك حيث أصبحــت بموجب التعديل خاضعة 
على اطالقها ولجميع األشخاص ، او كانت أرباح رأسمالية مثل 
أربــاح بيع الحصــص واالرباح التي توزعها الشــركات باختالف 
أنواعها المتأتية لبعض الجهات مثل البنوك والشركات المالية 

وشركات الوساطة 
لقــد عرفت األصول الرأســمالية بموجب المــادة رقم 2 من 

قانون ضريبة الدخل النافذ بانها  ) األصول التي يتم شــراؤها 
او المســتأجرة تمويليا او تلك التي بحوزة المكلف على ســبيل 
التملك حاالً او مآالً لغايات االحتفاظ بها ألكثر من ســنة والتي 
ال تباع وال تشــترى ضمن النشــاط االعتيــادي للمكلف( وايضًا 
عــرف ذات القانــون الربح الرأســمالي بانه )الربــح الناجم عن 
بيع األصول الرأســمالية او تبديلها والخسارة الرأسمالية بانها 

)الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل األصول الرأسمالية( 
من التعريفات الســابقة نســتطيع القــول ان قانون ضريبة 
الدخــل حــدد ميزات وصفــات يتم مــن خاللهــا التفريق بين 
األصول الرأســمالية وغيرها من األصول التي تمتلكها المنشأة 

ومن هذه المميزات: 
ان المنشــأة تمتلــك األصل او تســيطر على اغلــب منافعه 	 

االقتصادية المستقبلية 
ان المنشأة تحتفظ باألصل ألكثر من سنة لغايات االستفادة 	 

م منافعه المســتقبلية طويلة االجل وليس إلعادة بيعه في 
سياق نشاط المنشأة االعتيادي ودورتها التشغيلية 

وفيمــا يلي بعــض األمثلة على األصول التــي ينطبق عليها 
تعريــف األصول الرأســمالية مــن وجهة نظر قانــون ضريبة 

الدخل النافذ: 
األصول الثابتة التي تســتخدمها المنشأة في نشاط عمالها 	 

كوسيلة إلنتاج الدخل وليس بغرض إعادة بيعها 
األصول غير الملموسة بما فيها الشهرة 	 
االســتثمارات طويلة االجل في األســهم والحصص وأدوات 	 

الديون 
االستثمارات طويلة االجل في العقارات 	 

النافذ رقم 34 لسنة  الدخل  الذي طرأ على قانون ضريبة  التعديل  بعد 
2014 وذلك بموجب القانون المعدل رقم 38 لسنة 2018، والذي أصبح ساري 

بمكان  األهمية  أصبح من  اعتبارا من 2019/1/1،  التطبيق  المفعول وواجب 

اسقاط الضوء على مواد هذا التعديل وخاصة ما يتعلق منها بخضوع بعض 

مصادر الدخل للضريبة بعد ان كانت معفاة منها قبل إقرار وسريان مفعول 

القانون المعدل.

المعاملة الضريبية لألرباح الرأسمالية بموجب قانون 
ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 المعدل 

صالح القالب/ محاسب قانوني 
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األرباح الرأسمالية واالرباح العادية  	 
تختلــف األربــاح الرأســمالية بطبيعتها عن األربــاح العادية 
)أربــاح نشــاط االعمــال(، حيق تتحقــق األرباح العاديــة نتيجة 
لمزاولة المنشــأة لنشــاطها االعتيادي التجــاري او الصناعي او 
الخدمي اما تصرف المنشــأة ببعض أصولها الرأسمالية فإنها 
تلجأ اليه في حاالت اســتثنائية وقد ينتج عن التصرف باألصل 

الرأسمالي تحقق ربح او خسارة للمنشأة.
اما اســتثمارات المنشــأة قصيرة االجل في األصــول المالية 
من األســهم والحصص )أدوات الملكية( وســندات الدين التي 
تحتفظ بها المنشأة كاستغالل لفائض النقد الموجود بحوزتها 
لتحقيــق هوامــش أرباح قصيــرة االجل فإنهــا ال تعتبر اصوال 
رأسمالية وبالتالي فان األرباح المتحققة من المتاجرة باألسهم 
والسندات واسناد القرض وصكوك التمويل اإلسالمي وغيرها 
من األوراق المالية تعتبر أرباح نشــاط اعمال بموجب التعديل 
األخير على قانون ضريبة الدخل وتخضع هذه األرباح للضريبة 

على اطالقها ولجميع األشخاص اعتبارا من 2019/1/1 
احكام مستحدثة فيما يتعلق بخضوع أرباح رأسمالية 

كانت معفاة قبل التعديل 
أوال: أرباح بيع الحصص على الشخص االعتباري: 

لقد كانــت أرباح بيع الحصــص قبل نفاذ القانــون المعدل 
تعتبــر من األرباح الرأســمالية التي أعفتهــا المادة رقم 4 من 
القانون ضمن البند رقك 6 من الفقرة أ منها والتي كان نصها   
يعفى من الضريبية )-6 األرباح الرأسمالية المتحققة من داخل 
المملكة باســتثناء األربــاح المتحققة على األصول المشــمولة 

بأحكام االستهالك في هذا القانون( 
وبعــد نفاذ القانون المعدل اعتبارا من 2019/1/1 يالحظ ان 
المشرع توسع في استثناء األرباح الرأسمالية من االعفاء الوارد 
فــي البند رقم 5 من الفقــرة أ من المادة 4 من القانون والتي 

بموجبها خضعت األرباح الرأسمالية التالية للضريبة: 
األرباح المتحققة على األصول الخاضعة ألحكام االســتهالك . 1

)وهي خاضعة قبل 2019/1/1 أيضا( 
أرباح بيع الحصص على الشخص االعتباري . 2
أربــاح بيع أســهم وحصص شــركات ومؤسســات تكنلوجيا . 3

المعلومــات وذلــك بعد انتهــاء مدة ال تتجاوز 15 ســنة من 
تاريخ تســجيلها او مــن تاريخ نفاذ احــكام القانون المعدل 

ايهما اسبق 
لتحديد الوعاء الضريبي الناتج عن األرباح الرأسمالية من بيع 
الحصص والواجب اضافته الى الدخل الخاضع من مصادر الدخل 
األخــرى الخاضعة للضريبــة ال بد من توفر بعــض المعلومات 

الضرورية الحتساب هذا الدخل واهم هذه المعلومات 
تحديــد تكلفة اقتناء الحصص والتي قــد تمثل المبالغ التي 

تكبدها المستثمر او الشــريك المؤسس عند تأسيس الشركة 
غير المدرجة في الســوق او المبالغ التي تم االكتتاب بها فيما 
يتعلق بالشــركات المدرجة في الســوق او المبالغ التي دفعها 

بالفعل لشراء حصة قائمة في شركة ما 
تحديد ســعر البيــع الحقيقي الــذي حصل عليــه مالك تلك 

الحصص لقاء التنازل عنها ونقل ملكيتها 
دراســة الوثائــق المعززة لصفقــة البيع مثل عقــد البيع او 
اتفاقيــة االندمــاج في حالــة دمج الشــركات وكذلــك تقارير 
التقييــم فيما يتعلــق بالقيمة العادلة لصافي أصول الشــركة 

المستثمر فيها 
بطبيعــة الحال فان أربــاح بيع الحصص يتــم تحديدها من 
خــالل المعادلة المعروفة لتحديد الربح او المكســب المتمثلة 
بشــكل اولي بســعر البيع مطروحــًا منه تكلفــة اقتناء الحصة 
، ســيكون االمــر بســيطا  فــي حــال كان المقابــل او العوض 
المقبــوض لقــاء الحصص المباعــة يمثل مبلغا نقديــا اال انه 
فــي حال كان المقابل المقبــوض يمثل اصوال أخرى غير النقد 
مثل ان يكون أدوات حقوق ملكية او أدوات دين او خليط من 
أصــول مالية واصول أخرى فقد تنشــأ هناك مشــاكل متعلقة 
بتحديــد القيمة العادلــة للمقابل المقبــوض تمهيدا لتحديد 
سعر البيع الحقيقي للتوصل الى األرباح الرأسمالية الناتجة عن 
بيع الحصــص ويصبح  هناك حاجة ملحة للحصول على تقارير 
فنية خاصة متعلقة بتحديد القيمة العادلة للمقابل المقبوض 
وهنا يدخــل التقدير والحكم المهني كعامل أساســي وخاصة 
في ظل عدم وجود ســوق او أسواق نشطة تساعد في تحديد 
القيمة العادلة ســواء لألصول المالية او اية أصول أخرى تكون 

جزأ من صفقة البيع 
قد ينشــأ خالف ما بيــن المكلف )بائع الحصص( والســلطة 
الضريبيــة حول تحديد ســعر البيــع )المقابــل المقبوض لقاء 
الحصــص المباعة( فــي حال عــدم قناعة الســلطة الضريبية 
بما تحتويه وثائق ومســتندات تحديد القيمة العادلة للمقايل 
غيــر النقدي الذي حصل عليه بائع الحصص لقاء التنازل عنها، 
لقــد عالجت المادة رقــم 20 من قانون ضريبــة الدخل النافذ 
مثــل هذه الحالة والتي نصت فــي الفقرة هـ منها )معدلة( )... 
يتم تجاهل المعامــالت المصطنعة او الوهمية ... ويتم تقدير 

الضريبة كان لم تكن تلك المعاملة( 
نسبة )شريحة( الضريبة المطبقة على أرباح بيع الحصص 

على الرغــم من ان بعض التشــريعات لبعض الدول خصت 
األرباح الرأســمالية بنسب ضريبية منفصلة تكون مخفضة في 
غالب األحوال اال ان التشريع الضريبي النافذ فيما يتعلق بأرباح 
بيــع الحصص لم يخصها بشــريحة ضريبيــة وعليه فان هذه 
األربــاح تضاف الى الدخول الخاضعة األخرى للمكلف ليحاســب 
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عنها كوعاء ضريبي واحد وحســب النســب التــي نصت عليها 
المادة رقم 11 من قانون ضريبة الدخل النافذ 

الخسائر الرأسمالية المتحققة من بيع الحصص على 
الشخص االعتباري 

بموجــب القانــون المعدل رقم 38 لســنة 2018 لم يطرا أي 
تعديل على نص المادة رقم 8 من القانون والمتعلقة بتنزيل 
او تدوير الخســائر وباالطالع على نص المــادة المذكورة نجد 
ان المــادة إجازة تنزيل وتدوير الخســائر من أنشــطة االعمال 
فقط علما  ان بيع الحصص ال يشــكل جزأ من نشــاط االعمال 
اال لألشــخاص الذين تكون طبيعة أعمالهم هي االستثمار في 

الحصص واألوراق المالية 
علــى الرغــم مما ورد في الفقــرة ج من المــادة رقم 8 من 
القانون )ال يجوز تنزيل الخســارة او تدويرهــا والتي  لو كانت 
ربحًا لما خضع للضريبة وفق اكام هذا القانون( اال ان موضوع 
تنزيل او تدوير خسائر بيع الحصص ما زال خالفيا وبحاجة الى 

رأي قانوني في هذا المجال بحيث يقطع الشك باليقين 
الشهرة: 

وفقــا لنص البنــد 7 من الفقرة ا من المــادة 3 من القانون 
والــذي لــم يطالــه القانــون المعــدل بالتعديل فانــه يخضع 
للضريبة الدخل مــن بيع او تأجير األصول المعنوية الموجودة 

في المملكة بما في ذلك الشهرة. 
وبخــالف األصول غير الملوســة األخرى فان الشــهرة تنشــا 
فقط عند بيع او اندماج المنشــأة وهي اصل غير قابل للتأجير 
، ولــم يفرد قانون ضريبة الدخل تعريفًا للشــهرة ، واذا اردنا 
تســهيل األمور يمكننا تعريف الشهرة بانها الفرق بين القيمة 
العادلــة للمقابل المدفــوع والقيمة العادلــة للحصة المتنازل 
عنها  في صافي أصول الشــركة والشــهرة بطبيعتها تشــكل 
جــزأ من أرباح بيع الحصص فاذا كان ربح بيع الحصص خاضعًا 
للضريبــة فــال حاجة ألفراد الشــهرة ألنها جزء منــه وفي حال 
عدم خضوع ربح بيع الحصة للضريبة وجب فصل الشــهرة ان 
وجدت والمحاسبة عنها ضريبيا كونها خاضعة قبل تاريخ نفاذ 

التعديل )2019/1/1 (
 ثانيا: األرباح الموزعة 

لقد أعــاد القانون المعــدل هيكلة موضوع خضــوع األرباح 
الموزعة وذلك بتحديده مصدر توزيع هذه األرباح بشكل أكثر 
دقة حيث أصبحت بعد التعديل: )أرباح الحصص واألسهم التي 
توزعها كل من الشــركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات 
التوصيــة البســيطة وشــركات التضامــن والشــركات العامة 
والخاصــة المقيمة فــي المملكــة(، وكذلك بتحديــده لألرباح 
الموزعة التي تم اســتثنائها من االعفاء الــوارد في البند رقم 
8 مــن الفقــرة أ من المــادة 4 من القانــون وأصبحت خاضعة 

للضريبة وهي األرباح الموزعة على كل من:
البنوك ,شركات االتصاالت األساسية , شركات تعدين المواد 	 

األساسية , شركات التامين, شركات إعادة التامين , شركات 
الوســاطة المالية , الشركات المالية , األشخاص االعتباريين 

الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. 
وبخصوص نســبة )شــريحة الضريبــة( المطبقــة فقد ربط 
القانون شــريحة الضريبة بنســبة التملك في أسهم وحصص 

الشركة الموزعة لألرباح نلخصها في الجدول التالي: 

شريحة الضريبة المطبقة نسبة التملك 
تنطبــق الشــريحة الــواردة فــي المــادة اقل من %10 

11/ب مــن القانــون 
تنطبــق الضريبــة بحــد اعلــى 10% مــن %10 واكثر 

األربــاح الموزعــة 
خالصة: 

لقــد أحــدث القانــون المعدل رقــم 38 لســنة 2018 تغييرًا 
واضحًا سواء في توسعه بإخضاع المزيد من األرباح الرأسمالية 
للضريبة او اخضاعه للمنشــآت المســجلة فــي المناطق الحرة 
وهي تعديالت واجبة التطبيق والنفاذ اعتبارا من تاريخ سريان 

القانون المعدل الواقع في 2019/1/1 
ال شك ان األرباح الرأسمالية - سواء ما اخضع منها للضريبة 
او ما زال معفًى – تختلف من حيث طبيعتها وطرق احتســابها 
وأثرهــا علــى الوضع المالي واالقتصادي ســواء على مســتوى 
المنشــآت االقتصادية او على مستوى االقتصاد الكلي للدولة، 
تختلــف عــن أربــاح أنشــطة االعمال فــي المجــاالت التجارية 

والصناعية والخدمية 
ان اتساع مظلة ضريبة الدخل وشمولها لجزء ال باس به من 
نشــاط راس المال يستدعي المزيد من البحث واالجتهاد سواء 
على صعيد الســلطة التنفيذية ممثلة بالســلطة الضريبية في 

المملكة او على صعيد قطاع االعمال واالستثمار 
ال بــد من االخذ بعين االعتبــار القاعدة الضريبية التي تنص 
على انه ال يجوز تنزيل الخســارة التــي لو كانت ربحا لما خضع 
للضريبــة بمقتضى احــكام القانون وبنتيجتها ان أي خســارة 
لــو كانت ربحا لخضــع للضريبة يجب ان تكــون قابلة للتنزيل 
او التدويــر وبالتالــي يجب النظر بعناية الــى بعض النصوص 
القانونيــة التي لــم يطالهــا التعديل على الرغــم من وجوب 
تعديلها بحيث تصبح متوافقة مع التعديالت الجديدة من اجل 

تحقيق كل من العدالة والوضوح والقابلية للفهم والتطبيق 
قبــل حلول االســتحقاق القانونــي لتقديم اقــرارات ضريبة 
الدخــل في ظل ســريان القانون المعدل ال بــد لدائرة ضريبة 
الدخــل والمبيعات من اصدار المزيد من التوضيحات للمعاملة 
الضريبية لما اســتجد من حاالت ومشــاكل ضريبية ســواء عن 
طريــق اصدار منشــورات او تعاميم او تشــريعات على شــكل 

أنظمة وتعليمات.
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أوال: قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014
تاريخ  ولغاية   2015/1/1 تاريخ  من  تطبيقه  يبدأ  الذي 

2018/12/31حيث  يتضمن مايلي :
المــادة 3-أ- يخضــع للضريبة أي دخــل يتأتى فــي المملكة ألي 
شــخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك 

الدخول التالية :
1- الدخل المتأتي من نشاط االعمال.

وارباح  العملة  وفروقات  والخصميات  والعموالت  الفوائد   -2
االشخاص  من  وغيرها  البنوك  من  المتأتية  واالرباح  الودائع 

االعتبارية المقيمة.
ب- الدخل من اقساط التامين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين 

واعادة التأمين لألخطار داخل المملكة.
ج- يخضع للضريبة :

المقيم من أي مصدر  الذي يتحقق للشخص  الدخل الصافي   -1
خارج المملكة شريطة أن يكون قد نشأ عن أموال أو ودائع من 

المملكة.
االردنية  الشركة  التي يحققها فرع  الصافية  الدخول  2- مجموع 
الختامية  المالية  بياناتها  في  والمعلن  المملكة  خارج  العاملة 

المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي.
من  و)2(   )1( البندين  في  اليه  المشار  الصافي  الدخل  يعتبر   -3
هذه  الفقرة دخال خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة 
)10%( واليجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء منه الي سبب من 

األسباب
المادة 4-أ- يعفى من الضريبة :

التي يوزعها الشخص المقيم  5- أرباح االسهم وارباح الحصص 
المتأتية  المشترك  االستثمار  صناديق  ارباح  توزيع  باستثناء 
المواد  تعدين  وشركات  االساسية  االتصاالت  وشركات  للبنوك 
وشركات  التامين  اعادة  وشركات  التأمين  وشركات  االساسية 

الوساطة المالية والشركات المالية واالشخاص االعتباريون الذين 
يمارسون أنشطة التأجير التمويلي 

بالحصص  المتاجرة  من  المملكة  داخل  من  المتاتي  الدخل   -7
واالسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك 
التمويل االسالمي وسندات الخزينة وصناديق االستثمار المشترك 
 , منها  باي  المتعلقة  الخيارات  وعقود  المستقبلية  والعقود 
االتصاالت  وشركات  للبنوك  منها  اي  من  المتحقق  باستثناء 
التامين  وشركات  االساسية  المواد  تعدين  وشركات  االساسية 
والشركات  المالية  الوساطة  وشركات  التامين  اعادة  وشركات 
التأجير  انشطة  يمارسون  الذين  االعتباريين  واالشخاص  المالية 

التمويلي .
16 - ارباح شركات اعادة التامين غير العاملة في المملكة الناجمة 
عن عقود التامين التي تبرمها    معها شركات التأمين العاملة 
بما  المقبولة  المصاريف  للمكلف  تنزل   -6 المملكة ,المادة  في 
في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان يحدد النظام احكام هذا 

التنزيل واجراءاته:
د- مخصصات شركات التامين المتعلقة باالقساط غير المكتسبة 
ومخصص االدعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي 
من دخلها االجمالي  على أن يضاف الى هذا الدخل ماتم تنزيله 
مباشرة  السابقة  الضريبية  الفترة  خالل  المخصصات  تلك  من 
وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق االحكام واالجراءات 

التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 7- اليجوز للمكلف تنزيل مايلي :

و- المخصصات واالحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص 
صريح على تنزيلها.

المادة 8-ب- تدور خسائر نشاط االعمال المتحققة خارج المملكة 
لتنزل من ارباح النشاط ذاته المتحققة خارجها.

للضريبة  الخاضع  الدخل  عن  الضريبة  تستوفى  11- ب-  المادة 

يلعب قطا ع التامين  االردني دور مهم في تنمية االقتصاد الوطنى , 
ولقد جاءت تشريعات قوانين ضريبة الدخل والمبيعات منسجمة مع السياسات 

الضريبية التي تنتهجها الدولة.
التامين  بشركات  لها عالقة  التي  القانونية  النصوص  نستعرض  يلي  وفيما 

سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

تطبيق قانون ضريبة الدخل  رقم 34 لسنة 2014  وقانون 
رقم 38 لسنة 2018 و قانون  ضريبة المبيعات رقم )6( 
لسنة 1994 وتعديالته  على شركات    التامين  األردنية 

 راضي مصطفى مي /  محاسب قانوني  
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للشخص االعتباري حسب النسب التالية:
التامين  لشركات  دينار  كل  عن  بالمائة  وعشرون  أربعة   )%24(

وشركات اعادة التامين.
نظام رقم )55( لسنة 2015 

صادر  واالعفاءات  واالستهالك   والمخصصات  المصاريف  نظام 
بمقتضى الفقرة)أ( من المادة )77( من قانون ضريبة الدخل رقم 

)34( لسنة 2014
الباب الثاني: مخصصات شركات التأمين 

التي  التأمين  الباب على شركات  احكام هذا  المادة 28 – تطبق 
تقوم بممارسة أعمال التأمين المختلفة داخل المملكة.
المادة 29- لغايات هذا الباب تقبل المخصصات التالية :

أ- مخصص االقساط غير المكتسبة.
ب- مخصص االدعاءات المبلغة تحت التسوية.

ج- المخصص الحسابي .
 ) المكتسبة  غير  االقساط  مخصص   ( عبارة  أ-تعني  المادة30- 
الضريبية  الفترة  نهاية  في  التأمين  شركة  ترصده  الذي  المبلغ 
لعقود  المتبقية  الفترة  خالل  تنشأ  قد  التي  االلتزامات  لمقابلة 
خالل  وتنتهي  الحالية  الضريبية  الفترة  خالل  المبرمة  التأمين 

الفترة الضريبية التالية .
النحو  على  المكتسبة  غير  االقساط  مخصص  احتساب  يتم  ب- 
التالي : قيمة عقد التامين  – حصة معيدي التامين × عدد االيام 
المتبقية لعقد  التأمين خالل الفترة / الضريبية التالية  365  يوم
يتم  المادة  هذه  من  )ب(  الفقرة  في  ورد  مما  الرغم  على  ج- 
ضد  التأمين  العمال  المكتسبة  غير  االقساط  مخصص  احتساب 
اخطار النقل بنسبة )30%( من قيم اقساط عقود التأمين السارية 
بتاريخ نهاية الفترة الضريبية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين.

تحت  المبلغة  االدعاءات  )مخصص  عبارة  تعني  31-أ-  المادة 
الفترة  التامين في نهاية  الذي ترصده شركات  المبلغ  التسوية( 
وقعت  حوادث  عن  تنشأ  قد  التي  االلتزامات  لمقابلة  الضريبية 
خالل الفترة الضريبية الحالية وتم التبليغ عنها ولم يتم التوصل 

الى تسوية بشأنها عند نهاية هذه الفترة .
التسوية  تحت  المبلغة  االدعاءات  مخصص  احتساب  يتم  ب- 
باعتماد القيمة الحقيقية المقدرة من خبير معتمد لهذه الغاية 
للمطالبات المقدمة من المؤمن لهم مطروحا منها حصة معيدي 

التامين.
 ج- اليقبل صافي مخصص ادعاءات تحت التسوية    للحوادث غير 

المبلغ عنها.
المادة 32-أ- تعني عبارة ) المخصص الحسابي  ( الفرق بين قيمة 
الحياة  التامين على  المحتملة حتى نهاية فترة عقد  االلتزامات  

والقيمة الحالية لالقساط غير المسددة.
من  مقدرة  هي  كما  الحسابي  المخصص  قيمة  اعتماد  يتم  ب- 
الخبير االكتواري المعتمد لهذه الغاية , وللمدقق التأكد من صحة 

هذا التقدير.
المادة 33 :

التامين  لشركات  للضريبة  الخاضع  الدخل  احتساب  عند  يراعى 
مايلي :

أ- أن يضاف الى الدخل الخاضع للضريبة, صافي مخصص االقساط 
غير المكتسبة  وصافي مخصص االدعاءات المبلغة تحت التسوية 
, وصافي المخصص الحسابي  والتي تم تنزيلها من الدخل خالل 

الفترة الضريبية  السابقة.
, صافي مخصص  للضريبة  الخاضع  الدخل  من  ينزل  أن   -1 ب- 
االقساط غير المكتسبة وصافي مخصص االدعاءات المبلغة تحت 
التسوية وصافي المخصص الحسابي والتي تم تكوينها في نهاية 

الفترة الضريبية الحالية بعد استبعاد حصة معيدي التامين .
في  المعلن  على  المخصصات  هذه  صافي  يزيد  أن  اليجوز   -2

حسابات شركة التامين .
ج- تعني عبارة ) صافي مخصص(  لغايات هذه المادة المخصص 

مطروحا منه حصة معيدي التامين .
المادة 34 – يتم احتساب المخصصات المشار اليها في هذا الباب 

لكل فرع من فروع التأمين على حدة.
المادة 35- لغايات تطبيق أحكام هذا الباب تلزم شركات التأمين 
بتقديم كشوف تفصيلية يمكن من خاللها تدقيق المخصصات 

المشار اليها في هذا الباب 
قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 

 والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ 2019/1/1
  المادة رقم 4 , الفقرة ا  يعفى من الضريبة :

الشركات  من  كل  توزعها  التي  واالسهم  الحصص  أرباح    -8
ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات 
في  المقيمة  والخاصة  العامة  المساهمة  والشركات  التضامن 
المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات االتصاالت 
التامين  وشركات  االساسية  المواد  تعدين  وشركات  االساسية 
والشركات  المالية  الوساطة  وشركات  التامين  اعادة  وشركات 
التأجير  انشطة  يمارسون  الذين  االعتباريين  واالشخاص  المالية 

التمويلي.
للضريبة  الخاضع  الدخل  عن  الضريبة  تستوفى  11/ب  المادة 

للشخص االعتباري حسب النسب التالية:
2- 24% اربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات االتصاالت 
االساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد 
وشركات  التامين  اعادة  وشركات  التامين  وشركات  االساسية 
الوساطة المالية والشركات المالية واالشخاص االعتباريين الذين 

يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
المساهمة  حساب   ( يسمى  حساب  الدائرة  لدى  ينشأ   -1 و- 
الوطنية( وعلى الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة 
العامة لسداد الدين العام, وتتكون ايرادات هذا الحساب مما يلي 

:
د- 2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات االتصاالت االساسية 

والتامين واعادة التامين.
مثال عملي رقم )1( 

لشركة  المالية  البيانات  من  المستخرجة  المعلومات  يلي  فيما 
التأمين )س( شركة مساهمة عامة اردنية بتاريخ 2017/12/31 

بلغ الدخل الصافي المعلن في بيان الدخل بتاريخ 2017/12/31 	 
مبلغ 2500000 دينار
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بلغ قيمة مخصص ادعاءات غير مبلغة اخر المدة 450000 دينار	 
مخصص التدني في المدينون المكون خالل العام 120000 دينار	 
مخصص تعويض نهاية الخدمة المكون خالل العام 200000 	 

دينار
بلغت عوائد توزيعات ارباح نقدية محلية 40000 دينار	 
بلغت ارباح االسهم الخارجية 388000 دينار	 
مخصص ادعاءات غير مبلغة اول المدة 340000 دينار	 
خسائر تقييم موجودات مالية 250000 دينار	 
ديون معدومة 229000 دينار	 

المطلوب:
استخراج الدخل الخاضع المعدل للضريبة للشركة لعام 2017 ؟

حل المثال العملي رقم )1(
الربح الصافي المعلن حسب الميزانية 2500000 دينار

ينزل مايلي :
1- مخصص ادعاءات غير مبلغة اول المدة 340000 دينار

2- عوائد توزيعات نقدية محلية 40000 دينار 
3- ارباح اسهم خارجية 388000 دينار

مجموع ماينزل  768000 دينار، يضاف للدخل مايلي :
1- مخصص ادعاءات مبلغة اخر المدة 45000 دينار

2- كلفة عوائد توزيعات )40000×25%( 10000 دينار
3- ديون معدومة 229000 دينار

4- خسائر تقييم موجودات مالية 250000 دينار 
5- مخصص مدينون 120000 دينار 

6- مخصص تعويض نهاية الخدمة 200000 دينار 
مجموع مايضاف للدخل  854000 دينار ، الدخل الخاضع المعدل  
دينار    620640 المستحقة  الدخل  دينار، ضريبة   2586000
 388000 خارجية  اسهم  ارباح  على  دخل  ضريبة   %10 ،يضاف  
دينار 38800 مجموع الضريبة المستحقة على الشركة 659440 

دينار.
مثال  عملي رقم )2(

 2015 لسنة  الضريبي  باالقرار  التامين  شركات  احدى  تقدمت 
مرفقا به الميزانية وكان الربح الصافي المعلن بالميزانية بواقع 
الضريبي  المدقق  قبل  من  التدقيق  ولدى   , (دينار   1000000(
وقانون  تتماشى  كي  تعديلها  توجب  التي  البنود  بعض  وجدت 

ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وعلى النحو التالي :
بمبلغ  السنة  اخر  مبلغ  غير  التسوية  تحت  ادعاءات  1- مخصص 

)1200000( دينار
بمبلغ  مشترك  استثمار  صناديق  من  اسهم  توزيعات  عوائد   -2

)90000( دينار
3- توزيعات اسهم من شركات محلية )50000( دينار

4- تبرعات لمقاصد خيرية )25000( دينار
بمبلغ  قبرص  فرع  ربح  للشركة  الصافية  االرباح  ضمن  من   -5

)20000(دينار
المطلوب : احتساب الضريبة المستحقة على دخل الشركة ؟

الحل: الربح الصافي المعلن بالميزانية 1000000 دينار
ينزل :

1- توزيعات ارباح اسهم من شركات محلية )50000( دينار
2- ربح الفرع الخارجي / فبرص ويعالج على اساس ضريبة %10    

20000 دينار ,مجموع ماينزل )70000( دينار
الربح الصافي المعدل 930000 دينار

مايرد لالرباح :
1- مخصص ادعاءات تحت التسوية غير مبلغ / غير قانوني 1200000 دينار

2- 25% من عوائد التوزيعات االسهم / مقابل مصاريف  ادارية 
المقبولة للشركة 1000000  االدارية  المصاريف  العلم ان  مع 

دينار 12500 دينار
3- تبرعات / ترد وتعالج مع الدخل الخاضع وبما اليزيد عن %25 
 1237000 مايرد  مجموع  دينار   25000 الخاضع  الدخل  من 
دينار الدخل الخاضع 2167000 دينار ينزل تبرعات بما اليتجاوز 
ال25% من الدخل الخاضع )25000( دينار الدخل الخاضع المعدل 
2142000 دينار ضريبة الدخل المستحقة 24% 514080 دينار 
ضريبة الفرع الخارجي 10% 2000 دينار )20000 دينار %10%( 

اجمالي الضريبة المستحقة 516080 دينار
قانــون  الضريبــة العامة علــى المبيعات  رقم )6( لســنة 1994 
والتعديــالت التي طــرأت عليــه واألنظمة والتعليمــات  الصادرة 
بموجبــه ، تخضع البنود التالية للضريبة على المبيعات بالنســبة 

العامة %16 :
1- حد االعفاء  والذي هو عبارة عن ايراد لشركات التامين ناجم 

عن فتح  الحادث )الكروكا(
التي  ناجم عن فرق سعر قطع سيارات  االستهالك)ايراد  2- حد 

يتم تعويضها( نتيجة للحوادث
3- التامين على الترانزيت داخل االراضي االردنية 

4- تعويضات الجهات المسجلة
نفسه  االصل  خضوع  حسب  للضريبة  يخضع  حيث   : الحطام   -5
بيعه  فعند  خاضع  غير  كان  اذا  االصل  ان  اذ  صحيح  والعكس 

كحطام يعتبر غير خاضع للضريبة
6- العموالت بمختلف أنواعها باستثناء عمولة اعادة التامين
7- أي بند من بنود االيرادات االخرى باستثناء البنود المعفاة

على  العامة  الضريبة  من  معفاة  تعتبر  التالية  االيرادات  بنود 
المبيعات :

على  العامة  الضريبة  من  معفي  االصل  كان  اذا  الحطام:    -1
المبيعات

2- المستردات بين شركات التامين
3- أعمال اعادة التامين بما فيها عمولة اعادة التامين

4- رسوم اصدار عقود الحياة والصحي والحوادث الشخصية
5- رسوم الواردات)الطوابع(

مالحظات:
1- أقساط خدمة المساعدة على الطريق خاضعة للنسبة العامة 

%16
هي  التامين   اعادة  بأقساط  الخاصة  االحتياطي  حفظ  2-فوائد 

خدمة مستوردة  تخضع للنسبة العامة %16
3- تعتبر اتعاب الخبير االكتواري خدمة مستوردة تخضع للنسبة 

العامة %16
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التي يتم  الرأسمالية Capital assets : األصول  األصول 
شراؤها أو المستأجرة تمويليًا أو تلك التي بحوزة المكلف على 
سبيل التملك حاالً أو مآالً لغايات اإلحتفاظ بها ألكثر من سنة 

والتي ال تباع وال تشترى ضمن النشاط اإلعتيادي للمكلف.

بيع  عن  الناجم  الربح   :  Capital gain الرأسمالي  الربح 
األصول الرأسمالية أو تبديلها.

الخسارة الرأسمالية Capital loss : الخسارة الناجمة عن 
بيع أو تبديل االصول الرأسمالية.

وبموجب المادة رقم 4 من قانون ضريبة الدخل فانه يعفى 
من الضريبة ما يلي : 

باستثناء 	· المملكة  داخل  من  المتحققة  الرأسمالية  األرباح 
الخاضعة ألحكام االستهالك  المتحققة على األصول  األرباح 
الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص على الشخص 
المعلومات  االعتباري وارباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا 

بعد انتهاء المدة المحددة بموجب القانون . 

وقد صدر بموجب التعليمات رقم 3 لسنة 2019  المادة رقم 	·
4 منها ما يوضح ذلك وهو على النحو االتي : 

يعفى من الضريبة :

االرباح الراسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء ما 	·
يلي : 

االرباح المتحققة على االصول الخاضعة لالستهالك الواردة . 1
بالقانون 

ارباح حصص الشخص االعتباري . 2

االرباح الراسمالية الناشئة عن بيع اسهم او حصص شركات . 3
ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة 

في الفقرة ب من هذه المادة .

حصص 	· او  اسهم  بيع  عن  الناشئة  الراسمالية  االرباح 
تتولى  التي  المعلومات  تكنولوجيا  ومؤسسات  شركات 
وسائل  باستخدام  وتخزينها  ومعالجتها  المعلومات  انشاء 
الكترونية وبرمجياتها وذلك الول مرة لمدة ال تتجاوز خمس 
 2019/1/1 تاريخ  من  او  تسجيلها  تاريخ  من  سنة  عشرة 
ايهما اسبق ويتم تمديد ها الي مدة اخرى بقرار من مجلس 
وشروط  احكام  والمحدد  الوزير  تنسيب  على  بناء  الوزراء 

االعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية . 

تحدد مصاريف الدخول المعفاة المشار اليها في الفقرتيــن 	·
) أ، ب( من هذه المادة على اساس المعادلة التالية : 

الدخل المعفي
×  المصاريف المقبولة ضريبيا

مجموع الدخول

الدخول  الى  باالضافة  االجمالي  الدخل   : الدخول  مجموع 
المعفاة من الضريبة خالل الفترة الضريبية . 

ويتضح مما ورد اعاله  ما يلي  : 

الناتجة عن بيع اصول  التي تخضع  الراسمالية  1- ان االرباح 
لالستهالك مثل الموجودات والعقارات واالالت التي تمتلكها 

الشركة فانها تخضع للضريبة وهنا نورد المثال التالي : 

مثال : في عام 2019 قامت شركة  تجارية ببيع اصول تمتلكها 
بقيمة  50,000 دينار 

وفقا لما جاء بأخر التعديالت على قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 38 
لسنة 2018 المعدل للقانون رقم 34 لسنة 2014 والذي بدء العمل به اعتبارا 
من 2019/1/1 والذي اشتمل على تعديالت على موضوع االرباح الرسمالية وما 

يترتب من تبعات ضريبية عليها .
عرف قانون ضريبة الدخل وبموجب المادة رقم 2 بانه يكون للكلمات والعبارات 

التالية المعاني المخصصة لها ادناه :

د. عمر عبداهلل بني ارشيد   

االرباح الراسمالية  ... ومدى خضوعها لضريبة الدخل 
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بقيمة  كانت  االصول  لتلك  التاريخية  التكلفة  بان  علما 
100,000 دينار ومجمع االستهالك 60,000 دينار 

المطلوب بيان االرباح الراسمالية التي تخضع للضريبة بهذه 
الحالة ؟ 

مجمع   – التاريخية  التكلفة   = الدفترية  القيمة  صافي   : الحل 
االستهالك = 100,000 -60,000 =40,000 

 = الدفترية  القيمة  صافي   – البيع  سعر   = الراسمالي  الربح 
50,000 – 40,000 =10,000 دينار 

الذي سيدخل من  الراسمالي  الربح  الحالة يكون  اذا في هذه 
قائمة  خالل  من  الرئيسي  النشاط  من  الشركة  ارباح  ضمن 
الدخل تحت ما يسمى بايرادات اخرى ويتم المحاسبة عن الربح 
الشامل وبنسبة ضريبة دخل 20% . فلو كانت الشركة حققت 
ارباح خاضعة للضريبة من النشاط الرئيسي بقيمة 100,000 
الشامل  الربح  ليكون  دينار   10,000 اضافة  سيتم  هنا  دينار 
بقيمة 110,000 دينار وبالتالي سيخضع لضريبة بنسبة %20 .

ستكون  االعتباريين  لالشخاص  بالحصص  المتاجرة  ان   -2
االرباح الناتجة عنها خاضعة لضريبة الدخل 

3-  ارباح بيع االسهم والحصص لشركات ومؤسسات تكنلوجيا 
المعلومات وحسب ما ورد بالفقرة ب اعاله ستكون معفاة 
من الضريبة وذلك الول مرة اذا تم البيع خالل مدة ال تتجاوز 
المؤسسات  او  الشركات  تلك  تسجيل  تاريخ  من  سنة   15

اومن تاريخ 1-1-2019 ايهما اسبق  . 

تصنف  التي  االسهم  ارباح  مثل  االخرى  الراسمالية  4-االرباح 
والتي  / موجودات غير متداولة  استثمارات مالية  انها  على 
ال يظهر اثرها ضمن قائمة الدخل انما ضمن قائمة الدخل 
الشامل ضمن بنود الدخل الشامل االخر والتي ينعكس اثرها 
عند  فانه  الملكية  حقوق  ضمن  المالي  المركز  قائمة  في 
بيعها وينتج  عنها أرباح فانها تصنف انها ارباح راسماليــة 
معفــــاة ، ولكــن اذا كانـــت تلك االستثمــارات الماليــــــة 
) االسهم ( صنفت على انها موجودات متداولة ويظهر اثرها 
ضمن قائمة الدخل فانه يكون سبب االحتفاظ بها لغايات 
المتاجرة فان االرباح المتحققة في حينه ال تصنف انها ارباح 

راسمالية انما ارباح خاضعة للضريبة . 

االقرارات  لنظام  المعدل  النظام  تعليمات  بموجب  صدر   -5
الضريبية نظام رقم 14 لسنة 2019 وبموجب المادة رقم 

21 بانه : 

لغايات احتساب ضريبة الدخل على ارباح المتاجرة باالسهم 	 

التوصية  وشركة  التضامن  وشركة  الطبيعي  الشخص  من 
ثمانية  نسبة  اعتماد  يتم  المقيم  غير  والشخص  البسيطة 
البائع  من  كل  من  االسهم   بيع  قيمة  من  االف  بالعشرة 

والمشتري عن كل عملية بيع . 
المشار 	  الضريبة  باقتطاع  المالية  الوساطة  شركات  تلتزم 

اليها في الفقر )أ(  من هذه المادة من المتعاملين باالسهم 
بيعا وشراء وتحصيلها وتوريدها للدائرة خالل اليوم التالي 

من عملية البيع . 
تعتبر الضريبة المقتطعة وفقا الحكام الفقرة ) ب( من هذه 	 

المادة قطعية للجهات المشار اليها في الفقرة ) أ ( منها . 
المثال  نورد  المعفاة  الراسمالية  باالرباح  يتعلق  ما  ولتوضيح 

التالي : 

المالية  البيانات  ان  علمت  إذا  م  م  ذ  تجارية  شركة  مثال: 
المتعلقة بالفترة الضريبية لعام 2019 كانت على النحو االتي : 

القيمة البيان 
500,000 دينارالمبيعات 

200,000 ديناركلفة المبيعات 
300,000 دينارمجمل الربح/ الدخل االجمالي

50,000 دينارالمصاريف المقبولة 
250,000 دينارالدخل الصافي  

100,000 دينارارباح راسمالية / بيع اسهم 
350,000 دينارالربح االشامل للشركة

المطلوب : إحتساب ضريبة الدخل المستحقة على الشركة .

الحل : 

350,000 دينارالربح الشامل للشركة 
)100,000(ديناريطرح ارباح راسمالية  معفاة 

250,000 دينارالربح الخاضع للضريبة المعدل 1
12,500 ديناريرد لالرباح كلفة الدخل المعفي  *

262,500 دينارالربح الخاضع للضريبة المعدل 2
52,500 دينارالضريبة المستحقة %20

الدخل المعفي
×  المصاريف المقبولة ضريبيا

مجموع الدخول

*معادلة الدخل المعفي = 

100,000 12,500=  50,000  ×
دينار 100,000+300,000
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إذ من المهم أن أشــير أوال الى المادة المذكورة من قانون 
التجــارة وردت ضمــن مــواد الفصل المخصص النشــاء ســند 
الســحب وصيغته حيــث تنص الفقــرة )1( من المــادة )129( 
المذكورة من قانون التجارة على " اذا كتب مبلغ سند السحب 
باألحرف واألرقام معًا فالعبرة عند االختالف للمكتوب باألحرف" 
وتنص الفقرة )2( من المادة نفسها على " واذا كتب ) أي سند 
السحب( عدة مرات باألحرف أو باألرقام فالعبرة القلها مبلغًا ".

لإلطالع على نص القرار ادخل إلى الرابط التالي :
http://www.jc.jo/sites/default/files/_2019-392__shrk_

srf-_mtlb_mly-tsyfy_khtry-_tshyh_khswm.pdf

أصل القضية:

القضية موضوع الخبرة ليســت عن ســند ســحب أو شكًا أو 
كمبيالة وانما تتعلق بســند قبض أظهرت صورته المبرزة بان 
المبلغ المقبوض بموجبــه )135،000( دينار مرتين والتفقيط 
أي الرقــم كتابتًا ثالثة عشــر الف وخمســمائة دينار ومحكمة 
البدايــة الموقرة طبقت قاعــدة المادة )129( الخاصة بســند 
السحب بالقياس على سند القبض وبعد عدة قرارات استئناف 
وتمييــز الســباب اجرائية أخــرى وصلت الى محكمة اســتئناف 
حقــوق عمــان الموقــرة برقــم )2005/834( وكان موضــوع 
االســتئناف قــرار محكمة بدايــة حقوق عمان الصــادر وجاهيًا 

اعتباريــًا فــي الدعــوى رقــم )2002/366( تاريــخ 2004/1/3 
وفيما يلي جزءا مما احتــواه تقرير الخبرة الذي قدمناه بتاريخ 

: 2013/3/21

آراؤنا واجراءاتنا والنتائج التي توصلنا اليها 

اوال :عدنا الى كشف حساب المستأنف )المرجع االول( فوجدنا 	 
انه بتاريــخ 1985/07/30 وليس بتاريخ 1985/07/29 ظهر 
رقم الفيشــة )8759( مســجل بموجبها لحســاب المستأنف 
ط. ع.  مبلــغ 135,000 ماية وخمســة  وثالثـــون الف دينار 
وبمتابعتنا لحركات الكشــف حتى تاريخ   1985/09/28)وهو 
تاريـــخ آخر كشف موجود في الملف يخص عام 1985( فلم 

نجد اي تصحيح لقيد هذا المبلغ .

ثانيا : بمراجعة الكشف المنظم خـارج نظام المحاسبة وجدنا 	 
انــه يظهر  رصيد المســتأنف ط. ع.  بتاريــخ 1985/12/28 
مدينــا بمبلغ )1322( دينــار و)350( فلس ثــم اضيف عليه 
مبلــغ )121500( دينــا ر بتاريــخ 1985/12/31 ذكر مقابله 
تعديل قيد 1986/5/17 وهذا المبلغ عبارة عـن الفرق بـين 
مبلـــغ ال)135000( ديــــنار المسجل رقـــما في  الفـيشه و 
13500 دينار المبلغ المســجل تفقيطا في الفيشه . ونحن ال 
يمكن ان نجيز مثل هذا التعديل  اال في حالة واحدة لو كان 
قد تم كشــف الخطأ  المدعى به فــي وقت مبكر وتم اعالم 

تاريخ   2019/392 رقم  وبالقرار  عامة  بهيئة  التمييز  محكمة 
بتاريخ  عمان  بداية  محكمة  الى  قدمت  حقوقية  قضية  تحسم   2019/3/20
1986/11/12وصدر بها أكثر من قرار بدائي واستئنافي وتمييزي واكثر من 
تقرير خبرة وقد اعتمدت الهيئة العامة في قرارها األخير على تقرير خبرة كنت 

قد قدمته مع زميل آخر / محاسب قانوني ومحاسب آخر بتاريخ 2013/3/21.
القضية من القضايا الغريبة والنادرة واساس الخالف الذي أخر فصلها كان 
حول تطبيق أحكام المادة 1/129 من قانون التجارة األردني رقم )12( لسنة 

.1966

قرار هام لمحكمة التمييز الموقرة بهيئتها العامة
ال تطبق أحكام المادة)129( من قانون التجارة على سندات القبض

محمد صالح ملحس /  محاسب قانوني  

قضايا محاكم
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صاحب العالقة )المودع( ووافــق على اجراء التعديل خطيا ، 
وذلك  لالسباب التالية :

1 -  ان المســتأنف ضدهــا شــركة م. للصرافــة هــي شــركة 
مســاهمة عامة محــدودة ملزمة بموجب قانون الشــركات 
وتعليمات البنك المركزي لشــركات الصرافة ملزمة بمســك 
حســابات اصولية منظمة ، والحسابات االصولية تعتمد مبدأ 
القيــد المزدوج بمعنــى اي مبلغ  يقيد فــي الجانب المدين 
لحســاب ما، يجب ان يقابله نفس المبلغ في الجانب الدائن 
لحســاب آخر وبنفس التاريخ  وبالرجوع الى كشــف حســاب 
الصنــدوق  المســتخرج من نظام المحاســبة لدى الشــركة 
وجدنا انه وبموجب الفيشــة رقم )8759( سجل في الجانب 
المدين مبلغ 135000 دينارا  وبالمقابل يظهر كشف حساب 
ط. ع.  المستخرج ايضا من نفس نظام محاسبة الشركة انه 
قد ســجل له فــي الجانب الدائن وبموجب الفيشــة )8759( 

135000 دينارا وبنفس التاريخ . 

2 -  ان المستأنف ضدها شركة صرافة والصرافون ال يتعاملون 
اال بالنقــود يبيعون مختلف العمالت غير االردنية ويقبضون 
مقابلهــا  دنانيــر اردنية ، ويشــترون مختلــف العمالت غير 
االردنية ويدفعون مقابلها دنانير اردنية ، وبما ان من يقوم 
بعمليات البيع والشــراء  في هذه الشركة معظمهم بال شك 
موظفين فال بد ان تتم محاســبتهم  والتدقيق على ارصدة 
صنــدوق  كل منهم مــن مختلف العمالت يوميــا ، كما على 
الشــركة ان تنظم كشــفا يوميا بحركات بيع وشراء العمالت 
ليطلع عليها مفتشــو البنك المركــزي ، وبالتالي كان يمكن 
ان ينكشف نقص الصندوق بنفس يوم 1985/07/30وعلى 
ابعد الحدود في اليوم التالي سيما انه نهاية شهر تغلق فيه 
الحســابات عادة وينظم ما يسمى )ميزان المراجعة( الـــذي 
يجب ان  يتساوى فيه مجموع جميع االرصدة المدينة )والتي 
من ضمنها حســاب الصندوق وحساب العمالت غير االردنية 
وحسابـــات العمالء المدينين للشركة ( مع مجموع االرصدة 
الـــدائنة ) والتي مــن ضمنها حســابات العمــالء الدائنين (

علما ان جميع هذه الحســابات تسمى حسابات االستاذ العام 
وعندمــا يكون هنــاك خطأ في التســجيل ال يتــوازن ميزان 
المراجعــة مما يوجــب على المحاســب المعنــي البحث عن 
الفــرق وتصحيــح الخطأ في حينــه  ، من هنــا ال يعقل ان ال 
ينكشــف الخطا التي تدعيه المســتأنف ضدهــا اال بعد مرور 
اكثر من تســعة اشــهر على تاريخ  تحرير الفيشة واكثر من 

اربعة اشهر على نهاية السنة المالية .

3 -  ان مــا ورد فــي تقريــر الســادة المدققيــن المــؤرخ في 
1986/05/17 عبــارة عــن توضيــح للواقع الــذي تبين لهم 
من خالل تدقيق الحســابات ويفهم مــن تقريرهم ان كافة 
المعامــالت لم تكن مســجلة في دفتر الصنــدوق في تاريخ 
تحريرها حيث جاء في التقرير ما نصه ))ولدى مطابقة رصيد 
الصندوق االردني حسب سجل الصندوق ” بعد تسجيل كافة 
المعامــالت مــن يوم 11 تمــوز ولغاية 30/تمــوز 1985مع 
رصيد الصندوق حسب سجل االستاذ العام كما في 30/تموز 
1985“تبين ان هناك فرقا مقــداره 120,639  دينار يتألف 
من صافي فروقات المعامــالت من بداية العام ولغاية  28 
تموز 1985 زيادة مبلغ )861( دينار ونقصا مبلغ )121500( 
ديـــنار فرق فيشــة االيداع رقـــم )8759( التي تم تسجيلها 
في سجل االستاذ العام بمبلـــغ )135000( ديـــنار في حـين 
ســجلت  في سجل الصندوق )13500( ديـــنار ”  والمعروف 
ان ســجل الصندوق سجل خاص بامين الصندوق يسجل هو 
فيه ما يقبض وما يدفع ويفترض به ان يطابقه يـــوميا مع 
سجل المحاسبة المسمى االســتاذ العام ، ويفهم من تقرير  
المدققين انه - امين الصندوق- كان متوقفا عن التســجيل 
في دفتر الصندوق منذ تاريـــخ 11/تموز 1985 بدليل انهم 
يقولـــون في البند اوال من تقريـــرهم ) بعد تسجيل كافـة 
المعامــالت مــن يــوم 11 تمــوز ولغايــة 28 تمــوز 1985( 
اكتشفوا الفرق )861( دينار زيادة ثم يقولون في البند ثانيا 
)بعد تســجيل كافة المعامالت من يوم 11 تموز ولغاية 30 
تموز 1985 ( اكتشــفوا الفرق النقــص )120639( دينار كل 
هذا يبرر التســاؤل  : ”هل اهمال واجب مطابقة رصيد سجل 
الصندوق مع سجل االستاذ العام  يوميا و/او شهريا و/او في 
نهاية الســنة وحتى تاريخ 1986/05/17كان ســهوا وخطأ ؟ 

ان كل المعطيات السابقة تشير الى عكس ذلك .

4 - جرت العادة بل اصبحت عرفا بين كتبة الحســابات انه عند 
تنظيم الواحد منهم ســند قبض او مســتند صرف او فاتورة 
او ســند قيد  انه يبدأ  بكتابة الرقــم وينتهي بالتفقيط الن 

التسجيل عادة يعتمد على االرقام .

5 - كما ان هناك قاعدة متعارف عليها لدى المحاسبين خاصة 
منهــم  امناء الصناديق من العاملين في البنوك  وشــركات 
الصرافــة والدوائــر الحكوميــة والمحاكــم واالســواق ومن 
شــابههم  تقول هذه القاعدة ) اقبض ثم سجل ، وسجل ثم 
ادفع ( وطالما ان من نظم فيشة القبض سجل المبلـغ رقما 
)135000( ديـــنار فهذا يعني انـــه قبض )135000( ديـنار 

قضايا محاكم
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قضايا محاكم
ثم فقطه )13500( دينار ربما سهوا او قصدا .

6 -  وحيــث ان القانــون التجــاري االردني احــد القوانين التي 
يجب ان يكون المحاســب القانوني االردني ملما بها ويلتزم 
باحكامها اثناء ممارســته مهنة تدقيق الحسابات فقد عدنا 
الى مـــواد هذا القانون بحثا عن  وجود نص يعالج مشــكلة 
االختــالف بين االرقــام والتفقيط فلم نجد بــل اطلعنا على 
المادة )129( من القانــون التجاري تنص في البند )1( منها 
علــى )اذا كتب مبلغ ســند الســحب باالحــرف وباالرقام معا 
فالعبرة عند االختالف للمكتوب باالحرف ( ولكن هذه المادة 
قد ســبقتها عــدة مواد تختص بــاالوراق التجاريــة حددتها 
المــادة  )123(  بســند  الســحب او البوليصة ، وســند االمر 
او الســند االذنــي )الكمبيالة( ، والشــيك ، والســند لحامله ، 
وجميع هـذه السندات هي عبارة عن اوامر دفع من الساحب 
للمســحوب عليه او تعهد بالـــدفع من المدين للدائن وفق 
شــروط واوصاف حددها قانون التجارة في المواد من)123( 
الى )289( وجميع السندات قابلة للتداول والتظهير ، وال نجد 
اي تشــابه بين هذه الســندات وبين ســند القبض او وصل 
القبض او فيشة االيداع  او اشعار القيد فكلها اقرار باستالم 
مــال مدفوع من شــخص آلخر وســند القبض هــذا بجميع 
مســمياته ال يجوز تداوله وال تظهيره ولذلك ال تنطبق عليه 
احكام المــادة )129( بالقياس الن القيــاس يجب ان يكون 

على متماثلين في المضمون والشكل . 

7 -  لم يكن امرا شــاذا او مســتغربا ان يودع المســتأنف مبلغ 
كبـــيرا مثل )135000( ديـــنار  فكشــف الحســاب يبين انه 
اودع )54000( دينار بتاريخ 1985/01/02 واودع )210000( 
دينــار بتاريــخ 1985/03/06 واودع )87797( دينــار بتاريخ  
1985/04/22  كـــما اودع مبلــغ )126000( دينــار بتاريــخ 
ديـــنار   )140749,5( مبلـــغ  ايضــا  واودع   1985/05/07
بتاريــخ 1985/07/04 واودع مبلــغ)137900( دينار بتاريخ 

. 1985/07/20

طبعا االيداعات تتناســب مع  حجم التعامل وطبيعة العالقة 
مع الشركة المستأنف ضدها , وبهذا  نكون قد غطينا موضوع 

الخالف الرئيسي في القضية .

ثالثا : بمراجعة كشف حساب المستأنف لدى الشركة المستأنف 
ضدها بالدينار االردني نجد ان رصيد  هذا الحساب كان مدينا 
بمبلغ  164,503,464 دينارا بتاريخ 1986/04/26 ولم نجد 
فــي الملف اي كشــف بعد هذا التاريخ اال ان المســتأنف في 

الئحــة دعواه يقر ان الشــركة ســجلت على حســابه بعد هذا 
التاريــخ مــا مجموعــه )6046,400( دينــار بدل شــيكات مرتجعة 
فيبقى رصيده مديـــنا بمبلغ 170,549,864  ماية وســبعون الفا 

وخمسماية وتسعة واربعون دينارا و864 فلسا .

رابعــا : وبمراجعتنــا لكشــف حســاب المســتأنف بالــدوالر  	 
المســتأنف  الشــركة  محاســبة  نظــام  مــن  والمســتخرج 
ضدهــا وجدنا ان الرصيــد بتاريــخ 1986/4/26 كان دائنا بـ 
834,484,41 دوالر دفعت الشركة منه  بتاريخ 1986/5/14 
حوالــة بمبلــغ  100,400 دوالرأ حيث انخفــض الرصيد الى 
734,084,41 دوالر وبتاريــخ 1986/12/6 قامــت الشــركة 
المســتأنف ضدها بتحويل كامل هذا المبلغ الى حســاب لم 

توضح ماهيته .

وحيث ال توجد في ملف القضية اية بينة تثبت صحة تحويل 
هذا المبلغ  وال الي جهة تم التحويل فاننا سنعتبره ما زال حقا 

للمستأنف بذمة الشركة المستأنف ضدها . 

الخـــالصـة

بناءا على كل ما تقدم  وحســب فهمنا للمهمة الموكلة الينا 
وبناءا علــى البينات التــي اطلعنا عليها وبخبرتنــا توصلنا الى 

الخالصة التالية : 

العمـلة المبلــغالبــــيان 

بتاريخ  للمستأنف  الدائن  الرصيد  قيمة 
دوالرا 1986/5/14734,084

في  الدوالر  بسعر  االردني  بالدينار  يعادل 
التاريخ اعاله 

ديـنار 256,930

 فلسا .350

لصالح  المدين  الرصيد  منه  يخصم 
ديـنار 170,550المستأنف ضدها 

المستأنف  الشركة  بذمة  الباقي  الرصيد 
دينـار86,380ضدها للمستأنف

ستة وثمانون الفا وثالثماية وثمانون دينارا اردنيا .

2013/03/21
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على  تقع  العامة  الوالية  أن  إلى  نقاش  أي  في  يقود  مما 
عاتق الهيئة العامة للمساهمين وإطالعها بدورها التنظيمي 
والرقابي، حيث ال يقع أي مسوغ في أن تكون لقاءات الهيئات 
تتخذ  أن  أو  المسائلة،  من  يخلو  إحتفالي  طابع  ذات  العامة 
أو  مختزلة  صيغ  العامة  الهيئة  على  المعروضة  المعلومات 
أبعاد  ذات  المطروحة  االستفسارات  على  االجابات  تكون 
عمومية تبتعد كل البعد عن تحقيق أبسط مفاهيم الشفافية،

يتصل  ما  كل  في  الوالية  ذو  الطرف  يعد  المشرع  أن  وحيث 
يضمن  لما  والتأسيس  الحقوق  أصحاب  حقوق  بحماية 
أولهما  ببعدين  تتصف  التشريعات  أغلب  فإن  االستمرارية، 
على  بالرقابة  مباشرة  صلة  ذو  واالخر  للحقوق  ومحدد  ناظم 
ما  كل  في  والسيطرة  الهيمنة  ذو  الطرف  من  التغول  عدم 

يتصل بما يمكن االطراف االخرى من ممارست حقوقها؛
لسنة  المدرجة  المساهمة  الشركات  تعليمات حوكمة  تعكس 
2017 مجموعة من االطر االساسية التي تحمي حقوق االطراف 
ذوي  غير  من  المساهمين  من  الشركة سواء  مع  المتعاملين 
حيث  نطاقهم،  إتساع  على  المصالح  أصحاب  أو  السيطرة 

تضمنت التعليمات كل مما يلي:
	 غير األعضاء  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أغلبية  يكون  أن 

التنفيذيين، وتبين التعريفات أن المقصود بذلك هو عضو 
مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة أو موظفًا 
األغلبية  مفهوم  يقع  فيما  منها،  راتبًا  يتقاضى  وال  فيها، 
ضمن نسبة تتجاوز النصف وتقع ضمن إطار عددي يقع حده 
االدنى ضمن )3( من أصل الحد األدنى لعدد أعضاء المجلس 
البالغ )5( أعضاء إلى )7( أعضاء من أصل الحد األقصى لعدد 

أعضاء المجلس البالغ )13( عضو.
	 أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل من األعضاء

بمفوهم  المقصود  أن  التعريفات  وتبين  المستقلين، 
االستقاللية هو عضو مجلس االدارة الذي ال تربطه أي عالقة 
مما  بكل  الشركة  في  ألسهم  بملكيته  المتعلقة  تلك  غير 

يلي:
اإلدارة 	  موظفي   ، اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أي   ، الشركة 

التنفيذية العليا ، أي شركة حليفة أو تابعة ، مدقق حسابات 
الشركة الخارجي.

فيما يقع مفهوم الثلث ضمن نسبة تقرب إلى الرقم الصحيح 
التالي ضمن إطار عددي يقع حده األدنى ضمن عدد)2( من 
أصل الحد األدنى لعدد أعضاء المجلس البالغ)5( إلى )5( أعضاء 
من أصل الحد األقصى لعدد أعضاء المجلس البالغ )13( عضو، 
فيما تحدد التعليمات إنتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس 
اإلدارة في حال كان عضو مجلس اإلدارة الطبيعي أو االعتباري 
أو ممثل العضو االعتباري تنطبق عليه أي من الحاالت التالية:

أي 	  أو  الشركة  أو كان قد عمل موظفًا لدى  إذا كان يعمل 
شركة حليفة أو تابعة خالل الثالث سنوات األخيرة السابقة 

لتاريخ انتخابه.
إذا كان العضو أو أحد اقربائه يعمل أو كان قد عمل عضوًا 	 

لدى  العليا  التنفيذية  اإلدارة  في  أو  اإلدارة  مجلس  في 
سنوات  الثالث  خالل  تابعة  أو  حليفة  شركة  أي  أو  الشركة 

األخيرة السابقة لتاريخ انتخابه.
غير 	  أو  مباشرة  مصلحة  أقربائه  ألحد  أو  للعضو  كان  إذا 

مع  تعقد  التي  واالرتباطات  والمشاريع  العقود  مباشرة في 
الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة، والتي تساوي أو تزيد 

قيمتها عن 50,000 خمسين ألف دينار.
إذا كان العضو أحد أقرباء مدقق الحسابات الخارجي للشركة، 	 

أو إذا كان العضو او أحد أقربائه شريكًا لمدقق الحسابات 

يكتسب مفهوم الحوكمة في أغلب التداوالت العامة بين جمهور المتعاملين 
مع الشركات سواء من أصحاب المصالح أو من المساهمين الكثير من اللغط والخلط بين 
الفهم العامة لحقيقته والحلقة المفرغة من المطالبات المستمرة بالرقابة على تطبيقه 
والتحقق من فاعلية إجراءاته. لقد ناقشت في غير مرة أن الحوكمة تتمثل في منظومة 
من قواعد السلوك والضوابط التي تسهم في تعزيز الثقة بأنظمة االعمال وممارساتها 
ويضع  االطراف  مختلف  بين  والواجبات  الحقوق  ويوزع  يصف  ما  إلى  تستند  والتي 
القواعد واالجراءات الالزمة التخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة، كما ويضع االهداف 
واالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة األداء، وبما يسهم في 

دعم سالمة وكفاءة وفاعلية إجراءات اتخاذ القرارات وإكتسابها لصفة الموثوقية.

 مراد عبد الكريم  /  محاسب قانوني  

حوكمة الشركات
مأسسة المفهوم والرقابة على تفعيله
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الخارجي للشركة أو موظفًا لديه، أو إذا كان شريكًا أو موظفًا 
لديه خالل الثالث سنوات األخيرة السابقة لتاريخ انتخابه.

أسهم 	  من  أكثر  أو   %5 نسبته  ما  يمتلك  العضو  كان  إذا 
الشركة المكتتب بها أو شركاتها الحليفة أو التابعة.

الذين 	  الشركة  مساهمي  من  العضو  اقرباء  أحد  كان  إذا 
يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب 

بها.
وبما يفرض مجموعة من القيود المباشرة على نطاق سيطرة 
الملكية في إتخاذ القرارات، ويدعم تمثيل ملكية المساهمين 
من  وتمكينهم  االدارة  مجلس  عضوية  في  المسيطرين  غير 
واالداري  والتشغيلي  المالي  الموقف  حقيقة  على  االطالع 
والمستقبلي للشركة والمساهمة في صياغة وإتخاذ القرارات 
مختلف  على  والرقابة  وتشغيلها  الشركة  موجودات  وحماية 

العمليات.
	 وأي اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  بين  الجمع  جواز  عدم 

منصب تنفيذي آخر في الشركة، ويمتد ذلك إلى عدم جواز 
المدير  اإلدارة منصب  رئيس مجلس  أقرباء  أحد  أن يشغل 

العام للشركة.
	 كاف بقدر  ويتمتع  مؤهاًل  اإلدارة  مجلس  عضو  يكون  أن 

ملمًا  يكون  وأن  اإلدارية  باألمور  والمعرفة  الخبرة  من 
بالتشريعات ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة.

	 أسس حول  تدريبية  بدورات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلتحاق 
وتطبيقات حوكمة الشركات.

	 إشتمال مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة التي يتم توثيقها
ومراجعة إنحرافات إنجازها بشكل سنوي على:

التي 	  واإلجراءات  والخطط  والسياسات  االستراتيجيات  وضع 
من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها.

االلتزام بأحكام التشريعات النافذة.	 
اعتماد سياسة إدارة المخاطر.	 
تنظيم األمور المالية والمحاسبية واإلدارية للشركة.	 
نتائج 	  عن  والتقرير  السنوي  وربع  السنوي  التقرير  إعداد 

األعمال األولية.
اعتماد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة.	 
واإلدارة 	  اإلدارة  لمجلس  المهني  للسلوك  قواعد  وضع 

التنفيذية والعاملين في الشركة.
توفير موقع الكتروني للشركة.	 
اعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالشركة.	 
وضع سياسة تجنب تعارض المصالح	 
منع األشخاص المطلعين في الشركة من استغالل معلومات 	 

داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
وضع سياسة تفويض واضحة.	 
الالزمة 	  والفنية  اإلدارية  والخبرة  الكفاءة  توافر  من  التأكد 

في أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا للقيام بالمهام الموكلة 
أدائهم  ومراجعة  وصالحياتهم،  مهامهم  وتحديد  إليهم، 

لمهامهم، ومدى تطبيقهم للسياسات والخطط واإلجراءات 
الموضوعة.

إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي.	 
اعتماد سياسة اإلحالل والتعاقب الوظيفي والتدريب.	 
وضع سياسة للمسؤولية االجتماعية.	 
وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما ال يقل عن 	 

5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول 
ارساله  قبل  للشركة  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  أعمال 

بشكله النهائي للمساهمين.
والحوافز 	  والمزايا  المكافآت  بمنح  الخاصة  السياسة  اعتماد 

والرواتب في الشركة.
	 الترشيحات ولجنة  التدقيق،  لجنة  من  كل  تتألف  أن 

اإلدارة غير  أعضاء مجلس  الحوكمة من  ولجنة  والمكافآت، 
التنفيذيين، ال يقل عددهم عن ثالثة، على أن يكون اثنان 
يترأس  وأن  المستقلين  األعضاء  من  األقل  على  منهم 
اللجنة أحدهما، على أن يكون غالبية األعضاء من األعضاء 
المستقلين؛ مما يعطي دور رئيس لألعضاء من المساهمين 

من غير المسيطرين يشتمل على كل مما يأتي:
االجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي 	 

من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها.
مناقشة األمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي 	 

والتأكد من عدم وجود ما يؤثر على استقالليته.
ومالحظاته 	  الخارجي  الحسابات  مدقق  عمل  نتائج  بحث 

لها  الشركة  إدارة  استجابة  ومتابعة  وتحفظاته  ومقترحاته 
وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

الخارجي 	  الحسابات  مدقق  مع  الشركة  مراسالت  مراجعة 
وتقييم ما يرد فيها وإبداء المالحظات والتوصيات بشأنها 

إلى مجلس اإلدارة.
أحكام 	  بتطبيق  والتزامها  الشركة  تقيد  مدى  متابعة 

التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.
دراسة التقارير الدورية وأي تغيير في السياسات المحاسبية 	 

المتبعة وأي تغيير يطرأ على حسابات الشركة قبل عرضها 
على مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنها.

دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي. 	 
دراسة وتقييم إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.	 
االطالع على تقارير الرقابة والتدقيق الداخلي والسيما تلك 	 

المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي.
المرتبطة 	  باألمور  يتعلق  فيما  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

بإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي.
التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح قد ينجم عن 	 

قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في 
المشروعات مع األطراف ذوي العالقة.

مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع الشركة والتوصية 	 
التعريفات  وتبين  إبرامها،  قبل  اإلدارة  لمجلس  بشأنها 
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إتساع رقعة االطراف ذوي العالقة لتشمل كل من تربطهم 
بالشركة عالقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على 
الشركة  أو صفقات مع  تعامالت  أي  وإجراء  الشركة  قرارات 
تبلغ نسبتها 5% أو أكثر من موجودات الشركة وهم بشكل 

رئيسي:
.أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشركة 
 واإلدارة المديرين  هيئة  أو  اإلدارة  مجلس   أعضاء 

التنفيذية العليا للشركات الحليفة والتابعة.
 أي شخص يمتلك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة 

المكتتب بها أو إحدى شركاتها الحليفة والتابعة.
 أقرباء األطراف المذكورين في البنود من )1-3( الواردة 

في هذا التعريف.
.الشركات الحليفة والتابعة للشركة 
.صناديق االدخار للعاملين في الشركة 
.المشاريع والمنشآت المشتركة للشركة مع أي جهة أخرى 
 الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية العليا وأقربائهم.
إال 	  العالقة  ذوي  األطراف  تعامالت  إبرام  للشركة  يجوز   ال 

العامة بعد الحصول  الهيئة  بموافقة مجلس اإلدارة وإقرار 
على رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي بهذا الخصوص، 
مجلس  قرار  على  التصويت  العالقة  ذي  للطرف  يجوز  وال 
الذي  التعامل  بشأن  يصدر  الذي  العامة  والهيئة  اإلدارة 

يخصه.
على مجلس اإلدارة قبل إقرار تعامالت األطراف ذوي العالقة 	 

التالية  والبيانات  المعلومات  إرفاق  العامة  الهيئة  قبل  من 
بالدعوة الجتماع الهيئة العامة الموجهة للمساهمين:

 الطرف ذو البيانات والمعلومات عن  إفصاح يحتوي على 
ومدى  وطبيعة  الصفقة،  أو  التعامل  وتفاصيل  العالقة، 

الفائدة للطرف ذو العالقة في المعاملة.
 تأكيد خطي أن شروط التعامل أو الصفقة مع الطرف ذو

العالقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.
.رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي
وضع آلية تمكن العاملين في الشركة من االبالغ بسرية 	 

عن شكوكهم حول أية مسائل متعلقة بالتقارير المالية 
وجود  وضمان  أخرى،  مسائل  أية  أو  الداخلية  الرقابة  أو 
مستقل  تحقيق  بإجراء  تسمح  التي  المناسبة  الترتيبات 

حول هذه المسائل.
وضع سياسات واستراتيجيات تضمن تعزيز الرقابة الداخلية 	 

في الشركة.
وضع اآلليات المناسبة لضمان توفير الشركة للعدد الكافي 	 

من الكوادر البشرية المؤهلة إلشغال مهام الرقابة الداخلية.
دراسة وتقييم أي أعمال إضافية خارج نطاق التدقيق يقوم 	 

بها مدقق الحسابات الخارجي كتقديم االستشارات اإلدارية 
والفنية، والتأكد من عدم تأثيرها على استقالليته، والتوصية 

لمجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها.
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي 	 

لالنتخاب من قبل الهيئة العامة.
التنسيب لمجلس اإلدارة بتعيين المدقق الداخلي للشركة.	 
مستمر، 	  بشكل  المستقلين  األعضاء  استقاللية  من  التأكد 

واعالم الهيئة في حال انتفاء صفة االستقاللية عن أي عضو 
من أعضاء مجلس اإلدارة.

والحوافز 	  والمزايا  المكافآت  بمنح  الخاصة  السياسة  وضع 
والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.

تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة 	 
التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.

وضع سياسة لإلحالل والتعاقب الوظيفي والسياسة الخاصة 	 
بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، 

ومراجعتها بشكل سنوي.
المنبثقة 	  واللجان  اإلدارة  مجلس  ألداء  سنوي  تقييم  إجراء 

عنه، على أن تقوم اللجنة بإعالم الهيئة بنتيجة هذا التقييم.
وضع سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة ومراجعتها بشكل 	 

سنوي.
متابعة وتقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها 	 

الشركة.
 احتفاظ الشركة بسجالت خاصة بملكيات المساهمين.	
حق المساهم باالطالع على سجل المساهمين فيما يخص 	 

مساهمته.
الخاصة 	  والوثائق  المعلومات  على  باالطالع  المساهم  حق 

بالشركة.
وغير 	  الدورية  المعلومات  على  بالحصول  المساهم  حق 

الدورية المفصح عنها وفق التشريعات النافذة.
الهيئة 	  اجتماع  في  والتصويت  بالمشاركة  المساهم  حق 

عدد  يساوي  أصوات  بعدد  ووكالة  أصالة  للشركة  العامة 
األسهم التي يملكها المساهم وموكل بها.

حق المساهم بالحصول على األرباح السنوية للشركة خالل 	 
العامة  الهيئة  قرار  صدور  تاريخ  من  يومًا  واربعين  خمسة 

بتوزيعها.
حق المساهم بأولوية االكتتاب في أية إصدارات جديدة من 	 

األسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين اآلخرين.
عادي 	  غير  عامة  هيئة  اجتماع  عقد  بطلب  المساهم  حق 

للمساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن 10% من أسهم 
الشركة المكتتب بها.

عادي 	  غير  عامة  هيئة  اجتماع  عقد  بطلب  المساهم  حق 
وذلك للمطالبة بإقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو فيه 
للمساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن 20% من أسهم 
ألسهم  الممثلين  األعضاء  باستثناء  بها،  المكتتب  الشركة 

الحكومة او أي شخص اعتباري عام.
الشركة 	  أعمال  على  تدقيق  إجراء  بطلب  المساهم  حق 
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يقل عن %10  ال  ما  يملكون  الذين  للمساهمين  ودفاترها 
من أسهم الشركة المكتتب بها.

قانونية 	  في  للطعن  قضائية  دعوى  بإقامة  المساهم  حق 
القرارات  في  الطعن  أو  العامة  الهيئة  عقدته  اجتماع  أي 
عقد  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  وذلك خالل  فيه  اتخذتها  التي 

االجتماع، وفق التشريعات النافذة.
حق المساهم باالطالع على محاضر اجتماعات الهيئة العامة 	 

للشركة.
الشركة 	  أداء  حول  اإلدارة  مجلس  بمناقشة  المساهم  حق 

وخطته للفترة القادمة.
حق المساهم بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.	 
وتحديد 	  الخارجي  الحسابات  مدقق  بانتخاب  المساهم  حق 

أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها.
قبل 	  العالقة  ذوي  األطراف  تعامالت  بإقرار  المساهم  حق 

إبرامها.
حق المساهم بالمصادقة على البيانات المالية للشركة.	 
حق المساهم بالتصويت على تعديل عقد التأسيس والنظام 	 

األساسي للشركة.
حق المساهم بالتصويت على دمج الشركة أو اندماجها أو 	 

تصفيتها وفسخها.
حق المساهم بالتصويت على إقالة مجلس اإلدارة أو رئيسه 	 

أو أحد أعضائه.
أو تملك شركة 	  الشركة  المساهم بالتصويت على بيع  حق 

أخرى كليًا.
أو 	  الشركة  رأسمال  زيادة  على  بالتصويت  المساهم  حق 

تخفيضه.
حق المساهم بالتصويت على إصدار إسناد القرض القابلة 	 

للتحويل إلى أسهم.
حق المساهم بالتصويت على تمليك العاملين في الشركة 	 

ألسهم في رأسمالها.
ألسهمها 	  الشركة  شراء  على  بالتصويت  المساهم  حق 

وبيع تلك األسهم.
حق المساهم بالتصويت على بيع كامل موجودات الشركة 	 

أو ما يزيد عن 51% من موجوداتها.
	 اإلفصاح لسياسة  وفقًا  خطية  عمل  إجراءات  الشركة  تضع 

اإلفصاح  لتنظيم شؤون  اإلدارة  قبل مجلس  المعتمدة من 
الجهات  لمتطلبات  وفقًا  تطبيقها  ومتابعة  المعلومات  عن 

الرقابية والتشريعات النافذة.
	 للمساهمين اإلفصاحية  المعلومات  توفر  أن  الشركة  على 

وفي  مضللة  وغير  وواضحة  دقيقة  بصورة  والمستثمرين 
وفقًا  قراراتهم،  اتخاذ  من  يمكنهم  بما  المحددة  األوقات 
في  بما  النافذة،  والتشريعات  الرقابية  الجهات  لمتطلبات 

ذلك اإلفصاحات المتعلقة بما يلي:
	 على الشركة تنظيم حساباتها وإعداد بياناتها المالية وفق 

.)IFRS( المعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية
	 شبكة على  االلكتروني  موقعها  استخدام  الشركة   على 

اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.
	 تجاه وبرامجها  سياساتها  عن  تفصح  أن  الشركة   على 

المجتمع المحلي والبيئة.
	 المعلومات إفشاء  الشركة  في  مطلع  شخص  ألي  يجوز   ال 

الداخلية المتعلقة بالشركة لغير المرجع المختص أو القضاء، 
الشركة  عن  الصادرة  المالية  األوراق  تداول  يجوز  ال  كما 
أو  داخلية  معلومات  على  بناء  تداولها  على  الغير  حمل  أو 
استغالل معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية 

أو معنوية.
	 على رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام 

للشركة أو مدقق حساباتها الخارجي تحت طائلة المسؤولية 
القانونية تبليغ الجهات الرقابية المعنية في حال وقوع أي 

مما يلي:
 إذا تعرضت الشركة ألوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت 	 

لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق 
دائنيها.

أو 	  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أي  أو  إدارتها  مجلس   قيام 
مديرها العام باستغالل صالحياته ومركزه بأي صورة كانت 
لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة، ويسري 
يستوجب  عمل  عن  منهم  أي  امتناع  حال  في  الحكم  هذا 

القانون القيام به.
أو 	  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أي  أو  إدارتها  مجلس   قيام 

مديرها العام بأي عمل ينطوي على تالعب أو يعتبر اختالسًا 
إلى  يؤدي  وبشكل  ائتمان  إساءة  أو  تزويرًا  أو  احتياالً  أو 

المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير.
	 اإلدارة مجلس  لعضوية  بالترشح  الراغب  المساهم  على 

تزويد الشركة بنبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية 
للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة 
العامة النتخاب مجلس اإلدارة، وفي هذه الحالة يرفق مجلس 
اإلدارة هذه النبذة التعريفية بالدعوة الموجهة للمساهمين 

لحضور اجتماع الهيئة العامة.

ناظما  إطارا  أعاله  إليها  المشار  التعليمات  تمثل  ختامًا؛ 
منظومة  تعزيز  في  تسهم  التي  الضوابط  من  لمجموعة 
حال  واقع  يفرزها  التي  التسؤوالت  تبقى  فيما  الحوكمة، 
فيها  المصالح  أصحاب  حقوق  ضياع  شهدت  التي  الشركات 
لدى  االجراءات  هذه  وتفعيل  إنفاذ  على  الرقابة  ضوابط  عن 
الشركات وعن الدور المفترض للجهات الرقابية المشرفة على 
التشريعي  الدور  أن  حيث  الشركات،  أداء هذه  ورقابة  تنظيم 
الرقابة وعدالة تنفيذ االجراء  إن لم يقترن بما يفرض بسط 
الدليل االرشادي غير االلزامي من  سيقع حتما ضمن مستوى 
وجهة نظر المتمتعين بالسيطرة والقدرة على التأثير المباشر 

في الشركات.
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إقتصاد

ان االستثمار هو احد ادوات النمو االقتصادي المهمة الي دولة وبدونه 
االنتاج  صعيد  على  ملموسة  نتائج  يحقق  ان  النمو  لهذا  يمكن  ال 
المحلي  الناتج  عناصر  من  عنصر  كل  ان  والفقر.  البطالة  ومواجهة 
النمو  معدل  على  التأثير  في  جدًا  مهم  اعاله  اليه  المشار  االجمالي 
المقال  هذا  في  اتناول  سوف  انني  اال  اهماله  يمكن  وال  االقتصادي 
ضرورة انشاء صندوق استثمار سيادي اردني وطرق تعزيزه وحمايته.
إن الخطوة االولى نحو استثمار حقيقي فّعال تكمن في انشاء مثل 
في  او  نهضت  التي  العربية  الدول  بمعظم  ُأسوًة  الصندوق  هذا 
السيادي  االسستثمار  صندوق  ُيعّرف  االقتصادي.  للنهوض  طريقها 
)الثروة( بأنه صندوق مملوك من قبل الدولة ويتكون من اصول مثل 
بحيث  اأُلخرى  االستثمارية  االجهزة  و  السندات  و  االسهم  و  االراضي 
اجل  من  الدولة  فوائض  يدير  ككيان  الصندوق  هذا  وصف  ُيمكن 
االستثمار. إن اول صندوق سيادي في العالم قد تم انشاؤه من قبل 
ومؤخرًا  لالستثمار  العامة  الهيئة  اسم  تحت  الشقيقة  الكويت  دولة 
استحوذ هذا الصندوق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في 
مؤسسات عمالقة مثل مورغان ستانلي وبيير ستيرن ميريل لينش 

.UBS وستي غروب و
الى حد  تتشابه  والتي  الشقيقة،  العربية  قامت جمهورية مصر  لقد 
بانشاء   2019 أيار  شهر  في  االردن،  مع  االقتصادية  ظروفها  كبير 
تكون  بحيث  تقريبًا  دوالر  مليار   11 بمبلغ  سيادي  استثمار  صندوق 
استثمارية  انتاجية  مشاريع  ايجاد  على  العمل  االساسية  وظيفته 
وتكنولوجيا  سياحة  زراعة،  صناعة،  )تجارة،  القطاعات  كافة  في 
المعلومات( ضمن مخطط واضح المعالم مع توفير اعفاءات ضريبية 
وجمركية تمكنه من االنطالق بحرية. لقد آن االوان لنا في االردن ان 
نقوم باطالق  مثل هذا الصندوق وفقًا للمعطيات التالية كحد أدنى:

يتم . 1 السنوية  الدولة  موازنة  من  كبداية  دوالر  مليار   1 توفير 
تنمية  لتحقيق  مدروسة  الستراتيجية  وفقًا  تدريجيًا  زيادته 
بدون  المحافظات  كافة  وفي  الوطن  داخل  حقيقية  اقتصادية 
استثناء. يمكن ان تقوم الحكومة باالقتراض لتوفير هذا المبلغ 
وهذا أفضل من االقتراض بغرض تغطية النفقات الجارية فقط.

االسهم . 2 االراضي،  ذلك  في  بما  الحكومية  االصول  كافة  نقل 
والسندات للصندوق.

االستثمارات . 3 كافة  عن  مباشر  بشكل  مسؤوالً  الصندوق  يكون 
الحكومية بما في ذلك استثمارات مؤسسة الضمان االجتماعي 
تملكها  التي  االقتصادية  والوحدات  والسندات  االسهم  وكافة 

الحكومة بالكامل او بشكل جزئي.
وادارة . 4 اصدار  عن  مباشر  بشكل  مسؤوالً  الصندوق  يكون 

السندات الحكومية. علمًا بان اجمالي حجم ودائع االردنيين في 
 37 حوالي  يبلغ  االردني  المركزي  للبنك  وفقًا  االردنية  البنوك 
المالي  مليار دينار تقريبًا خالفًا الستثماراتهم في سوق عمان 

وخارج المملكة.
االجنبية واقامة . 5 التمويل  بالتواصل مع مصادر  الصندوق  يقوم 

عالقات معها لتشجيعها على االستثمار في االردن باالضافة الى 
تمويل االستثمار المحلي االردني.

تنبثق . 6 خمسية  تنمية  خطط  وضع  في  فّعال  بشكل  المساهمة 
كافة  منها  تستفيد  بحيث  السنوية  الدولة  موازنات  عنها 
على  أيضًا  يساعد  سوف  االجراء  هذا  ان  المملكة.  محافظات 
العام  القطاع  في  الموظفين  تكدس  اسباب  اهم  على  القضاء 
تكون  بحيث  جديدة  ُأسس  على  هيكلته  ُيعاد  ان  يجب  والذي 

مؤشرات االداء الوظيفي اساسا للمنافسة والتقدم.
لتعزيز . 7 االستراتيجية  والبرامج  الخطط  وضع  في  المساهمة 

اسواق  لفتح  وذلك   مدروسة  بطريقة  وترويجها  الصادرات 
جديدة وتقوية االسواق الحالية.

االشتراك في وضع ومراجعة القوانين التي تؤثر على االستثمار . 8
الشركات  قانون  مثل  مباشرة  غير  او  مباشرة  بطريقة  سواًء 

وقانون ضريبة الدخل والقوانين اأُلخرى ذات العالقة.
تشكيل مجلس ادارة مستقل للصندوق برئاسة وزير التخطيط . 9

و  المالية  وزارة  عن  ممثلين  الى  باالضافة  الدولي  والتعاون 
الصندوق  بادارة  يقوموا  مستقلين  االقل  على  أعضاء  خمسة 

وفقًا ألعلى درجات الشفافية والرقابة الداخلية الحصيفة.
المشاريع . 10 لكافة  وجمركية  ضريبية  اعفاءات  الصندوق  منح 

مملوكة  المشاريع  هذه  كانت  سواًء  بها  يقوم  التي  التنموية 
المحلي  الخاص  القطاع  مع  بالشراكة  كانت  او  له  بالكامل 

لسنوات مناسبة ُتمكنه من تنمية عائداته بشكل جوهري.
إن قيام الحكومة بخلق مثل هذا الصندوق سوف يعزز ثقة المستثمر 
باالقتصاد  للنهوض  الحكومية  االجراءات  بجدية  والخارجي  المحلي 
والعمالة  الدخل  من  آخر  مستوى  الى  االردن  ينقل  وسوف  القومي 

نطمح به جميعًا في ظل جاللة الملك عبد اهلل الثاني المعظم.

لقد تطور الناتج المحلي  االجمالي االردني عبر السنين )االستهالك زائدًا االستثمار زائدًا 
عام  حتى   1965 عام  من  وذلك  الواردات(  منها  مطروحًا  الصادرات  زائدًا  الحكومي  االنفاق 
2018 بوسط مرجح مقداره 11 مليار دوالر تقريبا للسنة بالغًا 42 مليار دوالر في حده االقصى 
بينما بلغ ادنى مستوًى له في عام 1968 عند 560 مليون دوالر تقريبًا وهو يشكل %0,07 
فقط من اقتصاد العالم. لقد بلغ معدل البطالة خالل الربع االول من عام 2019 حوالي %19 

وارتفع الى 19,2% خالل الربع الثاني وذلك وفقاً لدائرة االحصاءات العامة االردنية.

رشيد رابية /  محاسب قانوني  

إنشاء صندوق استثمار سيادي اردني
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صحة المدقق

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شــائعة حيث إن 
قوة تأثير المدى الطويل ضد جدار الشــرايين 
هــي مرتفعة بمــا يكفــي إلى أن تســبب في 

النهاية مشكالت صحية، مثل مرض القلب.
يتم تحديــد ضغط الدم من خالل كمية الدم 
التي يضخها قلبك ومقدار مقاومة تدفق الدم 
في الشرايين. كلما يضخ القلب كمية من الدم 
كبيــرة وكانت الشــرايين ضيقــة، كان ضغط 

الدم مرتفًعا.
مــن الممكن أن ُتصاب بارتفــاع ضغط الدم 
)فــرط ضغــط الدم( لســنين بــدون ظهور أي 

أعراض. وحتى وإن كان بدون ظهور أعراض، يستمر تلف األوعية 
الدموية والقلب ويمكن الكشــف عنه. يــزداد ارتفاع ضغط الدم 
غير المتحكم فيه من خطر اإلصابة بمشكالت صحية خطيرة، بما 

فيها النوبة القلبية والسكتة الدماغية.
يتطور ارتفاع ضغط الدم بشــكل عام على مدار سنوات، ويؤثر 
علــى ما يقرب من جميع األشــخاص في النهاية. ولحســن الحظ، 
يمكن الكشف عن ارتفاع ضغط الدم بسهولة. وبمجرد أن تعرف 
أنــك مصاًبــا بارتفاع ضغط الــدم، يمكن أن تتعــاون مع طبيبك 

للتحكم فيه.
األعراض

ال تظهــر أي أعراض على أغلــب المصابين بارتفاع ضغط الدم، 
بالرغم من أنه قد يصل لمستويات عالية خطيرة.

يواجــه بعــض المصابيــن بارتفاع ضغــط الدم مشــاكل مثل: 
الصــداع، وضيــق التنفس، ونــزف األنــف، إال أن هــذه العالمات 
واألعــراض ال تظهر إال في حالة ارتفاع ضغط الدم لدرجة خطيرة 

تهدد حياة الشخص.
األسباب

هنــاك نوعــان من ارتفــاع ضغط الــدم , ضغط الــدم المرتفع 
األساســي )الجوهري(: بالنســبة لمعظم البالغين، ال يوجد ســبب 
د لضغط الدم المرتفع. َيميل هذا النوع من فرط ضغط الدم،  محدَّ
المعروف باســم ارتفاع ضغط الدم األوَّلي )األساسي(، إلى التطوُّر 

تدريجيًّا خالل العديد من السنوات.
ارتفاع ضغــط الدم الثانــوي: ُيصاب بعض األشــخاص بارتفاع 
ضغط الدم الناتج عن ظروف غامضة. َيظهر هذا النوع من ارتفاع 
ضغــط الــدم -المعروف بمصطلــح ارتفاع ضغط الــدم الثانوي - 
فجأة، وُيســبب ارتفــاع ضغط الدم أعلى من ارتفــاع ضغط الدم 
األساسي. هناك عدة حاالت وعقاقير متنوعة قد ُتؤدي إلى ارتفاع 

ضغط الدم الثانوي، بما في ذلك:
انقطاع النفس االنســدادي النومي , مشــاكل في الُكَلى , أورام 

الغدة الكظرية
مشاكل الغدة الدرقية

بعض العيوب التي ُتولد بها )عيب خلقي( في األوعية الدموية
 ال َتســتلزم بعض األدوية، مثــل حبوب منع الحمل ونزالت البرد 
وعالجات االحتقان ومسكنات األلم الحصول على وصفة طبية، إال 

أن هناك بعض العقاقير التي َتتطلب وصفة طبية.
العقاقيــر غيــر المشــروعة، مثــل الكوكاييــن واألمفيتامينات, 

األدوية والمكمالت الغذائية التي يمكنها رفع ضغط الدم لديك

التوتر وارتفاع ضغط الدم, الحرمان من النوم: أهو سبب الرتفاع 
ضغط الدم؟

المضاعفات
الضغط الزائد على ُجدران شرايينك الناتج من ارتفاع ضغط الدم 
قد ُيســبب تَلــَف أوعيِتك الدموية، باإلضافة إلى أعضاء جســمك. 
م وازداد وقُت عَدم التحكُّم به، يزداد التََّلف. كلَّما ازداد ضغط الدَّ

قد يؤدِّي ارتفاع ضغط الدم غير الُمســيَطر عليه إلى ُمضاعفات 
تتضمَّن:

ماغية. قد ُيســبِّب ارتفاع ضغط . 1 النوبــة القلبية أو الســكتة الدِّ
ا  م تصلُّب وزيادة ُســمك الشــرايين )تصلُّب الشــرايين(، ممَّ الدَّ

يؤدِّي إلى نوبة قلبية، سكتة دماغية أو ُمضاعفات أخرى.
أم الدم. قد ُيســبِّب ارتفاع ضغــط الدم ضعف األوعية الدموية . 2

ا يكــوِّن أمَّ الدم. في حالة تمزُّق أمِّ الدم، يمكن  وانتفاخها، ممَّ
ًدا للحياة. أن يكون ُمهدِّ

 الفشــل القلبي. لضخِّ الدم ضــدَّ ضغط الدم األعلى في األوعية . 3
الدموية، ُيضطــر القلب للعمل بجهٍد أكبر. ُيســبِّب هذا ازدياد 
ُســمك جدران غرفة الضخ في القلب )تضخم البطين األيســر(. 
في النهايــة، قد تواجه العضلة الســميكة صعوبة في ضخِّ دٍم 

ا يؤدِّي إلى فشل القلب. كاٍف لتلبية احتياجات الجسم، ممَّ
أوعيــة دموية ضعيفة أو َضيِّقة فــي الُكلى. قد يمنع ذلك هذه . 4

األعضاء من العمل بصورة طبيعية.
يِّقــة أو الُممزَّقة في العين. قد . 5 األوعية الدموية الســميكة، الضَّ

يؤدِّي هذا إلى ُفقدان البصر.
ُمتالزمــة األيــض )التمثيــل الغذائــي(. هــذه الُمتالِزمــة هــي . 6

مجموعــة مــن االضطرابات فــي عمليــة األيض في الجســم، 
والتــي تتضمَّن زيــادة ُمحيط الخصر؛ ارتفــاع الدهون الثالثية؛ 
 ،)HDL( انخفاض كوليســترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة
الكوليســتيرول "الجيد"؛ ارتفاع ضغط الدم وارتفاع األنسولين. 
كري، أمراض  هذه الحاالت تجعلك أكثر ُعرضًة لإلصابة بداء السُّ

القلب والسكتة الدماغية.
 مشــكلة في الذاكــرة أو االســتيعاب. ارتفاع ضغــط الدم غير . 7

ر  الُمســيَطر عليه قد يؤثِّر أيًضا على قدرتك على التفكير، التذكُّ
والتعلُّــم. مشــكلة الذاكرة أو اســتيعاب المفاهيــم تكون أكثر 

ُشيوًعا في األشخاص الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم.
يِّقة أو المســدودة من تدفُّق . 8 الَخــَرف. قد ُتقلِّل الشــرايين الضَّ

د مــن الَخــَرف )الَخَرف  ا يــؤدِّي إلى نــوعٍ ُمحدَّ الــدم للمــخ، ممَّ
الوعائي(. الســكتة الدماغية التي تؤثِّر على دْفق الدم للمخ قد 

ُتسبِّب أيًضا الَخَرف الوعائي.

ارتـــــــفـــــــاع ضــــغــــط الــــــدم
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عقد امتحان مهنة المحاسبة القانونية دورة حزيران 2019
عقــدت لجنــة الترخيــص المنبثقة عــن الهيئــة العليا 
لمهنة المحاســبة القانونية امتحان مزاولة المهنة لدورة 
حزيــران 2019 في قاعات الجامعة االردنية يوم الســبت 
2019/6/22 وقــد تقــدم لورقــة االمتحــان األولى ورقة 
القوانيــن والتشــريعات 80 متقــدم فيمــا تقــدم لورق 
االمتحان الثانية المحاســبة والتدقيــق والمعايير الدولية 
156 متقــدم علمًا بــان عالمة النجاح فــي كل ورقة هي 
65% ويعقــد هــذا االمتحان مرتين ســنويًا خالل شــهري 

حزيران وكانون االول من كل عام.

الجمعيــة  مشــاركة  خــالل 
الــذي  المهنــي  اليــوم  فــي 
عقدته جامعة األميرة ســمية 
رئيــس  شــارك  للتكنولوجيــا 
التــالوي  عمــران  الجمعيــة 
مــن خــالل المحاضــرة التــي 
ألقاهــا حول مســيرة الجمعية 
فــي  وعالقتهــا  وإنجازاتهــا 
الجهــات الرقابيــة واالتحادات 
والدوليــة  العربيــة  المهنيــة 

ومؤسســات المجتمع المدني كما ركز رئيس الجمعية خالل 
حديثــه علــى أهمية أن يتخــرج الطالب وهــو مؤهل علميًا 
إضافــة الى مهــارات وتطبيقــات برامج الكمبيوتــر واللغة 
اإلنجليزيــة وان يتجــه بعد التخرج نحو الشــهادات المهنية 

JCPA ألنها  وخاصة شــهادة 
تنقل الطالب نحو باب المهنية 
ومواكبة كل ما هو جديد في 
معاييــر المحاســبة والتدقيق 
وهي الوســيلة االنجــع للتميز 
والمهنية وفتح مجاالت العمل 
أمامــه وأن أبــواب الجمعيــة 
علــم  قاصــد  ألي  مفتوحــة 
بما فيهــم أبنائنا من طلبة الجامعــات حيث أن من أهداف 
الجمعية خدمــة أبناء الوطن واقتصاده والتي من أجلها تم 
إنشاء الهيئة المهنية األكاديمية بين الجمعية و 16 جامعة 

أردنية .

جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين تشارك في اليوم 
المهني لجامعة االميرة سمية للتكنولوجيا

عقــد دوره تدريبيــه بعنوان تدقيق 
االرصــده االفتتاحية للبيانات المالية
ــوم  ــن ي ــن األردنيي ــه المحاســبين القانونيي عقــدت جمعي
الســبت 2019/8/3 دوره تدريبيــه بعنــوان تدقيــق االرصــده 
االفتتاحيــة للبيانــات الماليــة حاضــر فيهــا الزميــل حكــم 
القــرم بمشــاركه العديــد مــن الزميــالت والزمــالء والعاملين 

لــدى مكاتبهــم.
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إجتماع الجمعية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
لمناقشة نظام )تنظيم شوؤن الفوترة والرقابة عليها(

اســتكماالً لدور جمعية المحاســبين القانونيين االردنيين 
في خدمة اقتصاد الوطن ومؤسساته وقعت الجمعية اليوم 
مذكــرة التفاهم مع وزارة التنميــة االجتماعية وياتي توقيع 
هذه االتفاقية اســتكمال لدور الجمعية المهني و اهمية هذا 
التعاون بين مؤسســات الدولة والجمعية ودور الجمعية في 
نقل الخبــرات المهنية لدى الجهات الرقابية والتعاون معها 
في كافة المجاالت بما في ذلك اشراك موظفين هذه الدوائر 
فــي البرامج التدريبية فــي الجمعية وقد تم توقيع المذكرة 
مــن عضو مجلس االدارة الزميــل قصي عبيدات وامين عام 

وزارة التنمية االجتماعية عطوفة محمد السوالقة

اتفاقية تعاون بين جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين  
ووزارة التمية االجتماعية

خــالل اجتماع مجلــس ادارة جمعية المحاســبين القانونين 
االردنيــن مع عطوفــة مدير عام دائرة ضريبة الدخل حســام 
أبو علي ومســاعديه تم بحث نظام )تنظيم شــوؤن الفوترة 
والرقابــة عليهــا( الصــادر بالجريدة الرســمية بالعدد 2517 
والــذي ســيتم تطبيقه والزام كافة المكلفيــن به اعتبارا من 

 2019/7/1
حيــث أوضح عطوفة حســام أبو علي بأن هــذا النظام حدد 
شــروط الواجب توفرها في الفاتــورة الضريبية ومن ضمنها 
رقــم ضريبــة المبيعــات للمكلــف  وإن لم يكن مســجل في 
ضريبة المبيعات يتم إدراج الرقم الوطني اضافة الى الجهات 
الملزمة بهذا النظام والســجالت واالنظمــة االلكترونية لدى 
المكلفيــن وإمكانيــة نقلهــا إلكترونيــا الى انظمــة الدائرة 
والفئات المستثناه  منه وهي البقاالت التي تقل مبيعاتها عن 
75000 دينار والحرف التي تقــل ايراداتها عن 30000 دينار 
كما اكــد عطوفته على ان المســؤولية المترتبــة على صحة 
الحســابات واإليرادات ونظام الفوترة والبيانــات المالية هي 
مسؤولية مشــتركة بين المكلفين والمحاسب القانوني وأن 
عقوبة مخالفــة القانون والنظام للمــرة االولى تكون غرامة 

وفي المرة الثانية تصبح العقوبة الحبس.
من جهته قال رئيس جمعية المحاسبين القانونين األردنين 
عمــران التالوي أن دور اإلعــالم والنقابــات المهنية والغرف 
التجارية والصناعية والنقابات العمالية مهم في توعية جميع  

المكلفين بااللتزامــــات والمتطلبـــــات القانونية والعقوبات 
المترتبة علــى المخالفين وضرورة التوجيــه والتوعية  تجنبا 
لوقــوع األخطــاء والمخالفــات نتيجــة الجهل فــي  نصوص 
القانــون وأكد على  ضــرورة تنظيم عدة لقــاءات بين دائرة 
ضريبــة الدخل والنقابات لتوضيح هــذه المتطلبات القانونية  
ليصــار الى التعميــم من قبلهم على جميع منتســبيهم، كما 
أوضــح التــالوي إن الجمعيــة ســتقوم بتنظيم ورشــة عمل 
لمنتســبيها حول متطلبــات النظام ولقاء بيــن دائرة ضريبة 
الدخل والمبيعــات وأعضاء الجمعية لتوضيح تعديالت قانون 
الضريبــة ونظام الفوترة مــن أجل قيام مدققي الحســابات 
بتحمــل مســوؤليتهم المهنيــة وتوجيه عمالئهــم وتنظيم 
حســاباتهم وفقــا للتعديالت القانونيــة التي رتبهــا قانون 
ضريبة الدخل المعدل رقم 38 ســنة 2018 الساري المفعول 
من 2019/1/1 وتجنبا للوقوع في المخالفات  التي وردت في 

نصوص القانون  والعقوبات الواردة فيه.
وكان رئيــس الجمعية قد اطلع مجلــس النقباء على فحوى 
هذا اللقاء وعلى المتطلبــات  القانونية لنظام الفوترة والتي 
اوجبهــا على اعضــاء ومنتســبي النقابات المهنيــة وضرورة 
تنظيم لقاءات مشــتركة بين النقابات المهنية ودائرة ضريبة 
الدخــل والمبيعات قبل تاريخ نفاذ هــذا النظام في االول من 

تموز. 
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ــس  ــاء مجل ــالل لقــــ خــــ
دائـــــرة  فــــــــــي  اإلدارة 
مراقبـــــــة الشــركات مــع 
كل مــن عطوفــة مراقــب 
رمــزي  الشــركات  عــام 
نزهــــــة وعطوفــة مديــر 
الدخــل  ضريبــة  دائــرة 
والمبيعــات حســــام أبــــو 
علــــي ومساعديهم تـــــــم 
ــا ذات  ــع القضاي ــث جمي بح
االهتمــام المشــترك بيــن 

الجمعيــة والجهــات الرقابيــة والمتطلبــات القانونيــة علــى 
الشــركات عنــد اصــدار بياناتهــا الماليــة المدققــة مــن 
محاســب قانونــي وفقــا للقوانيــن والتشــريعات وتقديمهــا 
للضريبــة قبــل 2019/4/30 ، وبيــن عطوفــة رمــزي نزهــة 
مراقــب الشــركات ان دائــرة مراقبــة الشــركات تســعى 
بشــكل دائــم للتســهيل علــى المســتثمرين حيــث ســتقوم 
بتفعيل نظــام اإليــداع االلكترونــي للبيانــات الماليــة لكافــة 
الجهــات الرقابيــة باالعتمــاد علــى البيانــات المودعــه لــدى 
دائــرة مراقبــة الشــركات كمــا بيــن أهميــة إيــداع الشــركات 
لبياناتهــا الماليــة حســب متطلبــات قانــون الشــركات األمــر 

ــاكل . ــن المش ــر م ــا كثي ــذي يجنبه ال
ــى ان  ــاء عل ــالل اللق ــي خ ــو عل ــام اب ــة حس ــد عطوف وأك
الدائــرة ملتزمــة بالتســهيل علــى المكلفيــن دون المســاس 
بالنصــوص القانونيــة بمــا فيهــا ان تكــون البيانــات المالية 
معــدة حســب المعاييــر الدوليــة والقوانيــن وموقعــة مــن 
ايــداع  الدائــره ال تقبــل  محاســب قانونــي وان أنظمــة 

دون  ضريبــي  اقــرار  اي 
مدقــــــق  اســم  ادخــــال 
ــات للشـــركات  الحســــابـــ
الملزمــــــــة بالحســــابات 
ومدققــــــة  األصوليــــــة 
مـــن محاســـب قانونــي ، 
ــى أن  ــا اكــد علــــــــ كمــــ
الدائــــــرة تعمـــــل علـــى 
الفوتــرة  نظــام  تفعيــل 
الدائــرة  وان  الضريبــي 
األفضــل  للتطبيــق  للوصــول  الجمعيـــــــة  مــع  تتعــاون 
لتطبيقــه. الالزمــة  التعليمــات  ووضــع  النظــام   لهــذا 
واكــد رئيــس الجمعيــة عمــران التــالوي ان معظــم مشــاكل 
المحاســبين  غيــر  مــع  تعاملهــا  عــن  ناتجــة  الشــركات 
القانونييــن الصــدار بياناتهــا الماليــة وحــث الشــركات علــى 
التأكــد مــن تعاملهــا مــع محاســب قانونــي لغايــات تدقيــق 
حســاباتها إضافــة الــى اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الجمعية 
ــيق  ــاون والتنس ــي بالتع ــع المدن ــات المجتم ــاه مؤسس تج
ــيق  ــم والتنس ــة التناغ ــدى أهمي ــة وم ــات الرقابي ــع الجه م
بيــن الجهــات الرقابيــة والجمعيــة بصفتهــا المرجعيــة 
 المهنيــة عــن تدقيــق البيانــات الماليــة لجميــع المؤسســات
ــة  ــركات مهل ــح الش ــة بمن ــة الضريب ــت الجمعي ــد طالب وق
ــة  ــة المدقق ــم الميزاني ــة 2019/6/30 لتقدي ــة لغاي إضافي
الضريبــي ومســودة  اإلقــرار  الشــركات  ان تســلم  علــى 

البيانــات الماليــة قبــل 2019/4/30

اجتماع بين جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين و دائرة 
مراقبة الشركات و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

خالل االفطــار الرمضاني الســنوي الذي اقامــه مجلس ادارة 
جمعية المحاســبين القانونيين االردنيين الهيئة العامة تلتقي 
الجهات الرقابية واســاتذة الجامعات االردنية للمباركة بالشهر 
الفضيل في هذه المناســبه لمزيد مــن روابط المحبة واالخوة 
وااللفة بين الزمالء وتؤكد العالقة المهنية التي تربط الجمعية 

مع الجهات الرقابية والهيئة المهنية االكاديمية

افطـــــــار رمضانــــــي لجمعيـة 
المحاسبيـــن القانونيين االردنيين
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لقـــــــــــــــاء  خــــــــــالل 
إدارة  مجلـــــــــــــــــــــس 
ــة المحاســبين  جمعيــــــــــ
ــن  ــن االردنيي القانونييــــــ
مــــــع عطوفــــــة مديــــر 
ضريبـــة  دائـــــرة  عـــــام 
الدخــــــــــل والمبيعـــــات 
بحـــث  تــــم  ومســاعديه 
عــدد مــــــن المواضيـــــع 
االهتمــــــــــــــــــــام  ذات 
المرتبطــــة  المشتـــــــرك 

بمهنــة تدقيــق الحســابات والجمعيــــــة واالقتصــاد وقانون 
ــات  ــركات والمؤسس ــى الش ــك عل ــكاس ذل ــة وانع الضريب

ــراد. واألفــ
فــي بدايــة اللقــاء شــكر رئيــس الجمعيــة عمــران التــالوي 
ابوعلــي علــى سياســة  العــام حســام  المديــر  عطوفــة 
التعــاون علــى أعلــى مســتوى بيــن الضريبــة والجمعيــة و 
ــة  ــذه العالق ــه ه ــمت في ــي اتس ــراكة الت ــج الش ــه بنه ثقت
كمــا تــم بحــث مــدى قانونيــة البيانــات الماليــة المقدمــة 
للضريبــة والمدققــة مــن محاســبين قانونييــن تــم شــطب 
ترخيصهــم بســبب اصدارهــم تقاريــر تدقيــق عليهــا دون 
انتخابهــم مــن الهيئــات العامــة ممــا يرتــب وجــود بيانــات 
دائــرة  لــدى  مودعــة  الشــركات  لهــذه  مختلفــة  ماليــة 

ــة. ــة للضريب ــن المقدم ــركات ع ــة الش مراقب
تقــوم  ان  أهميــة  الــى  الجمعيــة  رئيــس  أشــار   كمــا 
المؤسســات بتعييــن مدقــق حســابات لهــا فــي بدايــة 
الســنة ال ان تبحــث عــن مدقــق حســابات فــي نهايــة 

رتــب  مــــا  وهــو  الســنة 
عديـــدة  مشــــاكل  لهـــا 
حســام  عطوفــة  واكــد 
ــة  ــي ان الجمعيـــ ــو علـــ أب
المهنــــي  الـــذراع  هـــــي 
الدخــل  ضريبــة  لدائــرة 
والجهــــات  والمبيعـــــات 
الرقابيـــــة وان الدائـــــرة 
تحــــــث المحاسبيــــــــــن 
القـــانونييـــــــــن علـــــــى 
حسابـــــــات  تــدقيــــــق 
الجمعيــات الخيريــة مجانــًا مــن بــاب خدمــة المجتمــع, 
ــادرة  ــذار الص ــب االعت ــلبية لكت ــار الس ــة االث ــالل مناقش وخ
الدائــرة  ان  عطوفتــه  اكــد  للشــركات  المدققيــن  عــن 
الدائــرة  وان  الكتــب  هــذه  مــن  نســخ  بطلــب  ســتقوم 
ــي  ــة ف ــرة خاص ــركات نظ ــذه الش ــات ه ــى بيان ــتنظر ال س
حــال لــم يكــن هنــاك مبــرر قانونــي لكتــب االعتــذار واكــد 
ــات  ــق مئ ــول تدقي ــر معق ــن الغي ــه م ــة ان ــس الجمعي رئي
الشــركات مــن مدقــق ليــس لديــه موظفيــن فــي حيــن ان 
ــر  ــف كثي ــة فــي عمــل المدقــق يســاهم فــي توظي المهني
مــن المحاســبين مــن خريجــي الجامعــات فــي هــذا القطــاع 
ــم  ــا ت ــل كم ــوق العم ــي س ــة ف ــو المهني ــم نح ــع به ويدف
ــى  ــة ال ــق إضاف ــاب التدقي ــن اتع ــاع 5% م ــر اقتط ــث اث بح
ــم  ــطة الحج ــرة والمتوس ــركات الصغي ــف الش ــة تعري اهمي
ــر  ــة تطوي ــق واهمي ــراءات التدقي ــن إج ــف م SMES لتخفي
نظــام اإليــداع االلكترونــي للبيانــات الماليــة واالقــرارات 

ســرعته. زيــادة  وضــرورة  الضريبيــة 

لقاء جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين
مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

عقـــدت جمعيـــه المحاســـبين القانونييـــن األردنييـــن يـــوم 
ـــة  ـــم خدم ـــوان تقدي ـــة بعن ـــاء 2019/6/19 دوره تدريبي االربع
ـــتيف  ـــل س ـــا الزمي ـــر فيه ـــي، حاض ـــق الداخل ـــارات التدقي استش
والزمـــالء  الزميـــالت  مـــن  العديـــد  كرادشـــه وبمشـــاركه 

والعامليـــن لـــدى مكاتبهـــم.

القانونيين  المحاسبين  جمعيه  عقدت 
األردنيين دوره تدريبية بعنوان تقديم 
الداخلي. التدقيق  استشارات  خدمة 
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ــور  ــتاذ الدكتـ ــبة األسـ أعلـــن رئيـــس ديـــوان المحاسـ
لجنـــة   / الترخيـــص  لجنـــة  رئيـــس  خرابشـــه  عبـــد 
لمهنـــة  العليـــا  الهيئـــة  عـــن  المنبثقـــة  االمتحـــان 
ـــوز  ـــق 27 تم ـــبت المواف ـــوم الس ـــة ي ـــبة القانوني المحاس
2019 بحضـــور أعضـــاء اللجنـــة نتائـــج امتحـــان مهنـــة 
ــران  ــي 22 حزيـ ــد فـ ــذي عقـ ــة الـ ــبة القانونيـ المحاسـ

2019 فـــي الجامعـــة األردنيـــة .
وقـــال أ.د.الخرابشـــة إن عـــدد المتقدميـــن لالمتحـــان 
فـــي الورقتيـــن بلـــغ )222(  متقدمـــًا حيـــث تقـــدم 
ـــة  )148  ـــة الثاني ـــًا وللورق ـــى   )74( متقدم ـــة األول للورق
( متقدمـــًا ، وبلـــغ عـــدد الناجحيـــن )31 ( متقدمـــًا مـــن 
ــا أن  ــبته )14% (، مبينـ ــا نسـ ــن أي مـ ــوع الورقتيـ مجمـ

ــاح حـــددت ب )%65(. ــة النجـ عالمـ
فـــي  الناجحيـــن  عـــدد  أن  أ.د.الخرابشـــة  وأضـــاف 
الورقـــة األولـــى )القوانيـــن والتشـــريعات( بلـــغ ) 12 
( ناجحـــًا اي مـــا نســـبته ) 16%( فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد 
ـــيق  الناجحيـــن فـــي الورقـــة الثانيـــة )المحاســـبة والتدقـــ
( )19 ( ناجحـــًا  اي مـــا نســـبته ) 13%( ، موضحـــًا أن 
ـــاء  ـــن أعض ـــا م ـــة عليه ـــت المصادق ـــان تم ـــج االمتح نتائ
ـــة  ـــا لمهن ـــة العلي ـــن الهيئ ـــة ع ـــص المنبثق ـــة الترخي لجن

ــة . ــبة القانونيـ المحاسـ
ــن  ــد مرتيـ ــان يعقـ ــة أن االمتحـ ــح أ.د.الخرابشـ وأوضـ
ســـنويًا حيـــث يعمـــل علـــى رفـــد القـــوى البشـــرية 
المهنيـــة فـــي المملكـــة بعناصـــر جديـــدة ذات كفـــاءة 
ــة  ــي نتيجـ ــاد الوطنـ ــا االقتصـ ــة يحتاجهـ ــة عاليـ مهنيـ
ــبين  ــل المحاسـ ــدة عمـ ــيع قاعـ ــال وتوسـ ــور األعمـ تطـ
القانونييـــن ، مشـــيرًا أن هـــذا االمتحـــان هـــو امتحـــان 
ـــة  ـــة والحرفي ـــن المهني ـــاٍل م ـــتوى ع ـــى مس ـــامل وعل ش
ــي  ــة فـ ــة العالميـ ــات المهنيـ ــتوى االمتحانـ ــو بمسـ وهـ

ــرى . ــة األخـ ــدول المتقدمـ الـ
وبيـــن أ.د.الخرابشـــة أن لجنـــة الترخيـــص قامـــت 
بإجـــراء الترتيبـــات الالزمـــة لعقـــد هـــذا االمتحـــان 

ـــبين  ـــن ومحاس ـــن متميزي ـــاتذة أكاديميي ـــاركة أس بمش
والكفـــاءة  الخبـــرة  ذوي  مـــن  مهنييـــن  قانونييـــن 
ــفافية  ــكل شـ ــم بـ ــان تـ ــاً أن االمتحـ ــة مضيفـ والمهنيـ

ونزاهـــة ومصداقيـــة.
مبـــاركًا للناجحيـــن ومتمنيـــًا للمتقدميـــن الذيـــن لـــم 
ــي  ــاح فـ ــل والنجـ ــتعداد األفضـ ــظ االسـ ــم الحـ يحالفهـ

االمتحـــان القـــادم.
 ) والتدقيق  المحاسبة   ( الثانية  الورقة  في  الناجحون  أسماء 

فهم :
مراد ابراهيم عمر عثمان                                        75
بشار طعيمة صليبا عكروش                                    75
عمر نايف موسى ابو دهيم                                     72
سامح يوسف محمد ابو منشار                                 71
عدي حيدر توفيق دبابنة                                        70 
بشرى حابس محمد حتاملة                                     69
يزيد صالح محمد عبد اللطيف                                 67
يوسف فهمي جميل ابو زيتون                               67
رسالن رياض مرزوق الحديد                                   67
تيسير احمد محمود صافي                                       66
عالء الدين اكرم عبد الرحمن شاهين                        66
منير محمد يونس العزة                                          65
احمد هشام جودت منكو                                           65
عمار عامر عبد الغني ابو الفيالت                               65
عبد اللة عبد الرحيم ابراهيم السكارنة                    65
يوسف احمد ابراهيم الخواجا                                   65
هشام جميل محمد شقيرات                                     65
مجدي جمال محمد شمالي                                     65
وجدان عبد اللة حسن دعيبس                                   65

اعالن نتائج امتحان 
مهنة المحاسبة 

القـانـــونيـة
لـدورة حزيران 2019
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جمعيـــــة  شاركــــــــــت 
القانونييـــن  المحاســـبين 
ــر  ــي المؤتمـ ــن فـ األردنييـ
الـــذي نظمتـــه الجمعيـــة 
االردنيـــة للبحـــث العلمـــي و 
ـــذي  ـــداع و ال ـــادة و اإلب الري
ـــراء  ـــة البت ـــي جامع ـــم ف أقي
يــــــوم السبت الموافــــــــق 
ـــوان  ـــت عن 2019/7/20 تح
الصاعـــدة  االقتصـــادات 
ـــة  ـــج االقتصادي ـــن البرام بي

ــد  ــة و قـ ــر الدوليـ و المعاييـ
ــس  ــب الرئيـ ــن نائـ ــر كل مـ ــذا المؤتمـ ــي هـ ــارك فـ شـ

ــعس و  ــام العســـ بســــــــ
الجلســـه  ترئـــس  الـــذي 
المؤتمـــر  لهـــذا  الثانيـــة 
تحـــت عنـــوان المعاييـــر 
ـــادات  ـــي االقتص ـــة ف الدولي
الصاعـــدة و الدكتـــور عضـــو 
مهنـــد  اإلدارة  مجلـــس 
عتمـــة الـــذي كان مقـــرر 
للجلســـة باإلضافـــة الـــى 
ـــي  ـــث ف ـــي بح ـــاركته ف مش
هـــذه الجلســـة نحـــو بلـــورة 

أهـــداف تقاريـــر ماليـــه محليـــه فـــي األردن.

عقـــدت جمعيـــه المحاســـبين القانونييـــن األردنييـــن 
يـــوم الســـبت 2019/7/20 دوره تدريبيـــه بعنـــوان 
برنامـــج التدقيـــق المحوســـب حيـــث حاضـــر فيهـــا 
الزميـــل حـــازم صالـــح صالـــح بمشـــاركه العديـــد مـــن 
الزميـــالت والزمـــالء والعامليـــن لـــدى مكاتبهـــم و 
تناولـــت الـــدوره التدريبيـــه اهميـــة اســـتخدام برامـــج 
ـــات  ـــج لملف ـــذه البرام ـــزات ه ـــبة ومي ـــق المحوس التدقي
اوراق العمـــل واهميـــة وأهـــداف االحتفـــاظ بـــأوراق 
ــات  ــتخدمي البيانـ ــاه مسـ ــل تجـ ــة للزميـ ــل حمايـ العمـ
ــر  ــي تؤثـ ــل التـ ــة والعوامـ ــات الرقابيـ ــة والجهـ الماليـ

ــل . ــوى اوراق العمـ ــكل ومحتـ ــى شـ علـ

مشاركة الجمعية  في المؤتمر الذي نظمته الجمعية
االردنية للبحث العلمي و الريادة و اإلبداع في جامعة البتراء

عقد دوره تدريبيه بعنوان برنامج التدقيق المحوسب 

 أسماء الناجحون في الورقة األولى ) التشريعات والقوانين( 
هم:

محمد علي حسن جرار                                            75
شادي اسحاق احمد يوسف                                       75
احمد عبد الرزاق محمد الجبالي                                 75
نضال فايز حسين النعيمات                                    73
نداء عمر عبد القادر خليفة                                      72

ضياء محمود موسى الظاهر                                    71
رابعة ناصر منصور الطبيشات                                70
فيصل اسماعيل موسى يوسف                                70
اياد عبداللة غنايم عوض اللة                                  67
عبد المجيد تيسير عبد الحميد الطاهر                       67
شادي حسين يوسف ابو سمور                               66
فرح سالم عيسى السمردلي                                      65
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إنها ســنة الحياه.. اجتماع كل شــيء ونقيضه دائما، الخير والشــر، 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 

عــمــــهالزميــل كريــــم الحورانـــي بوفــــاة 
خــالــــهالزميــل ايـــاد ابـــو اسبيـــه بوفــــاة 
جـــــــدهالزميــل مــــــالك حمـــــــاد بوفــــاة 
ــادر ــد القـ ــز عب ــل عزي عــمــــهالزمي بوفــــاة 
ــدة ــون الخوال ــل مأمــ والدتـــهالزمي بوفــــاة 
الجـــالد اســامــــه  والدتـــهالزميــل  بوفــــاة 
محفـــوظ احمـــــد  والدتـــهالزميــل  بوفــــاة 
والــــدهالزميــــل سنــــــان غوشـــه بوفـــــاة 

والدتـــهاالزميلـــة مهـــــــا هلســـــه بوفـــاة 
ــه ــو عاقول ــي أب ــل هان بوفـــاة شــقيقتهالزمي
شــقيقهالزميــل ماهــــــر جمعــــــه بوفـــاة 
الحيــاري يوســف  عـمـتـــهالزميــل  بوفـــاة 
شــقيقهالزميــل عبــد الرحيــم الحديــدي بوفـــاة 
ملحــــم باســــــم  شــقيقهالزميــل  بوفـــاة 
رحــــــال خــالـتـــهالزميــل حســــــام  بوفـــاة 

حسام رحال
 بنجــــاح ابنـــــه

عبـد الرحمــن رحـــال
في الثانوية العامة

وحصوله على معدل 92٫5
ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

حـــازم قواسمــه 
بمناسبة

عقـــد قرانــــه
ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

نهنيء الزميل
محمــد الكركـــي
بمناسبة صدور اإلرادة الملكية

بتعيينه أمينًا عامًا للديوان 
الملكي الهاشمي العامر
متمنين لكم مزيدًا من التقدم والنجاح

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك

رامــز الـــزاغــه
بالمولود

تــــيـــــم
ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

انتصار الكايد
بنجاح ابنتها

مريم العبـــابنــة
في الثانوية العامة

 ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

  دعاء أبو عيسى
بمناسبة حصولها على 

شهادة
CMA 

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

نضال الصوص
و سهير العطاري

بالمولود
عبـــد الرحمـــــن

ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

عــــادل عالويــن
بســــالمتــــه

متمنين له
دوام الصحة

نهنيء الزميل

نهنيء الزميلنهنيء الزميل

نهنيء الزميلة

نهنيء الزميلة

نهنيء الزميلين

نهنيء الزميل

انتصار الكايد
بتخرج ابنتها

آالء الــعبـــابنــة
من كلية الطب والجراحة العامة 

من جامعة مؤته
 ألـــــــــــــــف مبــــــــــــــروك 

نهنيء الزميلة


