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افتتاحية العدد

محايةاملدققوتعزيزأدواتهأوالً
إنالتغــراتيفبيئــةاألعــالاملحليــةوالدوليــةوالتقــدمالتكنولوجــياملتســارع
يتبعــهبالــرورةتغــرمســتمريفاملعايــراملحاســبية،األمــرالــذيجعــلمواكبــة
التغــراتأولويــةلــدىجملــساإلدارةاحلــايلكــاكانلــدىاملجالــسالســابقة،
وكــايقــالإذاملتتقــدمتتقــادم،وهــذاممــاجعــلجملــساإلدارةحريصــًاوبشــكل
ــةالعامــهجلمعيــةاملحاســبنالقانونيــن ــامبتهيئــةأعضــاءاهليئ مســتمرعــىالقي
األردنيــنلــكلالتغــراتالتــيتطــرأعــىمعايــرالتدقيــقومعايــراإلبــاغاملــايل
ــابــأنذلــكيعــزز ــًامنّ الدوليــة،وتوفــرالتدريــبوالتعليــمأوالًبــأول،وذلــكإيان
موقــفاملدقــقأمــامعمائــهكخبــرمتخصــصويرفــعمــنمســتوىالثقــةبــه
كمستشــاررئيــيمــنناحيــة،ومــنناحيــةأخــرىيســاهميفتوفــرمحايــةللمدقــق

لتجنــبالوقــوعباألخطــاءاملهنيــةاملؤثــرة.
هــذاومليكتفــياملجلــسبالــدوراتالتدريبيــةواملؤمتــراتالعلميــةوالنــرات
التثقيفيــة،باإلضافــةإىلالتنســيقمــعاجلهــاتالرقابيــةوالتريعيــةاألخــرىلتوعيــة
املواطــنوالــركاتبــرورةانتخــابمدقــقجمــاز،بــلذهــبإىلأبعدمــنذلك
ــم ــنخــالتوفرالدع ــةم ــةاملؤمتت ــطالوقائي ــسبتوفرالضواب ــاماملجل ــثق حي
ــة ــةالعام ــاءاهليئ ــلألعض ــمأوراقالعم ــبلتنظي ــجحموس ــراءبرنام املــايلل

وتوفــرالدعــمالفنــيمــنخــالالتدريــبعــىالربنامــج.
إنجملــساإلدارةيــدركأنمــنواجباتــهتعزيــزدوراملدقــقوالقيــامبالتوجيــه
الوقائــيوتوفــرالتدريــبوالتعليــماملســتمرواألدواتاألخــرىالتــيمتكــن
املحاســبالقانــوينمــنتأديــةمهمتــهعــىأكمــلوجــه،وذلــكتبعــًاملتطلبــات
القانــونواألنظمــةواملعايــرذاتالعاقــةجتنبــًالتعريضــهلإلجــراءاتوالعقوبــات

ــا. املنصــوصعليه
وقــدتــّمتفعيــلعمــلاهليئــةاألكاديميــةالتــيتــمإنشــاؤهايفاجلمعيــة،والتيتضم
نخبــهمــنأســاتذةاجلامعــاتاألردنيــةيفأقســاماملحاســبةوذلــكلتعزيــزالراكــة
مــعاجلامعــاتللمســامهةيفاخلطــطالدراســيةوجتويــدخمرجــاتالتعليــم
ــن ــةاخلرجيــونمهيئ ــثيكــونالطلب ــلبحي ــاتســوقالعم ــعمتطلب لتتواكــبم
ــتوى ــعمس ــوقلرف ــاتالس ــوةاحتياج ــدفج ــل،ولس ــوقالعم بصــورةأفضــللس
ــزدور ــدةخلرجيــياجلامعــاتوالعمــلعــىتعزي ــةجي ــةمهني ــةوتوفــربيئ املهن
ــوين ــيتواجــهاملحاســبالقان ــاتالت البحــثالعلمــيمــنخــالدراســةالتحدي

ــا. ــةمواجهته ــعوكيفي عــىأرضالواق
وأخــرًاوليــسآخــرًالــننتوانــىولــننوفــرجهــدًالتقديماألفضــلملهنتنــاولزمائنا

لنجعلهــماألفضــلبننظرائهــميفاملنظــاتاملهنيةالعربيــةوالعاملية.

واهللويلالتوفيق

حـســــامرحــــــال
رئيسجملساإلدارة

رئيسالتحرير
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اليمين القانونية
اقســم باللــه العظيــم ان اقــوم بواجبــات مهنتــي 
بشــرف وامانــة دون تحيــز وان اتقيــد بالقوانيــن 
وان  بهــا  المعمــول  والتعليمــات  واالنظمــة 
احافــظ عــى اســرار المهنــة وادابها وقواعدهــا.

رئيس هيئة 
التحرير المسؤول

حسام رحال

سكرتير التحرير 
العالقات العامة

قصي عبيدات

هيئة  التحرير

أسامة كمال - أ.د حسام الدين خداش
د. حسام الدين خليل - سناء مكي.

د. مهند عتمه - محمد األرزق - محمد ملحس



3

الــفـــهـــــــــرس

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
العدد 127-128 تشرين الثاني 2022

الصفحةالصفحة العنوانالعنوان

1 أوالً... أدواته وتعزيز املدقق اإلفتتاحية:محاية
حسامرحال

4
ومواكبـة التكيـف عـى وأعضائهـا اجلمعية قدرة
التطـوريفاملعايـيـروالتريعاتذاتالعـاقـــة...

عادأبوحلتم

6 التقاريراملاليـةللمنشـآت الدويلإلعداد املعيار
الصغرةواملتوسطـةاحلجم...منرالقواسمي

12 ماهواالستحـواذالعكيكحالةخاصةمنحـاالت
عملياتجتميـعاملنـشآت؟...د.طارقالرصايرة

17

ومكاتب إليراداترشكات املحاسبية املعاجلة
تدقيقاحلساباتوفقًاملعيارإعدادالتقاريراملالية
رقمIFRs  15  ... اهيابخليل/د.حسامالدين

خليل

26 التقاريـراملاليةللمنشآت الـدويلإلعداد املعيار
الصغرةواملتوسطة...أسامـةرشيد

30 االعتداءعىاملهن/تدقيقاحلساباتإنموذجاً ... 
حممــدالـبـشـــر

32 بالتحفظخطأ اكتفاءمدققاحلسابات متىيصبح
فاضحًاجيبانحياسبعليه!؟...حممدملحس

36 واإلجتاعيــة البيئية املارسات عــن اإلفـصاح
وحوكمةالركات...إبراهيممحودة

41
جتنباالزدواجالريبييفاملعاهداتالريـبية

الدولـيةبنالنظريةوالتطبيق...صالحالقاب

46 النظامالريبياألردين... التحويليةيف األسعـار
رايضمي

51 حممد أ.د القانونية... املحاسبة مهنة أخاقيات
النوايسة

54 نشاطاتاجلمعية

54

55

58

72

72



4

الـمـحـــــاســبـة

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
العدد 127-128 تشرين الثاني 2022

1-بنــاًءعــىتوصيــةمجعيــةاملحاســبنالقانونيــن
ــةيف ــماملهن ــالتنظي ــةالعلي ــنأصــدرتاهليئ األردني
ــار ــاداملعي ــةعــىاعت ــاماحلــايلاملوافق ــهالع بداي
احلجــم ومتوســطة الصغــرة للمنشــآت الــدويل
 IFRS for SMEsللــركاتالراغبــةبذلــكضمــن
رشوطتأهيليــةبــأنيكــونعــددالعــالبــن10-
100وحجــماملبيعــاتبــن150.000دينــارإىل3 
ــارًاوذلــكحســبالقطــاعأوالنشــاط،ممــا ــوندين ملي
ــا ــةمنه ــاتمعين ــنقطاع ــركاتضم ــىال يســهلع
الفرديــةوالعائليــةوالتــيجيــبأنتصــدربيانــات
ماليــةذاتمصداقيــةومتثيــلعــادللكــنبإفصاحــات
أقــلوطــرققيــاسلألصــولوااللتزامــاتواإليــرادات
أقــلتعقيــدًاباملقارنــةمــعمعايــرالتقاريــراملاليــة
هــذه مــع التعامــل يســهل الكاملــة،ممــا بنســختها
القوائــماملاليــةمثــلالبنــوكاملقرضــةواملســامهن

يفهــذهالــركات.

العــام للقطــاع الدوليــة املحاســبية املعايــر ٢-
ــوزراءيفعــام٢014     IPSASحيــثقــررجملــسال
فإننــا ولــذا النقــدي األســاس اىلIPSAS االنتقــال
ــولإىل ــالوالتح ــيايسباالنتق ــرارالس ــاجإىلالق نحت

اســاساالســتحقاق،والــذيحيتــاجإىلفــرةانتقاليــة
مدهتــاثــاثســنواتمــنتاريــخهــذاالقــراربفــرض
االســتثار احلكومــة مــن يتطلــب ذلــك اختــاذه،
إصــدار إىل باإلضافــة املعلومــايت التكنولوجــي
ــاساألصــول ــمقي ــةتنظ سياســاتوإجــراءاتمكتوب
احلكوميــة والنفقــات واإليــرادات وااللتزامــات

وربطهــامــعاملوازنــة.

 3-تعليــاتإثبــاتالقيمــةوالتــرصفبفائــضإعــادة
ــورة ــياملنش ــتكاالًملقالت ــنة٢0٢٢،اس ــملس التقيي
يفجملــةاملدقــقعــدد1٢5-1٢6يفشــهرحزيــران
مــنالعــام٢0٢1،حولاالســتثاراتالعقاريــةوإعادة
القوائــماملاليــةللــركاتاملســامهة تقييمهــايف
ــة ــةإعــادهتفعيــلخيــاريالقيمــةالعادل العامــة،وأمهي
املحاســبة معيــار حســب العقاريــة لاســتثارات
معيــار حســب التقييــم واعــادة رقــم40، الــدويل
املحاســبةالــدويلرقــم16،تاركــنإلداراتهــذه
الــركاتخيــاراتبــاعالسياســةاملحاســبيةالبديلــة
ــم ــاتت ــذهالتعلي ــثأنه ــة،حي ــوذجالتكلف ــننم ع
ــر ــةوبعــدأكث اصدارهــامؤخــرابالتشــاورمــعاجلمعي
ــة ــةالعادل ــارالقيم ــلخي ــنتعطي ــنعــرســنواتم م

مــعالتطــورالتكنولوجــيللمنتجــاتواخلدمــاتالتــيتقدمهــاالــركات،وتنــوع
بيئــةاألعــال،باإلضافــةإىلالتحــولالرقمــيوالتكنولوجــي،أصبــحلزامــًاعــى
مــزاويلاملهنــةمواكبــةاملســتجداتعــىمعايــرالتقاريــراملاليــةالدوليــة
ومعايرالتدقيــقالدوليــةومــايرتبــطهبــامــنالتريعــاتوالتعليــاتذاتالعاقة،

ونســتعرضهنــاآخــرمــااســتجدمــنهــذهالتعليــات.

قدرةاجلمعيةوأعضائهـــاعـىالتكيــفومواكبــــةالتطــــور
يفاملعايـــيـروالتشــريعاتذاتالعــــاقـــة

عمـادأبـوحلـتــم
نائبرئيسجملساإلدارة
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األوراق هيئــة قبــل مــن وتنظيميــة رقابيــة ألســباب
ــةوعــدمالســاحللــركاتاملســامههالعامــة املالي

ــة. ــوذجالكلف ــننم ــلع ــاكبدي باتباعه

 4-إضافــةإىلمــاســبق،أقــرتاهليئــةالعليــالتنظيــم
الرقابــةعــى تعليــات القانونيــة املحاســبة مهنــة
جــودةأداءاملحاســبالقانــويناملــزاولألعــال
التدقيــقوالتــيســبقأنقامــتاجلمعيــةبرفعهــاللهيئــة
للزمــاءعنــد لرفــعســويةاملهنــةومحايــة العليــا
إصدارهــمتقاريــرالتدقيــقعــىالقوائــماملاليــةجتــاه

مســتخدميهاواجلهــاتالرقابيــة.

5-النظــاماملعــدللنظــاممزاولــةمهنــةاملحاســبة
القانونيــةأيضــاوالــذيتــماقــرارهمؤخــرًامــنقبــل
ــس ــلاملجل ــاتوعم ــىتوصي ــاًءع ــابن ــةالعلي اهليئ

وممثليــهيفاهليئــةالعليــامــناهليئــةالعامــة.

ومــنهنــايتضــحلنــامجيعــًا،إنفــرصالعمــلمفتوحة
للتدقيــقاخلارجــي، فباإلضافــه للزمــاء، ومتاحــة
هنــاكمثــًاخدمــاتالتحــولإىلأســاساإلســتحقاق
واإلنتقــالإىلIPSASليــسفقطيفاألردن،ولكنيف
دولاخلليــجاملتعطشــةخلــرباتاألردنيــناملهنيــن
املطلــوب أن حيــث القانونيــن، مــناملحاســبن
هوالعمــلدائــًاعــىرفــعقدراتنــاالفنيــةواملهنيــة
مــنخــالالتعليــموالتدريــب،ومواكبــةالتكنولوجيــا
عمليــاتخدمــات إمتــام يف املســاندة احلديثــة
التدقيــقوالريبــةواالستشــاراتباختــافأنواعهــا،
ــف ــنخمتل ــاللعمــاءم ــناملمكــنتقديمه ــيم والت
القطاعــاتاإلقتصاديــهكافــة،يفاألردنوخارجــه.
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ــة ــراملالي ــةإلعــدادالتقاري ــرالدولي ونظــرًاألناملعاي
)IFRS(بنســختهاالكاملــةمفصلــةللغايــةوتشــكل
عبئــًاإىلحــدمــاعنــدتطبيقهاعــىاملنشــآتالصغرة
إعــداد إىل املنشــآتحتتــاج وتلــك واملتوســطة،
قوائــمماليــةمبســطة،ونتيجــةللتحديــات،والتعقيــدات
والتكاليــفالتــيقــدتواجههــاوتتحملهــااملنشــآت
الصغــرةواملتوســطةاحلجــميفإعــدادمعلومــات
ماليــةمتوافقــةبالكامــلمــعاملعايــرالدوليــةللتقاريــر
املــايلبالنســخةالكاملــة،كــاتشــرالترصحيــات
ــبة ــراملحاس ــسمعاي ــاجمل ــيأعلنه واملــربراتالت
ملعايــر وحاجــة طلــب بوجــود )IASB( الدوليــة
واملتوســطة الصغــرة املنشــآت تناســب خاصــة
التوافــقمــعأفضــلاملارســات وهبــدفحتقيــق
املحاســبيةاملطبقــةعامليــاوالقــدرةعــىمقارنــة
األداء،فقــدأصــدرجملــسمعايــراملحاســبةالدوليــة
التقاريــر إلعــداد الــدويل املعيــار ٢009 عــام يف
 IFRS  واملتوســطة الصغــرة للمنشــآت املاليــة
Standard for SMEsوالــذيتــمتعديلــهيفعــام

٢015واملتوقــعتعديلــهقريبــًا.
كــانشــراناملعيــارالــدويلإلعــدادالتقاريــراملاليــة
للمنشــآتالصغــرةواملتوســطةخــاصباملنشــآت

ــر ــةوهيــدفاىلتوف ــةللمســاءلةالعام غــراخلاضع
موثوقــة صلــة ذات معلومــات يولــد عمــل إطــار
ومفيــدةوتوفــرجمموعــةعاليــةاجلــودةومفهومــةمــن
املعايــراملحاســبيةاملناســبةللــركاتالصغــرة
مســتخدمي متطلبــات بمعظــم ويفــي واملتوســطة،
القوائــماملاليــةللمنشــآتالصغــرةومتوســطةاحلجم
دوناحلاجــةلتكلفــةأوتعقيــداتإضافيــةالمــربرهلــا.
إنتطبيــقاملعيــارالــدويلللتقاريــراملاليــةللمنشــآت
ــطة ــىأنش ــارع ــهآث ــمل ــطةاحلج ــرةواملتوس الصغ
ــة ــاالقانوني ــةوبيئته هــذهالــركاتوأعاهلــاالتجاري
والريبيــة،وكذلــكالبنيــةالتحتيــةلنظــماملعلومــات
لبعــضاملنشــآت؛إضافــةاىلمــاينتــجعــنذلــكمــن

تأثــرعــىالتقاريــراملاليــة.

الركاتالصغرةواملتوسطةالركاتالصغرةواملتوسطة
 Smallيشــرمفهــومالركاتالصغــرةواملتوســطة
SMEs(and Medium-sized Entities(أواألعــال
 small and medium-sizedالصغــرةواملتوســطة
SMBs(businesses(اىلالــركاتالتــيالتتجــاوز
ــن ــةاألصــولأوعــدداملوظف ــراداتأوقيم ــااإلي فيه
الــركات تعريــف معينــة،حيــثخيتلــف حــدودًا

ــة ــراملالي ــةإلعــدادالتقاري ــرالدولي ــةمبســطة  تســعىاملعاي ــممالي ــحوإعــدادقوائ ــةمبســطةنـ ــممالي ــحوإعــدادقوائ نـ
ــة ــةوتلبي ــراملالي ــةالتقاري ــةاحتياجــاتاملحاســبة،وحتســننوعي )IFRS(إىلتلبي
بــافيهــا القوائــماملاليــةيفاملنشــآت، احتياجــاتاملســتثمرينومســتخدمي
الــركاتالكبــرةوالــركاتالتــيختضعللمســاءلةالعامــة،لكنأحجاماملشــاريع
تتنــوعمــنمنشــآتكــربىإىلمنشــآتمتناهيــةالصغــر،ومتثــلاملشــاريعالصغــرة
واملتوســطة٪95مــنحجــمقطــاعاألعــال،وانإدارةتلــكاملشــاريعتعتمــديف
اختــاذالقــراراتبشــكلأســايسعــىالتقاريــراملاليــة،ممــايتطلــبانتكــونتلــك

ــةلتحقيــقاألهــدافاملرجــوةمــنورائهــا. التقاريــرذاتجــودةعالي

املعيــارالــدويلإلعــدادالتقاريــراملاليـــةللمنشـــآتالصغــرة
واملتوسطـــةاحلجــم

IFRS Standard for Small and Medium-Sized Entities )SMEs(

مـنـيـرالقواسـمــي
عضوجملساإلدارة
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الصغــرةواملتوســطةمــنبلــدآلخــرومــنمنظمــة
اســتخداماالختصــار يتــم اقتصاديــةألخــرى،كــا
»SME«مــنقبــلجملــسمعايــراملحاســبةالدوليــة،
ــدويل،واالحتــاد ــكال ــلالبن ــةمث واملنظــاتالدولي
التجــارة ومنظمــة املتحــدة، واألمــم األورويب،

)WTO(. العامليــة
تلعــباملشــاريعالصغــرةواملتوســطةدورًاحيويــًا
ــةاملســتدامة ــقالنمــووالتنمي يفاالقتصــادويفحتقي
وذلــكملســامهتهاالفعالــةيفالتنميــةاالقتصاديــةمــن
خــالزيــادةاالنتــاجالوطنــيواالســتثار،وإضافــة
خــال مــن االجتاعيــة التنميــة مســامهتهايف اىل
توفــرفــرصالعمــلواحلــدمــنالبطالــةوتشــجيع
اإلبــداع.وممــايزيــدمــنأمهيــةهــذهاملنشــآتأهنــا
ــادة، ــلاحلــروالري ــةالعم ــرثقاف ــةلن ــربأداةهام تعت
ــركات ــرال ــثتتأث وحتســنمســتوىاملعيشــة.حي
الصغــرةواملتوســطةبشــكلأســايسبمديرهــاالعــام
أوبرئيســهاالتنفيــذي،غالبــًامــايكونــواللــركات
ومالكــوا مؤسســوا هــم واملتوســطة الصغــرة
ــركاتالصغــرةواملتوســطةممــايكــونالســبب ال

الرئيــسلنجــاحاألعــالاوفشــلها.

قراراالعتادقراراالعتاد
القوائــم وعــرض إعــداد لتســهيل للحاجــة نظــرًا
املاليــةللمنشــآت،والــركاتالصغــرةواملتوســطة
املحاســبن تدقيــق عمليــة تســهيل اىل باإلضافــة
القانونيــنعــىتلــكاملنشــآت.قــررتاهليئــةالعليــا
ملهنــةاملحاســبةالقانونيــةاســتنادًاألحــكامالفقــرة
)أ(مــناملــادة)5(مــنقانــونتنظيــممهنــةاملحاســبة
القانونيــةاملؤقــترقــم)73(لســنة٢003وبنــاًءعــى
تنســيبجملــسإدارةمجعيــةاملحاســبنالقانونيــن
االردنيــنباعتــادتعريــفحمــددوموحــدللمنشــآت
الصغــرةواملتوســطةوفقــاللتعريــفالصــادرعــن
حيــث ٢019/10/31، بتاريــخ الــوزراء جملــس
أصبــحقــراراهليئــةالعليــامعمــوالًبــهمــنتاريــخنــره

يفاجلريــدةالرســميةيفاذار٢0٢٢.

املعيــارالــدويلإلعــدادالتقاريــراملاليةللمنشــآتاملعيــارالــدويلإلعــدادالتقاريــراملاليةللمنشــآت
الصغــرةواملتوســطةاحلجمالصغــرةواملتوســطةاحلجم

يوفــرهــذااملعيــارإطــارابديــًايمكــنتطبيقــهمــنقبــل
املنشــآتاملؤهلــةبــدالًمــنتطبيــقاملعايــرالدوليــة
إلعــدادالتقاريــراملاليــة)IFRS(بنســختهاالكاملــة.

املاليــة التقاريــر إلعــداد الــدويل املعيــار يعــد
ــًا ــارًاقائ للمنشــآتالصغــرةومتوســطةاحلجــممعي
ــتند ــبيةتس ــادئحماس ــىمب ــتملع ــثيش ــه،حي بذات
إىلاملعايــرالدوليــةإلعــدادالتقاريــراملاليــةالكاملــة
املوجــودة املنشــآت لتائــم تبســيطها تــم ولكــن
الصغــرة الــركات باســم )املعروفــة نطاقهــا يف
ــضاملعاجلــات ــةبع ــالإزال ــنخ ــطة(.م واملتوس
املعايــر بموجــب هبــا املســموح املحاســبية
وإلغــاء الكاملــة، املاليــة التقاريــر إلعــداد الدوليــة
املوضوعــاتومتطلبــاتاإلفصــاحالتــيالتتعلــق
عمومــاباملنشــآتالصغــرةواملتوســطة،وتبســيط
متطلبــاتاالعــرافوالقيــاس،كــاتقلــلمــنحجــم
الــركات عــى املطبقــة املحاســبية املتطلبــات
مقارنتهــا عنــد كبــر بشــكل واملتوســطة الصغــرة
باملجموعــةالكاملــةمــناملعايــرالدوليــةإلعــداد
ــةواســعة ــةاحتياجــاتجمموع ــةلتلبي ــراملالي التقاري
ــى ــةيفاحلصــولع ــماملالي ــنمســتخدميالقوائ م
ــن ــةوشــفافةوم ــبةوموثوق ــبيةمناس ــاتحماس معلوم
أجــلحتقيــقأعــىمســتوياتاجلــودةيفعمليــة

إعــدادالتقاريــراملاليــة.

تعريفاملنشآتالصغرةواملتوسطةتعريفاملنشآتالصغرةواملتوسطة
جــاءاملعيــارالــدويلاملخصــصلاســتخداممــن
العامــة للمســاءلة الختضــع التــي املنشــآت قبــل
)عــىســبيلاملثــال،أدواتالديــنأوحقــوقامللكيــة
العــامأومتتلــكأصــواًل ليســتمطروحــةللتــداول
البنــوكواملؤسســات ائتانيــة،مثــلمعظــم بصفــة

املاليــة(.
اناملعيــارمصمــملتلبيــةاحتياجــاتالتقاريــراملاليــة
يعــرف ال وهــو واملتوســطة الصغــرة للمنشــآت
يوضــح وإنــا واملتوســطة الصغــرة املنشــآت



8

الـمـحـــــاســبـة

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
العدد 127-128 تشرين الثاني 2022

خصائــصتلــكاملنشــآتالتــيهلــااحلــقيفتطبيقــه
والتــييغلــبعليهــاعــادةأنتكــونمــنضمــنمــا
يعــرفباملنشــآتالصغــرةواملتوســطة،حيــثذكــر

توصيــفتلــكاملنشــآتالتــي:
 Public Accountabilityأ-الختضعللمساءلةالعامة،
عــام غــرض ذات ماليــة قوائــم بنــر تقــوم ب-
هــؤالء أمثلــة ومــن اخلارجيــن. للمســتخدمن
املســتخدمناخلارجيــناملــاكالذيناليشــاركون
ــونواملحتملــون، ــوناحلالي يفإدارةالعمــل،والدائن

االئتــاين. التصنيــف ووكاالت
ــه ــهاليوجــدتعريــفمتفــقعلي ــاران كــايشــراملعي
حســب واملتوســطة الصغــرة للــركات عامليــًا
يمكنــه واحــد تعريــف يوجــد ال كــا املعيــار،
اســتيعابمجيــعأبعــاداألعــالالتجاريــةالصغــرة
واملتوســطةاحلجــم،أويعكــساالختافــاتبــن
أوالبلــدانعــىمســتويات أوالقطاعــات الــركات
خمتلفــةمــنالتنميــة،لــذاتعتمــدمعظــمالتعريفــات
عــىمقاييــساســتخداماحلجــممثــلعــدداملوظفــن
ــراداتالســنوية. ــةأواإلي أوإمجــايلاألصــولالصافي
ومــعذلــكيبقــىالقــراربشــأناملنشــآتالتــيجيــب
الصغــرة للمنشــآت الــدويل املعيــار تســتخدم أن
ــة ــةالوطني ــعالســلطاتالتنظيمي ومتوســطةاحلجــمم
وواضعــياملعايــر،حيــثاعتمــدهاألردنيفبدايــة
ــف ــارتعري ــادمعي ــريفإعت ــمالتأخ ــام٢0٢٢رغ ع
التصنيــف وفــق واملتوســطة الصغــرة املنشــآت
املوحــدللمنشــآتالصغــرةواملتوســطةويفتطبيــق
ملهنــة العليــا اهليئــة قــرار وفــق الــدويل املعيــار
وقيمــة العــال عــدد ومهــا: القانونيــة املحاســبة

املبيعــاتالــواردةادنــاه:
املنشآت املتوسطة املنشآت الصغرية معيار التصنيف النشاط  

 ،)100( مــن  اقــل 
 )3( مــن  واقــل 

دينــار  ماليــن 

 ،)20( مــن  اقــل 
 )1( مــن  واقــل 

دينــار  مليــون 

عدد العامل
قيمة املبيعات

صناعي 

 ،)50( مــن  اقــل 
 )1( مــن  و اقــل 

دينــار  مليــون 

 ،)10( مــن  أقــل 
 )150( مــن  واقــل 

دينــار ألــف 

عدد العامل
قيمة املبيعات

تجاري

 ،)50( مــن  اقــل 
 )1( مــن  و اقــل 

دينــار  مليــون 

 ،)25( مــن  اقــل 
 )500( مــن  واقــل 

دينــار ألــف 

  عدد العامل
قيمة املبيعات

خدمات

املنشآتاملستثناةمنالقراراملنشآتاملستثناةمنالقرار
العليــاملهنــةاملحاســبة قــراراهليئــة مــن يســتثنى

- التاليــة: املنشــآت القانونيــة
الــركات العامــة،وهــي الــركاتاملســامهة 1.
املدرجــةيفالســوقاملــايلداخــلوخــارجاململكــة
ــة ــةمتداول ــإلدراجولدهيــاأدواتمالي ــال أويفطريقه
ــة. ــةإىلرشكاهتــاالتابع يفالســوقاملــايلباإلضاف
وهــي العامــة، للمســاءلة اخلاضعــة الــركات ٢.
الــدويل املعيــار يف تعريفهــا والــوارد الــركات

املاليــة: للتقاريــر
ــن ــةأوأدواتالدي ــوقامللكي ــتادواتحق -إذاكان

ــمتداوهلــايفســوقعامــة. اخلاصــةهبــايت
-إذاكانــتبصــددإصــدارمثــلهــذهاالدواتللتــداول

يفســوقعامة.
-اذاكانــتحتتفــظبأصــولبصفتهــاراعيــةملصالــح

قطــاععريــضمــناالطــراف.
ــزي، ــكاملرك ــةإلرشافالبن ــركاتاخلاضع 3.ال
التمويــل رشكات التأمــن، البنــوك، رشكات مثــل

االصغــر،الرصافــة.
ــة ــةاألوراقاملالي ــةهيئ ــةلرقاب ــاتاخلاضع 4.اجله
العامــة املســامهة الــركات مثــل وارشافهــا،
ــةورشكات ــدىاهليئ ــال واخلاصــةاملســجلةاوراقه
وصناديــق االســتثار املاليــةورشكات اخلدمــات

االســتثار.
وذات واخلاصــة العامــة املســامهة الــركات 5.
ــة ــااحلكوم ــاهمفيه ــيتس ــدودةالت ــؤوليةاملح املس

بنســبةتزيــدعــى50٪مــنرأســاهلا.
املاليــة الوســاطة ورشكات الطــران، رشكات 6.
املشــرك، االســتثار وصناديــق والســارسة،
داخــل املــايل الســوق يف املدرجــة والــركات

اململكــة. وخــارج
7.الــركاتالصغــرةواملتوســطةالراغبــةيفتطبيــق
املعايــرالدوليــةللتقاريــراملاليــةبنســختهاالكاملــة.
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ــة ــراملالي ــدويلإلعــدادالتقاري ــارال ــحاملعي ــةمام ــراملالي ــدويلإلعــدادالتقاري ــارال ــحاملعي مام
SMEsSMEsــم ــطةاحلج ــرةومتوس ــآتالصغ ــمللمنش ــطةاحلج ــرةومتوس ــآتالصغ للمنش

يوفــرهــذااملعيــارإطــارًابديــًايمكــنتطبيقــهمــنقبــل
املنشــآتاملؤهلــةبــدالًمــناملجموعــةالكاملــةمــن

املعايــرالدوليــة.
-قائمبذاتهأقلمن)٢50صفحة(

-مصمــملتلبيــةاحتياجــاتوقــدراتاملنشــآتالصغرة
واملتوســطةاحلجــموالتــييقــدرأهنــامتثــلأكثــرمــن
٪95مــنمجيــعالــركاتحــولالعــامل،باملقارنــة

ــدًا بمعايــرIFRSبنســختهاالكاملــةهــيأقــلتعقي
 IFRSــر ــادئحماســبيةتســتندإىلمعاي -يتضمــنمب
احلاليــةوالتــيتــمتبســيطهالتائــماملنشــآتالتــي

ــا. ــعضمــننطاقه تق
-يوجــدعــددمــناملعايــراملحاســبيةواإلفصاحــات
التــيقــدالتكــونذاتصلــةبمســتخدميالقوائــم
للــركاتالصغــرةواملتوســطةلتخفيــف املاليــة
العــبءعــىالــركاتالصغــرةواملتوســطة،حيــث
ــرةواحــدة ــعأنتقترصالتنقيحــاتعــىم ــناملتوق م

ــنوات ــاثس كلث

مامحالتبسيطعندتطبيقاملعيارمامحالتبسيطعندتطبيقاملعيار
ــاس ــرافوالقي ــادئاالع ــنمب ــدم ــيطالعدي -تبس
املوجــودةبنســختهاالكاملــة؛طــرقحماســبةأبســط

متاحــةمتطلبــاتقيــاسأســهل.
-الُيســمحببعــضاملعاجلــاتوخيــاراتالسياســة
املحاســبيةاملوجــودةبنســختهاالكاملــةنظــًرالتوفر

طريقــةأكثــربســاطةلتلكاملنشــآت.
-حــذفبعــضاملوضوعــاتاملوجــودةبنســختها
الكاملــةربحيــةالســهم،والتقاريــراملاليــةاملرحليــة

والتقاريــرالقطاعيــة.
-متــتإعــادةصياغــةنــصاملعايــرالكاملــةبلغــة

واضحــةبســيطةلتســهيلالفهــماوالرمجــة.
-متطلبــاتإفصــاحأقــلبشــكلكبــروالتــيتكــون
ــةللــركات ــماملالي ــةبمســتخدميالقوائ ذاتصل

الصغــرةواملتوســطة.

املواضيعغراملدرجةباملعياراملواضيعغراملدرجةباملعيار
اليتناولاملعياراملوضوعاتالتالية:

IAS 33 ربـحيةالسهم•
  IAS 34  إعدادالتقاريراملاليةاملرحلية•

  IFRS 8  تقاريرالقطاعات•
•التأمــن  IFRS 4  )ألناملنشــآتالتــيتصــدرعقــود

التأمــنليســتمؤهلــةالســتخداماملعيــار(،
 .  IFRS 5  موجوداتحمتفظهباللبيع•

قــراراختيــاراملنشــآتاســتخداماملعيــارالــدويلقــراراختيــاراملنشــآتاســتخداماملعيــارالــدويل
للمنشــآتالصغــرةواملتوســطةللمنشــآتالصغــرةواملتوســطة

ــق ــرةأومتوســطةحجــمبتطبي ــدترغــبمنشــأةصغ ق
املعيــارمــناجــلحتســنجــودةإعــداد،ختفيــف
أكــرب شــفافية املقارنــة، قابليــة العــبء،حتســن
إجيــايب بشــكل تؤثــر املحاســبة جــودة مواجهــة،
عــىكفــاءةإذااختــارتاملنشــأةاســتخداممعيــار

واملتوســطة: الصغــرة املنشــآت
 1.فيجبعليهاتطبيقواتباعاملعياربشكلكامل.

 ٢.اليمكنللمنشأةاالنتقاءاواالختياربنمتطلبات
املعيارومتطلباتمعاير  IFRSبنسختهاالكاملة.

 3.اليمكنهــااختيــارالسياســةاملحاســبيةاألنســب
ــر ــاراملنشــآتالصغــرةواملتوســطةاومعاي مــنمعي

   IFRS بنســختهاالكاملــة.
 4.معيــاراملنشــآتالصغرةواملتوســطةهوجمموعة
مســتقلةمتامــًاقائمــةبذاهتــامــنمبــادئاملحاســبة
الكاملــة، بنســختها معايــر  IFRS إىل تســتند التــي
ــثتكــونمناســبةللمنشــآت ــمتبســيطهابحي ولكــنت
ــتخدام ــهيلاالس ــلتس ــناج ــطةم ــرةواملتوس الصغ

ــة. ــماملالي ــتخدميالقوائ ــّديومس ملع

تطبيق يف الراغبة واملتوسطة الصغرة تطبيقاملنشآت يف الراغبة واملتوسطة الصغرة املنشآت
  IFRSIFRSبنسختهاالكاملةبنسختهاالكاملة

غــر واملتوســطة الصغــرة للمنشــآت جيــوز
اخلاضعــةللمســاءلةالعامــةأنتطبــقاملعايــرالدوليــة
للتقاريــروالقوائــماملاليــةبنســختهاالكاملــةبــدالًمــن
املعيــارالــدويلللتقاريــراملاليــةللمنشــآتالصغــرة
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واملتوســطةاحلجــمرشيطــة:
 1.أنتطبقمجيعاملعايرالتيتنطبقعليها.

 ٢.أنتســتمريفتطبيــقالنســخةالكاملــةللمعايــر
الدوليــة.

 3.الجيــوزهلــاالعــودةللمعيــارالــدويلللتقاريــر
املاليــةللمنشــآتالصغــرةواملتوســطةاحلجــم

بعــضالفروقــاتللمعايــرالدوليــةإلعــدادالتقارير
املاليــةالكاملــةواملعايــرالدوليــةإلعــدادالتقاريــر

املاليــةللمنشــآتالصغرةواملتوســطة
متثــلالفروقــاتادنــاهبعــضالفروقــاتبــناملعايــر
ــر ــةواملعاي ــةالكامل ــراملالي ــدادالتقاري ــةإلع الدولي
ــةللمنشــآتالصغــرة ــراملالي ــةإلعــدادالتقاري الدولي

ــالالاحلــرص( ــبيلاملث ــىس واملتوســطة)ع
املعايرالدوليةإلعدادالتقارير
املاليةللمنشآتالصغرة

واملتوسطة

 املعايرالدوليةإلعدادالتقارير
املاليةالكاملة

للمستأجر عنها املحاسبة يتم االجيار عقود
أهنا إماعى وتصنف وفقنموذجن واملؤجر

عقودإجيارمتوييلأوعقودإجيارتشغيلية

 IFRSوفق عنها املحاسبة يتم االجيار عقود
واحد نموذج يوجد وبالنسبةللمستأجر   16

واملؤجروفقنموذجن

نفس   املتطلبلكنإذاكانتالتغيراتالوحيدة
عن ناجتة الفرة خال امللكية حقوق عى
األرباح، توزيعات أودفع أواخلسارة، الربح
أوتصحيحأخطاءالفرةالسابقةأوالتغيراتيف
الدخل بيان تقديم فيمكن املحاسبية، السياسة
الدخل بيان كليها من بدالً املدورة واألرباح

الشاملوبيانالتغراتيفحقوقامللكية

تتطلبقائمةبالتغراتيفحقوقامللكية،يتم
بداية بن امللكية حقوق تسويةلبنود عرض

الفرةوهنايتها.

والتطوير البحث تكاليف بجميع االعراف يتم
ومجيعتكاليفاالقراضكمرصوفات

تتم تكبدها؛ عند األبحاث تكاليف دفع يتم
فقط ولكن وإطفائها، تكاليفالتطوير رسملة

عنداستيفاءمعايرحمددة.
كاتتمرسملةتكاليفاالقراضإذاتماستيفاء

معايرمعينة.

التكلفة نموذج امللموسة غر لألصول بالنسبة
أن يفرض به. املسموح هوالنموذجالوحيد
مجيعاألصولغرامللموسة،هلاعمرحمدد

ويتمإطفائها

امللموسة، وغر امللموسة لألصول بالنسبة
التكلفة نموذج بن هناكخيارسياسةحماسبية
األصول مراجعة تتم التقييم. إعادة ونموذج
غر األعار ذات امللموسة غر األخرى
املحددةلانخفاضيفالقيمةواليتمإطفاءها

يف استثاراهتا عن املحاسبة للمنشأة جيوز
الركاتالزميلةأواملنشآتاخلاضعةللسيطرة

املشركةباستخدامواحدمماييل : 
•نموذجالتكلفة

•طريقةحقوقامللكية
•نموذجالقيمةالعادلة

بطريقة زميلة استثاريفرشكات معاجلة يتم
حقوقامللكية

تعالج للسيطرةاملشركة واملنشآتاخلاضعة
بطريقةحقوقامللكية.

اإلطفاء ناقًصا بالتكلفة الشهرة قياس يتم
القيمة يف انخفاض خسائر وأي املراكم
مدارعمرها عى الشهرة إطفاء يتم مراكمة.
عى قادرة غر املنشأة كانت إذا اإلنتاجي.
تقديرالعمراإلنتاجيللشهرةبشكليعتمدعليه،
هوعر للشهرة اإلنتاجي العمر أن فيفرض
سنوات.الشهرةختضعالختبارانخفاضالقيمة

الشهرةهيأصلغرملموسغرحمددالعمر،
وبالتايلاليتمإطفاءه

االنتقالوالتطبيقاألول:االنتقالوالتطبيقاألول:
ــال ــةاالنتق ــجعملي ــميعال ــىقس ــارع ــوياملعي حيت
)القســم35االنتقــالإىلاملعايــرالدوليــةإلعــداد
واملتوســطة الصغــرة للمنشــآت التقاريــراملاليــة

احلجــم(.
ويشــراملعيــارانــهجيــبعــىاملنشــأةااللتــزامهبــذا
القســمعنــدتطبيــقاملعيــارالــدويلللتقاريــراملاليــة
ــرةعــىأول للمنشــآتالصغــرةواملتوســطةألولم
قوائــمماليــة،كــايمكــناالنتقالمــناملعايــرالدولية
ــم ــةأومليت ــةالكامل ــة  ) الوطني ــراملالي إلعــدادالتقاري

نــرقوائــمماليــةذاتغــرضعــاميفاملــايض(   
اختيــارالسياســاتاملحاســبيةبنــاًءعــىاملعايــر
ــةللمنشــآتالصغــرة ــراملالي ــةإلعــدادالتقاري الدولي
ــم ــيت ــرالت ــدادالتقاري ــرةإع ــةف واملتوســطةيفهناي
تبنيهــاألولمــرةتعتمــدالعديــدمــنقــراراتالسياســة
املحاســبيةعــىالظــروف-وليــس»االختيــاراحلر«.

تاريخاالنتقالهوبدايةالفرةاألوىلاملعروضة)أقربفرةمعروضة(.

عرضالقوائماملاليةعندالتطبيقاألولعرضالقوائماملاليةعندالتطبيقاألول
الصغــرة املنشــآت عــى املعيــار هــذا بموجــب
ــدى ــارل ــزمهبــذااملعي ــيتلت ــماللت ــطةاحلج ومتوس
ــةللمنشــأةعــى ــممالي ــرةوأولقوائ ــادألولم االعت
املنشــأةأنتذكــرفيهــابشــكلرصيــحضمــنإيضــاح
ــداد ــةإلع ــرالدولي ــالللمعاي ــأناالمتث ــاتبش السياس
ومتوســطة الصغــرة للمنشــآت املاليــة التقاريــر
احلجــم:»...بــايتوافــقمــعاملعيــارالــدويلإلعــداد
ومتوســطة الصغــرة للمنشــآت املاليــة التقاريــر

 احلجــم،SMEs«.
وفقــًاهلــذااملعيــارهــيأولقوائــمماليــةللمنشــأة
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ــدويل ــارال ــزامباملعي ــاوصــفااللت ــقعليه ــدينطب ق
ــطةإذا ــرةواملتوس ــآتالصغ ــراملــايلللمنش للتقري

ــال: ــبيلاملث ــىس ــأة،ع ــتاملنش كان
أ-ملتعرضقوائمماليةللفراتالسابقة؛

ــةالســابقة ــااملالي ــرضأحــدثقوائمه ــتبع ب-قام
وفقــًاللمتطلبــاتالتــيالتتســقمــعهــذااملعيــارمــن

ــعالنواحــي؛أو مجي
ــةالســابقة ــرضأحــدثقوائمهــااملالي ج-قامــتبع
بنســختها املــايل للتقريــر الدوليــة للمعايــر وفقــًا

الكاملــة.
اإلفصاحعندالتطبيقاألولاإلفصاحعندالتطبيقاألول

يتطلــباملعيــارمناملنشــأةاإلفصــاح،يفاملجموعة
ــة ــاتمقارن ــة،عــنمعلوم ــماملالي ــنالقوائ ــةم الكامل
ــة ــغالنقدي ــكلاملبال ــةالســابقةل ــرةاملقارن ختــصف
إىل باإلضافــة املاليــة، القوائــم يف املعروضــة
ــةحمــددة.ويمكــن ــةمقارن ــةووصفي معلومــاترسدي
للمنشــأةأنتعــرضمعلومــاتمقارنــةختــصأكثــر

ــةســابقة. ــرةمقارن ــنف م
ومــنثــم،فــإنتاريــخحتــولاملنشــأةإىلاملعيــار
الصغــرة للمنشــآت املــايل للتقريــر الــدويل
واملتوســطةهــوبدايــةأقــدمفــرةتعــرضهلــااملنشــأة
ــاريفأول ــًاهلــذااملعي ــةوفق ــةكامل ــاتمقارن معلوم

قوائمهــااملاليــةالتــيتلتــزمهبــذااملعيــار

استثناءاتالتطبيقألولمرةاستثناءاتالتطبيقألولمرة
املعيــار يف اإلعفــاءات بجميــع املعيــار يســمح
الــدويلإلعــدادالتقاريــراملاليــة)1(املدرجــةيف
ــةللمنشــآت ــراملالي ــةإلعــدادالتقاري ــرالدولي املعاي

الصغــرةواملتوســطةبخصــوصالتطبيــقألولمــرة.
وحيتــوي كثــرة اســتثناءات اىل املعيــار يشــر
عــىإعفــاءات»غــرعمليــةالتطبيــق«للمعلومــات
ــةإذا ــةغــرمطلوب ــإنإفصاحــاتاملقارن ــة)ف املقارن
كانتقديمهــاغــرعمــيل(وإعــادةصياغــةاالرقــام
ــةللمركــزاملــايلعــىالرغــممــنوجــوب االفتتاحي

اإلفصــاحعنهــا.

املجموعةالكاملةللقوائماملاليةاملجموعةالكاملةللقوائماملالية
يشراملعياراىلاملجموعةالكاملةللقوائماملالية

ماالذيجيبانيذكريفتقريرالتدقيق؟ماالذيجيبانيذكريفتقريرالتدقيق؟
ــة،جيــباإلشــارة ــماملالي ــمعــرضالقوائ ــايت عندم
وفقــا تــم املاليــة القوائــم إعــداد أن باإليضاحــات
»وفقــا واملتوســطة الصغــرة املنشــآت ملعيــار
ــةللمنشــآت ــراملالي ــدادالتقاري ــدويلإلع ــارال للمعي
الصغــرةومتوســطةاحلجــم)كــاجيــبانيشــر
ــارالــدويلإلعــداد ــالللمعي ــرالتدقيــقإىلاالمتث تقري
ومتوســطة الصغــرة للمنشــآت املاليــة التقاريــر

احلجــم(
تظهــر املرفقــة املاليــة القوائــم إن مثــال:برأينــا،
بصــورةعادلــةمــنمجيــعالنواحــياجلوهريــةاملركــز
املــايلللركــةكــايف31كانــوناألولXX ٢0،
وأدائهــااملــايلوتدفقاهتــاالنقديــةللســنةاملنتهيــةيف
ذلــكالتاريــخوفقــًاللمعيــارالــدويلإلعــدادالتقاريــر

ــرةواملتوســطةاحلجــم ــةللمنشــآتالصغ املالي
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ماهيعملياتجتميعاملنشآت:
ــة ــة)أ(الرك ــكالرك ــامتتل ــاج:-عندم  1-االندم
الوقــت وبــذات )ب( الركــة اختفــاء ينتــج )ب(
أصــول نقــل وبالتــايل )أ( الركــة اســتمرارية
والتزامــاتالركــة)ب(إىلدفاتــروســجاتالركة

)أ(.
 ٢-االســتحواذ)االحتــاد(:-عندمــاتتحــدرشكــة
)أ(مــعالركــة)ب(حتــتمســمىجديــدليكــون
ــن ــيكاالركت ــايلســوفتنته ــة)ج(،وبالت الرك
)أوب(ويتــمنقــلأصوهلــاوالتزاماهتــاإىلدفاتــر

)ج(. الركــة
مــا بــراء )أ( الركــة تقــوم  3-الــراء:-عندمــا
نســبته٪50-٪100مــنصــايفأصــولالركــة)ب(
ــايلتكــونالركــة)أ(رشكــةقابضــةوالركــة وبالت
)ب(رشكــةتابعــةوكاالركتــنســوفتســتمران
مــن ســيطرة وبوجــود مســتقل بشــكل بأعاهلــا

الركــة)أ(عــىالركــة)ب(.

أيــنيقــعاالســتحواذالعكــييفعمليــاتجتميــع
املنشآت؟

االســتحواذالعكــيهــوأنتشــريرشكــةخاصــة
)متداولــة عامــة رشكــة بالســوق( متداولــة )غــر
بالســوق(بحيــثتكــونالركــةاخلاصــةاملســتحوذة
حجمهــاأكــربمــنحجــمالركــةالعامــةكجوهــر

مــايل.

وباملقابــلعــرفمعيــاراملحاســبةعمليــاتجتميــع
املنشــآت)اهليئــةالســعوديةللمحاســبنالقانونيــن(
ــةخاصــةمــنحــاالت االســتحواذالعكــي»هــيحال
تعيــناملنشــأةالتــيتصــدر فيهــا يتــم االســتحواذ
أوراقــًاماليــةلتنفيــذعمليــةجتميعاملنشــآت)املنشــأة
املشــريةمــنالناحيــةالقانونيــة(عىأهناهياملنشــأة
وتعيــن املحاســبية، لألغــراض عليهــا املســتحوذ
تــمرشاءحصــصحقــوقامللكيــة التــي املنشــأة
فيهــا)املنشــأةاملشــراةمــنالناحيــةالقانونيــة(عــى
أهنــاهــياملنشــأةاملســتحوذةلألغــراضاملحاســبية
اســتنادًاإىلجوهــرعمليــةجتميــعاملنشــآت»فعــى
ســبيلاملثــالقــدترغــبمنشــأةخاصــة)غــرمســجلة
بســوقاألوراقاملاليــة(يفأنتصبــحمنشــأةعامــةمــن
دونأنتســجلنفســهايفســوقاألوراقاملاليةفتقوم
إدارةاملنشــأةاخلاصــةبرتيبــاتمــعمنشــأةعامــة
)مســجلةبســوقاألوراقاملالية(بحيثتقوماملنشــأة
العامــةبإصــدارحصــصملكيــةلــراءحصــصملكيــة
املنشــأة تعــد احلالــة هــذه املنشــأةاخلاصــةويف
العامــة)املصــدرةلــألوراقاملاليــة(منشــأةمســتحوذة
نظامــًاألهنــااملصــدرةحلصــصحقــوقامللكيــةيف
ــا ــأةمســتحوذعليه ــأةاخلاصــةمنش ــداملنش حــنتع
نظامــًاألنــهتــمرشاءحصــصامللكيــةفيهــاومــعذلــك
يتــميفمثــلهــذهاحلالــةاعتبــاراملنشــأةالعامــةمنشــأة
منشــأة املنشــأةاخلاصــة واعتبــار عليهــا مســتحوذ
مســتحوذةلألغــراضاملحاســبيةاســتنادًاإىلجوهــر

االســتحواذالعكــيفرصــةكبــرةللــركات)اخلاصــة(للدخوليفســوقالتداول
املــايلمــنخــالجتــاوزمجيــعاإلجــراءاتالقانونيــةاملعقــدةالتيتنطــويعليها
عمليــةاالكتتــابالعامــةوالتــييتــمبموجبهــااســتغالالســوقاملــايليفالوقــت

املناســبوبأقــلمســتوىخماطــر.

حـــاالت مــن خاصــة كحالــة العكــي هواالستـحـــواذ مــا
املنـــشآت؟ جتميـــع عمليــات

د.طـارقالرصايرة
عضوجملساإلدارة
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هــذااالســتحواذمــنخــالمنــحكلرشكــةأســهم
النســبية القيمــة يفالركــةاجلديــدةعــىأســاس
يكــون أن يمكــن وكذلــك مــنالركتــن، لــكل
االندمــاجاحلقيقــيبــنرشكتــنذاتحجــممتكافــئ
ــوأن ــًا،ولكــناالســتحواذالعكــيه ــل(تقريب )متاث
)عامــة( رشكــة عــى )خاصــة( رشكــة تســتحوذ
ويســمىاســتحواذًاغــرمتكافــئ)غــرمتاثــل(ولكــن
ــلألن ــةاالســتحواذرغــمعــدمالتاث ــمإمتــامعملي ت
اجلوهــراملــايلللركــةاخلاصــةأكــربمــناجلوهــر
املــايلللركــةالعامــةوبالتــايليصبــحاســتحواذًا
معاكســًامــنخــالســيطرةالركــة)اخلاصــة(عــى

الركــة)العامــة(.

ماهيمزاياوعيوباالستحواذالعكي؟
متىيتماستخداماالستحواذالعكي؟

املســجلة غــر )اخلاصــة( الركــة تريــد عندمــا
بالســوقاملــايلبالدخــوللســوقالتــداولاملــايل
ــدةبواســطة دونأنتقــومبإنشــاءرشكــة)عامــة(جدي
االكتتــابالعــاموالتــيحتتــاجإىلكلفــةعاليــةووقــت
طويــلوصعوبــةاحلصــولعــىاملوافقــاتاملتعلقــة
بالراخيــصوإىلزيــادةاملخاطــربشــكلعــام،وعــدم
اســتغالالســوقيفالوقــتاملناســبألنالركــة
)العامــة(اجلديــدةحتتــاجإىلوقــتطويــلإلنشــائها.
لاســتحواذ وســلبيات عيــوب يوجــد وباملقابــل
العكــيوهــيأنجهــدالركــة)اخلاصــة(يكــون
منصبــًاعــىالركيــزباحتياجــاتالعمــلدونبــذل
ــة ــماملالي ــعالقوائ ــىواق ــزع ــةبالركي ــةالكافي العناي
للركــة)العامــة(وبالتــايلوجــودفرصــةللتاعبيف
القوائــماملاليــةللحصــولعــىقيمــةمميــزةللركــة،
كــايمكــنللركــة)العامــة(اســتغالهــذهالفرصــة
كوهنــامتعثــرة،كــاوأنجهــدالركةبعداالســتحواذ
املتطلبــات حتقيــق يف ينصــب ســوف العكــي
االنشــغالعــن وبالتــايل العامــة للركــة القانونيــة
تطويــرونموالركــة،وبشــكلعــاماالكتتــابالعــام

عمليــةجتميــعاملنشــآت،وتــريعــىاملنشــأة
مبــادئ كافــة املحاســبية لألغــراض املســتحوذة
اإلثبــاتوالقيــاسالــواردةيفهــذااملعيــاربــافيهــا

ــاتالشــهرة«. ــاتإثب متطلب
بســوق مثــًا:-الركــة)أ(رشكــةعامــةمســجلة
ــار،والركــة)ب( ــوندين ــةقيمتهــاملي األوراقاملالي
ــة رشكــةخاصــةوغــرمســجلةبســوقاألوراقاملالي
ــة)ب( ــبالرك ــارًا،ترغ ــندين ــعةماي ــاتس وقيمته
بالدخــولإىلالســوقاملاليــةدوناحلصــولعــى
تراخيــصودونتلبيــةاملتطلبــاتالقانونيــة،لذلــك
مــع اتفــاقأويلالســتحواذعكــي بتوقيــع قامــت
الركــة)أ(لغايــاتالدخــولإىلالســوقاملاليــةمــن
ــداحلصــول ــةوبع ــتالنتيج ــة)أ(وكان خــالالرك
مــال بــرأس )أ( عــىاملوافقــات،وجــودالركــة
ــنمســامهي ــةب ــاراموزع ــندين ــدارهعــرةماي مق
ــار ــوندين ــاروتســعةملي ــوندين الركــة)أ(بقيمــةملي

ملســامهيالركــة)ب(.
وبالتــايلفــإنالركــة)أ(تعتــربرشكــةمســتحوذة
وذلــكألن القانونيــة الصفــة للركــة)ب(حســب
الركــة)أ(هــيمــنقامــتباصــدارحصــصامللكيــة
تعتــرب )ب( الركــة فــإن وباملقابــل اجلديــدة
مســتحوذةعــىالركــة)أ(كجوهــرمــايلوذلــك
وتطبيقــًا )أ(، الركــة عــى املســيطرة هــي ألهنــا
ــة ــيالرك ــة)ب(ه ــإنالرك ــبيف ــاراملحاس للمعي
القابضــةلذلــكســوفيتــمإثبــاتاســتثارهابالكلفــة
يفحــنالركــة)أ(هــيالركــةالتابعــةلذلكســوف

يتــمإثبــاتاســتثارهابالقيمــةالعادلــة.

االســتــحـــواذ هذا تســـمـيـة تم ملــاذا
باالســتــحـــواذالـعـــكــــــي؟   

إناالندمــاجاحلقيقــييعنــيأنيتــمدمــجرشكتــن
مســتقلتنعــنبعضهــاالبعــضيفرشكــةواحــدة
ــنخــالاســتحواذهاعــى ــتم ــيتكون ــدةوالت جدي
صــايفأصــولالركتــناملندجمــةويتــمترمجــة
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ــةوتعدياهتــا. ــمنشــاطاألوراقاملالي املــالوتنظي
ــة ــتثارباللغ ــاراالس ــةمستش ــوندراس وجيــبأنتك
العربيــة،وأنيقــومباطــاعاملســامهنعــىتفاصيــل
ــم ــرتقوي ــناالستشــارةتقري ــذهاالستشــارة،وتتضم ه
األصــولللــركاتالداخلــةيفعمليــةاالســتحواذ
ــل ــنقب ــهم ــنشــخصمرخــصل العكــيصــادرةع
اهليئــةملارســةنشــاطتقويــماألصــولمســتقلومــن

ــح. غــرأصحــاباملصال
 4-تقــدمالركــةاملدرجــةاملســتنداتاملبينــةأدنــاه
للهيئــةخــالفــرةأقصاهــامخســةوأربعــونيومــًامــن
اإلفصــاحعــنموافقــةجملــساإلدارةعــىعمليــة
ــة ــكللحصــولعــىموافق االســتحواذالعكــي،وذل
تنفيــذعمليــةاالســتحواذ بالبــدءبإجــراءات اهليئــة

ــي: العكــيوه
عمليــة لتنفيــذ اتباعهــا املزمــع العمــل خطــة -

العكــي. االســتحواذ
االســتثار، مستشــار عــن الصــادرة االستشــارة -
ــة ــماألصــولللــركاتالداخل ــرتقيي ــةبتقري مصحوب

العكــي. االســتحواذ يفعمليــة
-قــرارجملــسإدارةالركــةاملدرجــةباملوافقــة

عــىعمليــةاالســتحواذالعكــي.
-عقــدالركــةاملدرجــةوالركــةحمــلالعــرض

وأيمســتنداتأخــرىمماثلــة.
لتخــارج بدائــل لتقديــم اإلدارة جملــس خطــة -
ــةاالســتحواذالعكــي. ــذعملي ــلتنفي املســامهنقب
بخطــة املدرجــة الركــة بالتــزام وتعهــد إقــرار -

املســامهن. لتخــارج البدائــل تقديــم
-أيمعلوماتأخرىتطلبهااهليئة.

البــدء عــى باملوافقــة قرارهــا اهليئــة تصــدر  5-
مــن العكــي االســتحواذ عمليــة تنفيــذ بإجــراءات
أيــام عــرة أقصاهــا مــدة خــال وذلــك عدمــه،
عمــلمــنتاريــخاســتكالاملســتنداتوالبيانــات
واملعلومــاتالازمــةللبــتيفالطلــباملشــارإليــه

أعــاه.

يكــونأكثــرربحــًاوذلــكألناالكتتــاباألويليكــون
مبالغــًافيــهوبالتــايلزيــادةيفتقييــمالركــةيفحــن
ــرغــرموجــوديفاالســتحواذالعكــي. ــذااألم أنه
االســتحواذ عمليــات تنفيــذ إجــراءات هــي مــا

لعكــي؟ ا
ختتلــفإجــراءاتتنفيــذعمليــاتاالســتحواذالعكي
مــندولــةألخــرىمــنحيــثالتفصيــاتواألولويــات
العمليــات هــذه تنفيــذ يف املتبعــة باإلجــراءات
وذلــكألنالقوانــنيفتلــكالــدولختتلــفعــن
بعضهــاالبعــض،فمثــًاأصــدرتهيئــةأســواقاملــال
الكويتيــةقــرارًابتعديــلالكتــابالتاســع)االندمــاج
ــم7  ــونرق ــةللقان ــنالائحــةالتنفيذي واالســتحواذ(م
لســنة٢010بشــأنإنشــاءهيئــةأســواقاملــالوتنظيــم
نشــاطاألوراقاملاليــةوتعدياهتــامــنخــالإضافــة
امللحــقرقــم8بعنــوان»إجــراءاتتنفيــذعمليــات

ــي«. ــتحواذالعك االس
ونصــتإجــراءاتتنفيــذعمليــاتاالســتحواذالعكي

عــىمــايــيل:
بــأي اهليئــة بإخطــار املدرجــة الركــة تقــوم  1-
ــدة ــببإصــدارأســهمجدي اتفــاقأويلبشــأنأيترتي
مــنرأســاهلاوعرضهــاعــىمســامهيرشكــةغــر
ــلاألســهم ــثمتث مدرجــةعوضــًاعــنأســهمهمبحي
اجلديــدةأكثــرمــن50٪مــناألســهماملصــدرةيف
االســتحواذ عمليــة تنفيــذ بعــد املدرجــة الركــة
العكــي،وذلــكقبــلاإلفصــاحعنــهيفالبورصــة.
 ٢-تفصــحالركــةاملدرجــةيفالبورصــةعــنموافقة

جملــساإلدارةعــىعمليةاالســتحواذالعكي.
 3-جيــبعــىالركــةاملدرجــةاحلصــولعــى
استشــارةمســتقلةبشــأنالعــرضمــنمستشــاراســتثار
ــه ــحومرخــصل مســتقلومــنغــرأصحــاباملصال
ــكاماملــادة)3-1  ــًاألح ــدوفق ــة،تع ــلاهليئ ــنقب م
ــاب ــنالكت ــث)االســتحواذ(م ــنالفصــلالثال -5(م
التاســع)االندمــاجواالســتحواذ(مــنالائحــةالتنفيذية
للقانــونرقــم7لســنة٢010بشــأنإنشــاءهيئــةأســواق
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الــروطاألساســية بنــر تقــومالركــةاملدرجــة
للبورصــة االلكــروين املوقــع يف لاكتتــاب
وصحيفتــنيوميتــنعــىاألقــل،مــعنــرنــرة
االكتتــابونمــوذجاالكتتــابيفاملوقــعااللكــروين

املدرجــة. للركــة
 1٢-تفصــحالركــةاملدرجــةللبورصــةواهليئــةعــن
نتائــجعمليــةاالكتتــاب،ومــاإنحتققــتالــروط
الــواردةيفاملــادة)3-10-1(مــنالفصــلالثالــث
ــم7  ــونرق ــةللقان ــنالائحــةالتنفيذي )االســتحواذ(م
لســنة٢010،بشــأنإنشــاءهيئــةأســواقاملــالوتنظيم
نشــاطاألوراقاملاليــةوتعدياهتــامــنعدمــهوذلــك
ــايلللموعــداملحــدد ــومالعمــلالت ــااليتجــاوزي ب

النتهــاءفــرةاالكتتــاب.
العكــي االســتحواذ  13-يفحــالحتقــقرشوط
الــوارديفاملــادة)3-10-1(املشــارإليهــاتبــارش
إجــراءاتختــارجاملســامهن الركــةاملدرجــة
اإلدارة جملــس »خطــة يف النحواملذكــور عــى
ــال ــكخ ــامهن«وذل ــارجاملس ــللتخ ــمبدائ لتقدي
فــرةالتزيــدعــن30يومــًامــناإلفصــاحعنــدانتهــاء

فــرةاالكتتــاب.
 14-بعــداالنتهــاءمــنإجــراءاتختــارجاملســامهن
ــة ــةاملســتنداتاملبين ترســلالركــةاملدرجــةللهيئ
أدنــاهوذلــكللحصــولعــىموافقتهــابشــأنامتــام

ــةاالســتحواذالعكــي: عملي
-املســتنداتالتــيتفيــدتفعيــل»خطةجملــساإلدارة

لتقديــمبدائــللتخارجاملســامهن«.
-كشــفبمســامهيالركــةاملدرجــةصــادرعــن

وكالــةاملقاصــة.
املدرجــة غــر الركــة بمســامهي كشــف -

االكتتــاب. عمليــة يف املشــاركن
-أيمعلوماتأخرىتطلبهااهليئة.

عمليــة إمتــام عــى اهليئــة موافقــة حــال  15-يف
االســتحواذالعكــييتــمختصيــصأســهمالزيــادة
ــن، ــحاملكتتب ــالالركــةاملدرجــةلصال يفرأسم

 6-إذاوافقــتاهليئــةعــىالبــدءبإجــراءاتتنفيــذ
عمليــةاالســتحواذالعكــي،فإنــهجيــبعــىالركــة
ــةيفالبورصــة، ــراراهليئ ــنق ــةأنتفصــحع املدرج
كلاملســتندات بإتاحــة املدرجــة الركــة وتقــوم
ــراءات ــذهاإلج ــنه ــم4م ــوةرق ــددةيفاخلط املح
الطــاعمســامهيهاوذلــكمــنتاريــخإخطارهــابقــرار
اهليئــةباملوافقــةعــىالبــدءبإجــراءاتتنفيــذعمليــة
االســتحواذالعكــيوحتــىاالنتهــاءمــنتنفيــذالعملية

ــهمســبقًا. يفموقــعحمــددمعلــنعن
رأيــه املدرجــة الركــة إدارة جملــس يرفــع  7-
وتوصيتــهبشــأنالعــرضلــكلمــناهليئــةومســامهي
الركــة،وذلــكخــالفــرةالتزيــدعــىســبعةأيــام
عمــلمــنتاريــخإخطــاراهليئــةالركــةاملدرجــة
عمليــة تنفيــذ بإجــراءات البــدء عــى باملوافقــة
االســتحواذالعكــي.وجيــبأنتنــرتوصيــةجملس
إدارةالركــةاملدرجــةبشــأناالســتحواذالعكــييف
ــة. ــةاملدرج ــروينللرك ــعااللك البورصــةواملوق
 8-تتقــدمالركــةاملدرجــةبطلــباملوافقــةمــن
اجلهــاتالرقابيــةاملختصــةعــىعقــدمجعيــةعامــة
غــرعاديــة،تتضمــنتوصيــةجملــساإلدارةبزيــادة
رأسمــالالركــةوختصيــصالزيــادةملســامهي
الركــةغــراملدرجــةالراغبــنيفاملشــاركةيف

عمليــةاالســتحواذالعكــي.
 9-تدعوالركــةاملدرجــةمســامهيهاإىلمجعيــة
عامــةغــرعاديــةبعــدحصوهلــاعــىموافقــةاجلهــات
ــًا ــريوم ــةع ــدمخس ــكبع ــةاملختصــة،وذل الرقابي
ــى ــةع ــةاهليئ ــخصــدورموافق ــنتاري ــلم ــىاألق ع
ــةاالســتحواذالعكــي. ــذعملي ــدءبإجــراءاتتنفي الب
 10-جيــبعــىالركــةاملدرجــةإعــدادنــرة
اكتتــابوفقــًاألحــكامالقانــونرقــم7لســنة٢010 
نشــاط وتنظيــم املــال أســواق هيئــة إنشــاء بشــأن
التنفيذيــةوتعدياهتــا، والئحتــه املاليــة األوراق

عليهــا. للمصادقــة للهيئــة وتقديمهــا
ــاب، ــرةاالكتت ــةعــىن ــةاهليئ  11-يفحــالموافق
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ــة مــنمســامهيالركــةغــراملدرجــة،وتقــوموكال
املقاصــةبتســويةالعمليــةمــنخــالنقــلملكيةأســهم
الركــةغــراملدرجــةلصالــحالركــةاملدرجــة،
ــة ــةاملدرج ــدةيفالرك ــهمجدي ــلإصــدارأس مقاب
لصالــحمســامهيالركــةغــراملدرجــةاملكتتبــن،
ــة ــخموافق ــنتاري ــلم ــامعم ــكخــالمخســةأي وذل
ــةاالســتحواذالعكــيكحــد ــةعــىإمتــامعملي اهليئ

أقــى.
العكــي االســتحواذ  16-يفحــالحتقــقرشوط
ووجــودأســهمغــرمكتتــبهبــامــنمســامهيالركة
غــراملدرجــةيتعــنعــىالركــةاملدرجــةاختــاذ
اإلجــراءاتالازمــةلتخفيــضرأسماهلــابقيمــةتلــك
األســهموذلــكبعــداحلصــولعــىموافقــةاجلهــات

الرقابيــةاملعنيــة.
 17-تعلــنالركــةاملدرجــةعــناالنتهــاءمــنتنفيــذ
عمليــةاالســتحواذالعكيبالنســبةالفعليــةيفاملوقع
التــداول بالبورصــةورشيــط اخلــاص اإللكــروين
باإلضافــةإىلالنــرعــىاملوقــعااللكــروينللهيئة.
أســواق هيئــة مفــويض جملــس قــرار  18-يصــدر

املدرجــة الركــة أســهم إدراج بإلغــاء املــال
الفصــل مــن وفقــًاألحــكاماملــادة)3-10-3(
)االندمــاج التاســع للكتــاب )االســتحواذ الثالــث
واالســتحواذ(،مــنالائحــةالتنفيذيــةللقانــونرقــم7 
لســنة٢010بشــأنإنشــاءهيئــةأســواقاملــالوتنظيــم

وتعدياهتــا. املاليــة األوراق نشــاط
كبــرة فرصــة العكــي االســتحواذ يعتــرب وأخــرًا
التــداول ســوق يف للدخــول اخلاصــة للــركات
املــايلمــنخالجتــاوزمجيــعاإلجــراءاتالقانونية
املعقــدةالتــيتنطــويعليهــاعمليــةاالكتتــابالعامــة
ولكــوناالســتحواذالعكــيبديــلفعــاليفتوفــر
الكلفــةوتوفــرالوقــتواســتغالالســوقيفالوقــت
املناســبوكذلــكختفيــضاملخاطــربشــكلعــام،
وبالنظــرإىلاالســتحواذالعكــيوإمكانيــاتاإلســاءة
يفاســتخدامه،فإنــهمــنالــروريأنيكــونلــدى
الســلطاتالرســميةأطــرعمــلمناســبةواجــراءات
مــال رأس خســارة إىل يــؤدي ال أنــه مــن للتأكــد
ــدة ــججي ــؤديإىلنتائ ــنأني ــهيمك ــتثمرينوأن املس
ــح. ــابشــكلصحي ــلمعه ــمالتعام يفاملســتقبلإذات
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من حماسبية قواعد وضع يف املتزايد االهتام بدأ
قبلاهليئاتاملهنيةمنذبدايةالنصفالثاينمنالقرن
علمية مشركة قواعد هناك يكن مل حيث املايض
املحاسبة، مهنة مماريس قبل من تطبيقها جيري
تضع الصناعية الدول من كل يف كلهيئة وكانت
القواعداملحاسبيةاخلاصةهباوالتيترىأهناتتاءم

معمفاهيمهااملحاسبية . 
املتعارف املحاسبية القواعد اصطاح بقي وقد
عليهاكتعبرفنيعنداملحاسبنومدققياحلسابات
مفهومايشملكلماهومتفقعليهيفعلماملحاسبة
لواختلفت حتى واملؤسسات الركات من ومقبول

يفمعاجلةنفساملوضوع . 
أوإرشادات ناذج بأهنا املعاير تعريف ويمكن
العمليةيف املارسة وترشيد توجيه إىل تؤدي عامة
وبذلك احلسابات، أومراجعة والتدقيق املحاسبة
صفة هلا فاملعاير اإلجراءات عن املعاير ختتلف
اإلرشادالعامأوالتوجيهبيناتتناولاإلجراءاتالصيغة

التنفيذيةهلذهاملعايرعىحاالتتطبيقيةمعينة . 
جعلت والتدقيق املحاسبة معاير أمهية وإن
هتتم العامل دول من كثر يف املهنية املنظات
املنظات هذه أهم من ولعل معايرها، بوضع
يف القانونين املحاسبن جممع املجال هذا يف
بادرإىل الذي AICPA    األمريكية املتحدة الواليات
تمتشكيل  للتدقيقمنذعام1939كا وضعمعاير

املالية  FASB  يف ملعايراملحاسبة أوجملس هيئة
كتطوير 1973 عام منذ األمريكية املتحدة الواليات
   GAAPعمومًا املحاسبيةاملقبولة املبادئ لصيغة

 التيبدأالعملهبامنذعام193٢  . 
الدويل املستوى عى معاير وضع حماوالت أما
فقدبدأتمعبداياتالقرناحلايلعندماأدىالتطور
الدولية الركات ظهور وكذلك الكبر االقتصادي
إىلرضورة أدى الثانية العاملية احلرب بعد الكبرة
العمليات قياس عليها يستند دولية معاير وجود
واألحداثاملالية،األمرالذيدعاكلمناملنظات
وجهات تقريب إىل املختلفة الدول املحاسبيةيف

النظروذلكبإصدارمعايرحتكممهنةاملحاسبة . 
رقم الدخل قانونرضيبة الزم فقد أخرى ناحية ومن
املادة وفق املكلفن وتعدياته لسنة٢014 34
٢3/أمنالقانونوالتينصتعى»أنيلتزماملكلف
املالية والقوائم  واملستندات السجات بتنظيم
الازمةلتحديدمقدارالريبةاملستحقةعليهرشيطة
ومدققة الدولية املحاسبة معاير وفق معدة تكون أن
حيث قانوين.....الخ« حماسب من ومصادقعليها
عدة   الدويل )IASB( أصدرجملس   معاير   املحاسبة
 تعديات   عى   املعايرالدولية   إلعدادالتقاريراملالية،

 IFRS15 ومنهااملعيارالدويلللتقاريراملالية
»اإليراداتمنالعقودمعالعماء«»وهذااملعيارألغى
كانت الدوليةالتي املعاير من اثنن أسايس بشكل

رشكات إليــرادات املحاســبية املعاجلــة
ومكاتــبتدقيــقاحلســاباتوفقــًاملعيــار
  IFRs  15 رقــم املاليــة التقاريــر إعــداد
وآليــةالتحاســبالريبــيوفقــًاللقوانــن

الناظمــة والتريعــات اهيابحسامالدينخليل
حماسبقانوين

د.حسامالدينأمحدخليل
حماسبقانوين
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عى باملوافقة يصدقوا ان التعاقدجيب أطراف 1-
العقدوأنيلتزموابأداءالتزاماهتمالواردةيفالعقد.

من طرف كل حقوق حتدد أن تستطيع الركة  ٢-
االطرافبخصوصالبضائعواخلدماتاملحولة.

اخلاصة الدفع رشوط حتدد أن جيب الركة  3-
بالبضائعواخلدماتاملحولة.

عقد أنه عى يصنف أن جوهرهجيب العقديف  4-
جتاري.

عى الركة حتصل أن املحتمل من يكون أن  5-
البضائع لتبادل كمقابل للتعاقد املادي املقابل

واخلدماتالتيستحولإىلالعميل.

ومناألمثلةعليهايفظلعنوانمقالناماييل:
 1(كتابالتكليفبنمكتبالتدقيقوعميلالتدقيق

لتدقيقبياناتماليةللعام...!
 ٢(عقداستشاراترضيبةدخلو/أومبيعاتمععميل

معن)فردو/أورشكةو/أوجمموعةرشكات(.
 3(عقدبنمكتبالتدقيقوعميلمعن)تدقيقحالة
و/أوتدقيقتطبيق خاصة قائمة و/أومراجعة خاصة

معيارمعنو/أوعملخاصحسبرغبةالعميل(

اوااللتزامات التعهدات حتديد الثانية املرحلة
الواجبأدائهابموجبالعقد:-

خاصة أوخدمات سلع لنقل تعاقدية وعود وهي
بالعماء . 

ويفهذهاخلطوةيفسبيلاالعرافباإليرادوبشكل
عامفإنالتزاماتاالداءيمكناعتبارهاعىأهناوحدة
إلعداد الدويل املعيار تطبيق منها الغرض حماسبة
التقاريراملالية    IFRS15  ويفسبيلذلكجيبعلينا
تعريف إىل سيقودنا مهم مصطلح بتعريف نقوم ان
الوعود هومصطلح املصطلح وهذا االداء التزامات
العقودقدتكونرصحية أو  Promises   والوعوديف
وقدتكونضمنية،وهذهالوعودهيالتيختلقتوقعًا
بالبضائع أوالعماء العميل بتزويد الركةستقوم بأن

الدويل املعيار ومها للمعاير  فقريًا عمودًا تشكل
رقم11بعنوان"عقوداإلنشاء"واملعيارالدويلرقم

18بعنوان"اإليراد". 
   IFRS15 املالية للتقارير الدويل املعيار وحيدد
املبادئالتيتطبقهااملنشأةعنداإلباغعنمعلومات
والتدفقات واإليرادات وتوقيت وقيمة طبيعة حول
النقديةاملشكوكبتحصيلهامنالعقدمعالعميل،فعند
تقر املالية IFRS15 ، للتقارير الدويل تطبيقاملعيار
أواخلدمات السلع حتويل لتبن باإليرادات املنشأة
املتفقعليهامعالعميلبمبلغيعكستوقعاتالركة
مقابلتلكالسلعأواخلدمات ،حيثاليقترصاملعيار
عىمهنةأوحرفةاوعملمعنوإناينطبقعىمجيع
مجيع وعى الربح لتحقيق هتدف التي املنشآت

العقودمنالعماءباالستثناءاتالتالية:
●عقوداالجيار.
●عقودالتأمن.

●االدواتاملالية.
النقديةبناملنشآتيفنفسنشاط التبادالتغر ●

االعال.
إلعداد الدويل املعيار بموجب االيرادات وإلثبات
تتبعاملنشأة أن  IFRS15 ،جيب التقاريراملاليةرقم

املراحلاخلمسالتالية : 

مع )أوالعقود( العقد حتديد األوىل املرحلة
العميل:-

العقدهواتفاقو/أوتوافقإرادتنأوأكثرعىإحداث
أثرقانوين،سواءكانهذااألثرهوإنشاءالتزامأونقله

أوتعديلهأوإهنائه . 
أثر إحداث عى إرادتن هوتوافق كذلك، والعقد
إنشاء إرادتنعى أوبعبارةأخرى،هوتوافق قانوين،

رابطةقانونيةأوتعديلهاأوإهنائها.
العقود عن الناجتة االيرادات نعالج ان يمكننا وحتى
التقارير إلعداد الدويل املعيار يف ورد ملا طبقًا

املالية  IFRS15 جيبانتتوفرالروطالتالية:
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ذلك ومثال متشاهبة مراحل عى الزمن من فرة
خدماتمراجعةرضيبةالدخلواملبيعاتو/أوخدمة
تعبئةإقراراترضيبةاملبيعاتاخلاصةوالعامةحيث
أنهذهالبضائعواخلدماتتعدالتزامًاالداءواحدإذا

كانهلانفساناطالتوريدللعماء   
معينة اوخدمة بضاعة بند تسمى أن من نتمكن وحتى
عىإنهبندبضاعةاوخدمةمستقلةفإنهجيبانتتوفر

بعضالروطوهي : 
 1-   جيبانيكونالبضاعةاواخلدمةمستقلةبذاهتا    . 

 ٢-بندالبضاعةأواخلدمةمستقليفسياقالتعاقد  . 
الدويلألعداد الثانيةوفقاملعيار ملعاجلةاملرحلة

التقاريراملالية   IFRS15   جيبحتديدماييل:
 1(حتديدقيمةالصفقةوهواملبلغالذيتتوقعاملنشأة
أواخلدماتاملتفق السلع نقل مقابل عليه احلصول
يف املتفق املقابل تضمن وإذا العميل إىل عليها
متغًرا،فيجبعىاملنشأةتقديراملبلغ مبلًغا العقد
السلع نقل مقابل عليه تتوقعاحلصول الذي املقابل

أواخلدماتاملتفقعليهاإىلالعميل . 
 ٢(ختصيصقيمةالعمليةلكلالتزامبناًءعىأسعار
واردةيف أوخدمة سلعة لكل املستقلة النسبية البيع

العقد . 
 3(اإلقرارباإليراداتعندمايتمالوفاءبااللتزامبالعقد
إىلعميل، عليها متفق أوخدمة نقلسلعة عنطريق
)عادًة معن وقت يف األداء بالتزام الوفاء يتم وقد
أوبمرورالوقت العميل( إىل البضائع بنقل للوعود
وبالنسبة العميل( إىل اخلدمات بنقل للوعود )عادًة
الوقت،ستختار بمرور يستوىف الذي باألداء لالتزام
الذي اإليرادات مقدار لتحديد مناسًبا مقياًسا املنشأة

جيباإلقراربهعندالوفاءبالتزاماألداء . 
يف أداء كالتزام اعتباره يمكن الوعد فإن سبق، مما
بندبضاعةأوخدمةمستقلأوحزمةبضائع حالةكونه
من جمموعة عن عبارة )احلزمة مستقلة وخدمات
اوغر التيقدتكونمستقلة البضائعواخلدمات بنود

مستقلة(

التجارية االعال ممارسات سياق يف واخلدمات
املعتادةوبناًءعىالسياساتاملتبعةأوقدتكونعى
فإنعملية اساسرشوطأوحمدداتمعينة،ومنهنا
أمر بالركة اخلاصة واملارسات السياسات فهم
عى األمثلة ومن دقيق، بشكل الوعود لتحديد مهم

الوعود:
البضائع بيع أواعادة املصنعة البضائع  1-   حتويل

املشراة
لتحويل االخرى باألطراف اخلاصة الرتيبات  ٢-

البضائعواخلدمات
 3-   االستعدادإلمدادالبضائعواخلدماتيفاملستقبل

 4-   بناءأوتصميمأوتصنيعأصلبالنيابةعنعميل
امللموسة غر االصول استخدام يف احلق  5-   منح

مثلحقوقامللكيةالفكرية   
 6-   أداءبعضاملهاماملتفقعليهامسبقًا

    IFRS15 وطبقًاللمعيارالدويلألعدادالتقاريراملالية
البضائع بتحديد تقوم أن الركة عى جيب فإنه  
تعترب أن وجيب العقد يف هبا املوعود واخلدمات

كإلتزامأداءكلوعدمنالوعودبتحويل   
أوخدمات بضائع أوحزمة اوخدمةمستقلة أ(   بضاعة

مستقلة
ب(جمموعةالبضائعواخلدماتاملستقلةذاتتتابع
متشاهبة جوهرها تعتربيف التي التوريد يف تسلسيل
التحويل أناط من واحد اواسلوب نمط تتخذ والتي

للعماء
وبناءعىماسبقفإنكلبضاعةأوخدمةمستقلةيف
العقدتعديفحدذاهتاالتزامأداءعىعكسذلكفإن
عى اعتبارها يمكن مستقلة غر أوخدمة بضاعة كل
أهنابنديفحزمةأوتوليفةبضائعوخدماتغرمستقلة
وبناًءعليهفإنهيمكناعتبارحزمةالبضائعواخلدمات
التيحتتويعىبنودغرمستقلةعىأهناالتزامأداء

مفردأووحيد.
الركة فيها تقوم التي احلاالت بعض ايضًا  هناك
خال متتابع بشكل مستقلة أوخدمات بضائع بتوريد
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حالةتعددالتزاماتاداءالعقدأوحتىيفحالةأنالعقد
حيتويعىالتزامأداءمنفردوحيد

املرحلةالثالثةحتديدسعرالعملية:- 
سعراملعاملةعبارةعنتلكالقيمةالتييتمختصيصها
عىالتزاماتاألداءالتيتمحتديدهايفالعقدوبناًء
اإليراد قيمة عن يعرب املعاملة سعر فإن ذلك عى
بإلتزامات الوفاء يتم عندما هبا االعراف سيتم التي
يتم ان جيب املعاملة سعر حتديد وعند االداء  ،
خصمتلكالقيمالتيحتصلنيابةعنجهاتخارجية
سعر فإن اخرى ناحية ومن املبيعات، مثلرضائب
العقدعى مثًاأنحيتوي املعاملةقديكونمبارشًا
واخلدمات البضائع من ثابت لعدد معن قيمةمقابل
يكون وقد نسبيًا، قصر وقت توريدهايف سيتم التي
سعراملعاملةمعقدًاعندماتكونهناكبعضاحلاالت

التيتتعلقبـ   
 1-عندمايكوناملقابلمتغر

 ٢-   عندمايكوناملقابلغرنقدي
 3-   عندمايكونهناكعنارصمتويلمهمة

 4-عندمايكونهناكمقابلمستحقللعميل   

بنود العمليةعى الرابعةختصيصسعر املرحلة
ومكوناتالعقد:-

لقدذكرناسابقًاأنالتزاماتاألداءيمكناعتبارهاعى
يمكننا فإنه سبق ملا واستكاالً وحدةحماسبة، أهنا
تعدوكوهنا ال األداءبأهنا التزامات تعريف استكال
منهاختصيصسعراملعاملة الغرض وحدةحماسبة

عليها    . 
سعراملعاملةالذيسيتمختصيصهعىالتزاماألداء
   Stand-aloneأو بذاته، القائم البيع سعر به يقصد
selling price وسعرالبيعالقائمبذاتهيعرفعىأنه
ذلكالسعرالذييمكنأنتبيعبهالركةالبضاعةاو

اخلدمةبشكلمنفصلإىلالعميل   
بذاته القائم البيع سعر حتديد يمكن حاالت هناك

-الرطاألول:بندالبضاعةأواخلدمةمستقلبذاتهإذا
كانوليسعىسبيلاحلرص

بقيمة بالبيع بمفرده بالبند االنتفاع العميل يستطيع ●
اكربمنقيمةالتخريد.

●أويستطيعالعميلاالنتفاعبالبندبمفردهباالستهاك.
بطريقة بمفرده بالبند االحتفاظ العميل أويستطيع ●

يمكنأنتولدمنافع.
أومقرنًا بمفرده بالبند ينتفع أن العميل أويستطيع ●
معموارداخرىسواءكانتتلكاملواردمتوفرةيف

الركةأولدىالغرأوتمتوريدهامسبقًا.
●أوإذاكانالبنديباعبمفردهيفاألحوالالعادية    . 

يف مستقل أواخلدمة البضاعة بند الثاين: الرط -
سياقالتعاقد،إذاكانوليسعىسبيلاحلرص   

●البنداليعداحداملدخاتاملستخدمةيفتوريد
أوتركيبخمرجمعنحمدديفالعقد.

●أوالبنداليستخدميفتعديلأوتركيببنودبضائع
وخدماتاخرىحمددةيفالعقد.

كبر بشكل تابع يعترب ال طبيعته حيث من البند أو ●
واخلدمات البضائع ببنود كبر بشكل عاقة ذو أو

األخرىاملحددةيفالعقد.
الرطانالسابقانمهانمعًاحتىنستطيعاننقيمبند
التزام وبالتايل بندمستقل انه اواخلدمةعى البضاعة
اواخلدمةغر البضاعة بند أن اداءويفحالةحتديد
البضاعة البندمن هذا ان عى دليل ذلك فإن مستقل
البضائع من حزمة أو توليفة من هوجزء اخلدمة او
واخلدماتغراملستقلةستكونفيابينهاحزمةبنود
اهنا عى ذلك بعد اعتبارها يمكن وخدمات بضائع

التزاماداءمنفرداووحيد.
أنه وهي القاعدة: هذه نضع أن جيب هنائي بشكل
فإنه مستقل غر اخلدمة او البضاعة بند أن طاملا
من البند هذا وتوليف خلط يف الركة ستستمر
اخرى بضائع مع املستقل غر اخلدمة او البضاعة
عى اعتبارها حزمة  Bundle  يمكن يتمتكوين حتى
يف العقد أداء التزامات ضمن منفرد أداء التزام أهنا
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 4(   انتقالاملخاطرواملنافعاخلاصةبامللكيةللعميل
 5(   قبولاألصل

وهناأشارقانونالريبةالعامةعىاملبيعاترقم)6(
لسنة1994وتعدياتهواألنظمةوالتعلياتاملعمول

هباوفقاملادةرقم)9/أ+ب(عى
»أ-تستحقالريبةالعامةواخلاصةعىبيعالسلعة

عندوقوعأيمناحلاالتالتاليةاهيااسبق:
الفاتورة تاريخ اعتاد وللمدير السلعة تسليم 1.
هذه كانت اذا الريبة استحقاق لغايات الريبية
الفاتورةتصدربشكلدورياويفهنايةمدةمعينةبعد

تاريخالتسليم٢.اصدارفاتورةرضيبية.
٢.تسليمقيمةالسلعةكليًااوجزئيًااوتسليمدفعةمنها
وفقا القيمة تسليم طرق ذلكمن اوبغر االجل يف

لروطالدفعاملتفقعليها.
وقوعأي عند بيعاخلدمة الريبةعى تستحق ب-

مناحلالتنالتاليتناهيااسبق.
1-اصدارفاتورةرضيبية.

٢-تسليمبدلاخلدمةكليًااوجزئيًا.«وهذامنناحية
تطبيققانونالريبةالعامةعىاملبيعاتأمايفحال
رضيبة قانون فقدنص الدخل رضيبة قانون تطبيق
الدخلرقم34لسنة٢014وتعدياتهوفقاملادةرقم

)14/أ+ب(عى
»أ-معمراعاةأينصاخرورديفالقانون،حيتسب
دخلاملكلفلغاياتالريبةعىأساساالستحقاق

املحاسبي.
ب-حيقللشخصالطبيعياملتأيتدخلهمناملهنة
النقدي عىاألساس الريبة حيتسب أن أواحلرفة
وعرف الغاية.« هلذه تصدر التي للتعليات وفقًا
بدفعالريبة ملزم بأنهكلشخص املكلف القانون

أواقتطاعهاأوتوريدهاوفقاحكامالقانون.
النقدي لإلساس بسيط لرح التطرق من بد ال وهنا

وأساساالستحقاق:
االعراف يتم الذي األساس فإنه النقدي: األساس
باإليرادحينايتمقبضقيمتهامنالغر،وكذلكيتم

ولكنهناكحاالتاخرىالنستطيعحتديدسعرالبيع
القائمبذاتهويفهذهاحلالةفإننايمكننااستخدامأكثر
بذاته القائم البيع سعر لتحديد أسلوب أو مدخل من
ولكنهنايفهذااملقالفإنناسنفرضبأنسعرالبيع
القائمبذاتهمعروفوحمدد   منمكاتبالتدقيقحسب

احلالة.
القاعدةالتيوردتيفاملعيارالدويلإلعدادالتقارير
املالية   IFRS15   هي»عىالركةانتقومبتخصيص
النسبة أساس أداء   عى التزام لكل املعاملة سعر
والتناسببناسعاربيعاملنتجاتواخلدماتمقيمة

بسعرالبيعالقائمبذاته«

وفاء عند باإليراد االعراف اخلامسة املرحلة
املنشأةبتعهداهتاالواردةبالعقد:-

الدولية     املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار حدد
  IFRS15طريقتناساسيتنلاعرافباإليرادعىأن
تكونالطريقةالثانيةأيطريقةاالعرافباإليرادعى
مدىفرةمنالزمنهياألوىلباالختبار،فلوملينطبق
ايرشطمنرشوطاالعرافباإليرادعىمدىفرة
منالزمنفإناالعرافباإليرادسيكونبشكلتلقائي
بطريقةاالعرافباإليرادعندنقطةمعينةمنالزمن.

الطريقةاالوىل
   At aالزمن- من معينة نقطة عند باإليراد االعراف

single point of time
االعرافباإليرادعندنقطةمعينةمنالزمنيشرإىل
الزمن من معينة يتميفحلظة االداء بإلتزام الوفاء ان
ومثالذلكتسليمالبضاعةاملطلوبةمرةواحدةوهناك
عى املختصن تساعد التي املحددات من العديد
من معينة نقطة عند يتم باإليراد االعراف ان حتديد

الزمنوهي :
 1(   انتقالملكيةاالصلبإثباتاتقانونية

 ٢(   نشأةالتزامبالدفعللبائع
 3(   حيازةاووضعيدعىاالصل
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عقدسنوي.
انتاج تم كلا االصل عى العميل يسيطر عندما  ٢-
يقوم عندما ذلك ومثال - منه مرحلة أي اوتصنيع
املقاولببناءمبنىعىأرضختصالعميلو/أوقيام
تقييممروع بتقديمخدمات تدقيقحسابات مكتب
وبالتايلنشوءأصلغرملموسيفحالإمتامعملية

التقييموتنفيذه.
الذي األصل اوجتميع بتصنيع البائع يقوم عندما  3-
اليوجدلهأياستخدامبديلسوىبيعهلعميلحمدد
مقابل الدفعات استام يف احلق للبائع فإن وبالتايل
العملاملنجز-ومثالذلكعندماتقومرشكةمصنعة
بمواصفات الباستيك بتصنيع ماكينةخاصة بتصميم

خاصةختصالعميل.
وهناالبدمنالوقوفلبياناملعاجلةاملحاسبيةعى
العقودطويلةاألجلاخلاصةبمكاتبالتدقيقوأعال

اخلدماتاالستشاريةمنناحيةأخرى.
ما أو التدقيق بمكاتب اخلاصة العقود متثل حيث
يقوم اتفاقبنطرفن بأنه التكليف يطلقعليهكتاب
بموجبهالطرفاألول)مكتبالتدقيق(بتقديمخدمات
تدقيقاحلساباتو/أوخدماتاالستشاراتالريبية
حيث العميل يطلبها خاصة لعمليات خدمات و/أو
تقدمهذهاخلدماتلصالحالطرفالثاين)املستفيد،
الركة،جمموعةرشكات،االفراد(وبسعريكونيف
األمثلة ومن العقد، توقيع عند وثابت حمدد الغالب

عىتلكالعقود:-
 1-تدقيقبياناتماليةلعام...!
 ٢-و/أوتدقيقحالةخاصة

 3-و/أومراجعةقائمةخاصة
 4-و/أوتدقيقتطبيقمعيارمعن

 5-و/أوعملخاصحسبرغبةالعميل
)رضبيه رضيبية استشارات خدمات و/أوتقديم  6-

دخلو/أورضيبةمبيعات(
 7-و/أوتقديمخدماتدراسةاجلدوىاالقتصادية

 8-و/أوتقديمخدماتتقييماملروعات

االعرافباملرصوفاتبمجرددفعهااىلالغرسواء
الفرة ختص اواملرصوفات االيرادات تلك كانت

احلاليةأمالختصها.
االعراف يتم الذي األساس فإنه االستحقاق: أساس
اوتقديم البضاعة بيع فيها يتم التي الفرة يف باإليراد
اممل العميل قيمتهامن تمقبض للغرسواء اخلدمة
ختص التي باملرصوفات االعراف ويتم تقبض،

الفرةاحلاليةسواءتمدفعهاامملتدفع . 
هلا التدقيق مكاتب أن اىل نشر أن من البد وهنا
املؤسسة أساس عى أسست مكاتب وهي شكان
النقدي األساس استخدام هلا حيق والتي الفردية
ومكاتبالتدقيقالتيأسستكنوعمنأنواعالركات
والتيالحيقهلاوفققانونرضيبةالدخلاستخدام
األساسالنقديوإناهيجمربةعىإستخدامأساس

االستحقاقأياهناملزمةبتطبيقاملعيارأعاه.

الطريقةالثانية
   Over a الزمن من فرة مدى باإليرادعى االعراف

period of time-
الزمنيشرإىل باإليرادعىمدىفرةمن االعراف
من متكررة عىحلظات يتم االداء بإلتزام الوفاء أن
الزمنأوعىمدىفرةمنالزمنأيأنتسليمالبضاعة
بإلتزاماالداء أوإمتاماخلدمةتتمعىمراحلللوفاء
الواحدومثالذلكتقديمبعضاخلدماتمثلالتدقيق
أواخلدماتاالستشاريةأوخدماتالعملياتاخلاصة
أوعقوداملقاوالتطويلةاألجل،وكلهذهتعدامثلة
باإليرادهباعى انيعرف التيجيب عىاحلاالت
مدىفرةمنالزمن،وهناكالعديدمناملحدداتالتي
باإليراد االعراف أن عىحتديد املختصن تساعد

يتمعىمدىفرةمنالزمنوهي : 
 1-   عندماحيصلالعميلبشكلمتزامنعىخدمات
ويستهلكاملنافعالتيتمإمدادهابواسطةأداءالركة
كلاتماألداء-ومثالذلكعندمايقوممكتبتدقيق
بناءعى بتقديمخدماتاستشاراترضيبة حسابات
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العمل أفراد أداء مراقبة لتسهيل وذلك العملية هذه
لتعددالعملياتالتيتمالتوقيععليها.

أناملخرجات إنمنعيوبطريقةاملخرجاتهي
املستخدمةكأساسلقياساإلنجازقدالتكونقابلة
للرصدبدقةاوأنتطبيقهاقديتطلبمعلوماتيصعب

احلصولعليهاوفقاملحددالتكلفةالعائد.
 ٢-طريقةاملدخات:تعتمدهذهالطريقةعىجهود
التعاقدي األداء بالتزام للوفاء مدخاهتا او املنشأة
العملاملستنفذة اوساعات مثلاملوارداملستخدمة
تقوم حيث التكاليف او اآلالت عمل اوساعات
املنشأةبتحديدنفسالوفاءباإلداءعىسبيلاملثال:
املقدرةإلمتام التكاليف الفعلية/امجايل التكاليف
العقدوفقاألحدثالتقديراتوتقومبتخصيصسعر

املعاملةبناًءعىهذهالنسبة.
ومنعيوبطريقةاملدخاتهوانهقدالتكونهناك
عاقةمبارشةبنمدخاتاملنشأةوحتويلالسيطرة
التخصيصعى املثالال   يمكن سبيل فعى للعميل
املنشأة تكبدهتا تكاليف عى بناًء املعاملة سعر
املوارد مثل التنفيذ يف اوالقصور اإلمهال نتيجة
املهدرةعىشكلموادوساعاتعملوالتيتنعكس

بالرورةعىأداءاملنشأةاللتزاماهتاالتعاقدية.
فإنعىاملنشأة)مكتبالتدقيق(اختيارالطريقةالتي
وفاء درجة عن وتعبرا دقة األكثر القياس اىل تؤدي
االعتبار بعن األخذ مع التعاقدية بإلتزاماته املكتب
العمل طبيعة عى يعتمد املائمة الطريقة اختيار ان
اختيار عند يتكبدها التي والتكاليف عليه املتعاقد

طريقةقياسمعينة

Contract Revenueإيرادالعقد
أو املستلم للمقابل العادلة بالقيمة العقد إيراد يقاس
الذيسيستلم،وتتأثرعمليةقياسايرادالعقدبأحداث
مستقبليةيكتنفهاحالةعدمالتأكد،ويتطلباالمرغالبًا
إعادةالنظريفالتقديراتعندوقوعاالحداثأوزوال
العقد التأكد،وعليهيمكنأنيتغرإيراد حاالتعدم

وهناتربزاملشكلةاملحاسبيةملعاجلةعقودخدمات
مكاتبالتدقيقحيثأنهذاالنوعمنالعقوديستغرق
فرة وبالتايلمتتد طويلة زمنية فرة العادة تنفيذهيف
يتطلب تنفيذهعربأكثرمنفرةحماسبيةواحدة،مما
أسلوبًاحماسبيًامائًالتوزيعإيرادالعقدوتكاليفهعرب

الفراتاملحاسبيةلتنفيذالعقد.
لسنة رقم34 الدخل قانونرضيبة تطبيق ناحية من أما
عى 15/أ رقم املادة نصت حيث وتعدياته ٢014
للتنزيل القابلة واملرصوفات الدخل احتساب »يتم
االستحقاق أساس يستخدمون الذين للمكلفن بالنسبة
املحاسبيواملتعلقةبالعقودطويلةاملدىبإعتادنسبة
اإلنجازالفعيلللعقدخالالفرةالريبيةوفقاألحكام

واإلجراءاتالتيحتددهاالتعلياتالتنفيذية«. 

مدى عى بااللتزام نحوالوفاء التقدم قياس طرق
فرةمنالزمن:

املنشأة التزام كيفية 15 رقم الدويل املعيار يناقش
االجل طويلة العقود من الناشئ باإليراد باالعراف
طويلة العقود ملعاجلة طريقتن املعيار حيثطرح
املدخات وطريقة املخرجات طريقة وهي االجل
لقياسنسبةتقدماملنشأةبأداءالتزامهاالتعاقديحيث
انالطرقاملستخدمةهياالقربعدالةيفاالعراف

باإليرادات:
الطريقة هذه وتعتمد املخرجات:  1-طريقة
السلعة لقيمة املبارش القياس بموجب باإليرادات
اىل منسوبًا للعميل تارخيه املقدمةحتى اخلدمة أو
السلعواخلدماتاملتعهدهبايفالعقد،وتعتمدهذه
الطريقةأساليبمثلاستقصاءاألداءاملكتملوتقييم
تم الذي املحدد املعلم او حتقيقها تم التي النتائج
للعملية العمل ساعة حتديدقيمة مثل اليه التوصل
التدقيق مكاتب أغلب يقوم حيث اولاتفاق اوللعقد
العمل ساعات حموسبةحلساب برامج باستخدام
املرصوفةعىالعمليةالراكميةمعززابذلكبنموذج
بذلتعى التي العمليةبالساعات عن املسؤول من
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النظام عى العملية بفتح التدقيق مكتب قام  4(
املحوسببموجباشعارفتحالعمليةوالذييتضمن
العملية)تدقيقحساباتو/أواستشارات نوع حتديد
و/أوعملياتتدقيق خاصة حالة و/أوتدقيق رضيبية
حتديد ايضًا ويتم أخرى( خاصة و/أوعملية داخيل
العملية عن و/أواملسؤولن املوظفن وتسعر
حسبالرتباملعتمدةمنقبلمكتبالتدقيقومثاهلا
الللحرص)املديرالتنفيذيومديرتدقيقرئييومدير
ومدقق رئيي ومدقق التدقيق مدير ومساعد تدقيق
لكل العمل ساعة بيع وحتديدسعر مدقق( ومساعد
موظفوالتيتعتمدمنقبلاالدارةبعدحتديدساعات

العملللعملية.
ماحظة:إنمنسياسةاملكتبالداخليةكاييل:

 1-عندتوقيعاالتفاقيةمعأيعميليتمحتديدفريق
العملاخلاصبالعملية.

 ٢-يتمحتديدساعاتالعملاملقدرةإلمتامالعملية
حسباالصول.

 3-يتماستخدامنظامحموسبلتتبعسرالعملية)يتم
ويتماغاقها)اقفاهلا( التوقيع حال يف العملية انشاء
بأنكلعمليةتأخذ العلم يفحالاالنتهاءمنها(مع
العمليات وتعدد وذلكلكثرة تتبعها يسهل كي رقًا

وسهولةمتابعةالعملياتمنحيثاالنجاز.

االجراءاتاملحاسبية:
تتماالجراءاتاملحاسبيةوفقالطرقالتالية:-

احلالتن اجراء يمكن القبض سند اصدار عند  1-
التاليتن:

أ(اصدارسندالقبضوقيدهبالسجاتكاييل:
 3393منح/بنك...../مكتبالتدقيق

 ٢9٢5اىلح/العميل
 468اىلح/اماناترضيبةاملبيعات

التعليقعىالنقطة)أ(قاممكتبالتدقيقبتطبيقنص
املادة9منقانونالريبةالعامةعىاملبيعاتبإثبات
الريبةالعامةعندتسلممبلغو/أودفعةمنالعميل.

منفرةألخرىألسبابمنهاعىسبيلاملثال:
- اتفاقمكتبالتدقيقوالعميلعىتغيراتيفالعقد
أومتطلباتتؤدياىلتغرإيرادالعقديفاملستقبل.

ذوالسعر العقد يف اإليرادات مبلغ زيادة احتالية  -
املحدد.

وحدات تغر مثل متغر بمؤرش العقد إيراد ارتباط  -
اإلنتاج.

اإلعرافبإيرادالعقدومرصوفاته:
بموجبمعياراملحاسبةالدويلرقم15جيبقياس
املستلم أوالبدل للمقابل العادلة بالقيمة اإليراد قيمة
من عادة اإليراد قيمة ويتمحتديد لإلستام، أوالقابل
يف يتمثل والذي اخلدمة، أوتقديم البيع عقد خال
اخلصم وجود اإلعتبار بعن األخذ مع فاتورةالبيع

أواحلسوماتالتجارية . 
واملرصوفات االيرادات إثبات عى عملية حالة

للعقودمعالعماء:
حازمكتبالفيصللتدقيقاحلساباتعىعقدتدقيق
للعام الغذائية للمواد العرة البحار لركة حسابات
  ٢0٢1وقاماملكتببتوقيعاتفاقيةمعالعميلبتاريخ
1/أيار/٢0٢1بقيمة5850ديناراردينمضافًااليها
رضيبةاملبيعاتبواقع٪16وكانترشوطالدفعكا

ييل:
رضيبة ٪16 اليها مضافًا االتفاقية توقيع عند  ٪50

مبيعات.
31/كانون يف كا املالية القوائم تسليم عند  ٪50

االول/٢0٢1مضافًااليها٪16رضيبةمبيعات.

االجراءاتالتنفيذية:
 1(تمتوقيعاالتفاقيةبنالفريقنحسباألصول.

 ٢(قامالعميلبتسديد٪50مناالتفاقيةحالتوقيعها
حسباالصولمضافًااليها٪16رضيبةمبيعات.

به موضحًا قبض سند باصدار التدقيق مكتب قام  3(
املبلغاملقبوضحسباالصول.
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احلالةاالوىلرقم)أ(.
 ٢-كيفيةحتديدايراداالعالاملنجزةيفهذاالعقد . 
عدد سابقًاحتديد ذكر وكا املكتب سياسة من إن
الواجبةإلهناءهذاالعملويفاملثال ساعاتالعمل
للعملية اشعار فتح تم التي العمل ساعات اعاهفإن
املسؤول قبل من قدرت قد املحوسب النظام عى
من اصبح وبالتايل عمل ساعة 130 العمليةب عن
السهلجدًاحتديدقيمةالعمليةبالساعةوكاييل:
 5850دينار÷130ساعة=45ديناراردين/ساعة

يقوم للعملية الواجبة الساعات عدد حتديد وبعد
واالعتاد العمل فريق بتحديد العملية عن املسؤول
وبالتايل العملية إنشائهإلمتام تم الذي عىاالشعار
يتمرسمخطةللعملو/أوحتديدخطةالعملاملقدرة
العمل ساعات حتديد تم أعاه مثالنا والفعليةويف

الدوريةللعمليةوكاييل:

يتبعيفالعددالقادم

ب(اصدارمكتبالتدقيقلفاتورةرضيبيةوسندقبض
وتكوناملعاجلةاملحاسبيةكاييل:

 1.يفحالةقبضاملبلغبموجبسندقبضيتمالقيد
التايل:

3393منح/بنك..../مكتبالتدقيق
 3393اىلح/العميل

 ٢.يفحالةاصدارالفاتورةالريبيةتكوناملعاجلة
املحاسبيةهلاكاييل:
 3393منح/العميل

 ٢9٢5اىلح/ايراداتغرمتحقق–تعرضيفقائمة
املركزاملايل

 468اىلح/اماناترضيبةاملبيعات
وهناتكونذمةالعميلتساويصفرًا/وذلككونهتم
العامة الريبة قانون لتطبيق املبيعات فاتورة اصدار
عىاملبيعاتوباملثالاعاهسوفيتماالعتادعى
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كغرهــامــنالعلــوم،تســتمراملحاســبةبالتطــوروالتأقلــموالرقــيخلدمــةمتخــذي
القــرارات،وتســتمراململكــةاألردنيــةاهلاشــمية   كعادهتــاســباقةيفإختيــار
األصلــحواألحــدثيفجمــالأفضــلاملارســاتالعامليــةيفجمــالالرقــييف
تقديــمالقوائــماملاليــةوالتقاريــراملرتبطــةهبــالتكــونرائــدةبــنالــدولالعربيــةيف
ــاملهنــةاملحاســبةالقانونيــةيفاألردنمــا ــةالعلي هــذااإلطــار،وقــدواكبــتاهليئ
صــدرعــنجملــسمعايــراملحاســبةالدوليــةيفالتعديــلالــذيطــرأعــىاملعيــار
الــدويلالعــدادالتقاريــراملاليــةللمنشــآتالصغــرةواملتوســطة)صــدريفالعــام
ــر ــةممثلــةبرئيســهاوزي ــمتعديلــهيفالعــام٢015(حيــثقامــتاهليئ ٢009،وت
ــم ــميةرق ــدةالرس ــام٢0٢٢يفاجلري ــم1لع ــراررق ــرالق ــارةبن ــةوالتج الصناع
5774يف03-01-٢0٢٢ليصبــحتطبيــقاملعيــارواجــبالنفــاذإعتبــارامــن

تاريــخنــره.

املعيارالـــدويلإلعـــــدادالتقـــاريــــــراملاليـــــــةللمنشــــآت
ــة الصغرةواملتوســطــ

أسامـةكمـالرشيد
حماسبقانوين

إناهتــاماجلمعيــةيفتبنــياالردنهلــذااملعيــار
ليــسوليــدًا،بــلأنــهنتائــججهــوداســتمرتمنــذ
ــة ــسمجعي ــامرئي ــثق ــنوات،حي ــعس ــنأرب ــرم اكث
العــام٢017  االردنيــنيف القانونيــن املحاســبن
املحاســبة مهنــة لتنظيــم العليــا اهليئــة بمطالبــة
حيــث املعايــر، هــذه تطبيــق باعتــاد القانونيــة
ــف ــايفحينهــا،وقامــتبتكلي ــةالعلي اســتجابتاهليئ
دراســة بإعــداد القانونيــن املحاســبن مجعيــة
يف املعيــار هــذا تطبيــق وإمكانيــة أمهيــة حــول
ــةميشــيلســويدانوآخــرون،ص٢53  االردن)دراس
بتــرصف(يشــكلاملعيــاراجلديــدنقلــةنوعيــةيف
شــكلومضمــونوإهتامــاتاملحاســبنالقانونيــن
ــة ــرمــن90باملائ ــقأكث ــنالقائمــنعــىتدقي العامل
ــراءة مــنانشــطةعمائهــم،كــايســاهميفتبســيطق
القوائــماملاليــةوإختــاذالقــراراتاملرتبطــةهبــا.
يطبــقاملعيــارعــىالــركاتالصناعيــةوالتجاريــة
التعريــفاملحــدديف منهجيــة واخلدماتيــةضمــن
عــدد معطيــات ضمــن أعــاه، اليــه املشــار القــرار
العــالورقــماملبيعــات،وتنــدرجيفتطبيــقاملعيــار

الــركات مــن كل معــًا( والصغــرة )املتوســطة
الصناعيــةالتــييقــلعــددموظفيهــاعــن100وبلغــت
مبيعاهتــاأقــلمــنثاثــةمايــندينــار،وعــىالركات
التجاريــةواخلدميــةالتــييقــلعــددموظفيهــاعــن50 
وبلغــتمبيعاهتــاأقــلمــنمليــوندينــار.وأبقــىالقــرار
ــر ــقاملعاي ــةيفتطبي ــةإســتمراراملنشــأةالقائم حري
الدوليــةاحلاليــةملــرةواحــدةأوالتحــولاىلاملعيــار
القائمــة، للمعايــر االنتقائيــة عــدم بــرط اجلديــد
بحيــثإذاأفصحــتاملنشــأةعــننيتهــااالســتمرار
يفتطبيــقاملعايــرالقائمــةالجيــوزهلــاالعــودةبعــد
القوائــماملاليــةاالوىل)القوائــماملاليــةالتــيختــص
ــاق ــد.مليكــننط ــاراجلدي ــام٢0٢٢(اىلاملعي الع
مهــموحيــوي ليغفــلعــنرشط املعيــاراجلديــد
يفحــدودتطبيقــهبغــضالنظــرعــنعــدداملوظفــن
صاحياتــه حــدود عــى فأبقــى املبيعــات، وارقــام

ضمــن
)1(الــركاتغــراملدرجــةيفالســوقاملايلاويف
ــناخلــاص ــااوادواتالدي ــاادراجادواتملكيته نيته

هبــااوايمــنرشكاهتــاالتابعــة،وكذلــكضمــن
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البنــك إلرشاف ختضــع ال التــي الــركات )٢(
مجيعــًا بأنواعهــا املركــزي

)3(املنشــآتالتــيالختضــعلرقابــةهيئــةاالوراق
ــة املالي

)4(أيــةمنشــأةالتســاهماجلهــاتاحلكوميــةفيهــا
بنســبةتزيــدعــن50٪مــنأدواتامللكيــة

مثــل متخصصــة قطاعــات مــن نفســه أســتثنى )5(
الطــرانوالتأمــنوالرصافــةواالســتثاروالســارسة،
كلهــذهاملنشــآتواالنشــطةالينطبــقعليهــااملعيــار
بغــضالنظــرعــنعــدداملوظفــنوأرقــاماملبيعــات.
وجيــبعليهــااإلبقــاءعــىتطبيــقاملعايــرالكاملــة.
شــكلاملعيــاراملشــاراليــهنقلــةنوعيــةيفاملهتــميف
علــماملحاســبةواملســتفيدمنهــا،حيــثأصبــحلديــه
كتلــةواحــدةمــناملعايــريفمعيــارواحــدحيــث
تضمــناملعيــاركافــةمــاحيتاجــهاملســؤولاملــايل
واملحاســبالقانــوينمــنقضايــاومراجــعيفمعيــار
واحــديضــم35قسـمـــًامتخصصــًا،حيــثتضمــن
املعيــارعرضــاللقوائــماملاليــةاالربعــةوااليضاحات
املرتبطــةهبــاإضافــةاىلمواضيــعهامــةجــدامثــل
ــدالقوائــم،والسياســاتوالتقديــراتواألخطــاء توحي
واإلســتثارات واملخــزون املاليــة واالدوات
واملخصصــات والشــهرة الثابتــة واملوجــودات
وتكاليــفاالقــراضومعاجلــاتمثــلرضيبــةالدخــل
احــداث وايــة التضخــم واثــار االجنبيــة والعــات
الحقــةبعــدتاريــخالقوائــماملاليــةوكافــةاإلفصاحات
الازمــةللقوائــم،اومــعاالطــرافذاتالعاقــة،إضافــة
ــار ــةالتحــولاىلاملعي ــلواضــحعــنكيفي اىلتفصي

اجلديــد.
ويفخاصــةالقــولفإنهــذااملعياريغنياملحاســب
القانــوينكمرجــعوحيــدعــنكافــةاملعايــرالتــي
مــازالــتســاريةســواءمعايــراملحاســبةالدوليــة
ــه ــكلعمائ ــةوذل ــراملالي ــةللتقاري ــرالدولي اواملعاي

ــق. ــودوحمــدداتالتطبي ــمقي ــقعليه ــنتنطب الذي
وبموجــبهــذااملعيــارفــإنكافــةالقوائــماملاليــةالتي
تصــدرعــناداءالعــام٢0٢٢للمنشــآتيفاالردن
ملزمــةأن)1(تنتقــلأو)٢(تقــررعــدماالنتقــالأو)3(

ــار،وأن ــقهلــذااملعي ــونخــارجحــدودالتطبي أنتك
تفصــحعــنإنتقاهلــاأوعــنقرارهــايفمتــنااليضــاح
العــاماملتعلــقيفالسياســاتاملحاســبيةاملطبقــة
عــىالبيانــاتيفأهنــامتتثــلللمعيــارالــدويلإلعــداد
واملتوســطة الصغــرة للمنشــآت املاليــة التقاريــر

ــة. ــرالدولي ــةللمعاي ــةالكامل أواملجموع
ــم ــةقوائ ــربأي ــه،تعت ــاروتطبيقات ــذااملعي ــاته ولغاي
ماليــةصــادرةختــصالعــام٢0٢٢هــيبيانــاتصــادرة
الولمــرةســواءكانــتمنشــأةجديــدةاومنشــأةقائمــة
واصــدرتقوائمهــااملاليــةالســابقةبنــاءعــىاملعايــر
للعــام املقارنــة فــرة أرقــام فــإن كذلــك الدوليــة
وإعــادة تصنيــف إعــادة تتضمــن أن جيــب ٢0٢1
ــد،أوإلغــاء ــاتاالعــرافاجلدي ــاسوبعــضعملي قي
الســابق التطبيــق أثــر إللغــاء ذلــك كل اإلعــراف،
للمجموعــةالكاملــةللمعايــرالدوليــةالتــيملتعــد
تنطبــقعــىهــذهاملنشــآت،ويفهــذااإلطــارعــى
املحاســبالقانــوينمراجعــةأثــراملعيــار9املتعلــق
بالتحــوطللخســائراالئتانيــةاملتوقعــةلكافــةالذمــم
اجليــدةوغــراجليــدة،وكذلــكمراجعــةأثــراملعيــار
16املتعلــقباإلجيــارات،مراجعــةاألثــراملتعلــق
الناتــج باالصــولاملســتأجرةوااللتــزام باإلعــراف
عنهــا،ومــاكانيقتضيــهذلــكمــنإعــرافبفائــدة
مــرصوف إىل والعــودة االصــول هلــذه وإســتهاك
االجيــاربــدالمــنذلــكيفحــالأناالجيــاركان
ــار ــهالقســم٢0يفاملعي ــصعلي ــاين ــقم تشــغيلياوف
ــار ــقاملعي ــةبتطبي ــارمتعلق ــةآث ــكأي ــد.وكذل اجلدي
15املتعلــقباإليــراداتوالكميــاتالتــيملتســلم
إختــاف حــاالت يف تنفــذ مل بيــع اتفاقيــات مــن
ــراديف ــرديفالقســم٢3 –اإلي ــاي األســعارحســبم

املعيــاراجلديــد.
املعيــاراجلديــد تطبيــق مــن املتوقعــة النتائــج إن
ــة: ــودالتالي ــرةيفبعــضأوكلالبن ســوفتكــونظاه
نســبة إن املحاســبية املعايــر جملــس يقــول 1.
ــقهــذا ــدتطبي االنخفــاضيفحجــمااليضاحــاتعن
املعيــارتصــلاىل90٪مقارنــةمــعاإليضاحــات
ــةعنــدتطبيــقاملجموعــةالكاملــة التــيكانــتمطلوب
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للمعايــر،وســوفجيــدقــارئالقوائــماملاليــةأن
املرافقــة اإليضاحــات حجــم يف انخفاضــا هنــاك
للبيانــاتاملاليــة،بعضهــامتعلــقبــادارةاملخاطــر
ــة ــلالقطاعــات،وربحي ــةوحتلي واملوجــوداتاملالي

الســهم
٢.نتوقــعأنيظهــريفالقوائــماملاليــةإيضــاحتفصييل
باألثــراملرتــبعــىتطبيــقاملعيــارعــىكلبنــدمــن
بنــودقائمــةاملركــزاملــايلفــرةاملقارنــةوكيفيــة
ترحيــلذلــكاألثــريفاألربــاحاملــدورةأوالفوائــص

يفحقــوقامللكيــة.
3.يفحالــةأنليــسهنــاكايــةمتويــاتمــنالــركاء
يفحقــوقامللكيــةفيســمحاملعيــاراجلديــدبعــرض
قائمــةاألربــاحاملــدورةأســفلقائمــةالدخــلبعــد
إظهــارأيــةآثــارلألخطــاءاملحاســبيةأوالتغيــريف
ــةأن ــماملالي ــارئللقوائ ــثجيــدالق السياســات،حي
ــة ــمالدخــلتعــربعــننشــاطالفــرةاملالي بعــضقوائ
وأرصــدةحقــوقامللكيــةوحركاهتــايفقائمــةواحــدة

ــرأساملــال. ــلل ــاكأيمتوي إذامليكــنهن
ــةأرصــدة ــةأي ــاتاملالي ــارئللبيان ــنجيــدالق 4.ول
مرســملةملصاريــفالبحــثوالتطويــر،ولــنجيــدأي

ــة. ــماملالي رســملةلتكاليــفإقــراضيفالقوائ
5.إســتبعادبعــضاإلجــراءاتالبديلــةالتــيكانــت

متاحــةيفجمموعــةاملعايــرالكاملــةومنهــا:
a.طريقةإعادةتقديراملمتلكاتواألصولالثابتة.

b.طريقةالتجميعالنسبيلإلستثارات.
للبيــع كمتوفــرة املاليــة االدوات إظهــار طريقــة c.

اإلســتحقاق. لتاريــخ هبــا أوحمتفــظ
6.يفأدواتاإلعرافوالقياس

a.حيــثتظهــراألدواتاملاليــةبالكلفــةأوالكلفــة
ــةيف ــةالعادل ــةبالقيم ــياألدواتاملالي ــأةوباق املطف

ــانالدخــل. بي
b.إطفــاءالشــهرةأواملوجــوداتغــرامللموســةذات
ــااإلنتاجــيأوعــر العمــراملحــددعــىمــدىعمره

ســنوات.
ــة ــوداتالثابت ــدينللموج ــةإىلفحــصالت c.الحاج
ســنويا،بــليتــمالفحــصعنــدتوفــرمــؤرشاتتدنــى

فقــط.
d.تمتبســيطاملبــادئاملتعلقةبإســتبعاداملوجودات

الثابتــةأواملطلوباتاملالية.
e.تمتبسيطمتطلباتإجراءاتالتحوط.

7.ويفجمالاإلفصاحات
a.تــمإســتبعاداإلفصاحــاتبســببإلغــاءاملعايــر

ــة. ــدمطبق ــيملتع ــرىالت االخ
ــادئاإلعــراف ــقبمب ــمإســتبعادإفصاحــاتتتعل b.ت

ــاسنتيجــةإســتبداهلابطــرقمبســطة. والقي
c.تمإسبتعاداإلفصاحاتاملرتبطةبالطرقالبديلة.

d.وبشــكلعــامأصبــحاالفصــاحمتطلبــافقــطلألمــور
اجلوهريــةمــنالبنــوداملتعلقــةبقائمــةاملركــزاملايل

أوالدخل.
8.عىتقريراملحاسبالقانويناملستقل

a.يفرأيــهاملهنــياملســتقلســوفيظهــريفتقريــره
رأيــهيفالقوائــماملاليــةنســبةإىلهــذااملعيــارفقــط

وليــسإىلاملعايــرالدوليــةالكاملــة.
b.كــاأنــهيفتقريــرهعــنمســؤولياتاالدارةســوف
يشــربشــكلواضــحأناإلدارةقامــتبإعــدادالبيانــات

بنــاءعــىهــذااملعيــاروليــس
عىأساساملجموعةالكاملةمناملعاير.

اإلبــاغ معايــر ماءمــة مــدى بعنــوان دراســة ويف
الصغــرة باملنشــآت باخلاصــة الدوليــة املــايل
نظــر وجهــة مــن االردن يف للتطبيــق واملتوســطة
مدققــياحلســاباتاالردنيــن)دراســةاستكشــافية(
منشــورةيفاملجلــةاألردنيــةيفإدارةاالعــاليف
العــدد٢يفالعــام٢018،وقــامعــىالدراســةالســادة
ميشــيلســويدانوحممــودقاقيــشوآخــرون،وبعــد
ــسادارة ــاباتوجمل ــياحلس ــنمدقق ــددم ــةع مقابل
التاريــخ،ختلــصالدراســةإىل اجلمعيــةيفذلــك

النتائــجالتاليــة)مقتبــسبتــرصف(
ــة ــرالدولي ــىأناملعاي ــاباتع ــقمدققواحلس 1.يتف
اخلاصــةباملنشــآتالصغــرةواملتوســطةاحلجــم
القوائــم مســتخدمي احتياجــات تلبيــة يف تســاهم

املاليــةهلــذهاملنشــآت.
٢.يــرىمدققواحلســاباتأنبعــضاإلجــراءاتالتــي
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الـمـحـــــاســبـة

ــآت ــةاخلاصــةباملنش ــرالدولي ــايفاملعاي ــمتبنيه ت
ــي ــاتالت ــمواملوضوع ــطةاحلج ــرةواملتوس الصغ
ــايســاهميفتبســيطاملحاســبةهلــذه ــامنه ــمحذفه ت

املنشــآت.
ــربالضعــفيفإملــاماملحاســبنوخصوصــا 3.يعت
الرقابــة نظــم وضعــف الصغــرة، التدقيــق مكاتــب
الداخليــةوغياهبــايفبعــضاالحيــانيفاملنشــآت
الصغــرةواملتوســطةاحلجــميفاالردنمــنأهــم
هــذه يف اجلديــدة املعايــر لتطبيــق املعوقــات

املنشــآت.
4.مــنأهــماملزايــاالتيأشــارإليهــامدققواحلســابات
مــنتطبيــقاملعايــرهــيتلــكاملتعلقــةبزيــادةكفــاءة
القوائــماملاليــةاملعــدةوقدرهتــاعــىعكــسالوضــع
املــايلللمنشــأة،وهنــاتكمــناألمهيــةكــوناهلــدف
متخــذي هوتزويــد حماســبي نظــام ألي الرئيــي
ــؤدي ــدورهي ــةمائمــةوهــذاب ــاتمالي ــراراتببيان الق

ــرارات. إىلحتســنجــودةإختــاذالق
إســتبعاد رضورة عــى مدققواحلســابات يتفــق 5.
ــة، ــةاملرحلي ــماملالي ــحللســهمالواحــد،والقوائ الرب
البيــع، الغــراض هبــا املحتفــظ واملوجــودات
وتقاريــرالقطاعــاتمــنمعايــراالبــاغاملــايلالدوليــة
اخلاصــةباملنشــآتالصغــرةواملتوســطةاحلجــم
للمنشــآت بالنســبة جــدوى ذات ليســت كوهنــا

احلجــم. ومتوســطة الصغــرة
وهكــذافــإناملحاســبنالقانونيــناألردنيــنســوف
ينشــغلونيفغالبيتهــميفدراســةاالثــاراملرتبــةعــى
التبنــيامللــزمهلــذااملعيــاريفاالردنودراســةاعــادة
تصنيــفارقــاماملقارنــةوتأثــرالفروقــاتيفحقــوق
امللكيــةكأرصــدةيفالفــرةاملقارنــة،وقــدأحســنت
اهليئــةالعليــااذأصــدرتالقــراريفوقــتمناســب
ــنالستكشــاف ــةالظــروفللمحاســبنالقانوني لتهيئ
جمــاالتالعمــلمــععمائهــميفوقــتمناســبقبــل

هنايــةالعــاماملــايلاحلــايل.
ــة، ــبواملعرف ــزالتدري ــعأنتنشــغلمراك ــناملتوق م
واملعهــد واملنابــن الرائــب خــرباء ومجعيــات
ــهميفبحــث ــىرأس ــاع ــياالردينومجعيتن الريب

أســاليبالتطبيــقاالمثــلهلــذااملعيــار،وســوفيكون
ــارأحــداملوضوعــاتالرئيســيةيف ــاهــذااملعي حت
تزخــر قادمــة،وســوف لــكلدورة إمتحــاناملهنــة
جملتنــابالكثــرمــنالتطبيقــاتآلثــارهــذااملعيــار
عــىالقطاعــاتيفاألردن،الــذيســوفيكــونلــهأثــر
ــهمــن ــة،حيــثأن ــيإجيــايبللجهــاتالريبي رضيب
املتوقــعأنتتحســننتائــجأداءاملنشــآتالتــيعانــت
يفالســابقمــنحــدةآثــارتطبيــقاملعايــرالدوليــة
الكاملــةعــىنتائجهــااملاليــةبشــكلســلبي،ولعــل
ــارتكــونجمــااللبحثهــايفمقــاالت بعــضهــذهاآلث

ــاىل. ــإذناهللتع ــةب قادم



30

التــدقـيـــق

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
العدد 127-128 تشرين الثاني 2022

ُنظمــتمهنــةتدقيــقاحلســاباتبموجــبقانــونرقــم10لســنة1961حيــثحــدد
القانــونادارةهلــامــنقبــلرئيــسديــواناملحاســبةوعضويــةوكيــلوزارةاملاليــة
ومديــردائــرةرضيبــةالدخــليفحينــهوآخريــن،حيــثمليشــرطالقانــونيفحينــه
الشــهاداتاجلامعيــةواقتــرصتعــىرشطاخلــربةفقــطيفاالعــالاملحاســبية

لــدىالدولــةاالردنيــة.

االعتداءعىاملهن/تدقيقاحلساباتإنموذجاً  

حممــدالـبـشـــر
حماسبقانوين

التريعــات حزمــة مــن وكجــزء 1985 ســنة يف
كبــرة اقتصاديــة لتطــورات انعكاســًا االقتصاديــة،
ــةيف ــداحلــرباالهلي ــةبع ــةخاص ــتاملنطق اجتاح
لبنــانواحلــربالعراقيــةاإليرانيــةتــموضــعقانــون
مهنــةتدقيقاحلســاباترقم)3٢(لســنة1985،حيث
ــة ــةاألوىلباإلضاف ــهادةاجلامعي ــونالش ــرطالقان اش
اىلرشطاجلنســيةاألردنيــةواخلــربةلــدىمكتــب
ــل ــةمث ــقحســابات،واعــرفبالشــهاداتاملهني تدقي
) CPA(.....الــخللرخيــصبموجــبنظــامخــاص
ــم ــوننظــامالتصنيــفرق ــقعــنالقان بذلــك،كــاانبث
30لســنة1986ألعــالالتدقيــقواملدققــنلفئــات
)أ،ب،ج(حيــثشــملتالفئــة)أ(الــركاتاملاليــة،
ورد مــا وبإســتثناء الرصافة...الــخ أعــال التأمــن،
ــة ــركاتاملســامهةالعام ــتال ــرة)أ(،صنف يفالفق
املســؤولية املحــدودة والــركات )ب( الفئــة يف
ورشكاتتضامــنواملؤسســاتالفرديــةواجلمعيــات
حيملــون مــن وصنــف )ج( فئــة واألندية...الــخ،
الشــهاداتاجلامعيــةيفاملحاســبةفئــة)أ(ومحلــة
ــة)ب(ومــنالحيمــلشــهادة الشــهاداتاالخــرىفئ
جامعيــةفئــة)ج(كــاأنشــأبموجــبهــذاالقانــون
مجعيــةملدققــياحلســاباتأنيــطهبــاصاحيــات
كبــرةلــإلرشافعــىاملهنــةكــذراعميــداينســاعد
ــذمهامــهالــذيترأســهرئيــس ــةيفتنفي جملــساملهن
ديــواناملحاســبةواألمــنالعــامللديــواننائبــًالــه
عــام ومراقــب واملاليــة الصناعــة وزارة ووكيــيل

ــانمــن ــةواثن الــركاتونائــبرئيــساألوراقاملالي
أســاتذةاجلامعــاتاالردنيــةيفاملحاســبةوثاثــةمــن
مدققــياحلســابات،حيــثلعــباملجلــسدورًاهامــا
ــةومحايتهــاومراجعــة ــعاملهن يفالوقــوفعــىواق

ــنهبــا. ــالالعامل أع
لقــداســتوجبتتطــوراتاالقتصــادالوطنــيورغبــة
جملــساملهنــةومجعيــةاملدققــن،وضــعقانــون
ســنة منــذ رسيانــه اســتمر الــذي للقانــون جديــدًا
1985حتــىســنة٢003،حيــثتــموضــعقانــون
 ٢003 لســنة 73 رقــم القانونيــة املحاســبة مهنــة
ــابرئاســة ــةعلي ــههيئ ــثشــكلتبموجب ــتحي املؤق
نائبــاوعضويــةكل وزيــرالصناعــةووزيــراملاليــة
ــةاألوراق ــسهيئ ــزي،رئي ــكاملرك ــظالبن ــنحماف م
ديــوان رئيــس الــركات، عــام مراقــب املاليــة،
مجعيــة رئيــس التأمــن، عــام مديــر املحاســبة،
املحاســبنالقانونيــن،أســتاذجامعــةيفاملحاســبة
ــةبالقطــاعاخلــاصوأنيــط وشــخصمــنذويالعاق
يتطــرق أعــالاملهنــة،ومل تنظيــم باهليئــةالعليــا
القانــوناىلالتصنيــفالــوارديفالقانــونالســابق،
املرخصــون القانونيــون املحاســبون وأصبــح
حكــًا 1985 لســنة 3٢ رقــم قانــون بموجــب
املؤقــت، اجلديــد القانــون بموجــب مرخصــن
القانــوينيفاملــادة)٢( الــذيعــّرفاملحاســب
منــهبأنــهالشــخصالطبيعــياملــارسملهنــةتدقيــق
يف الرئيســية املحاســبية اواالعــال احلســابات
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الــركاتاملســامهةالعامــةدونتصنيــفاملكاتــب
اكثــر الوقــتصاحيــات ذات وأعطيــتيف ايضــًا
جلمعيــةاملحاســبنالقانونيــناخللــفالقانــوين
اهليئــة يف الــدور حيــث مــن املدققــن جلمعيــة
العليــااوحماســبةالعاملــنيفاملهنــةوفــقمــاورد
ــةاملحامــن ــةاملشــاهبةكنقاب يفالتريعــاتاملهني
التحقيــق،التفتيــش الشــكاوى، تلقــي حيــث مــن
احلــايل االدارة جملــس مــارس وقــد والعقوبــات
بجــدارةهــذهاملســؤوليةوقــامبتشــكيلجلــانتفتيــش،
ــا ــددأعضائه ــبوصــلع ــق،جلــانتأدي جلــانحتقي
ــة ــسمجل ــةعضوواصــدراملجل ــنمائ ــدع ــايزي مل
مــنالقــراراتاهلامــةهبــدفوقــفاالعتــداءعــى

واآلخرين....الــخ. أعضائهــا قبــل مــن املهنــة
يفهــذهالظــروفالتــييمــرهبــاوطننــاحيــثانتــرت
ظاهــرةخمالفــةالقوانــنالتــيأصبحــتمصــدرقلــق
ــات،ويف ــنوالنقاب ــىامله ــتقواءع ــع،واالس للجمي
ــون ــعبــرورةاحــرامالقان ــهاجلمي ــبفي ــٍتُيطال وق
ــى ــمع ــأيتاحــدىاملنشــآتلتعم واملؤسســات،ت
عمائهــاقائمــةتتضمــنتصنيفــًاللمحاســبنالقانونين
ــات)أ،ب، ــةتدقيــقاحلســاباتاىلفئ العاملــنبمهن
ج(دوناالســتناداىلأيمــربراتقانونيــةوصاحيات
)أ( الفئــة املنشــأة أعطــت حيــث ذلــك، ختوهلــا
للعاملــنيفاملكاتــباملتعاونــةمــعكبــاراملكاتــب
االجنبيــةوعددهــا)4(مكاتــبواليشــكلون)٢٪(مــن
ــة ــةاىلبعــضالزمــاء،وفئ عــدداملدققــن،باإلضاف
)ب(للعامــنمــعمكاتــبمتعاونــةمــعمكاتــباجنبيــة
تــأيتباملرتبــةالثانيــةمــناملكاتــبالعامليــةالكبــرة
وباقــياملحاســبنالقانونيــنفئــة)ج(رابطــًاذلــك
بانتخــابمدققــيفئــة)أ(مــنِقبــلالركــةمقابــلمنــح
اســتمرارالتعامــلمــعالعمــاءاوجتديدهــاللســنوات

الاحقــة.خمالفــًايفذلــك:-
احلــق اعطــى الــذي الســاري الــركات قانــون -
احلســابات. مدققــي انتخــاب يف العامــة للهيئــات
-قانــوناالوراقاملاليــةالــذياعطــياحلــقللهيئــات
العامــةيفانتخــابمدققــياحلســاباتوبــايتفــق
ــعالــروطالواجــبتوافرهــايفمدققــيحســابات م

ــا. ــةلرقابته ــاتاخلاضع اجله
الغــى الــذي القانونيــة املحاســبة مهنــة قانــون -
التصنيــفواعطــياحلــقللمرخصــنبموجبــهمــن
تدقيــقكافــةاملنشــآتدونحتديــدووفــقاملــادة

منــه. )30(
-قانــوناملنافســةحيــثســيحرمهــذاالتصنيــفحــق
املدققــنالقانــوينيفتدقيــقعمــاءتلــكاجلهــة.

-خمالفــةاملــادة)49()أ(مــنقانــوناملهنــةيف
ــص ــأين ــلب ــى))اليعم ــينصــتع ــرة)ج(الت الفق
ورديفايتريــعاخــراىلاملــدىالــذييتعارضمع
ــونواالنظمــةالصــادرةبمقتضــاه((. احــكامهــذاالقان
اناملنشــأةمهــاكانموقعهــاالتــيتصــدرتعمياهبذا
ــات ــةوالتريع ــةعــىاملهن اخلصــوص،هــيمعتدي
ــة ــىمجعي ــا،وع ــةالعلي ــىاهليئ ــةع ــاه،ومعتدي أع
املحاســبنالقانونيــن،وعــىحــقاصحــاباالمــوال
يفاختيــارمدققيهــم،دونجتــاوزحلــقاملتــررمــن
عمــلاملدققــنمــناللجــوءاىلالقضــاءبــايفذلــك
التــيتعاقــب تلــكاجلهــةاملذكــورة،فالنصــوص
املدقــقيفحالــةصــادقعــىبيانــاتكاذبــةمثــًا
وردتيفقانــوناملهنــة،الــركات،االوارقاملاليــة،
نظــاماجلمعيــةوقانــونالعقوبــاتيفحــالخالــف
ــًا ــًااومعنوي ــايلحــقرضرًامادي ــرهم ــقيفتقاري املدق

ــأيجهــةاوباآلخريــن. ب
انرضراكبــراســيلحقبنــاجــراءهــذاالتعميــمالــذي
يعــدســابقةخطــرةوغــرموجــودةيفتاريــخاالردن،
املهنــة عــى املرفــة باملؤسســات واســتهتارًا

واقتصادنــاالوطنــي.
خــال مــن ومثياهتــا اجلهــة هــذه ماحقــة ان  1.
ــًااذاملتنســحب ــاالعــادلســيكوناجــراًءواجب قضائن
هــذهاجلهــةتعميمهــاوتعتــذرللهيئــةالعليــا،ومجعيــة
املحاســبنوإىلعمائــهوالعاملــنباملهنــة،وان
ــهاللجــوءاىل ــنحق ــمم ــذاالتعمي ــنه ــررم ــنيت م
املحاكــماملختصــة،ليقــولالقضــاءكلمتــهالــذي

ــة. ــهكلالثق ــقب ــهونث ــزب نعت
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الـــرأي
ــةلركــة)سصع(املســامهةالعامــة-والتــي ــابتدقيــقالقوائــماملالي لقــدقمن
ــن ــوناألول/0000وكلم ــايف31/كان ــزاملــايلك ــاناملرك ــنبي ــونم تتك
بيــانالدخــلالشــاملوبيــانالتدفقــاتالنقديــةوبيــانالتغــراتيفحقــوقامللكيــة

ــة للســنةاملنتهيــةيفذلــكالتاريــخ،واإليضاحــاتحــولالقوائــماملالي
ويفرأيــــنا،إنالقوائــماملاليــةاملرفقــةتظهــربصــورةعادلــةمــنمجيــعالنواحــي
اجلوهريــةاملركــزاملــايلللركــةكــايف31/كانــوناألول/0000وأدائهــا
املــايلوتدفقاهتــاالنقديــةللســنةاملنتهيــةيفذلــكالتاريــخوفقــًاللمعايــرالدوليــة

للتقاريــراملاليــة.

متــىيصبــحاكتفــاءمدقــقاحلســاباتبالتحفــظخطــأفاضحــًا
جيــبانحياســبعليــه!؟

حممدملحس
حماسبقانوين

أساسالرأي
لقــدقمنــابتدقيقنــاوفقــًاللمعايــرالدوليــةللتدقيــق،إن
ــايف ــرموضحــةالحق ــاهلــذهاملعاي مســؤولياتناوفق
ــق ــقحــولتدقي ــرةمســؤوليةاملدق ــاضمــنفق تقريرن

ــة. ــماملالي القوائ
هكــذاأصبحــتبدايــةالتقريــراملوحــدالــذييصــدره
مدقــقاحلســاباتاملســتقلاخلــاصبتدقيــقالقوائــم
املاليــةاليرشكــةاومؤسســةوفقــاملعايــرالتدقيــق
ــدويلللمحاســبن ــناالحتــادال ــةالصــادرةع الدولي
اهلاشــمية األردنيــة اململكــة يف هبــا وامللزمــن
ــى ــة،ومعن ــةذاتالعاق ــناالقتصادي بموجــبالقوان
احلســابات مدقــق يصــدر ال ان باملعايــر االلتــزام
انجــز قــد يكــون ان بعــد اال الصيغــة تقريــرههبــذه
عمليــاتالتدقيــقمجيعهــاوتوفــرتلديهادلــةالتدقيق
ــااومتحفظــاعــىبعــض ــرانظيف ــةليصــدرتقري الكافي
النقــاطغــراجلوهريــة-اقصــدباالدلــةالكافيــةوثائــق
ومســتنداتخطيــةمعــززةوليســتترصحيــاتشــفهية
اوحتــىخطيــةصــادرةعــنإدارةالركــة.ولكــنمتــى
بالتحفــظ  الجيــوزملدقــقاحلســاباتاالكتفــاء
عــىواقعــةمعينــةذاتاثــرمــاديجوهــريكبــر؟
ــق: ــةللتدقي ــرالدولي ــصاملعاي ــاذاتن ــرىعــىم لن

األهــداف -  )٢00( الــدويل التدقيــق معيــار أوال:

تدقيــق واجــراءعمليــة  املســتقل للمدقــق العامــة
اصبــح والــذي الدوليــة التدقيــق ملعايــر وفقــا
ــدايف ــيتب ــقالت ســارياملفعــولعــىفــراتالتدقي

  :٢009/1٢/15
ــارعــىانمــن ــنهــذااملعي ــرة)11/أ(م ــصالفق تن
تأكيــد »احلصــولعــى للمدقــق الكليــة األهــداف
املاليــةككل القوائــم كانــت اذا مــا معقــولحــول
ــتنامجــة ــةســواءكان ــناألخطــاءاجلوهري ــةم خالي
ــالاوخطــأممــايمكــناملدقــقمــنالتعبــر عــناحتي
عــنرأيحــولمــااذاكانــتالقوائــماملاليــةمعــدةمــن
كافــةالنواحــياهلامــةوفقــاالطــارمعمــولبــهالعــداد

ــة«. ــراملالي التقاري
عــى»يف املعيــار هــذا مــن )1٢( الفقــرة وتنــص
مجيــعاحلــاالتالتــياليمكــنفيهــااحلصــولعــى
تأكيــدمعقــولوالتــييكــونفيهــاالتعبــرعــنراي
متحفــظيفتقريــراملدقــقغــركافيفالظــروف
اإلبــاغاىلمســتخدميالقوائــم القائمــةألغــراض
املاليــةاملســتهدفنتقتــيمعايــرالتدقيــقالدوليــة
ــقبحجــبرايمعــناواالنســحاب ــوماملدق ــانيق ب
)االســتقالة(مــنالعمليــةحيــثيكــوناالنســحاب
ممكنــابموجــبالقانــوناوالنظــاماملعمــولبــه«.

وتنــصالتعريفــاتيفالفقــرة)13/ج(ان»خماطــرة



33

التــدقـيـــق

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
العدد 127-128 تشرين الثاني 2022

ــق ــنرايتدقي ــقع ــرةانيعرباملدق ــق–خماط التدقي
عــى املاليــة القوائــم عندمــاحتتــوي مائــم غــر
ــةعــى ــقدال ــة،وتعــدخماطــرةالتدقي أخطــاءجوهري
ــةوخماطــرةاالكتشــاف. خماطــراألخطــاءاجلوهري
تانيــا:معيــارالتدقيقالــدويل٢40 –مســؤوليةاملدقق
املتعلقــةباالحتيــاليفعمليــةتدقيــقالقوائــماملالية:
ــى: ــرة)3(ع ــصالفق ــال-تن ــصاالحتي ــنخصائ م
واســع مفهــومقانــوين هــو االحتيــال ان »ورغــم
ألغــراضمعايــرالتدقيــقالدوليــة،غــراناملدقــق
معنــيباالحتيــالالــذييتســببيفخطــأجوهــرييف
القوائــماملاليــة.وهنــاكنوعــانمــنالبيانــاتاخلاطئــة
املقصــودةذاتالصلــةباملدقــق–البيانــاتاخلاطئــة
الناجتــةعــنتقريــرمــايلاحتيــايل،والبيانــاتاخلاطئة

ــصاألصــول....« عــنســوءختصي
ــم ــدوتقيي ــدويل315 –حتدي ــقال ــارالتدقي ثالثا:معي
ــنخــالفهــماملنشــأة خماطــراخلطــأاجلوهــريم

ــا: وبيئته
املخاطــر تقييــم إجــراءات – املتطلبــات مــن
تنــصعليــه مــا حســب العاقــة ذات والنشــاطات
ــقأداءإجــراءات ــه»جيــبعــىاملدق ــرة)5(ان الفق
وتقييــم لتحديــد لتوفــرأســاس املخاطــر تقييــم
خماطــراألخطــاءاجلوهريــةعنــدمســتوىالقوائــم

االثبــات.....«. مســتوى وعنــد املاليــة
وممــاتنــصعليــهالفقــرة)6(انــه»جيــبانتتضمــن
إجــراءاتتقييــماملخاطــراستفســاراتمــناإلدارة
تكــون ان املحتمــل مــن املنشــأة داخــل واخريــن
ــقتســاعديف ــاتحســبحكــماملدق لدهيــممعلوم
حتديــدخماطــراألخطــاءاجلوهريــةالنامجــةعــن
ــة ــة،وماحظ ــراءاتحتليلي ــأ،وإج ــالاواخلط االحتي

وتفتيــش.
رابعــا:معيــارالتدقيــقالــدويل501 –ادلــةالتدقيــق– 
ــرأهــذا ــودخمتارة:جيــبانيق ــاراتحمــددةلبن اعتب

املعيــاريفســياقمعيــارالتدقيــقالــدويل٢00. 
مــناملقاضــاةواملطالبــات:حيــثتنــصالفقــرة
ــه»اذامليســتطعاملدقــقاحلصــولعــى )11ب(ان
ــق ــأداءوإجــراءاتتدقي ــةومناســبةب ــقكافي ــةتدقي ادل

ــر ــرأييفتقري ــلال ــقتعدي ــىاملدق ــانع ــة؛ف بديل
املدقــقحســبمعيــارالتدقيــقالــدويل705«.

تدقيــق – الــدويل540  التدقيــق معيــار خامســا:
ذلــكالتقديــرات يف بــا املحاســبية التقديــرات
ذات واالفصاحــات العادلــة للقيمــة املحاســبية
العاقــة:جيــبانيقــرأهــذااملعيــاريفســياقمعيــار

الــدويل٢00.  التدقيــق
مــناهلــدف-مــاتنــصعليــهالفقــرة)6(:ان»يتلخص
هــدفاملدقــقيفاحلصــولعــىادلــةتدقيــقكافيــة
ومناســبةحــولمــااذاكانــتاالفصاحــاتذاتالعاقــة
اماليفســياقعمــل البيانــاتاملاليــةمائمــة يف

اعــدادالتقاريــراملاليــةاملعمــولبــه«.
سادســا:معيــارالتدقيــقالــدويل705 –التعديــات
املدقــقاملســتقل: تقريــر الــوارديف الــرأي عــى
جيــبقــراءةمعيــارالتدقيــقهــذاجنبــااىلجنــب
مــعمعيــارالتدقيــقالــدويلرقــم٢00 –األهــداف
العامــةللمدقــقاملســتقلواجــراءعمليــةتدقيــقوفقــا
ــرة)4( ــناهلــدف-الفق ــةم ــقالدولي ــرالتدقي ملعاي
ــنراي ــربوضــوحع ــقيفالتعب ــدفاملدق ــنه يكم
معــدلتعديــامناســباحــولالقوائــماملاليــةالتــي

تكــونالزمــةحينــا:
)أ(خيلــصاملدقــق،بنــاًءعــىادلــةالتدقيــقالتــيتــم
احلصــولعليهــا،انالقوائــماملاليــةككلحتتــوي

ــة؛او عــىأخطــاءجوهري
)ب(اليتمكــناملدقــقمــناحلصــولعــىادلــة
تدقيــقكافيــةومناســبةليخلــصاىلانالقوائــماملاليــة

ــة. ــاءاجلوهري ــناألخط ــةم ككلخالي
مــناملتطلبــات:الفقــرة)6(عــىاملدقــقانيعــدل

الــرأييفتقريــراملدقــقعندمــا
ككل املاليــة القوائــم ان اىل املدقــق )ا(خيلــص
ليســتخاليــةمــناالخطــاءاجلوهريــةبنــاءاعــىادلــة
ــة ــااملرجــع)طبيع ــماحلصــولعليه ــيت ــقالت التدقي
األخطــاءاجلوهريــة(الفقــراتمــن)أ٢(اىل)أ7(.
)ب(املدقــقغــرقــادرعــىاحلصــولعــىادلــة
تدقيــقكافيــةومناســبةليخلــصاىلانالقوائــماملاليــة
ككلخاليــةمــناألخطــاءاجلوهريــةالفقــراتمــن
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)آ8-أ1٢(• 
مــناملتطلبــات:الفقــرة)13-ب(اذاخلــصاملدقــق
املكتشــفة، غــر املمكنــةلاخطــاء اآلثــار ان اىل
انوجــدتعــىالقوائــماملاليــةيمكــنانتكــون
جوهريــةوواســعةالنطــاقلدرجــةجتعــلمــنالتحفــظ
يفالــرأيامــراغــرمناســبللتعبــرعــنمــدىتعقيــد
مــن ينســحب )1( ان: املدقــق فعــى املوقــف
التدقيــقحيثــاكانذلــكقابــاللتطبيــقوممكنــا
ــع ــه-املرج ــولب ــاماملعم ــوناوالنظ بموجــبالقان

املتطلبــات:الفقــراتمــن)أ13اىلأ14(.
قابــا التدقيــق مــن االنســحاب يكــن مل اذا او)٢(
للتطبيــقاوممكنــافعليــهانحيجــبالــرايحــول

املاليــة. القوائــم
هــذهبعــضمعايــرالتدقيــقالدوليــةامللزمــنهبــا
وخماطــرالتدقيــقالتــيقــدتواجــهأيمنــااذامليلتــزم

ــةوجــرأة. ــةوامان ــابدق بتطبيقه
واقــدمللقــراءوالزمــاءحالــةافراضيــةقــدتكــون
حدثــتعامــي٢017و٢018وبالتأكيــدحدثــتيف
الســابقويفاكثــرمــنبلــديفالعــاملحــاالتواقعيــة
ــكيل ــزامال ــدمااللت ــبيهةهلــامضموهنــاع ــااوش مثله
هبــذهاملعايــراوحماولــةااللتفــافعليهــابتعمــد
اخفــاءبعــضالوقائــعاوجتاهــلوجــودخمالفــات
ذاتاثــارجوهريــةكبــرةو/اوالتواطــؤمــعإدارات
الــركاتوغــرذلــكمــناملخالفــات،وكلنــايذكــر
الكــربى العامليــة التدقيــق احــدىرشكات اهنيــار
ان بعــد  الكبــار ممــنكانيطلــقعليهــماخلمســة
فرضــتعليهــاغرامــاتضخمــةاخرجتهــامــنكل
أســواقالتدقيــقيفاكثــرمــنبلــديفســنواتســابقة

ــام. ــادماألي ــايفق ــدحتــدثمثله وق
احلالةاالفراضيةكاييل:

رشكــةعقاريــةمســامهةعامــةراسماهلــااملكتتببه
واملدفــوع)500،000،٢٢(اثنــانوعــرونمليــون
ــاتتســهيات ــاالتزام ــاروعليه ــفدين ومخســائةال
بنكيــةتتجــاوزمليــويندينــاروكانســعرســهمهايف
ــسجملــس ــارونصــف،لرئي ــدعــندين البورصــةيزي
ــة ــكاحلصــةالكــربىيفرشك ــقيمل ادارهتــاصدي

عقاريــةذاتمســؤوليةحمــدودةعقــدمعهعــام٢017 
صفقــةلتشــريالركــةاملســامهةالعامــةالركــة
ذاتاملســؤوليةاملحــدودةبمبلــغ)18،500،000(
ــارونفــذت ــةعــرمليــونومخســايةالــفدين ثاني
الصفقــةوتــمدفــعقيمــةالــراءنقــدابنــاءعــىكشــف

وردفيــهانموجــوداتالركــةكــايــيل:

ديناراردين البيـــــــــــــان

300,000 نقديفالبنك

٢00,000 موجوداتاخرى

10,000,000 أرايض  

٢75,000 مشاريعحتتالتنفيذ

7,7٢5,000 شهرةالركةواملشاريع

18,500,000 املجموع  

الركــةافصحــتيفبيــانقائمــةاملركــزاملــايل
ــدخــاص املفــرضكــايف31/٢017/1٢يفبن
مــنبنــودموجوداهتاعــنمبلــغال)18،500،000(
ــارباســماســتثاريفرشكــةتابعــة،كــاورديف دين
بيــانقائمــةالتدفقــاتالنقديــةيفبنــداالســتثارمبلــغ
ــة، ــةتابع ــةرشاءرشك ــديدكلف   )18،500،000(تس
ــقاملســتقليفهــذه ــباملدق ــاذايفــرضانيطل ف
احلالــة؟ســياانمــادفــعثمنــاهلــذهالركــةيشــكل
ــرمــن)٪8٢(مــنراسمــالالركــةاملســامهة، اكث
ــده ــباإلدارةتزوي ــقانيطال ــىاملدق ــونع ــايك هن
ــةخمتصــة ــنجه ــراةم ــةاملش ــمللرك ــرتقيي بتقري
موثقــةاوتقريــر)الفحــصاملانــعللجهالــة(مــنمدقــق
مســتقلوانحيــرصاملدقــقعــىاالطــاععــى
ــتان ــرةاألرايضتثب ــندائ ــميةم ــةرس ــنداتحديث س
الركــةمتلــكأراضقيمتهــااحلاليــةآنــذاك)10(
ــد ــهاذاملتوج ــيان ــذايعن ــار،وه ــندين ــرةماي ع
ــةتدقيــقتؤكــدصحــةهــذهالصفقــةوخلوهــامــن ادل
األخطــاءاجلوهريــةاواالحتيــالفمــناملؤكــدانتنتــج
عنهــاآثــارماديــةجوهريــةواســعةالنطــاقلدرجــة
جتعــلمــنالتحفــظيفالرأيامــراغرمناســبللتعبر
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ــن ــقانينســحبم ــونعــىاملدق ــرأي،ويك ــنال ع
التدقيــقحيثــاكانذلــكقابــاللتطبيــقاوعــىاألقــل
انيمتنــععــنابــداءالــرأي،لكــنمكتــبتدقيــقهــذه
الركــةاملفــرضامهــلاإلشــارةاىلهــذهالصفقــة
يفتقريــرهالصــادريفشــهرنيســانعــام٢018مكتفيــا
ــفاهةرئيــسجملــسإدارةالركــة ــااخــربهبــهش ب
ــعمشــري ــنم ــرنحــنمتعاقدي ــمباالم ــه»الهتت بقول
هلــذهالركــةبنفــسســعرالــراءوربــابربــحبســيط
»وهكــذااصــدرتقريــرًانظيفــًاعــنعــام٢017،ولكــن
ومــنســوءحــظمكتــبالتدقيــقاملذكــوركانــت
لعــام الدخــل قائمــة يف املفصــحعنهــا  النتيجــة
٢018خســارةمقدارهــا)14,000,000(أربعةعر
مليــوندينــارصــادقعليهــانفــسمكتــبالتدقيــقمــع
حتفــظخجــولأشــارفيــهاىلصفقــةرشاءالركــة
ــن ذاتاملســؤوليةاملحــدودة،وبســبباإلفصــاحع
حجــماخلســارةاملذكــورةرفضــتاهليئــةالعامــة
القوائــماملاليــةوقدمــتشــكوى املصادقــةعــى
ــة ــتبتشــكيلجلن ــيقام ــركاتالت ــةال ــرةمراقب لدائ
مدققــنثاثيــةتبــنهلــاانخســائرالركــةاحلقيقــة
ــون ــنملي ــام٢018 )31,000,000(واحــدوثاث ع
ــه ــبعلي ــاممــاترت ــةعــرمليون ــسأربع ــارولي دين

اإلدارةاملســؤولن رئيــسوأعضــاءجملــس اقالــة
ــلاملوضــوع ــةاملشــبوهةوحتوي أساســاعــنالصفق
اىلهيئــةالنزاهــةومكافحــةالفســادحيــثتبــنان
قيمتهــا  عقــارات ايــة املشــراةالمتلــك الركــة
عــرةمايــندينــار،وانمشــاريعهاحتــتالتنفيــذ
املقــدرةقيمتهــاوشــهرهتابثانيــةمايــندينــارعبارة
ــتأجرة ــىارضمس ــةع ــةمقام ــاتجتاري ــنجممع ع
باجــرةرمزيــةملــدةعريــنســنةثــمتــؤولملكيتهــا
ملالكــياألرضاألصليــناىلجانــبأخطــاءأخــرى
املخصصــات ورصــد إعــادةالتقييــم عمليــات يف
ــدةاىلاللجــوءاىل ــةاجلدي ممــااضطــرإدارةالرك
القضــاءلتحصيــلتعويــضمســامهيهاعــنالــرر
املــاديالفاحــشالــذيحلــقهبــمنتيجــةأخطــاء
وبالتــايل التدقيــق اإلدارةوامهــالمكتــب جملــس
ــةعــن ــقاىلاملســاءلةالقانوني ــبالتدقي تعــرضمكت
امهالــهيفتطبيــقمعايــرالتدقيــقالدوليــةويرتــب
ــاعــنجــزءمــناخلســائر ــهتعويــضالركــةمالي علي
التــيســببهاجملــساإلدارةوامهــل-مكتــبالتدقيــق

-التنبيــهاىلخماطرهــايفالوقــتاملناســب.
االلتــزام عــدم مــنخماطــر الزمــاء اهللكل محــى
ــق ــرالتدقي ــقمعاي ــقاحلــازمواجلــرئيفتطبي التدقي

الدوليــة.
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رئيسية مكونات ثاث إىل املارسات هذه وتنقسم
وهي:

البيئية:التيتعتربعامًامهًاألهنا أوالً:املارسات
رشكة ألي يمكن ال حيث األرض، كوكب تشمل
التيتستخدمهاعى الطاقةواملوارد تأثر تتخطى أن
الرئيسية األداء املناخ،وتشملمؤرشات وتغر البيئة
احلراري، االحتباس غازات / الكربون انبعاثات

واستهاكاملياه،واستخدامالطاقة،والنفايات.
التيتتناولكيفيةدمج ثانيًا:املارساتاالجتاعية:
الصاحلة االجتاعيةواملواطنة للمسؤولية الركات
اإلدارية، وسياساهتا وممارساهتا أعاهلا ناذج يف
معكونالُسمعةاجليدةهيأهمرأساللكلرشكة،
أمر ومتنوعة شاملة عمل عاقات تكوين أن حيث

أسايس.
القواعد إىل تشر التي الركات: حوكمة ثالثًا:
واملارساتوالعملياتالتيحتددكيفيةقيامجملس
اإلدارةيفالركةبإدارهتاواإلرشافعليها،واالمتثال
للقانون،وتلبيةاحتياجاتأصحاباملصلحة،لضان
من عاٍل ومستوى املارسات، وأفضل الشفافية،

املساءلة.
وهتدفمثلهذهالتقاريريفاملقاماألول،إىلتعزيز
وحث واإلفصاح، االستدامة ومزايا بأمهية الوعي
ويف االستدامة، قضايا تبني عى املدرجة الركات

هذاالصدد،سعتأسواقماليةعدةإىلإصدارمعاير
اإلفصاحاخلاصةهبا.

ليسذلكفحسب،إذيرىاملسؤولونأيًضاأنمفهوم
الركات«، وحوكمة واالجتاعية البيئية »احلوكمة
املالية، األسواق عمل تعزيز يف ما بطريقة يساهم

وذلكباخيدميفالوقتذاتهالنمواملستدام.
لكناألمرختطىاآلنكونهجمردإفصاحعنجهود
املؤسساتيفتبنيهذهاملفاهيم،حيثأصبحتفئة
الركاتالتيتصنفحتتهذاالبند»احلوكمةالبيئية
واالجتاعيةوحوكمةالركات«،حتظىباهتامكبر
جذب يف تساهم العاملين املستثمرين من للغاية

التمويلعىنحومتزايد.
املعلومـات تقـدم املسـتثمرين، هلـؤالء بالنسـبة
وحوكمـة واإلجتاعيـة البيئيـة املارسـات حـول
كمـا الشـركات، إدارة جـودة علـى نظـرة الشـركات
مـن الشـركة أداء تقديـر علـى املسـتثمرين تسـاعد
خـالتقديـمرؤيـةشـاملةعنهـا.لقـدأصبـحالتحليـل
واإلجتاعيـة البيئيـة املارسـات لعوامـل الفعـال
بالنسـبةللعديـدمـن وحوكمـةالشـركاتأمراأساسيا
املسـتثمرين.وهلـذهاألسـباب،يطلـباملسـتثمرون
املخاطـر إدارة كيفيـة عـن تفصـح أن الشـركات مـن

والفـرصاملتعلقـةهبـذهاملارسـات.
فيايتعلقبالبيانات،نتوقعأننرىحتسنًاملموًسايف

مــنبــناإلفصاحــاتاملهمــةالتــيتبنتهــاالــركاتوالبورصــاتيفالســنوات
ــةوحوكمــةالــركات«، ــةواالجتاعي ــر»احلوكمــةالبيئي ــة،تقري ــةاملاضي القليل
وذلــكيفإطــارتعزيــزالشــفافيةالتــيتتحــىهبــاهــذهاملؤسســات،وعــىجانــب

آخــرإظهــارمشــاركتهايفالقضايــااالجتاعيــة.

اإلفـصــــاحعــــناملـــارساتالـبـيـئـيـــــةواإلجـتـمـاعيــــة
الشـــركــــات وحــوكـمـــــة

إبراهيممحودة
حماسبقانوين
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واهليئات البورصات تعزز حيث واتساقها، جودهتا
التنظيميةمتطلباتاإلفصاحعنالبيانات.وجيربذلك
التي املعلومات ودقة نطاق حتسن عى الركات
تقدمها،واالنتقالمنالركيزعىالبياناتالكميةإىل
وتطبيق فهم يف املستثمرون سرغب كا النوعية.
والتحسينات الركات اسراتيجيات استدامة مبادئ

التييمكنأنتقدمهاهذهالركاتلتعزيزقيمتها.

أمهيةإعدادتقاريراملارساتالبيئيةواالجتاعية
وحوكمةالركات

-جذباملستثمرينعىاملدىالطويل،بايفذلك
صناديق مثل الدولية االستثارية املؤسسات كربى

االستثاراحلكومية.

حتديد خال من للركة املالية القيمة حتقيق -
الفرصاملتاحةلتحقيقوفوراتيفالتكاليف،وزيادة

اإليرادات،والتقليلمناملخاطر.
الفرص اإلدارةمنحتديد اإلدارةوجملس -متكن
واالجتاعية البيئية باملارسات املتعلقة واملخاطر
مستوى عى األهداف ومواءمة الركات وحوكمة

الركة.
-تعزيزسمعةالركاتمنخالبناءصورةإجيابية

للركةمنخالاإلفصاحاتوالتقارير.
-وفاءالركةبالتزاماهتافيايتعلقبإدارةاآلثارالبيئية

واالجتاعيةواالقتصاديةبشكلمسؤول.
الركة، ملوظفي اإلجيايب التصور حتسن -
واالحتفاظ جديدة مهارات جذب عى يساعد مما

باملوظفناحلالينوحتفيزهم.
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أوال:املارساتالبيئية
التـعـريـفـــــــات القـضــايـــا   الـرئـيـسـيـــــة املواضيع

يتمتقييمالركاتبناًءعىمدىنشاطوفعاليةإدارهتاللتعرضاملبارشوغر
املبارشملخاطرانبعاثاتالغازاتالدفيئةوالفرصاملتعلقةبالركاتاألخرى

املاثلةيفالقطاع.

انبعاثاتالغازاتالدفيئة)ليسباملعنى
خيّص فيا أيضًا بل فحسب املطلق

الكثافة(

التغّر  
 املناخي

تقليل عى وقدرهتا منتجاهتا يف الكربون كثافة عى بناًء الركات تقييم يتم
البصمةالكربونيةيفساسلالتوريداخلاصةهباأوعنداستخداممنتجاهتاويف

خدماهتا.
البصمةالكربونيةللمنتجات

اإلقراض ألنشطة البيئية املخاطر عى بناًء املالية املؤسسات تقييم يتم
واالكتتابوقدرهتاعىاالستفادةمنالفرصاملتعلقةبالتمويلاملستدام. األثرالبيئيللتمويل

تغر يشكلها قد التي املادية املخاطر أساس عى التأمن تقييمرشكات يتم
املناخعىاألصولاملؤمنعليهاأواألفراد. الُعرضةللتغّراملناخي

يتمتقييمالركاتبناًءعىالتأثراملحتمللعملياهتاعىالتنوعالبيولوجييف
مناطقعملياهتاوجهودهاإلدارةالتأثرالبيئيلعملياهتا. التنّوعالبيولوجيواستخداماألرايض

املوارد  
 الطبيعية

املياهيفعملياهتاويف الكمياتاملستهلكةمن بناًءعى الركات تقييم يتم
مناطقعملياهتاوجهودهاإلدارةاملخاطروالفرصاملتعلقةباملياه. شحاملياه

يتمتقييمالركاتبناًءعىاآلثارالبيئيةللمواداخلاماملستخدمةيفمنتجاهتا
وجهودهالتتبعسلسلةالتوريدوإصدارالشهادات. توريداملواداخلام

أو السامة واالنبعاثات املحتمل البيئي التلوث عى بناًء الركات تقييم يتم
املسببةللرطانالناجتةعنعملياهتاوقوةأنظمةاإلدارةالبيئيةلدهيا. االنبعاثاتوالنفاياتالسامة

التلّوث  
 والنفايات

التغليف،واحتالية يتمتقييمالركاتبناًءعىإنتاجهاأواعتادهاعىمواد
تعرضهاإلدارةالنفاياتولوائحالتعبئةوالتغليف،وجهودهالتقليلالتأثرالبيئي

ملوادالتغليف.
النفاياتواملوادالناجتةعنالتغليف

تعرضها واحتالية اإللكرونية، للنفايات إنتاجها عى بناًء الركات تقييم يتم
للوائحالنفاياتاإللكرونية،وجهودهاجلمعاملنتجاتوإعادةتدويرها. النفاياتاإللكرونية

يتمتقييمالركاتبناًءعىقدرهتاعىاالبتكاريفجمالالتكنولوجياالنظيفة،
ومبادراهتاللتطويراالسراتيجي،والعائداتالناجتةعنالتقنياتالنظيفة. الفرصاملتاحةيفالتقنياتالنظيفة

الفرص  
 البيئية

أصوهلا يف الكربون وكثافة املوارد استهاك عى بناًء الركات تقييم يتم
العقارية،واحتاليةتعرضهاللوائحالبناءالبيئي،وجهودهالتحسناألداءالبيئي

ألصوهلاالعقارية.
الفرصاملتاحةيفاألبنيةاخلراء

يتمتقييمالركاتبناًءعىجهودهالتوليدالطاقةاملتجددةو/أومتكنتوليد
الطاقةاملتجددةمنخالتوسيعالشبكةوعروض"الطاقةاملستدامة".

الطاقة مصادر يف املتاحة الفرص
املتجددة

مثل أنظف، هيدروكربونية طاقة لتطوير جهودها عى بناًء الركات تقييم يتم
احتجازالكربونواستخدامهوختزينه. احتجازالكربونواستخدامهوختزينه
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ثانيًا:املارساتاالجتاعية
التـعـريـفـــــــات القـضــايـــا   الـرئـيـسـيـــــة املواضيع

يتمتقييمالركاتبناًءعىمدىتعقيدقوهتاالعاملة)احلجموالعددومناطق
التشغيل(،والعاقةبناإلدارةواملوظفن،ومدىرصامةقواننمحايةالعال،

وجهودإرشاكاملوظفن.
إدارةالعالة

رأس   املال  
 البري

يتمتقييمالركاتبناًءعىإدارهتاللسامةيفمكانالعمل،ومعايرالسامةيف
القطاعاتواملناطقالتيتعملفيها. الصحةوالسامة

يتمتقييمالركاتبناًءعىمتطلباتاملواهبوالكفاءات،وقدرهتاعىجذب
القوىالعاملةذاتاملهاراتالعاليةواالحتفاظهباوتنميتها. تنميةرأساملالالبري

يتمتقييمالركاتبناًءعىإدارةوشفافيةسلسلةالتوريداخلاصةهباومعاير
العمليفاملناطقالتييتواجدفيهااملوردين. معايرالعالةيفساسلالتوريد

أو لعملياتسحبحمتملةملنتجاهتا، تعرضها عى بناًء الركات تقييم يتم
إدارة وجهود التوريد، وأنظمة سلسلة وقوة املنتجات، بسامة تتعلق خماوف

جودةالتصنيعوممارساهتاالتسويقيةاملسؤولة.
جودةاملنتجاتوسامتها

املسؤولية  
 جتاه

املنتجات

منتجاهتا، كيميائيةضارةيف مواد وجود احتال بناًءعى الركات تقييم يتم
واحتاليةتعرضهاللوائحاملوادالكيميائية،وجهودهالتطويربدائلأقلرضرًا. سامةاملوادالكيميائية

وتعرضها التيجتمعها، الشخصية البيانات كمية بناًءعى الركات تقييم يتم
التصدي عى الركة وقدرة املتزايدة، أو املتطورة اخلصوصية للوائح

لانتهاكاتاملحتملةللبيانات،وأنظمتهاحلايةالبياناتالشخصية.
اخلصوصيةوأمنالبيانات

واالجتاعية البيئية املارسات تضمينهاملبادئ بناًءعى الركات تقييم يتم
وحوكمةالركاتيفإدارةأصوهلاأواألصولالتيتديرهانيابةعناآلخرين. االستثاراملسؤول

مناطق من املشراة اخلام املواد عى اعتادها عى بناًء الركات تقييم يتم
النزاعوحجمرشائها،وجهودالتتبعوإصدارالشهادات. التوريدغراملسؤول

املواءمة  
 معاصحاب
املصلحة

يتمتقييمالركاتبناًءعىجهودهالتوسيعاالتصالوالوصولإىلاملعلومات
الريفية املناطق )مثل اخلدمات فيها تنقص التي واألسواق النامية البلدان يف

ورشحيةكبارالسن(.
الوصولإىلقنواتاالتصاالت

الفرص
االجتاعية

يتمتقييمالركاتبناًءعىجهودهالتقديماخلدماتاملاليةإىلاألسواقالتي
قنوات وتطوير الصغرة الركات إقراض ذلك بايف اخلدمات، فيها تنقص

التوزيعاملبتكرة.
الوصولإىلمواردالتمويل

يتمتقييمالركاتبناًءعىجهودهالتقديممنتجاتوخدماتالرعايةالصحية
إىلالبلدانالناميةواألسواقالتيتنقصفيهااخلدمات)مثلاملناطقالتيتعاين
مننقصاألطباء(،بايفذلكآلياتالتسعرالعادلةوبراءاتاالخراعوتعزيز

القدراتوالتربعباملنتجات.
الوصولإىلخدماتالرعايةالصحية

يتمتقييمالركاتعىأساساملحتوىالغذائيملنتجاهتاالغذائيةوجهودها
لتقديممنتجاتذاتمواصفاتغذائيةأوصحيةحمسنة.

التغذية جمال يف املتاحة الفرص
والصحة
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ثالثًا:حوكمةالركات

التـعـريـفـــــــات القـضــايـــا   الـرئـيـسـيـــــة املواضيع

اإلدارة عى اإلرشاف إدارهتايف فعاليةجملس عى بناًء الركات تقييم يتم
واسراتيجيةالركة،ومحايةمصالحاملستثمرين،ومتثيلمصالحاملسامهن،
وتعدهذهالقضيةمنالقضاياالرئيسيةللحوكمةوتنطبقعىمجيعالركات.

جملساإلدارة

احلوكمة  
 املؤسسية

معدل بن الفجوة )"ي املقدرة، الريبية للفجوة وفقًا الركات تقييم يتم
الريبةالفعيلاملقدرومعدلرضيبةدخلالركاتاملقدر"(وشفافيةاإلباغ
عناإليرادات،ومشاركتهايفاخلافاتاملتعلقةبالرائب،وتعدهذهالقضية

منالقضاياالرئيسيةللحوكمةوتنطبقعىمجيعالركات.

شفافيةالرائب

يتمتقييمالركاتبناًءعىالتوافقبنالرواتبواملارساتاألخرىاملتعلقة
باحلوافزواسراتيجيةالركة،وتعدهذهالقضيةمنالقضاياالرئيسيةللحوكمة

وتنطبقعىمجيعالركات.
الرواتب

حقوق عى املحتمل وتأثرها ملكيتها هيكل عى بناًء الركات تقييم يتم
القضايا من القضية هذه وتعد اآلخرين، املستثمرين ومصالح املسامهن

الرئيسيةللحوكمةوتنطبقعىمجيعالركات.
امللكية

يتمتقييمالركاتبناًءعىشفافيةواستقاليةوفعاليةممارساتالتدقيقوإعداد
عى وتنطبق للحوكمة الرئيسية القضايا من القضية هذه وتعد املالية، التقارير

مجيعالركات
املحاسبة

مثل العمل أخاقيات لقضايا وإدارهتا إرشافها عى بناًء الركات تقييم يتم
انتهاكات أو األموال غسيل أو الفساد أو التنفيذي السلوك سوء أو االحتيال
مكافحةاالحتكار،وتعدهذهالقضيةمنالقضاياالرئيسيةللحوكمةوتنطبقعى

مجيعالركات.

أخاقياتالعمل السلوكيات
املؤسسية

املصــدر:الدليــلاإلرشــاديلإلفصــاحعــناملارســاتالبيئيــةواالجتاعيــةوحوكمــةالــركاتالصــادرعــنتــداولالســعودية)رشكــة
الســوقاملاليــةالســعودية(.
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مــعالتقــدمالعلمــيوالتكنولوجــيوثــورةاملعلومــاتواالتصــاالتاصبــحالعــامل
قريــةصغــرةونشــأتاجســاماقتصاديــةومنشــآتاعــالعماقــةعابــرةللقــارات
ومتــارساعاهلــاالتجاريــةبشــتىالطــرقالتــيمنهــااســتخدامشــبكةاالتصــاالت

واالنرنــت

جتنــباالزدواجالريبــــييفاملعاهــــداتالضــــريــبـــيــــة
الـدولـيـــــةبيـــــنالنظـــريـــــةوالتـطـبـيــــق

صـالــحالـقـــاب
حماسبقانوين

العابــرة الــركات اهلائلــةهلــذه االمكانيــات هــذه
للقــاراتوضعــتالســلطاتالريبيــةيفالكثــرمــن
الــدولامــامحتديــاتكبــرةللحصــولعــىحصتهــا
التــيمتــارس الــركات تلــك اربــاح مــن العادلــة
ــدول ــذهال ــيه ــنمواطن ــقايراداهتــام اعاهلــاوحتق
الــركات هــذه مــامتارســه امــام اراضيهــا وعــى
ــعار ــثاس ــنحي ــواءم ــراتيجياتس ــطواس ــنخط م
حتويــلالســلعواخلدمــاتفيــابينهــااوالتحكــميف
ــا ــتعليه ــالوحصل ــيفي ــاتالت ــاتواملعلوم البيان
ــل ــنحتصي ــتم ــةلتمكن ــةالوطني ــلطاتالريبي الس
عــى مســتحقة العادلــةكريبــة حصتهــا وجبايــة

اربــاحفــروعهــذهالــركاتوتوابعهــا
اوتوابعهــا الــركات هــذه تتعــرض قــد باملقابــل
ــبعــىدخوهلــا ــرضرضائ ــااىلف ــااحيان اوفروعه
ــه ــة،ايان ــندول ــرم ــرةيفاكث ــنم ــرم ــةاكث املتحقق
احيانــايتــمفــرضالريبــةعــىنفــسالركــةونفــس
الدخــلويفنفــسالفــرةالريبيــةاكثــرمــنمــرةومــن
ــةفيــايســمىاالزدواجالريبــي قبــلاكثــرمــندول
املجتمــع جعلــت واملؤثــرات العوامــل هــذه كل
ناجعــة واســاليب طــرق اجيــاد يف يفكــر الــدويل
الطــرق هــذه ومــن هــذهالتحديــات، مــع للتعامــل
منــع اتفاقيــات يســمى اومــا الريبيــة املعاهــدات
االزدواجالريبــيومنهــاايضــاتطبيــقنظــماالســعار
التحويليــةوالــزامالــركاتبتقديــمافصاحــاتكافيــة
ومناســبةلاســعارالتــيتــماعتادهــايفســجاهتا

املحاســبيةلتحويــلالســلعواخلدمــاتبــنخمتلــف
اجــزاءالركــةالعماقــةويفخمتلــفالــدولوكذلك
ــا ــةب ــكلدول ــةل ــةاملقدم ــلاقراراهتــاالريبي تعدي
يعكــساســعارســوقيةعادلــةومناســبةوتــؤدياىل
عــدمتغليــبمصلحــةايطــرفعــىحســابمصالــح

االطــرافاالخــرىيفاملعادلــة
عــى الضــوء بتســليط ســاقوم املقالــة هــذه يف
االزدواجالريبــيومعاجلتــهمــنخــالاملعاهــدات
ــمواالســس ــاناهــماملفاهي ــعبي ــةم ــةالدولي الريبي
ــاتجتنــباالزدواج ــيتقــومعليهــااتفاقي ــةالت النظري
ــة(مــععــدم ــةالدولي ــي)املعاهــداتالريبي الريب

اغفــالاجلانــبالتطبيقــييفهــذااملجــال.
القوانــن يف الريبــة فــرض )اســس( معايــر

الوطنيــة الريبيــة
االزدواج معاجلــة موضــوع اىل للدخــول متهيــدا
الريبــييفاملعاهــداتالريبيــةالبــدلنــامــن
توضيــحاســساومعايــرفــرضالريبــةيفالقوانــن
الريبيــةالوطنيــة،حيــثانالتريعــاتالريبيــة
رئيســيتن نظريتــن اىل الــدولتســتند معظــم يف
عنــدالتريــعوســنقوانــنرضيبــةالدخــلوهــذه

النظريــاتهــي:
فــرض يف يســتند )اجلنســية(: االقامــة نظريــة 1-
الريبــةاىلجنســيةاملكلــفومــكاناقامتــهاومــكان
ــون ــانقان ــالف تاســيسنشــاطهاالم،عــىســبيلاملث
الرائــباالمريكــيالفــدرايليفــرضالريبــةعــى

الضريــــبـــة
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الشــخصالطبيعــياواالعتبــاريالذيحيملاجلنســية
االمريكيــةســواءاكانمقيــميفالواليــاتاملتحــدة
االمريكيــةاوخارجهــااوســواءحتقــقلــهالدخــلمــن

ــةاخــرى ــنايدول ــاتاملتحــدةاوم الوالي
٢-نظريــةمصــدرالدخــل:يســتنديففــرضالريبــة
عــىمــكانحتقــقالدخــلففــيكثــرمــنالــدول
تفــرضالريبــةعــىالشــخصاملقيــمالــذيحتقــق
لــهدخــلخاضــعللريبــةداخــلحــدودالدولــةبغــض

ــهالسياســية النظــرعــنجنســيتهاوتبعيت
3-النظريــةاملختلطــة:بعــضالقوانــنالريبيــة
ختلــطمــابــنمعيــاراجلنســيةومعيارمصــدرالدخــل
فعــىســبيلاملثــاليفقانــونرضيبــةالدخــلاالردين
اخلارجــي الدخــل ٪10 بنســبة للريبــة خيضــع
الــذيحققــهالشــخصاملقيــميفاالردناذاكانهــذا

ــة ــعاردني الدخــلمــناصــلامــوالوودائ

مفهوماملعاهداتالريبيةوطابعهاالقانوين
متثـــلاملعاهـداتالضـريبيةجانبـــاهامـامـنالقواعـد
الضـــريبيةالدوليـةلكثـرمـنالبلدان   وتســتنداألغلبيــة
الســــاحقةمــــنتلــــكاملعاهــــداتيفجــــزءكبــــر
النموذجيــة املتحــدة األمــــم اتفاقيــــة إىل منهــــا
ــدان ــةوالبل ــداناملتقدم ــنالبل ــيب ــازدواجالريب ل
ــة(وإىل ــدةالنموذجيــ ــماملتحـ ــةاألمـ ــة)اتفاقيـ النامي
االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون اتفاقيــــةمنظمــــة
وهاتــــان والثــــروة. الــــدخل بشــــأن النموذجيــــة
املعاهــــدتانالنموذجيتــــانمتاحتــــانعلــــىاملــوقع
االقتصــادي التعــــاون منظمــــة لــكل اإللكــروين
ــكل ــيتش ــدةوه ــماملتح ــةواألم ــةاالقتصادي والتنمي
ــداملفاوضــة ــدولعن ــةتســتخدمهاال ــبنموذجي قوال
بينهــا. اتفاقيــاتجتنــباالزدواجالريبــي بشــان
ذات دول بـــن فيمـــا اتفاقــات هــي واملعاهــدات
ــالقانــون ــةفيينـ ــناتفاقيـ ــادة٢مـ ــيادة.وتـــنصاملـ سـ
ــعاملعاهــدات، ــقعــىمجي ــيتنطب املعاهــدات،الت
عىاناملعاهـــدةهـــياتفـــاقدويل)سـواءيفوثيقـة
ــن ــودب ــميته(معقـ ــتتسـ ــرمهمـاكانـ ــدةأوأكثـ واحـ

الــدولوينظمــهالقانــونالــدويل . 

أهدافاتفاقياتجتنباالزدواجالريبي
ــع ــاتمن ــراماتفاقي ــناب ــاتم ــدافوالغاي ــددااله تتع
االزدواجالريبــيبــنخمتلــفالــدولومــناهــم

ــيل: ــاي ــاتم ــدافوالغاي ــذهااله ه
ــعمصــادر ــةوتنوي ــةللدول ــدافاالنائي ــزاأله -تعزي

ــي .  الدخــلالقوم
اإلضافيــة والرائــب الريبــي االزدواج إزالــة -
ســداد عــن واهلــروب املبــارشة غــر والرائــب

الرائــب . 
ــةبالتجــارةعــرباحلــدود ــةاملصاعــباملتعلق -إزال

ــقاالســتثارات .  وتدف
-توفــراحلايــةالكاملــةللمكلفــنمــناالزدواج
الريبــيســواءاملبــارشأوغــراملبــارشوتفــادي

عرقلــةالتدفــقاحلــرللتجــارةواالســتثار
ــةوالتغــرات ــاراملســائلالريبي -األخــذيفاالعتب
ــطاالقتصــاديواملــايل ــهدهاالوس ــييش ــارزةالت الب
املاليــة األدوات وكذلــك العاملــي والريبــي

اجلديــدةمثــلآليــاتالتســعرالتحويــيل . 
ــةرؤوس ــاتوحرك ــادلالســلعواخلدم -تشــجيعتب

األمــوال . 

مضموناملعاهدةالرييبيةالنموذجية
عــادةمــاتقــعاالتفاقيــةالريبيــةالنموذجيــةعــى
قانونيــة مــواد اىل مقســمة رئيســية فصــول ســبعة
ــةواألحــكامالرئيســية ــايــيلوصــفموجــزللبني وفي
أليمعاهـــدةضـــريبيةنموذجيـــةثنائيـــةتســتندإىل
االتفاقيتــنالنموذجيتــنلألمــماملتحــدةومنظمــة

والتنميــة .  التعــاون
يتـــألفالفصـــلاألولمـــناملـــادة1،الـــتيحتـــدد
األشـــخاصالـــذينتـــؤثراملعاهـــدةعلـــىالتزاماهتــم
الضــــريبية،وهــــمعمومــــااملقيمــــونيفالــــدول
الضــــرائب تبــــن ٢،الــــتي واملــــادة املتعاقــــدة،
املشـــمولةباملعاهــــدة،وهــــيعمومـــاضــــرائب
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ــها ــتيتفرضــ ــروةالــ ــىالثــ ــرائبعلـ ــدخلوالضــ الــ
الــــدولاملتعاقــدةووتقســياهتاالسياســية،ويقـــدم
اهلامـــة املصـــطلحات تعـــاريف الثـــاين الفصـــل
ــاريف ــايفذلـــكتعـ املســـتخدمةيفاملعاهـــدة،بمـ
عامـــةيفاملـــادة3،وتعريـفملصـــطلح“املقـيم”يف
املـــادة4،وتعريـــفملصـــطلح“املنشـــأةالدائمــة”يف
املــادة5    ويتضمــنالفصــلالثالــثمــايشــارإليــه
ــاول ــدة.وتتنـ ــةيفاملعاهـ ــدالتوزيعيـ ــرابالقواعـ كث
املـــوادً.مــن6إىل٢1خمتلــفأنــواعالدخــلالــذي
ــا ــنأويفكلتيهمـ ــدىالدولت ــميفإح ــبهاملقي يكتس
معـــاوحتـــددهـــــذهاألحكـــامبوجـــهعـــــامويتنـاول
الفصـــلالرابـــعالضـــرائباملفروضـــةعلـــىرأس
املـــال)ولـــيسعلـــىالـــدخلاملتـــأيتمــنالثــروة(
ــديلتن ــريقتنبــ ــرضطــ ــسفيعــ ــاالفصــلاخلام ام
ألــــف ٢3 املــــادة الضــــريبي: االزدواج إللغــــاء
)طريقـــةاإلعفـاء(واملـادة٢3بـاء)طريقـةاخلصـم(.
وبشـــكلعـــام،إذاكـــانحيـــقللدولـةاملتعاقـــدةالـتي
ينشـــأفيهـــاالـــدخل)دولــةاملصدر(فـــرضضـــرائب
علـــىالـــدخلبموجـــبالقواعـــدالـــواردةيفاملـــواد
مـــن6إىل٢1،فـــإنالدولـةاملتعاقـدةالـتييقـيمفيهـا
دافـــعالضـــريبة)دولةاالقامــة(ملزمـــةبإزالـــةاالزدواج

الضـــريبي.
وبموجـــبطريقــــةاإلعفــــاء،يســــتثنيبلــــداإلقامــــة
أويعفــــيالــــدخلمــــنالضــــريبةيفبلــــداإلقامــــة.
ــا ــرتطبيق ــةاالكث ــيالطريق ــموه ــةاخلصـ ــاطريقــ أمــ
وهــيمطبقــةيفمعظــماملعاهــداتالريبيــةالتــي
اإلقامـــة بلـــد فيفـــرض فيهــا، طرفــا االردن تكــون
بموجبهـــاضـــريبةعلـىالـدخللكنـهخيصـممـنهـذه
ــد ــةيفبل ــلاملدفوع ــةالدخ ــداررضيب ــريبةمقـ الضـ

املصــدر . 
امــاالفصلــنالســادسوالســابعفيعرضــاناحــكام
الــدول بــن االداري والتعــاون املعلومــات تبــادل
املعاهــدة نفــاذ التــيحتكــم املتعاقــدةوالقواعــد

والغاؤهــا.

الريبــي( االزدواج الريبية)ازالــة املعاملــة
االتفاقيــة تشــملها التــي الدخــول انــواع لبعــض
ــليف ــةاليدخ ــةالريبي ــداملعامل ــناجــلحتدي م
االخــرى املتعاقــدة املتعاقــدةو/اوالدولــة الدولــة

يمكــناتبــاعاخلطــواتالتاليــة
 1.حتديــدالشــخصاخلاضــعللريبــة:وقــديكــون
ــًا،اومنشــأةدائمــةعــىشــكلرشكــة شــخصًاطبيعي
أم،اوفــرعلركــة،اومــروعحســبواقــعاحلــال

 ٢.حتديــدالدخــلموضــوعاالزدواج:وقــديكــون
ــاحاســهماوفوائــداواتــاوات دخــامــنمــروعاوارب

ــعاحلــال وحســبواق
 3.حتديــدبلــداملصــدر:ومتثــلالدولــةالتــيحتقــق

فيهــاالدخــلموضــوعاالزدواج
 4.حتديــدبلــداالقامــة:ومتثــلالدولــةالتــييعتــرب
حســب فيهــا مقيــا االزدواج موضــوع الشــخص
تعريــفاالقامــةالــوارديفاالتفاقيــةموضــوعالتطبيــق
ــة ــاطريق ــيام ــةاالزدواج:وه ــةازال ــدطريق  5.حتدي
االتفاقيــة حتيــل اوان اخلصــم اوطريقــة االعفــاء
ــد ــةلبل ــنالداخلي ــةاالزدواجاىلالقوان موضــوعازال

املصــدرو/اوبلــداالقامــة
 6.تنفيــذازالــةاالزدواج:وتتــملــدىالســلطةالريبيــة
ــا ــداملصــدروتكــونام ــةاوبل ــداالقام ــنبل يفكلم
الربــط اوباجــراء املقــدم الريبــي االقــرار بقبــول

ــعاحلــال ــلحســبواق اوالتعدي
ــوات ــيجمــردخط ــاهه ــورةاع ــواتاملذك واخلط
ارشــاديةللتعامــلمــعاالزدواجالريبــيوملتنــص

عليهــااتفاقيــاتمنــعاالزدواجالريبــي

حالةتطبيقية1 
لنفــرضانالركــةسعبــارةعــنرشكــةاجنبيــةعاملة
يفاالردنونشــاطهافرعبنكجتاريصيفنيويورك
وقــدبلــغالدخــلالصــايفهلــذاالفــرعيفعــانبواقــع
6مليــوندينــاراردينتعــادل٢60.000.4دوالر
الدخــلاالمجــايلللركــة ان امريكــيولنفــرض
ــا ــيب ــوندوالرامريك ــغ50ملي ــوركبل االميفنيوي
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فيــهالدخــلمــنفــرععــان)6مليــوند(وانالريبــة
التــياســتحقتعــىالركــةاالميفنيويــوركبلغــت
بــن االزدواج لتجنــب اتفاقيــة 4مليــون$ويوجــد

الدولتــن
املطلــوباملعاملــةالريبيــةلــازدواجالريبــي
يفكلمــناالردنوالواليــاتاملتحــدةاالمريكيــة

)نيويــورك(
االجابة

 1.الشــخصاخلاضــعللريبــة/االردن:فــرعالبنــك
االمريكــي

فــرع /نيويــورك: للريبــة اخلاضــع الشــخص  ٢.
البنــكاالمريكــييفعــان

ــال ــناالع  3.الدخــلموضــوعاالزدواج:الدخــلم
)نشــاطبنكــي(

 4.بلداملصدر:االردن
 5.بلداالقامة:نيويورك/امريكا

 6.طريقةازالةاالزدواج:طريقةاخلصم
 7.تنفيــذازالــةاالزدواجبلــداالقامــةهــيالتــيعليهــا
   ازالــةاالزدواجوبلــداالقامــةهــيامريــكا/نيويــورك
نيويورك/دوالر االردن/دينار بيان

- الدخــلالصــايفاخلاضــع 6000000 
ــة للريب

- رضيبــةالدخــلاملســتحقة 1800000 
يفاالردن٪30

- 4000000  رضيبــةالدخــلاملســتحقة
يفنيويــوركعــىالركــة

االم
- 340000  رضيبــةالدخــلاملســتحقة

فــرع عــى يفنيويــورك
عــان*

- 340000  اخلصماللغاءاالزدواج

صفر رصيدالريبةاملستحق 1800000 

رضيبةالدخلعىالفرعيفعان=
1800000*0.71 = 1٢78000$

نسبةدخلالفرعاىلامجايلدخلالركةاالم=
50000000/4٢60000= ٪8.5

رضيبــةالدخــلاملســتحقةيفنيويــوركعــىفــرع
عــان=4000000*٪8.5=340000$وهــي
عــان يف الفــرع دفعهــا التــي مــنالريبــة اقــل
فقــط340000$ لذلــكخيصــم )1٢78000$(

   
حالةتطبيقية٢ 

الركــةسهــيرشكــةاردنيــةويقــعمركزهــاالرئيــس
يفعــانونشــاطاعاهلــابنــكجتــاريولدهيــافــرع
هلــايفبريطانيــاوقــدبلــغصــايفدخــلالفــرعيف
بريطانيــامــايعــادل10مليــوندينــاراردينكــايف
احلســاباتاخلتاميــةاملصــادقعليهــايفبريطانيــا
ــا ــةدخــلب ــارضيب ــرعيفبريطاني ــعهــذاالف ــددف وق
يعــادل850000دينــاراردينويوجــداتفاقيــةلتجنــب

ــن ــنالدولت االزدواجب
املطلــوباملعاملــةالريبيــةلــازدواجالريبــييف

االردن
االجابة

 1(الشــخصاخلاضــعللريبــة/االردن:فــرعالبنــك
االردينيفبريطانيــا

فــرع /بريطانيــا: للريبــة اخلاضــع الشــخص  ٢(
االردين البنــك

ــناالعــال  3(الدخــلموضــوعاالزدواج:الدخــلم
)نشــاطبنكــي(

 4(بلداملصدر:بريطانيا
 5(بلداالقامة:االردن

 6(طريقةازالةاالزدواج:طريقةاخلصم
 7(تنفيــذازالــةاالزدواجبلــداالقامــةهــيالتــيعليهــا

ــةاالزدواجوبلــداالقامــةهــياالردن ازال

االردن/دينار بيان

الدخلالصايفاخلاضعللريبةللفرعاخلارجي 10000000 

رضيبةالدخلاملستحقةيفاالردن٪10كفرعخارجي 1000000 

اخلصماللغاءاالزدواج 850000 

رصيدالريبةاملستحق 150000 
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الدخلاملتحققللشخصغراملقيم
ــةمتعاقــدة ــميفدول عــادةمــايســتفيدالشــخصاملقي
وغــرمقيــميفالدولــةاملتعاقــدةاالخــرىمــناتفاقيــة
الريبــيوحتــدثهــذهاحلالــة جتنــباالزدواج
عنــدتقديــماخلدمــاتوخاصــةعــنطريــقاالنرنــت

ــةاالخــرى اووســائلاالتصــاالتاحلديث
حالةتطبيقية3 

بفــرضانالركــةسرشكــةاردنيــةتعمــليفجمــال
ومقرهــا املعلومــات تكنولوجيــا يف االستشــارات
الرئيــييفعــان،يفعــام٢0٢٢قامــتبتقديــم
اململكــة للركــةصيف فنيــة استشــارات خدمــة
ــاراردين ــةالســعوديةبقيمــةتعــادل٢0000دين العربي
وكــونالركــةساليوجــدلدهيــافــرعيفالســعودية
ــةدخــلبنســبة٪5 قامــتالركــةصبخصــمرضيب
مــنقيمــةاالستشــارةوحتويــلباقــياملبلــغللركــة
ــة. ــةاملخصوم ــضرســميبالريبي ــعســندقب صم
اذاعلمــتاننســبةالدخــلمــنهــذهاخلدمــةاىل
امجــايلدخــلالركةسلعــام٢0٢٢بلغــت٪5وان
ــةالتــياســتحقتعــىدخــلالركــة ــةالنهائي الريب
ــاروان ــت60000دين ــام٢0٢٢بلغ ساخلاضــعلع
يف للريبــة خاضــع املذكــورة اخلدمــة تصديــر
ــن ــنالدولت ــعازدواجب ــةمن ــداتفاقي االردنويوج

املطلوب:ماهياملعاجلةالريبيةلازدواج
االجابة

الركــة /االردن: للريبــة اخلاضــع  1.الشــخص
س

 ٢.الشــخصاخلاضــعللريبــة/الســعودية:الركــة
سكشــخصغــرمقيــم

 3.الدخــلموضــوعاالزدواج:الدخــلمــناالعــال
ــتوردة/مصــدرة ــةمس خدم
 4.بلداملصدر:السعودية

 5.بلداالقامة:االردن
 6.طريقةازالةاالزدواج:طريقةاخلصم

 7.تنفيــذازالــةاالزدواجبلــداالقامــةهــيالتــيعليهــا
ــداالقامــةهــياالردن ــةاالزدواجوبل ازال

االردن/دينار بيان

عــى 60000  يفاالردن املســتحقة الدخــل رضيبــة
س الركــة

اخلصماللغاءاالزدواج* 1000 

رصيدالريبةاملستحق 59000 

*٪5( 1000د)٢0000  بــن مــن االقــل القيمــة
 )٪5*60000 د) او3000

خاصة  
الريبــي االزدواج اوجتنــب منــع اتفاقيــات تعتــرب
مــناهــمالطــرقواالليــاتالتــيتتبعهــاالــدولالزالــة
اخلاضعــن االشــخاص عــن الريبــي االزدواج
اجلنســيات متعــددة الــركات ســيا وال للريبــة
ــةاواخلدميــةيفشــتى التــيمتــارساعاهلــاالتجاري

ارجــاءالعــامل
والشــكانــهباالضافــةاىلجتنــباالزدواجالريبــي
منهــا اخــرى عــدة اهدافــا املعاهــدات هلــذه فــان
رؤوس تدفــق وتســهيل الدوليــة تشــجيعالتجــارة
االمــوالوخاصــةللــدولالناميــةالتــيهــيبحاجــة
ــا ــمموازناهت ــراساملــاللدع ــةل ــتثاروبحاج لاس
وتنشــيطاقتصادهــابشــكلعــامكــاتســاعدهــذه
املعاهــداتيفاحلــدمــنالتهــربالريبــيعــى
تبــادلاملعلومــات الــدويلعــنطريــق املســتوى
ــورة ــاتاملذك ــالاالتفاقي ــنخ ــاوناالداريم والتع

وتطبيقــالبنودهــا
ولتطبيــقبنــودوفصــولومــواداتفاقيــاتمنــعاالزدواج
الريبــيالبــدللجهــاتاملســؤولةمــنالركيــزعــى
فهــماملنطلــقلاســاسالقانــوينواالقتصــاديالــذي
ــدات ــربمعاه ــيتعت ــداتالت ــذهاملعاه ــهه ــومعلي تق
دوليــةملزمــةالطرافهــاحيــثالبــدمــندراســةوفهــم
قبــل دولــة اي قبــل مــن النموذجيتــن االتفاقيتــن
دخوهلــايفمفاوضــاتلعقــدمعاهــدةرضيبيــةدوليــة
ــق ــنتطبي ــام ــةاخــرى،وايضــاالتمكــنالحق ــعدول م
بــدء عنــد الــدولاالخــرى مــع املوقعــة االتفاقيــة

ــا تنفيذه
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قامــتدائــرةرضيبــةالدخــلواملبيعــاتباصــدارنظــاموتعليــاتاألســعار
التحويليــةوكذلــكالدليــلاالرشــاديحــولاعــدادالتقريــراخلــاصلكــــلدولــة
) CBCR(ملواكبــةالتطــوراتيفالتريعــاتالريبيــةالعامليــةوذلــكمــنأجــل
حتقيــقالعدالــةالريبيــةوالشــفافيةبــناملكلفــنوذلــكمــنخــالاســتخدام
الســعرالعــادليفتســعراملعامــاتبــناألطــرافذوالعاقــة،وكذلــكمــن
أجــلتوحيــداملعاجلــةالريبيــةللمعامــاتذاتالعاقــةجلميــعاألطــراف
ــة ــقالعدال ــنأجــلحتقي ــاتم ــةالدخــلواملبيع ــيرضيب ــنومدقق ــناملكلف م

ــة. الريبي

األسعـارالتحويلــيـــةيفالنـــظــــامالضــــريـــبياألردين

رايضمصطفىمي
حماسبقانوين

حيــثتــماصــدارنظــامرقــم)40(لســنة٢0٢1،نظــام
ــةالدخــلالصــادر ــاترضيب ــةلغاي ــعارالتحويلي األس
ــة بموجــباحــكاماملــادة)77/أ(مــنقانــونرضيب
نــره لســنة٢014والــذيتــم )34( رقــم الدخــل
باجلريــدةالرســميةالعــددرقــم57٢٢تاريــخ7/6/

 ٢0٢1
التنفيذيــة التعليــات باصــدار الدائــرة قامــت كــا
ــة ــم)3(لســنة٢0٢1اخلاصــةباألســعارالتحويلي رق
املــواد بمقتــى صــادرة الدخــل رضيبــة لغايــات
)8(و)9(و)10(و)1٢(و)14(و)18(مــننظــام
األســعارالتحويليــةلغايــاترضيبــةالدخلرقــم)40(
لســنة)٢0٢1(،والتــيتــمنرهــاباجلريــدةالرســمية

العــددرقــم5743تاريــخ16/9/٢0٢1 
فيــايــيلبعــضالتعريفــاتالتــيتضمنهــاالنظــام

والتعليــات:

تعريفالشخص
بــايف الطبيعــيأوالشــخصاإلعتبــاري الشــخص
برتيــب تنشــأ التــي األشــخاص جمموعــة ذلــك

الدائمــة واملنشــآت تعاقــدي
1-املعاماتبناألشخاصذويالعاقة

ــة ــهقيم ــكلمال ــادلل ــرصفوأيتب ــاتالت ٢-معام
ــه ــعل ــفتاب ــةومكل ــنالشــخصذيالعاق 3-ب

املعاماتبناألشخاصاملستقلن:
املعامــاتبــناالشــخاصمــنغــراألشــخاص

العاقــة ذوي

األسعارالتحويلية
بــن القائمــة باملعامــات اخلاصــة األســعار
الســلع تبــادل فيهــا بــا العاقــة، ذوي االشــخاص
واخلدمــاتوالقــروضوالتمويــلوالتــرصفباألمــوال

املنقولــة. وغــر املنقولــة
جمموعةالركاتمتعددةاجلنسيات

ــرتكــوناإلقامــة ــةأوأكث ــانذواعاق شــخصاناعتباري
الريبيــةهلــميفدولخمتلفــةأواملجموعــةالتــي
ــر ــةغ ــةيفدول ــاشــخصخاضــعللريب ــيهل ينتم

ــة ــهالريبي ــةإقامت دول

متعــددة الــركات ملجموعــة األم املنشــاة
اجلنســيات  

ــارش ــرمب ــارشأوغ ــكلمب ــكبش ــيمتتل ــاةالت املنش
ــركات ــنال ــرم ــةأوأكث ــهايفرشك حصصــاأواس
ــة ــممالي ــزمبإعــدادقوائ ــيتلت متعــددةاجلنســياتوالت
موحــدةوفقــاللمعايــراملحاســبيةالدوليــةاملتعــارف

ــة ــاالريبي ــةإقامته ــايفدول عليه
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املنشاةاألمالبديلة
متعــددة رشكات ملجموعــة التابــع املكلــف
ــكل ــراخلــاصب ــمالتقري ــةبتقدي ــياتاملطالب اجلنس
الــركات عــنجمموعــة نيابــة الدائــرة دولــةاىل

اجلنســيات متعــددة
املنشأةالدائمة:

ــةأنشــطتهاتشــمل ــةاىلأيمــكانثابــتملزاول اضاف
املنشــأةالدائمــةمايــيل:

 1-مكاناإلدارة
 ٢-الفرع

 3-املكتب
 4-املصنع

 5-ورشةالعمل
 6-املنجــمأوبئــرالبــرولأوالغــازأواملقلــعأوأي

ــة ــكانإلســتخراجاملــواردالطبيعي م

املكلفاملعتمد
املكلــفالــذييقــدمالتقريــراخلــاصلــكلدولــةاىل
الدائــرةلغايــاتالتبليــغنيابــةعــنجمموعــةالــركات

متعــددةاجلنســيات
تعريفالسيطرةحسبالنظام:

هــيقــدرةأيشــخصأوجمموعــةأشــخاصعــى
قــراراتشــخصآخــر تأثــرفعــالعــى ممارســة

التاليــة: وأعالــهيفأيمــناحلــاالت
 1-القــدرةعــىإبــرامإتفاقيــةلتقديــمخدمــاتإداريــة

للركــةأوأداءوظائــفاإلدارةفيهــا
 ٢-إذاكانهلــمنســبة)٪50(فأكثــرمــنأعضــاء
جملــساإلدارةأولــهاحلــقيفتعيــنممثــيلإدارة

أوإهنــاءمتثيلهــم اآلخريــن األشــخاص
نســبة عــى احلصــول احلــقيف هلــم كان إذا  3-
اآلخريــن األشــخاص أربــاح مــن فأكثــر )٪50(

ــخاص ــةاألش ــذاالشــخصأوجمموع ــدمه  4-إذاق
فأكثــرمــنإمجــايل قروضــاتشــكلنســبة)٪50(
غــر األربــاح باســتثناء املــال ورأس القــروض
املوزعــةحســبالقوائــماملاليــةاخلتاميــةللفــرة

اإلقــرارالريبــي الريبيــةحمــل
ــر ــبة)٪33(فأكث ــينس ــاتتغط  5-إذاأصــدرضان
األشــخاصاآلخريــن قــروض قيمــة مــنإمجــايل
حســبالقوائــماملاليــةاخلتاميــةللفــرةالريبيــة

حمــلاإلقــرارالريبــي
معامــات مــن فأكثــر )٪50( نســبة كانــت إذا  6-
القوائــم يف موضحــة هــي كــا اآلخــر الشــخص
اإلقــرار حمــل الريبيــة للفــرة اخلتاميــة املاليــة
الريبــيتعتمــدعــىمعاماتــهمــعهــذالشــخص
 7-إذاكانهــذاالشــخصأوجمموعــةاألشــخاص
ــر ــكنســبة)٪50(فأكث ــذييمل ــابالشــخصال مرتبط

ــه ــاركبإدارت ــاريأوش ــنشــخصاعتب م
األشــخاص أوجمموعــة الشــخص كان إذا  8-
اآلخــر للشــخص جتاريــن وكاء املرتبطــن

لــه أومورديــن
ماهوتعريفالسعرالعادل؟

هوالســعرالــذييتــماعتــادهيفحــالوجــودإختــاف
ــة يفأيرشطأوحكــمأوســعرواردضمــنأيمعامل
أواتفــاقأوترتيــبخمتلفــاعــنالــروطواألحــكام
عليهــا املمكــناإلتفــاق مــن كان التــي واألســعار
ــث ــةأشــخاصامســتقلنبحي ــوكانأطــرافاملعامل ل
ذوي والريبــةلألشــخاص الدخــل تعديــل يتــم
ــن ــماســتيفاؤهم ــنمايت ــرقالســعرب ــانف ــة،لبي العاق

األطــرافاملســتقلنوفقــاللمعايــرالدوليــة

ــة ــةالتالي ــماعتــادأيمــنطــرقاألســعارالتحويلي يت
ــة، ــراملحاســبةالدولي ــاملعاي وفق

  1-طريقةالسعراملقارن
 ٢-طريقةإعادةالبيع

ــش ــاهام ــةمضــافاليه ــةاإلمجالي ــةالتكلف  3-طريق
ــح الرب

 4-طريقةصايفهامشالربحللمعاملة
 5-طريقةتقسيماألرباح

طريقــة نفــس باعتــاد اإلســتمرار املكلــف عــى
األســعارالتحويليــةالتــياعتمدهــاللفــراتالريبيــة
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الاحقــة
ماذايتوجبعىاملكلفتقديمهللدائرة؟

أ-األســبابوالفرضيــاتالتــيتــماإلعتــادعليهــايف
اختيــارطريقــةاألســعارالتحويلية

ب-إفصــاحمــنحماســبقانــوينيوضــحإتبــاع
اخلاصــة التحويليــة األســعار لسياســة املكلــف
باملجموعــةوأثرهــاعــىقائمــةالبيانــاتاخلتاميــة

   
مــنهوالشــخصامللــزمبتقديــمنمــوذجاإلفصــاح
عــناملعامــاتبــناألشــخاصذويالعاقــة؟

يتوجــبعــىكلمكلــفيزيــدقيمــةمعاماتــهمــع
500000دينــار عــى العاقــة ذوي األشــخاص
خــالفــرة1٢شــهرامتتاليــاتقديــمنمــوذجاإلفصــاح
املنصــوصعليــهيفأحــكامالنظــاموهــذهالتعليــات
ــكل ــراخلــاصل ــمالتقري ــزمبتقدي الشــخصاملل

ــة: دول
يف عضــوا يكــون الــذي الشــخص عــى يتوجــب
ــد ــييزي ــياتالت ــددةاجلنس ــركاتمتع ــةال جمموع
 600000000 عــى املوحــدة ايراداهتــا جممــوع
ســتائةمليــوندينــارأردينوفقــالقوائمهــااملاليــة
التقريــر بتقديــم يقــوم أن الســابقة الريبيــة للفــرة
اخلــاصلــكلدولــةللدائــرةخــالمــدةالتتجــاوز
ملجموعــة الريبيــة للفــرة التاليــة شــهرا    )1٢(

اجلنســيات متعــددة الــركات
ماهيامللفاتاملطلوبمناملكلفتنظيمها؟

 1-امللفاملحيل:
يتضمــنمعلومــاتأساســيةوتفصيليــةعــنمجيــع
وتقديمــه العاقــة ذوي األشــخاص مــع معاماتــه
التاليــة مــدةالتتجــاوز)1٢(شــهرا للدائــرةخــال

الريبيــة للفــرة
)وصــفالتنظيــماإلداريللمكلــفوهيكلــهالتنظيمــي
ــرإدارة ــمتقاري ــعاليه ــذيترف ووصــفاألشــخاصال
ــيتقــعفيهــااملقــراتالرئيســية املكلــفوالــدولالت
ألعــال تفصيــيل وصــف األشــخاص، هلــؤالء
ــان وأنشــطةاملكلــفواســراتيجيته،بــايفذلــكبي

ملكيــة أوعمليــاتنقــل اهليكلــة إعــادة بعمليــات
األصــول(

أهــماملعلومــاتعــنمعامــاتذويالعاقــةوالوثائق
اخلاصــةهبــاوعــىأنتتضمــناملعلومــاتماييل:

وصــفللمعامــاتبــناألشــخاصذويالعاقــة،
املجموعــة داخــل واإليــرادات املدفوعــات قيمــة
ذوي األشــخاص بــن املعامــات مــن فئــة لــكل
ــةاملشــاركن ــةاألشــخاصذويالعاق ــة،هوي العاق
مجيــع مــن نســخة املعامــات، مــن فئــة كل يف
ــلاملكلفــنللمعامــات ــنقب ــةم ــاتاملربم اإلتفاقي
داخــلاملجموعة،مقارنــةتفصيليــةوحتليــلالوظائــف
اخلاصــةباملكلــفواألشــخاصذويالعاقــة،طريقة
الســعرالتحويــيلاملعتمــدةللمعامــاتوالفرضيــات
ــارهــذه ــاهلــذهالطريقــةوأســباباختي املعمــولهب
الطريقة،قائمــةووصــفوحتليــلللمعامــاتالداخلية
ــة.،التســويات ــةللمقارن ــةاملســتقلةالقابل أواخلارجي
التــيتــماجراؤهــاانوجــدت،املعلومــاتاملاليــة
ــيل( ــعرالتحوي ــةالس ــقطريق ــايفتطبي ــتنداليه املس
ــهالشــخص ــزاولفي ــذيي ــلشــاملللقطــاعال -حتلي
القــوة نقــاط حتليــل املنافســن، اكــرب ) انشــطته
والضعــفوالفــرضوالتهديــدات)  SWOT(،قــدرات
املورديــن،قــدراتاملشــرين،مــدىتوافــرالبدائــل،
حجــمونشــاطاملكلــف،اجتاهــاتالعــرضوالطلب،
متطلبــاتالدخــولللقطــاع،أهــماألســواقالدوليــة

ــل( ــرقالتوصي ــوقية،ط ــتهدفة،احلصــةالس املس
-جيبأنتتضمنالقوائماملاليةماييل:

املوحــدة الســنوية اخلتاميــة املاليــة القوائــم أ-
املعنيــة الريبيــة الفــرة عــن للمكلــف

توضــح التــي والتوزيــع املعلومــات جــداول ب-
ــق ــتخدمةيفتطبي ــةاملس ــماملالي ــنالقوائ ــةب العاق

طريقــةالســعرالتحويــيل
الصلــة ذات املاليــة القوائــم جــداول ملخــص ج-
ــات، ــةومصــدرالبيان ــلاملقارن املســتخدمةيفحتلي

 ٢-امللفالرئيي:
يتضمــن رئيــي ملــف بتنظيــم املكلــف يلتــزم -
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ــة ــةعــناألعــالالعاملي معلومــاتأساســيةوتفصيلي
ــةللمعامــاتاخلاصــة وسياســاتاألســعارالتحويلي
بمجموعــةالــركاتمتعــددةاجلنســياتالتــيينتمــي
اليهــااملكلــفوتقديمــهللدائــرةخــالمــدةالتتجــاوز

ــة. ــرةالريبي ــةللف ) 1٢(شــهراالتالي
ــا ــيم ــفالرئي ــيةللمل ــاتاألساس ــناملعلوم تتضم

يــيل:
-)اهليــكلالتنظيمــيالــذييوضــحملكيــةاملنشــآت
اجلنســيات متعــددة الــركات ملجموعــة التابعــة
أعــال وصــف منهــا، لــكل اجلغــرايف واملوقــع
وتشــمل اجلنســيات متعــددة الــركات جمموعــة
ــاحاألعــال/وصــف ــىأرب ــرع ــلذاتالتأث العوام
التوريــداتألهــماملنتجــاتواخلدمــات لسلســلة
التــيتقدمهــااملجموعــةمــنحيــثحجــماملبيعــات،
ــي ــرىالت ــاتاألخ ــكاملنتجــاتواخلدم ــايفذل ب
ــات ــنمبيع ــة)٪5(م ــةباملائ ــنمخس ــرم ــلأكث متث
لتوفــراخلدمــات اإلتفاقيــات املجموعة./قائمــة
املربمــةبــنأعضــاءجمموعــةالــركاتمتعــددة
ــية ــابه/األســواقالرئيس ــبمش ــياتأوأيترتي اجلنس
ملنتجــاتاملجموعــةوخدماهتــا/حتليــلوظيفــي
ــة ــلاملنشــآتالتابع ــنقب ــةم ــةاملضاف يوضــحالقيم
للمجموعــة/وصــفألهــمالصفقــاتاخلاصــةبإعادة
والتصفيــة وعمليــاتاإلســتحواذ األعــال هيكلــة

خــالالفــرةالريبيــة(.
-معلومــاتعــناألصــولغــرامللموســةملجموعــة
ــةهبــذه ــاقائم ــافيه ــددةاجلنســياتب ــركاتمتع ال
ــاتاملربمــةبــناألشــخاصذوي األصــولواإلتفاقي
ــةواســراتيجية ــةوسياســاتاألســعارالتحويلي العاق
املجموعــةيفإدارةهــذهاألصــولونقــلملكيــةهــذه

األصــول.
-معلومــاتحــولأنشــطةالتمويــلبــناملنشــآت
اجلنســيات متعــددة الــركات ملجموعــة التابعــة
ــة، ــلاملجموع ــةمتوي ــاملكيفي ــا)وصــفع ــافيه ب
بــايفذلــكأهــمصفقــاتالتمويــلاملربمــةمــع
جمموعــة أعضــاء حتديــد مســتقلن/ ممولــن

ــة ــونبتأدي ــنيقوم ــركاتمتعــددةاجلنســياتالذي ال
ــها ــةودولتأسيس ــيةللمجموع ــلرئيس ــالمتوي ألع
ــةاخلاصــة ــرإدارهتــا/سياســةاألســعارالتحويلي ومق
بشــأن اجلنســيات متعــددة الــركات ملجموعــة
عمليــاتالتمويــلبــناألشــخاصذويالعاقــة(.
والريبيــة املاليــة األوضــاع عــن معلومــات -
والتــي اجلنســيات متعــددة الــركات ملجموعــة
ملجموعــة املوحــدة املاليــة القوائــم تشــمل:
ــة ــرةالريبي ــنالف ــياتع ــددةاجلنس ــركاتمتع ال
حمــلاإلقــرارالريبــياملعــدةألغــراضاإلقــرار
أورضيبيــة أوإداريــة نظاميــة أوألغــراض املــايل
التحويليــة األســعار بإتفاقيــات قائمــة أوغرهــا/
املربمــةبــنجمموعــةالــركاتمتعــددةاجلنســيات

وجــدت. إن الريبيــة واإلدارات
مــاهــياإلفصاحــاتاملطلــوبمــناملكلــف
تقديمهــاللدائــرةخــالاملــدةالقانونيــةلتقديــم

اإلقــرارالريبــي:
-اإلفصــاحالصــادربموجــبالنظــامرقــم)40(لســنة
٢0٢1والتعليــاتالصــادرةبموجبــهوالــذييتضمــن

مــايــيل:
بــن باملعامــات اخلاصــة املعلومــات  1-

األول( )القســم العاقــة ذوي األشــخاص
بــن باملعامــات اخلاصــة املعلومــات ٢-
الثــاين( )القســم العاقــة ذوي األشــخاص

 3-التقريراخلاصلكلدولة)القسماألول(
 4-التقريراخلاصلكلدولة)القسمالثاين(
 5-التقريراخلاصلكلدولة)القسمالثالث(

لسنة 40 رقم النظام من هـ 3/ رقم املادة نصت
  ٢0٢1

بــن املعامــات أوعوائــد رشوط كانــت إذا
رشوط عــن ختتلــف العاقــة ذوي األشــخاص
أوعوائــديفمعامــاتبــناألشــخاصاملســتقلن،
ــهاخلاضــع ــلدخل ــةتعدي فعــىالشــخصذيالعاق
للريبــةوالترصيــحعــنذلــكيفاقراراتــهالريبيــة.
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يفحــالعــدمالتــزامالشــخصذوالعاقــةبأحــكام
ــرةاختــاذ ــناملــادة)3(،فعــىالدائ ــرة)هـــ(م الفق

أحــداإلجراءيــنالتاليــن)حســبالفقــرة/و(
باملعاملــة عاقــة ذي أوأكثــر شــخص توجيــه  1-

للريبــة اخلاضــع دخلهــم بتعديــل
ــجاملعامــاتبــناألشــخاص  ٢-عــدماألخــذبنتائ

ــة ذويالعاق

متــىجيــبعــىاملكلفتقديــمالتقريــر)CBCR(
اىلدائــرةرضيبــةالدخــلواملبيعات؟

خــالاالثنــىعــرشــهراالتاليــةالنتهــاءالســنةاملاليــة
املقــدمعنهــاالتقرير

ــر ــمتقري ــدادوتقدي ــاتاع ــقمتطلب ــدأتطبي ــىيب مت
؟ األردن يف ) CBCR(

يبــدأتطبيــقاعــدادوتقديــمتقريــر)CBCR(يفاألردن
عــنعــام٢0٢1ومــابعدهــاووفقــالنظــاماألســعار
ــم)40(لســنة ــةالدخــلرق ــاترضيب ــةلغاي التحويلي
ــهويف ــةالصــادرةبموجب ــاتالتنفيذي ٢0٢1والتعلي

موعــدأقصــاه31/1٢/٢0٢٢   
تقريــر يف اإليــرادات اظهــار طريقــة ماهــي

C(؟ B C R  (
يتــماظهارهــامــنخــالجــدوليتضمــن)االيــرادات
مــنمبيعــاتالســلع،االيــراداتمــنمبيعــاتاالصــول،
االيــراداتمــنتقديــماخلدمــات،العوائــدواالتــاوات،
ــرادات ــن،اي ــدتقســيطالتام ــدواملرابحــة،عائ الفوائ

اخــرى(

التــيجيــبتضمينهــايف املعلومــات هــي مــا
اخلانــةاخلاصــةبالريبــةاملســتحقةيفتقريــر

) CBCR(؟
احلاليــة الرائــب امجــايل تتضمــن ان جيــب
املســتحقةواملتعلقــةباألربــاحاخلاضعــةللريبــة
للفــرةالريبيــةمــعماحظــةانهــذهالريبــةمتثــل
الفــرةواليتضمــنرضائــب قيمــةالرائــبهلــذه
غــر الريبيــة لالتزامــات أوخمصصــات مؤجلــة

املؤكــدة.
ماهــيمصــادرالبيانــاتالتــييتــمتضمينهــايف

) CBCR(؟ تقريــر
ــة ــماملالي ــتخدامالقوائ ــأةاألماس ــىاملنش جيــبع
مدقــق تقريــر هبــا املرفــق للمجموعــة املوحــدة
احلســاباتاملســتقليفاعــدادتقريــر)CBCR(لــكل

ــة. منشــأةيفكلدول

ماهــياالشــعاراملطلــوبتقديمــهمــنالــركات
ــر)CBCR(؟ متعــددةاجلنســياتمــعتقري

عليهــارشوط ينطبــق التــي الركــة عــى يتوجــب
متعــددة الــركات مــن اخلــاص التقريــر تقديــم
اجلنســياتتقديــماشــعارخطــييظهــرفيــااذاكانــت
الركــةاألممــكاناقامتهــااألردنويفحــالكانــتيف
دولــةأخــرىيتوجــبحتديــدمــكاناقامــةالركــةاألم
ــواردة ــاتال ــاللبيان ــاوفق ــاتاخلاصــةعنه واملعلوم

يفاالشــعار.
ماهوموعدتقديماالشعار؟

يتوجــبتقديــماالشــعاراخلطــييفموعــداليتجــاوز
ــي ــةاالثن ــلهناي ــر)CBCR(ايقب ــمتقري موعــدتقدي

عــرشــهرامــنانتهــاءالفــرةاملاليــةالتاليــة.
ــةحــول ــاتاضافي ــةبيان هــلحيــقللمنشــأةاضاف
املعلومــاتاملطلوبــةيفالتقريــر)CBCR(؟

تراهــا اضافيــة ايضاحــات تقديــم للمنشــأة حيــق
رضوريــةمتكــنمــنســهولةفهــماملعلومــاتالــواردة
رضوريــة وتفاصيــل ايضــاح وتقديــم التقريــر يف
التقريــر اعــداد يتــم أن وجيــب التقريــر، لــدارس
ــر)CBCR( ــدادالتقري ــةاع ــاتيفمنهجي ــة،والثب بدق
ســنويا،وانيتــماالحتفــاظبالوثائــقوادلــةاالثبــات
ــر. ــابالتقري ــمتضمينه ــييت ــاتالت ــاتواملعلوم للبيان
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 )Transparency(، وشــفافية )Credibility(  
الذيــن أولئــك كل مــع )Humility( والتواضــع
الــكام وأدب واعوانــه، املدقــق معهــم خيتلــط
) Politeness in speech(عنــدطلــباحلصــولعــى
معلومــةاوبيانــاتمعينــةمــنعميــلاوزميــل،واحــرام
املواعيــد)Respect the deadline(مــابــناملدقــق
وصاحــبالعمــل،مجيــعهــذهالســلوكياتاحلميــدة
مــناألساســيات جــزءا تعتــرب   )Good behaviors(
ــرآن ــبالســاويةآخرهــاالق ــاالكت ــيركــزتعليه الت
 Due  professional( املهنيــة والعنايــة الكريــم،
care(،كــاتــمالتأكيــدعــىمعظــمهــذهالســلوكيات

مــنخــالجهــاتعامليــةمنظمــةللمهنــة،إضافــةإىل
القوانــنواالنظمــةوالتعليــاتاملحليــةذاتالعاقة،
للتســامح نــر فيــه مــعاجلميــع الطيــب فالتعامــل
التــي واالخــوة         )Brotherhood(   )Tolerance(
ــراد ــةاف ــةاملطــافعــىكاف ــايفهناي تنعكــسآثاره
ــقاحلســابات ــةتدقي ــاأنمهن املجتمــعالواحــد،وب
ــاكعــبء ــانهن ــةاملتاعــبواملصاعــب،ف ــيمهن ه
ــة، ــنيفهــذهاملهن ــععــىمســؤوليةالعامل ــريق كب
بــأنالعاملــنيفهــذه القــول بــدمــن وبالتــايلال
ــه ــرصتعامل ــذياليقت ــدال ــمالطــرفالوحي ــةه املهن
مــعرشكــةمعينــةاوشــخصمعــنلــهمواصفــات

معينــة،بــلاهنــميتعاملــونمــعكافــةافــراداملجتمــع
ــعصاحــب ــلم ــمالتعام ــايت ــي،فمث ــنمنظــورمهن م
ــااومهندســا ــديكــونطبيب ــذيق املــروعالفــرديال
ــن ــداع ــخ،ع ــااو.....ال ــرااومزارع ــااوتاج اوحمامي
الــركاتبغــضالنظــرعــنمســمياهتا،اوحتــىبعــض
ــةالتــيهــيبحاجــةاىلخدمــات الوحــداتاحلكومي
التدقيــق العــال املــارس القانــوين املحاســب
نتذكــر املجــال هــذا ويف عــىمســتوىحمــيل،
 Arthur( حســابات مدقــق أظهــره الــذي التواطــؤ
ــا ــضعمائه ــاباتبع ــقحس ــدىتدقي Andersen(ل

   )Xerox،WorldCom،Enron(حيــثتــماهنيــار
هــذهالــركات،كــاتــمتــايشرشكــةالتدقيــقأيضــا
ــام   ــكالع ــتايراداهتــايفذل ــيبلغ ــام٢00٢  والت ع
billion USD   9.3،بالرغــممــنخربهتــاالطويلــة

نســبيايفجمــالالتدقيــقحــوايل19عامــا.
الشــكبــانأخاقيــاتقطــاعاالعــالتعتــربمــن
مؤسســة، ايــة يف الروريــة  النجــاح أساســيات
بموظفيهــا املؤسســة تلــك ثقــة تعكــس ألهنــا
وأجهزهتــاوكذلــكثقــةاملجتمــعبشــكلعــام،كــا
  املهنيــةProfessional( باألخاقيــات االلتــزام أن
 )ethicsبشــكلخــاصســوفيــؤديبالــرورةإىل
ــاممــاينعكــس ــنفيه ــبســلوكالعامل ــةوهتذي تنمي

يعتــربالوضــوح)Clarity(يفالتعامــلمــعزمــاءاملهنــةوالعمــاء،والوفــاء
) Fulfillment(بمتطلبــاتالقوانــنواملعايــراملتبعــة،والنزاهــة)Integrity(
والتعــاون الفنــياملهنــي، الــرأي إبــداء هبــدف املطلوبــة املهــام تنفيــذ يف
الواحــد املكتــب مســتوى عــى العاملــن مجيــع بــن مــا ) Cooperation(
اومــعالعمــاءاالخريــن،واإلحــراماملتبــادل)Mutual respect(فيــابينهــم،
ــة ــكلمصداقي ــذاملطلــوبمــنالعاملــنب واملشــاركة)Participation(يفتنفي

أخاقياتمهنةاملحاسبةالقانونية

أ.دحممدالنوايسة
حماسبقانوين
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اجلهــات امــام نفســه الفــرد عــى االوىل بالدرجــة
الرقابيــةوالتــيعــىرأســهاالضمــر )Conscience(،
  )the religious motivation (الدينــي والــوازع
عــى املســيطر  يكــون ان املفــرض مــن  الــذي
موضــوع ويف والعلــن، الــر يف كافــةترصفاتــه
، )Accounting ethics(  املحاســبة اخاقيــات
بنوعيــه يوليــهاملدقــق التــي االهتــام فــاندرجــة
اخلارجــياوالداخــيل،أوحتــىاملحاســباملــايل
التريعــات بموجــب منــه هــيمطلوبــة اواالداري،
ــةكحــد ــةاملحلي ــةعــىمســتوىالبيئ املنظمــةللمهن
ــةاملحاســبن ــونمهن ــااشــاركلمــنقان ــى،فمث ادن
القانونيــناالردنيــنرقــم73لســنة٢003،ونظــام
ــون ــكقان ــنة٢006،وكذل ــم7لس ــةرق ــماملهن تنظي
ــه ــنة1997وتعديات ــم٢٢لس ــركاتاالردينرق ال
التــي اىلجمموعــةمــناالضــاءات )Highlights(
ــة ــواءاملــارسملهن ــوينس ــبالقان ــىاملحاس ع
التدقيــقاواملحاســبةالقانونيــةانيمتثــلاليهــا،والتــي
ــة ــاتاملهن ــارصأخاقي ــزامبعن اساســهارضورةااللت
كالشفافية )Transparency(،والنزاهة )Integrity(،
واملوضوعيــة )Objectivity(،وبــذلالعنايــةاملهنيــة
  )Due professional care(،وغرمهــاكــانصــت
يف كــا املتخصصــة، املهنيــة املنظــات عليــه
القانونيــن للمحاســبن االمركــي املعهــد حالــة
)IIA(، الداخليــن املدققــن أومعهــد ) AICPA(
اومعهــداملحاســبناالداريــن)CMA(،إذأنعــدم
يؤثــر ســوف اوالتعليــات بالتريعــات االلتــزام
ــة، ــةاملؤسس ــىســمعةوهيب ــلباع ــارشس بشــكلمب
ــذرأي ــةأخ ــةاالوىليفحال ــابالدرج ــنفيه والعامل
هــذا ويف األدنــى، احلــد عــى حوهلــا املجتمــع
ــق، ــةاملدق ــناالشــارةاىلانفاعلي ــدم املجــالالب
اواملحاســب،وكفاءتــهترتبــطوتتأثــربإيانــهالعميــق،
واقتناعــهبالقيــماألصيلــةواملثــلاألخاقيــةالعليــا

التــيتدفعــهإىلتنميــةمعارفــهالعلميــة،ومهاراتــه
األداء،وبالتــايل نحوحتســن والعلميــة الســلوكية
ــريف ــاتبشــكلعــامتؤث ــم،واالخاقي فــانهــذهالقي
ــندرجــة ــربم ــكادتكــوناك ــًابدرجــةت الســلوكمتام
التأثــرباملفاهيــمالعلميــة،والنظريــات ; وذلــكالن
هــذايعنــيانالتحــديالكبــرملنظــاتاالعــال
ــة، ــدرةعــىاســتيعاباملعرف ــطيفالق ــنفق اليكم
والتكنولوجيــابقــدرمــايكمــنيفالقــدرةعــىصياغــة
ســلوكياتأخاقيــة،ومهنيــةجديــدةيفإطــارتــراث،
ــة،ولذلــكفــان وثقافــةاملجتمــعواالجتاهــاتالديني
القيــمواملثــلاألخاقيــةاالجيابيــة  الركيــزعــى
ــة،والقضــاء ــندعــمالظواهــراالجيابي ــيمتكــنم الت
ــؤة ــداداســراتيجياتكف ــرالســلبية،وإع عــىالظواه
وااللتــزامهبــاودعمهــاأوإجــراءالتعديــاتعليهــا
كلــاتطلبــتالــرورةذلــكســوفيضعهــاعــى
الطريــقالصحيــحنحوالتقــدمومواكبــةحركــةالتنميــة،
ــا ــامم ــةيفاالهت ــقاملواءم ــللتحقي ــكالعم وكذل
ــادة ــةإىلزي ــةاضاف ــةواالخاقي ــباملادي ــناجلوان ب
الثقــةبمخرجــاتمهنــةاملحاســبةوتعزيــزامهيتهــا

لــدىاملســتخدمن.
هبــا االهتــام الواجــب املهنــة أخاقيــات مــن إن
موضــوععــدماحلنــثبالقســمالــذيأداهاملدقــق
ــة،حيــث ــةمهــامعملــهيفهــذهاملهن ــةمزاول يفبداي
ــًايفموضــوعأتعــابالتدقيــق ياحــظانهنــاكهتاون
ــات ــعالواجب ــيالتتناســبأصــام ــةوالت ــرالعادل غ
املكلــفهبــااملدقــق،والحتــىالنصــوصالقانونيــة
التــيجتعــلمــناملحاســباملــايلمدقــقحســابات،
اوحجــمالواجبــاتاملرتبــةعليــه،وكذلــكالعقوبات
أداءواجباهتــم يف املقرصيــن بحــق تطبــق التــي
ــة ــاءاملهن ــنزم ــةم ــةضئيل ــاكفئ ــة،   اذأنهن املهني
)شــهودالــزور()Counterfeiters(يقبلــونباتعــاب
متدنيــةجــداتــكادالتغطــيجزًأمــنالنفقاتالتشــغيلية
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يفمكاتبهــم،واليتناســبحجــمهــذهاألتعــابأصــا
الســنوية)٢0ســاعة مــعاملؤهــاتاواملتطلبــات
لغايــاتجتديــدإجــازةاملارســة تدريــب(منهــم
بشــكلســنوي،وبالتــايلالبــدمــنرعايــةاملهنــة،
واالهتــامهبــامــنقبــلالقائمــنعليهــامدعومــة
مــن العامــة،وبالتقليــل مــنمجيــعأعضــاءاهليئــة
ــيأصبحــتتتنافــسباجيادهــاجهــات التعليــاتالت
اخلارجــي، يتعلــقباملدقــق فيــا كثــرة رســمية
والتــيتضــعرشوطومتطلبــاتبحــقاملدقــقمــن
ــن ــةع ــزينياب ــكاملرك ــرف)البن ــركلط ــةنظ وجه
املاليــة، االوراق هيئــة الدخــل، رضيبــة البنــوك،
ــود ــناجله ــمم ــخ(،وبالرغ ــركات،...ال ــةال مراقب
ــساالدارةالســابقيف ــامهبــاجمل ــيق املشــكورةالت
 Peer( النظرأوالزميــل التفتيــشومراجعــة موضــوع
يف ســامهت جلــان تشــكيل خــال مــن review (

التقليــلمــنعــدداملعتديــنعــىاملهنــةســواءأكانــوا
 Fraudulent( آخريــن حمتالــن اومــن ابنائهــا مــن
people(،االأنذلــكبحاجــةاىلاجــراءاتموازيــة

( اورشكــة فــردي املدقــق)مكتــب تقديــم أمههــا
عليــه املتحققــة واالتعــاب العمــاء بكافــة كشــف
اىلمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــن،ممــا
قــديســاهميفالقضــاءعــىظاهــرةمــايســمىبتاجــر
الشــنطة،وهــذااالجــراءقــديؤثــراجيابيــاعــىمجيــع
ــةالتدقيــقبــا املســتفيدين)Stakeholders(مــنمهن
فيهــااخلزينــةالعامــة،والعاملــنيفاملهنة.كــاأن
أتعــاباملدقــقاملتســاهلأوامللتــزمتكــونمــنحقــه
ــقتكــون ــةالتدقي ــواردمهن ــن،االانم ــااحلالت يفكلت
للجميــع،األمــرالــذييتطلــبعــدماالســتهانةبحقــوق
ــة ــنأجــلالنهــوضهبــاأســوةبكاف ــام ــةعموم املهن

املهــناألخــرى.



54

نشاطات الجمعية

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
العدد 127-128 تشرين الثاني 2022

اجتمــاع رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاســبين اجتمــاع رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاســبين 
ــة  ــذي للهيئــ ــر التنفي ــن مــع المدي ــن األردنيي ــة القانونيي ــذي للهيئــ ــر التنفي ــن مــع المدي ــن األردنيي القانونيي

  السعــــودية للمراجـعــــين والمحــاســبـــينالسعــــودية للمراجـعــــين والمحــاســبـــين
التقــىرئيــسجملــساإلدارةحســامرحــالســعادةاملديــرالتنفيــذي
أمحــد الدكتــور واملحاســبن للمراجعــن الســعودية للهيئــة
ــامجلــودة ــنالع ــاعداألم ــبمس ــدالغيه ــيدحمم ــسوالس املغام
ــة ــاض–اململك ــةالري ــةبمدين ــراهليئ ــكيفمق ــيوذل األداءاملهن
ــة ــةيفخدم ــداســتعرضاملغامــسدوراهليئ ــةالســعوديةوق العربي
ــيتســاعديف ــةوالت ــرواملــوادذاتالعاق ــةوترمجــةاملعاي املهن
رفــدســوقالعمــلبطلبــةمؤهلــنومتســلحنبآخــرمــاتوصــلإليــه
العلــمبمهنــةالتدقيــق،وكذلــكوضــحتركيــزاهليئــةعــىعقــد

دوراتالشــهاداتاملهنيــة
كــاواســتعرضالســيدالغيهــبالــدورالرقــايبللهيئــةوالتطــور
احلاصــليفآدائهــا،ويفاخلتــامقــدمرئيــساملجلــسحســام
رحــالالشــكرللدكتــوراملغامــسعــىحســناالســتقبالوحفــاوة
بــن التعــاوناملشــرك الرغبــةيف مــن أبــداه اللقــاءوعــىمــا
لتعميــم للتعــاونوالتنســيق اهليئــة واســتعداد واهليئــة اجلمعيــة
الفائــدةلألشــقاءالعــربلاســتفادةمــنخرباهتــموجتارهبــميف

تطويــرمهنــةالتدقيــق . 

مجلــس اإلدارة الخامــس عشــر يعقــد جلســته األوىل مجلــس اإلدارة الخامــس عشــر يعقــد جلســته األوىل 
رئيــس  برئاســة  رئيــس   برئاســة   20212021//1010//2424 الموافــق  األحــد  الموافــق يــوم  األحــد  يــوم 
مجلــس اإلدارة الزميــل حســام توفيــق محمــود رحال مجلــس اإلدارة الزميــل حســام توفيــق محمــود رحال 

وتــم انتخــاب الزمــالء.وتــم انتخــاب الزمــالء.

الزميلعادحممدحممودأبوحلتم:نائبًاللرئيس
الزميلقيصفاروقرشديعبيدات:أمينًاللر
الزميلماهرحممدمطررموقي:أمينًاللصندوق

الزميلموسىميشيلموسىسنداحة:نائبًاألمنالصندوق

تهنــيء  االردنيــة  الضريبييــن  المنابييــن  تهنــيء جمعيــة  االردنيــة  الضريبييــن  المنابييــن  جمعيــة 
الجديــد اإلدارة  الجديــدمجلــس  اإلدارة  مجلــس 

قــامجملــسادارةمجعيــةاملنابيــنالريبيــناالردنيــةبرئاســة
الســيدعــادالســعوديــومالســبتاملوافــق٢0٢1-10-30بزيــارة
اجلمعيــةوهتنئــةجملــساإلدارةاجلديــدحيــثقــامرئيــسجملــس
ــة ــالبرفق ــامرح ــتاذحس ــناالس ــةاملحاســبنالقانوني ادارةمجعي
ــد ــمالتأكي ــبهبــموت ــتقباهلموالرحي ــساإلدارةباس أعضــاءجمل
عــىرضورةالتعــاونوتبــادلاخلــرباتبــنالطرفــنوتشــكيل
خــرباء وبمشــاركةمجعيــة الطرفــن بــن فيــا جلنــةمشــركة
الريبــةلتنســيقاجلهــودبــاخيــدماملهنــةواالقتصــادالوطنــي

ــىاألعضــاء. ــعع ــودبالنف ويع

تقبل التهاني بإنتخاب اإلدارة الجديد تقبل التهاني بإنتخاب اإلدارة الجديد 

األحــد يــوم األردنيــن القانونيــن املحاســبن مجعيــة قامــت
ــةالعامــةيفمقــر املوافــق٢4-٢0٢1-10باســتقبالأعضــاءاهليئ
اجلمعيــةوذلــكلتهنئــةرئيــسوأعضــاءاملجلــساجلديــداخلامــس

عــر
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اختـتـــام دورة اختـتـــام دورة   CERT IFRSCERT IFRS  التــي انعقــدت خــــالل   التــي انعقــدت خــــالل 
شهــــر أيلــــول شهــــر أيلــــول 20212021

الحقــًاملذكــرةالتفاهــماملوقعــةبنمجعيــةاملحاســبنالقانونين
ــة ــنالربيطاني ــناملعتمدي ــةاملحاســبنالقانوني ــنومجعي األردني
إلطــاقالربنامــجالتدريبــيألعضــاءاجلمعيــةواملخصــصللتأهيل
للحصــولعــىشــهادة  CERT IFRSالربيطانيــةمــنخــالالربنامج
التأهيــيلالــذيعقــديفدائــرةالتدريــبيفاجلمعيــةوالــذياســتمر
عــىمــدارثاثــةشــهوروملــدة50ســاعةتدريبيــةيفاجلمعيــةوتــم
ختريــجالدفعــةالثالثــةمــنالزمــاءاملشــاركنيفهــذهالــدورة

   CERT IFRS  التأهيليــةوذلــكللتقــدمالمتحــان
وقــداختتــمالــدورةنائــبرئيــساملجلــسعــادأبوحلتــم،والــذي
أثنــىعــىاالداءاملتميــزللمحارضيــنوانخراطاملشــاركنالفعال
الــذيســاهمبإنجــاحالــدورة،وأكــدعــىأمهيــهاجتيــازاملشــاركن
لامتحــانالــذييعقــدأونايــنحيــثيمثــلإضافــةللســرةاملهنيــة
للزمــاءاملشــاركن،وســيعكفاملجلــسيفالفــرةالقادمــةعــى
تكــرارهــذهالــدورةضمــنالربنامــجالتدريبــيللزمــاءلعــام٢0٢٢  .  
ــر ــةيفاملعاي ــمواملعرف ــادةالعل ــدوراتهتــدفإىلزي ــذهال إنه

الدوليــةولرفــعاملســتوىاملهنــيوالتأهيــيلللزمــاء . 
يقــدمجملــساالدارةالشــكروالعرفــانللزمــاءاملحارضيــنعــى
املهنيــةالعاليــةوالعطــاءواجلهــداملبــذوليفانجــاحهــذاالربنامــج
ــةالزمــاءويوســعقاعــدةالعمــل ــذيســيزيدمــنمهني ــيوال التدريب

ــيهلم .  املهن
الزمــاءاملحارضيــن  : عــادابوحلتــممنســقالربنامــجالتدريبــي
ــح،حســن ــب-حــازمصال ــةالتدري ــرالقواســميمنســقجلن -من

ــحاحلــاجقاســم. ــرور،صال زع

القانوني لوكالء اإلعسار  الزمالء للقسم  القانوني لوكالء اإلعسار أداء بعض  الزمالء للقسم  أداء بعض 
القانونيينالقانونيين

لــوكاء القانــوين القســم أداء ٢0٢1-11-16 بتاريــخ تــم قــد
مــن املكونــة اإلعســار جلنــةوكاء أمــام القانونيــن اإلعســار
معــايلوزيــرالصناعــةوالتجــارةاالســتاذيوســفالشــايلومعــايل
ــاداتوعطوفــةمراقــبعــام ــرالعــدلأســتاذالدكتــورأمحــدزي وزي
الــركاتالدكتــوروائــلالعرموطــيوعطوفــةرئيــسهيئــةاالوراق
املاليــةالدكتــورليــثالعجلــوينورئيــسجملــسإدارةمجعيــة

املحاســبنالقانونيــناالســتاذحســامرحــال
ونباركللزماءالذينأدواالقسمالقانوين : 

الزميلجماهدالطراونة
الزميلسامحأبومنشار

الزميلزيدالقطني
باإلضافةاالستاذإبراهيمشداد

كاتباركاجلمعيةجلميعاالخوةالذينقاموابأداءالقسم

مشــاركة الجمعيــة يف ورشــة تدريبيــة بعنــوان قرارات مشــاركة الجمعيــة يف ورشــة تدريبيــة بعنــوان قرارات 
مجلــس األمــن ذات الصلــة باإلرهــاب وتمويلهمجلــس األمــن ذات الصلــة باإلرهــاب وتمويله

عقــدتوحــدةمكافحــةغســيلاألمــوالومتويــلاإلرهــاببالتعــاون
يــوماألربعــاء )FSVC(  التطوعيــة املاليــة اخلدمــات هيئــة مــع
ــةبعنــوانقــراراتجملــس املوافــق٢0٢1-11-17ورشــةتدريبي
هــذه حيــثشــاركيف ومتويلــه باإلرهــاب الصلــة ذات األمــن
الورشــة54    حماســبقانــوينمــنالزميــاتوالزمــاءوأعضــاءمــن

جملــسإدارةاجلمعيــة   
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دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات /مديريــة المهــن دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات /مديريــة المهــن 
الجديــد الجديــدتهنــىء مجلــس اإلدارة  تهنــىء مجلــس اإلدارة 

ــن ــةامله ــات/مديري ــلواملبيع ــةالدخ ــرةرضيب ــندائ ــدم ــاموف ق
ابورسحان،الدكتــور ســامة الســيد املديريــة مديــر برئاســة
عريفــج، رامــي عبدالكريــم، إبراهيــم الشوشــان، ســلطان
األربـعـــاء يــــوم الـرحـــان منــذرجــراداتوحممــد الـدكـتـــور
الـمـوافـــق٢4-٢0٢1-11بزيــارةاجلمعيــةوهتنئــةجملــساإلدارة
املحاســبن إدارةمجعيــة جملــس رئيــس حيــثقــام اجلديــد
القانونيــناألســتاذحســامرحــالبرفقــةأعضــاءجملــساإلدارةعاد
أبوحلتــم،ماهــررمــوين،موســىســنداحهوالدكتــورطــارقالرصايرة
توطيــد التأكيــدعــىرضورة وتــم باســتقباهلموالرحيــبهبــم
العاقــاتوتبــادلاخلــرباتبــنالطرفــنوتــمبحــثإمكانيــةســبل
التعــاونبــناجلمعيــةودائــرةرضيبــةالدخــلواملبيعــات/مديريــة
املهــنبــاحيقــقاألهــدافالتــيتطمــحإليهــااجلمعيــةفيــا
ــةوتــممناقشــةاملعوقــات يتعلــقبأمــورالزمــاءوملفاهتــمالريبي
التــيتواجــهمكاتــباملدققــنوعمائهــموأبــدى والتحديــات
الطرفــاناســتعدادمهاالتــامللتعــاون،وذلــكلتســهيلمعامــات

القانونيــنكمكلفــنودافعــيرضائــب املحاســبن

التــي  التــي الحواريــة  الورشــة   الحواريــة  يف  الجمعيــة  الورشــة مشــاركة  يف  الجمعيــة  مشــاركة 
حــول  والمبيعــات  الدخــل  ضريبــة  دائــرة  حــول نظمتهــا  والمبيعــات  الدخــل  ضريبــة  دائــرة  نظمتهــا 
والتعليمــات   التنفيذيــة التنفيذيــة  التحويليــة  االســعار  والتعليمــات نظــام  التحويليــة  االســعار  نظــام 

الماليــة  وزيــر  معالــي  رعايــة  الماليــة تحــت  وزيــر  معالــي  رعايــة  تحــت 
شــاركرئيــسجملــسإدارةاجلمعيــةحســامرحــاليــوماإلثنــن
نظمتهــا التــي الورشــةاحلواريــة يف ٢٢-٢0٢1-11 املوافــق
ــة ــاماالســعارالتحويلي ــاتحــولنظ ــةالدخــلواملبيع ــرةرضيب دائ
ــور ــةالدكت ــراملالي ــةمعــايلوزي ــةحتــترعاي ــاتالتنفيذي والتعلي
ثمــنرئيــس حيــث الفورســيزون فنــدق يف العســعس حممــد
اجلمعيــةدوردائــرةرضيبــةالدخــلواملبيعــاتبعقــدمثــلهــذه
ــورحســامأبوعــيلبعقــد ــةالدكت ــاقمــععطوف ــماإلتف ــدوراتوت ال
هــذهالــدورةبالتعــاونمــعاجلمعيــةللزمــاءوالعاملــنلدهيــم   

التحويليــة  االســعار  نظــام  حــول  حواريــة  التحويليــة ورشــة  االســعار  نظــام  حــول  حواريــة  ورشــة 
التنفيذيــة التنفيذيــةوالتعليمــات    والتعليمــات 

بتاريــخ األردنيــن القانونيــن الـمـحـاســـبن جـمـعـيـــة عـقـــدت
التحويليــة االســعار نظــام حــول حواريــة ورشــة 8-٢0٢1-1٢
ــورحســام ــةالدكت ــاعطوف ــثحــارضفيه ــةحي ــاتالتنفيذي والتعلي
أبوعــيلمديــرعــامدائــرةرضيبــةالدخــلواملبيعــاتبمشــاركة
والضيــوف لدهيــم والعاملــن والزمــاء الزميــات مــن العديــد

املهتمــنبذلــك

محاسبون قانونييون يؤدون القسم القانونيمحاسبون قانونييون يؤدون القسم القانوني

ــا ــةخــالاجتاعه ــبةالقانوني ــةاملحاس ــاملهن ــةالعلي ــررتاهليئ ق
يــومالســبتاملوافــق٢7 - 11 - ٢0٢1    املوافقــةعــىترخيــص
مزاولــةاملهنــةلعــددمــنالزميــاتوالزمــاءاجلــددبعــداجتيازهــم

ــص ــاتالرخي ــةواســتيفائهممتطلب امتحــاناملهن
وهم : 

 1 -حسنعبدالكريمحممدصالح . 
 ٢ -حممدخليلحممدالشامي . 
 3 -مهندربحيحسنالقصاص . 
 4 -زكيامحدحسنابورمحة . 

 5 -أمحدصاحالدينأمحدالسلطي . 
 6 -حممودعبدالساممجعةأبونجم . 

 7 -عبرعمرعبداهللاالنصاري . 
 8 -سعيدحممودعيلابوفروة . 
 9 -أمحداسامةحممدحممد . 
10- نبيلحممدحسنابوقبع . 
 11 -طارقميرةعزتنزال . 

 1٢ -حممدحممودعبدالرمحناحلديدي . 
 13 -سيفخليلحممداملرصي
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دورة تدريبية بعنوان مهارات التواصل الفعالدورة تدريبية بعنوان مهارات التواصل الفعال
“Effective Communication”“Effective Communication”

اإلثنــن يــوم األردنيــن القانونيــن املحاســبن عقــدتمجعيــة
ــال  ــاراتالتواصــلالفع ــوانمه ــق13-٢0٢1-1٢دورةبعن املواف

Effective Communication“  “ 
عــربتطبيــق  zoom  والتــيحــارضتفيهــااملهندســةلينــاعايــش

بحضــورالعديــدمــنالزميــاتوالزمــاءوالعاملــنلدهيــم . 
وهتــدفالــدورةاىلزيــادةمهــاراتالتواصــلالروريــةيفالقيــادة

وادارةاالعــالمــناجــلحتســناالنتاجيــةوالنجــاحاملؤســي . 

»نظــام  »نظــام حــول  عمــل   حــول  ورشــة  يف  الجمعيــة  عمــل شــاركت  ورشــة  يف  الجمعيــة  شــاركت 
التحويليــة« التحويليــة«االســعار  االســعار 

ــد ــوماألح ــاءي ــنالزم ــددم ــعع ــساإلدارةم ــاركأعضــاءجمل ش
االســعار »نظــام عمــلحــول ورشــة 19-٢0٢1-1٢ املوافــق
افتتحهــا اقامتهــاكــييبإمجــياألردنحيــث التــي التحويليــة«
عطوفــةمديــرعــامدائــرةرضيبــةالدخــلواملبيعــاتالدكتــورحســام
أبوعــيلوبحضــورالريــكالتنفيــذيلكــييبإمجــييفاألردن
حاتــمالقواســميوجمموعــةمــناملــدراءاملاليــنمــناملؤسســات
والــركاتاألردنيــةمــنالقطاعــنالعــامواخلــاصوذلــكملناقشــة
نظــامأســعارالتحويــل  Transfer Pricing  الصــادرعــنوزارةاملاليــة
والــذيحــددبصــورةعامــةااللتزامــاتاملرتبــةعــىالــركات
األردنيــة،وقــدقــّدمورشــةالعمــلكلمــناملتخصصــنبالرائــب
وحتّدثــوا أغــراوال، دنيــش والســيد اخلــوري ســتيفان الســيد
ــى ــارهع ــهوآث ــهوتبعات ــةتطبيق ــاموكيفي ــولالنظ بشــكلمفصــلح

املؤسســاتوالــركاتيفاألردن . 

دورة بعنــوان المســاعدة يف تطويــر دورة بعنــوان المســاعدة يف تطويــر   االعمــال الصغيرة االعمــال الصغيرة 
والمتوســطة يف االوقــات الصعبةوالمتوســطة يف االوقــات الصعبة

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنيــومالثاثــاء
تطويــر يف املســاعدة بعنــوان دورة ٢1-٢0٢1-1٢ املوافــق
االعــالالصغــرةواملتوســطةيفاالوقــاتالصعبــةوالتــيحــارض
فيهــاالزميــلذيــبعقبــاينبحضــورالعديــدمــنالزميــاتوالزمــاء

ــنلدهيــم .  والعامل
النجــاحعــىاملســتوى بــن بيــانالعاقــة الــدورةاىل هتــدف
حتقيــق يف التوثيــق امهيــة االعــال، يف والنجــاح الشــخيص
االهــدافوالتخطيــطاالســراتيجيوارتباطــهبرؤيــةصاحــبالعمــل
واملرونــةوالقــدرةعــىالتكيــفاالســراتيجيحتــتالظــروف

الصعبــة

دورة بعنــوان دورة بعنــوان   مخاطــر التدقيــق واحتســاب الماديــة مخاطــر التدقيــق واحتســاب الماديــة 
واختيــار العينــاتواختيــار العينــات

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنيــوماألربعــاء
املوافــق٢9-٢0٢1-1٢دورةبعنــوانخماطــرالتدقيــقواحتســاب
ــدورة ــحال ــثافتت ــق  zoomحي ــربتطبي ــاتع ــارالعين ــةواختي املادي
منســقالتدريــبمنــرالقواســميحــارضفيهــاالزميــلحــازمصالــح

ــاتوالزمــاءوالعاملــنلدهيــم .  ــدمــنالزمي بحضــورالعدي
وأشــاراملنســقانهــذهالــدورةمتثــلدورةمــنسلســلةدوراتيف
ــاء ــفالزم ــدورةاىلتعري ــاهتــدفال ــةك ــقالدولي ــرالتدقي معاي
بتقييــمخماطــرالعميــلوكيفيــةاحتســاباملاديــةوامهيتهــايف
العينــاتيفعمليــة التدقيــقاملختلفــةوطــرقاختيــار عمليــات

ــق التدقي
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ــالء  ــالت والزم ــل للزمي ــة ألوراق العم ــة تطبيقي ــالء ورش ــالت والزم ــل للزمي ــة ألوراق العم ــة تطبيقي ورش
إربد إربديف  يف 

رقابــة وبرنامــج املهنيــة املهــارات تطويــر لربنامــج اســتمرارًا
ــنورشــة ــناألردني ــةاملحاســبنالقانوني ــدتمجعي اجلــودةعق
للزميــات إربــد غرفــةجتــارة مقــر العمــليف تطبيقيــةألوراق
ــا ــيحــارضفيه ــق1-4-٢0٢٢والت ــاءاملواف ــومالثاث والزمــاءي
الزميــلمنــرالقواســميمنســقجلنــةالتدريــبوبمشــاركةعــددمــن
ــساإلدارة ــججمل ــتكاللنه ــأيتاس ــيت ــاءوالت ــاتوالزم الزمي
يفمحايــةالزمــاءحيــثأنتوثيــقأوراقالعمــلهــياحلايــة
احلقيقيــةللزميــلعنــداصــدارهتقريــرالتدقيــقعــىالبيانــاتاملاليــة

ــة .  ــاتالرقابي ــاتواجله ــذهالبيان ــتخدميه جتــاهمس
وقــدبــنرئيــساجلمعيــةحســامرحــالخــالافتتــاحالــدورة
امهيــةتوثيــقاعــالالتدقيــقواناملجلــسيــويلاهتــامهلــذا
االمــروقــامبتوفــرالربنامــجاملحوســباالعــالالتدقيــقوتقديــم
مســامهةودعــمللزمــاءعــىاســتخدامالربامــجاملحوســبةملــدة
عامــنممــايوفــراجلهــدعــىالزميــليفعمليــةالتدقيــقوحيقــق
لــهالرقابــةوالتوثيــقإلعالــهبســهولةكــاأهــابالرئيــسبالزمــاء
الذيــنقامــواباســتخدامالربنامــجاملحوســبوالــذييعطــيمــؤرشًا

ــقأعاهلــم .  ــروتوثي واضحــًاحلــرصالزمــاءعــىتطوي

مشــاركة الجمعيــة يف اللقــاء التشــاركي لمناقشــة مشــاركة الجمعيــة يف اللقــاء التشــاركي لمناقشــة 
ــرن ــل الم ــكال العم ــة ألش ــاد الضريبي ــرناألبع ــل الم ــكال العم ــة ألش ــاد الضريبي األبع

عقــدتاللجنــةالوطنيــةاألردنيــةلشــؤوناملــرأةمــعمستشــاري
البنــكالــدويليــوماخلميــساملوافــق1-6-٢0٢٢لقــاًءتشــاركيًا
وباألخــص املــرن العمــل ألشــكال الريبيــة األبعــاد ملناقشــة
اآلثــاراملحتملــةعــىالنســاءالعامــاتومشــاركتهناالقتصاديــة  . 
شــاركيفاللقــاءممثلوجملــسإدارةمجعيــةاملحاســبنالقانونيــن
األردنيــنممثلــةبعضــوياملجلــسماهــررمــوينومنــرالقواســمي
وشــاركأيضــًايفاللقــاءالعديــدمــناجلهــاتاملعنيــةمــنالــوزارات
ووزارة العمــل وزارة ذلــك يف بــا احلكوميــة واملؤسســات
العامــة واملؤسســة املاليــة الــدويلووزارة والتعــاون التخطيــط
ــة ــةالدخــلواملبيعــاتباإلضاف ــرةرضيب للضــاناالجتاعــيودائ
ــان  .  ــةع ــةصناع ــالاالردنوغرف ــاتع ــاملنقاب إىلاالحتــادالع
ويفســياقالنقــاشتــماســتعراضأشــكالالعمــلاملــرناملتضمنــة
أســبوعالعمــلاملكثــف،الســنةاملرنــة،العمــلضمنســاعاتعمل
مرنــة،العمــلعــنبعــد،العملبعــضالوقــت»اجلزئي«،وانعكاســاته
املحتملــةعــىاحتســابرضيبــةالدخــلوالضــاناالجتاعــي
املعمــولهبــاوســبلالتوعيــةألصحــابالعمــلوالعاملــنمــن
أجــلتطبيقــاتأكثــرمرونــةتتاشــىمــعاملتطلبــاتالتريعيــةبــا
يفذلــكأوامــرالدفــاعاملعمــولهبــاللتعامــلمــعجائحــةكورونــا

دورة حــول معيــار دورة حــول معيــار   المحاســبة الدولــي رقــم )المحاســبة الدولــي رقــم )11( »عــرض ( »عــرض 
ــم المالية   ــم الماليةالقوائ القوائ

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنيــومالثاثــاء
املوافــق11 - 1 - ٢0٢٢    دورةحــولمعيــاراملحاســبةالــدويلرقــم

ــة »  ــماملالي )1(»عــرضالقوائ
ــزووم ــقال ــربتطبي ــاويشع ــادلالش ــلع ــاالزمي ــارضفيه ــيح والت

بحضــورالعديــدمــنالزميــاتوالزمــاءوالعاملــنلدهيــم . 
ــبة ــاراملحاس ــاتمعي ــاءبمتطلب ــفالزم ــدورةاىلتعري هتــدفال
الــدويلرقــم)1(فيــايتعلــقبعــرضالقوائــماملاليــةواالفصاحات

املتعلقــةواالجابــةعــىاالستفســاراتاملتعلقــةبذلــك

تنظيم لقاء مع األعضاء الجددتنظيم لقاء مع األعضاء الجدد

الســبت يــوم القانونيــناألردنيــن نظمــتمجعيــةاملحاســبن
املوافــق1-15-٢0٢٢لقــاءمــعالزميــاتوالزمــاءاجلــددحيث
ــس ــماملجل ــالباس ــامرح ــساإلدارةحس ــسجمل ــاركهلــمرئي ب
وباســمجلنــةالعاقــاتالداخليــةواخلارجيــةوجلنــةالعضويــة
هــذاالنجــاحوانتســاهبمللجمعيــةوأكــدعــىأمهيــةمشــاركتهميف
ــةوهــمجيــل ــةوأهنــممســتقبلاجلمعي اللجــانونشــاطاتاجلمعي
البنــاءالقــادمهلــذاالــرصح،وأكــدعــىأمهيــةهــذهاللقــاءاتحيــث
ــاءرشاكات ــاتمــعالزمــاءوتســاعدعــىبن ــةالعاق تقــومبتقوي
ــد ــههــذاوق ــةلاســتفادةمــنخــرباتبعضهــمالبعــضوأن باإلضاف
ــة ــاللمهن ــةالعلي ــلاهلئي ــنقب ــةاجلــودةم ــاترقاب ــرارتعلي ــماق ت
األمــرالــذيســيؤديإىلتطويــراملهنــةورفــعمســتوىالرقابــةهــذا
وســيتمارســالههــذهالتعليــاتللهيئــةالعامــةبعــدنرهــاباجلريــدة
الرســميةوأشــارالرئيــسإىلبرنامــججلنــةالعضويــةالــذيتــم
اقــرارهمــنقبــلجملــساإلدارةبأنــهســيكونهنــاكتنظيــمزيــارات
ملكاتــبالزمــاءلنــرالوعــيوتقديــمالنصــحواإلرشــادللزمــاء

اجلــدد  . 
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األعيــــــــــــــــــان  لمجلـــــــــــــــــــــس  الجمعيـــــــة   األعيــــــــــــــــــان زيــارة  لمجلـــــــــــــــــــــس  الجمعيـــــــة   زيــارة 
ــاء المحاســبين   القانونييــن مــن القانونييــن مــن  ــة إعفـــــــــ ــاء المحاســبين لمتابعـــــــــــــــــ ــة إعفـــــــــ لمتابعـــــــــــــــــ

ــن ــة المه ــدار رخصــــ ــوم إصــ ــنرس ــة المه ــدار رخصــــ ــوم إصــ رس

حرصــًامــنجملــسإدارةاجلمعيــةعــىمتابعــةشــؤونالزمــاءقــام
جملــساإلدارةبزيــارةجملــساألعيــانملتابعــةإعفــاءاملحاســبن
القانونيــنمــنرســومإصــداررخصــةاملهــنأســوةبالنقابــات
املهنيــةاألخــرىحيــثتــمتســليممكتــبدولــةفيصــلالفايــزرئيــس
ــنرخــص ــاءم ــوغاتاإلعف ــنمس ــابيتضم ــانكت ــساألعي جمل
املهــنللمحاســبنالقانونــنوخــالالزيــارةتــمااللتقــاءمــع
ســعادةالدكتــورمصطفــىالــرباريومعــايلرئيــساللجنــةالقانونيــة
يفجملــساألعيــاناألســتاذأمحــدطبيشــاتوتــمبحــثموضــوع
اإلعفــاءوتــمالتطــرقملــروعقانــونالنقابــة،هــذاوســيتممتابعــة

ــانخــالالفــرةالقادمــة .  املوضوعــنمــعجملــساألعي

لقاء حواري مع لقاء حواري مع   عطوفة مراقب عام الشركاتعطوفة مراقب عام الشركات

دورة حـــــــول إجــــــراءات دورة حـــــــول إجــــــراءات   التحــقيـــــق يف االحتيــــــال التحــقيـــــق يف االحتيــــــال 
أثـنــــاء العــمـــــلأثـنــــاء العــمـــــل

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنيــومالثاثــاء
املوافــق8 - ٢ - ٢0٢٢    دورةحــولإجــراءاتالتحقيــقيفاالحتيــال
أثنــاءالعمــلوالتــيحــارضفيهــااألســتاذحســامالشــافعيعــربتطبيق
زوومبحضــورالعديــدمــنالزميــاتوالزمــاءوالعاملــنلدهيــم . 
هتــدفالــدورةإىلتعريــفالزمــاءبكيفيــةإجــراءحتقيــقاالحتيــال
أثنــاءالعمــلعــنبعــديفظــلاحلاجــةاملتزايــدةللعمــلعــنبعــد
ــق ــاراتتتعل ــةاستفس ــاً،أي ــاعاملي ــراتجائحــةكورون بســببتأث

بالتطبيــقالعمــيلللقانــون . 

محاضرة حول محاضرة حول   تعديالت قانون الضمان االجتماعيتعديالت قانون الضمان االجتماعي

األحــد يــوم األردنيــن القانونيــن املحاســبن عقــدتمجعيــة
املوافــق13-٢-٢0٢٢حمــارضةحــولتعديــاتقانــونالضــان
ــةالدكتــورحــازمالرحاحلــة االجتاعــيوالتــيحــارضفيهــاعطوف
ــةللضــاناالجتاعــيبمشــاركة ــامللمؤسســةالعام ــرالع -املدي

ــنلدهيــم .  ــاءوالعامل ــنالزم ــدم العدي
أمهيــة عــى الرحاحلــة حــازم الدكتــور عطوفــة أكــد حيــث
خطــط توجيههــاضمــن ورضورة االجتاعــي الضــان برامــج
إصاحيــةمتوســطةوطويلــةاملــدىتعمــلعــىتعزيــزفــرص
ــةيف ــدالتنمواقتصــاديمقبول ــقمع ــةوحتقي ــةاالجتاعي احلاي
ــاسواملجتمــعباخلــر ــايلعــىالن املجتمــع،ممــاينعكــسبالت
وأوضــح واالقتصاديــة .  االجتاعيــة الناحيتــن مــن واالســتقرار
ــمل ــييش ــونالضــاناالجتاع ــدللقان ــوناملع ــروعالقان أنم
عــدةتعديــاتأبرزهــاالســاحألبنــاءقطــاعغــزةوأبنــاءاألردنيــات
إضافــة اختياريــة، بصفــة االشــراك اململكــة يف املقيمــن
بمتوســطمعــدل التقاعديــة للرواتــب الســنوية الزيــادة ربــط إىل
ــونشــمول ــروعالقان ــنم ــك،تضم التضخــمونمواألجور . وكذل
املتقاعديــنمبكــرًاممــنتقــلأعارهــمعــن60عامــاللذكــورو55 
ــارشــهريًا ــةعــنألــفدين ــدرواتبهــمالتقاعدي ــاثوالتزي ــًالإلن عام
بالزيــادةالســنويةعــىالرواتــبالتقاعديــة،إضافــةإىلآليــةجديــدة
ــدل ــنمع ــلب ــبةاألق ــنالنس ــدالًم ــنوية:فب ــادةالس ــابالزي الحتس
ــادةالســنوية التضخــمومعــدلنموأجــوراملشــركن،ســتكونالزي
ــة مرتبطــةباملتوســطاملعدلــن . ويشــملاملــروعاملقــرححال
اســتحقاقجديــدةلبــدلإجــازةاألمومــةتشــملكلامــرأةعاملــة
ً.ومــروع لدهيــا8أشــهراشــراكخــال1٢شــهراالســابقةللوالدة
داخــل للمؤمنــن الصحــي التأمــن يشــمل املعــدل القانــون

املستشــفياتاخلاصــة«بحســبمــاأورداملــروع . 
ويفهنايــةاللقــاءأجــابعطوفــةالدكتــورحــازمرحاحلــةعــى
مجيــعاألســئلةواالستفســاراتالتــيطرحهــااحلضــوروالتــياثرت
ــاءرَشاكات ــىبن ــهع ــععطوفت ــاقم ــماالتف ــامت ــاءويفاخلت اللق

ــة ــناملؤسســةواجلمعي ــاونب وتع

الثاثــاء يــوم القانونيــناألردنيــن أقامــتمجعيــةاملحاســبن
ــل ــوروائ ــةالدكت املوافــق15-٢-٢0٢٢لقــاءحــواريمــععطوف
العرموطــيمراقــبعــامالــركاتومديــرالتعديــاتالقانونيــة
الزمــاء مــن العديــد الســيدفــارسشــاهنبمشــاركة واملاليــة
ــناألســئلة ــةم ــهملجموع ــداســتمععطوفت ــة،وق ــةالعام ــناهليئ م

واالستفســاراتمــنالزمــاءوأجــابعليهــا
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نظمــت جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن لقــاء نظمــت جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن لقــاء 
ــوا  ــن زاول ــالت والزمــالء الذي ــوا حــواري مــع الزمي ــن زاول ــالت والزمــالء الذي تشــاوري تشــاوري   حــواري مــع الزمي

ــاً يف مكاتبهــم الخاصــة  ..   ــاً يف مكاتبهــم الخاصــةاعمــال التدقيــق حديث اعمــال التدقيــق حديث

نظمــتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنيــومالثاثــاء
املوافــق٢٢-٢-٢0٢٢لقــاءتشــاوريحــواريمــعالزميــات
مكاتبهــم يف حديثــًا التدقيــق اعــال زاولــوا الذيــن والزمــاء

اخلاصــة . 
قــامرئيــسجملــساإلدارةباســتعراضاملراحــلالتــيوصلــتإليها
ــوفحتســناالداءيفمكاتــب ــةاجلــودةوالتــيس ــاترقاب تعلي
ــدى ــةأداءوحجــمالعمــلل ــناألدواتملراقب الزمــاءوســتكونم
املكاتــبمقارنــةمــنحجــمالــكادرومــدىااللتــزامباملعايــر
الدوليــةيفإعــدادأوراقالعمــلوكــااســتعرضعضوجملــس
اإلدارةمنســقجلنــةالعضويــةوالتدريــبخطــةعمــلاللجنتــنمــن
ــي ــبالزمــاءوالربنامــجالتدريب ــةملكات ــاراتالتوجيهي ــثالزي حي
ــبودوراتمتخصصــةممــا لســنة٢0٢٢واالســتعدادلعمــلتدري

ــة .  ــمبحرفي ــاءعــىإدارةمكاتبه يســاعدالزم
ــات ــةوالصعوب ــقباملهن ــورتتعل ةأم ــدَّ ــاءِع ــعالزم ــممناقشــةم وت
مــن جمموعــة الزمــاء وقــدم تواجههــم التــي والتحديــدات

الصعوبــات .  هــذه لتجــاوز املقرحــات
األســئلة مــن ملجموعــة اإلدارة جملــس أعضــاء اســتمع وقــد
واالستشــاراتمــنالزمــاءملــافيهــامصلحــةوتطــوراملهنــةوتــم
الــردعليهــامــنقبــلالرئيــسوأعضــاءاملجلــسوســيتمتكــرارهــذا

ــاءاهلل .  ــد4/30إنش ــقبع ــمالتدقي ــاءموس ــدانته ــاعبع االجت

دورة حول مفهوم دورة حول مفهوم   التدقيق الداخليالتدقيق الداخلي

الســبت يــوم القانونيــناألردنيــن عقــدتمجعيــةاملحاســبن
الداخــيل مفهــومالتدقيــق حــول ٢6 - ٢ - ٢0٢٢    دورة املوافــق
والتــيحــارضفيهــااألســتاذإيــيلســفرعــربتطبيــقزوومبحضــور

العديــدمــنالزميــاتوالزمــاءوالعاملــنلدهيــم . 
هتــدفالــدورةإىلتعريــفالزمــاءبمفهــومالتدقيــقالداخــيل
ــقاخلارجــي ــعالتدقي ــاتم ــهوالفروق ــةب ــةاملتعلق ــحالرؤي وتوضي

واملحاســبةوالضبــطالداخــيل   

زيــارة وفــد مــن جمعيــة الرخــاء لرجــال األعمــال لجمعيــة زيــارة وفــد مــن جمعيــة الرخــاء لرجــال األعمــال لجمعيــة 
المحاســبين القانونييــن األردنييــن.المحاســبين القانونييــن األردنييــن.

قــامجملــسإدارةاجلمعيــةباســتقبالوفــدمــنمجعيــةالرخــاء
لتهنئــة 3-1-٢0٢٢ املوافــق الثاثــاء يــوم األعــال لرجــال
ــة ــامرئيــسجملــسإدارةمجعي ــدحيــثق جملــساإلدارةاجلدي
املحاســبنالقانونيــناألســتاذحســامرحــالوأعضــاءجملــس
اإلدارةبالرحيــبهبــموقــدمالرئيــسرشحعــناجلمعيــةوأهدافهــا
واللجــاناملســاعدةهلــاوتــمالرحيــببالتعــاونبــناجلانبــن
واســتعدادتقديــماملشــورةألعضــاءمجيعــةالرخــاءوتزويدهــم
بربامــجالتدريــبالتــيتقــومهبــاجلنــةالتدريــبوتــمتكريــمالوفــد
الزائــروتقديــمدرعاجلمعيــةتقديــرًاهلــذهالزيــارةومتطلعــنملزيــد
مــنالتعــاونبــنالطرفــنوقــدمالوفــدالزائــرالشــكرملجلــس
اإلدارةعــىحســناالســتقبالمثمنــنجهــوداجلمعيــةودورهــايف

ــي .  ــماالقتصــادالوطن دع

دورة حول اقرارات ضريبة الدخلدورة حول اقرارات ضريبة الدخل

الســبت يــوم القانونيــناألردنيــن عقــدتمجعيــةاملحاســبن
املوافــق5 - 3 - ٢0٢٢    دورةحــولاقــراراترضيبــةالدخــلوالتــي
حــارضفيهــاالزميــلباســلســلطانةبحضــورالعديــدمــنالزميــات

ــنلدهيــم .  ــاءوالعامل والزم
هتــدفالــدورةإىلتعريــفالزمــاءبكيفيــةتعبئــةإقــراراترضيبــة

الدخــلواجلوانــبالفنيــةباإلقــرارات
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توقيــع مذكــرة تفاهــم وتعــاون مشــترك بيــن الجمعيــة توقيــع مذكــرة تفاهــم وتعــاون مشــترك بيــن الجمعيــة 
والمناطــق  الحــرة  للمناطــق  األردنيــة  والمناطــق والمجموعــة  الحــرة  للمناطــق  األردنيــة  والمجموعــة 

التنمويــةالتنمويــة

وقعــتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنممثلــةبرئيــس
ــوماإلثنــناملوافــق3-7-٢0٢٢  جملــساإلدارةحســامرحــالي
ــةللمناطــق مذكــرةتفاهــموتعــاونمشــركمــعاملجموعــةاألردني
احلــرةواملناطــقالتنمويــةممثلــةبعطوفةالدكتورخلفاهلميســات
ــن ــنالطرف ــاونب ــقالتع ــرةإىلحتقي ــذهاملذك ــثهتــدفه حي
ــل ــالاالســتغالاألمث ــنخـ ــهمـ ــامبواجباتـ ومســاعدتهعــىالقي
للجهـــودواإلمكانيـــاتواملـــوارداملتاحـةهلمـــا،وتنسيقاجلهـود
ــع ــارضم ــااليتع ــاتب ــادلاملعلوم ــىتبـ ــًاعلـ لينعكــسإجيابيـ
 التريعــاتالتــيحتكموحتددمســؤولياتوواجباتكاالفريقن.
وتمالتأكيدعىالتعاونيفجمالإعدادالدراســاتواالستشــارات
والربامــج الــدورات وحضـــور املعلومــات وتبــادل املختلفــة
التدريبيــةالتــييقيمهــاالفريقنيفاملجاالتالتـــيختـــدموتوّســـع
 اآلفـــاقاملعرفيــةللعاملــنوتعــززمســتوياتأدائهملــكاالفريقن.
وقــالاهلميســاتإناملجموعــةتعمــلعــىتوفــربيئــةأعــال
التحتيــة البنــى وجتهــز لاســتثار وممكنــة ومنافســة حمفــزة
 واخلدمــاتالداعمــةلألعــالواألنشــطةاالقتصاديــةاملختلفــة.
اخلدمــات توفــر املجموعــة أولويــات مــن أن وبــن
أواملقيمــن املحليــن األردنيــن للمســتثمرين والتســهيات
واألجانــب، العــرب املســتثمرين جانــب إىل اململكــة خــارج
التحديــات متابعــة يف املجموعــة دور إىل وأشــار
حلهــا. عــى والعمــل املســتثمرين تواجــه التــي  واملعيقــات
بــدورهثّمــنرّحــال،جهــوداملجموعــةيفهتيئــةالبيئــةاالســتثارية
للمناطــقاحلــرةواملناطــقالتنمويــة،والســعياملســتمريفســبيل
ــامواخلــاص،مشــرًا ــنالع ــنالقطاع ــاوناملشــركب ــزالتع تعزي
إىلأناجلمعيــةلــنتّدخــرجهــدًايفتقديــمخرباهتــاومعارفهــابــا

ــراف. ــةالعامةلكافةاألط ــىاملصلح ــعع ــودبالنف يع

عمـــــــــــــــل  ورشــــــــــــــــــة  يف  الجمعيــة  عمـــــــــــــــل مشــــــــاركة  ورشــــــــــــــــــة  يف  الجمعيــة  مشــــــــاركة 
التحويلــــيـــــــــــــــــــة األســعار  نـــظـــــــــــــــام  التحويلــــيـــــــــــــــــــةحــــــــول  األســعار  نـــظـــــــــــــــام  حــــــــول 

ــة شــاركأعضــاءجملــساإلدارةوجمموعــةمــنالزمــاءمــناهليئ
  «Transferالعامــةيفورشــةعمــلحــولنظــاماألســعارالتحويليــة
«Pricing يــومالســبتاملوافــق3-19-٢0٢٢التــينظمتهــادائــرة
ــة ــروعاإلدارةاملالي ــعم ــاونم ــاتبالتع ــلواملبيع ــةالدخ رضيب
العامــةواإلدارةوذلــكيففنــدقالنــدمــاركملناقشــةنظــاماألســعار
رقــم التنفيذيــة والتعليــات لســنة٢0٢1 )40( رقــم التحويليــة
ــزالشــفافية ــذيهيــدفإىلتعزي ــهوال )3(لســنة٢0٢1اخلاصــةب
بــناملكلفــن،وذلــكمــنخــال العدالــةالريبيــة وحتقيــق
اســتخدامالســعرالعــادليفتســعراملعامــاتبــنذويالعاقــة،
وتــممناقشــةكيفيــةتطبيــقمفهــوماألســعارالتحويليــةوااللتزامــات
املرتبــةعــىالــركاتامللزمــةواإلفصاحــاتوالوثائــقامللزمــة

الترصيــحهبــا . 
األســعار نظــام بتطبيــق املشــمولن أن بالذكــر اجلديــر ومــن
ــه ــةمعامات ــذيتتجــاوزقيم ــةال ــةهــمالشــخصذوالعاق التحويلي
دينــار مليــون نصــف )500،000( عــن العــادل حســبالســعر
ــونعضــوًا ــذييك ــابقة.والشــخصال ــةالس ــرةالريبي خــالالف
يفجمموعــةالــركاتمتعــددةاجلنســياتالتــييزيــدجممــوع
إيراداهتــااملوحــدةعــى)600،000،000(ســتائةمليــوندينــار

أردينللفــرةالريبيــةالســابقة

عقــدتهيئــةالنزاهــةومكافحــةالفســادبالتعــاونمــعمجعيــة
بعنــوان تدريبيــًا برناجمــًا األردنيــن القانونيــن املحاســبن

املحاســبن. لغــر املحاســبة
حيــث  الرصايــرة طــارق والدكتــور القواســمي منــر االســتاذ اإلدارة جملــس عضــوي الزميلــن الربنامــج هبــذا  حــارض وقــد
األساســية. املحاســبية باملفاهيــم والتدقيــق التحقيــق جمــاالت العاملــنيف املشــاركن قــدرات تعزيــز إىل الربنامــج  هيــدف
وقــدتضمــنالربنامــجالتدريبــيالــذيعقــدعــىمــداريومــنعــىتعريــفاملشــاركنبمبــادئاملحاســبةاألساســيةبــافيهــاالتعــرف
عــىأهــماملصطلحــاتاملحاســبيةاملســتخدمةيفالقوائــماملاليــةوامهيتهــاملتخــذيالقــراراتباالضافــةاىلالتعــرفعــىالــدورة

ــث. ــنخــالالتطبيقالعميلاحلدي ــبيةم املحاس

برنامــج تدريبــي بعنــوان المحاســبة لغيــر المحاســبين  برنامــج تدريبــي بعنــوان المحاســبة لغيــر المحاســبين  
 بالتعــــاون مــع هيئـــــة النزاهـــــة ومكافحـــــة الفســــاد. بالتعــــاون مــع هيئـــــة النزاهـــــة ومكافحـــــة الفســــاد.
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  تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المباركتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك  ..  

الســبت يــوم القانونيــناألردنيــن نظمــتمجعيــةاملحاســبن
املوافــق5-7-٢0٢٢لقــاًءيفمقــراجلمعيــةتبــادلفيــهاألعضــاء

ــارك .  ــراملب ــدالفط ــبةعي ــاينبمناس الته
هنــأرئيــساجلمعيــةاألســتاذحســامرحــالوأعضــاءجملــساإلدارة
ــة ــنلكاف ــاركمتمن ــراملب ــدالفط ــبةعي ــاءبمناس ــاتوالزم الزمي
األعضــاءالصحــةوالســعادةوأنيعيــداهللســبحانهوتعــاىلهــذه

ــربكات ــعباخلــروال املناســباتعــىاجلمي
وتعميــق والــود املحبــة أوارص توطيــد اللقــاء هــذا وجيســد
ــاء .  ــاتوالزم ــنالزمي ــةالتواصــلب ــةوإدام ــاتاالجتاعي العاق

تنظيم حفل افطار رمضانيتنظيم حفل افطار رمضاني
الســبت يــوم األردنيــن القانونيــن أقامــتمجعيــةاملحاســبن
ــةبحضــور ــةالعام ــق4-16-٢0٢٢إفطــارارمضــاينللهيئ املواف
ــور ــركاتالدكت ــبعــامال ــةمراق ــساإلدارةوعطوف أعضــاءجمل
وائــلالعرموطــيوعــددمــنمــدراءدائــرةرضيبــةالدخــلواملبيعات

ــوف .  ــنوالضي واألكاديمي
ــات ــيوالعاق ــادةالتواصــلاالجتاع ــاءاتلزي ــذهاللق وهتــدفه

ــاء ــاتوالزم ــنالزمي ب

الدخــل  ضريبــة  دائــرة  مــع  الجمعيــة  الدخــل اجتمــاع  ضريبــة  دائــرة  مــع  الجمعيــة  اجتمــاع 
ت لمبيعــا ا تو لمبيعــا ا و

ــس ــالوعضوجمل ــامرح ــتاذحس ــساإلدارةاألس ــسجمل ــامرئي ق
ــق ــيساملواف ــومالـخـمـ ــدوقماهــررمــوينيـ اإلدارة/أمــنالصن
3-31-٢0٢٢بزيــارةدائــرةرضيبــةالدخــلواملبيعــاتوالتقيــا
بعطوفــةمديــرعــامرضيبــةالدخــلواملبيعــاتالدكتــورحســام
أبوعــيلحيــثتــمتســليمعطوفتــهاستفســاراتالزمــاءحــول
ــرة ــاتالدائ ــةبإجاب ــداجلمعي ــمتزوي ــةليت ــعارالتحويلي ــاماألس نظ
ــم ــلتقدي ــةتأجي ــباجلمعي ــهطل ــمتســليمعطوفت حوهلا،وأيضــًات
امليزانيــاتمــعاإلقــرارالريبــيومناقشــةإمكانيــةتعديــلإيصــال
اســماملكلــفعــىاإليصــالاإللكــروينعنــد الدفــعليظهــر

ــك .  ــنخــالالبن ــديدم التس
هــذاوتــممناقشــةعــدةمواضيــعمنهــاتعميــمالغــازاملســالوالــذي
أوضــحعطوفتــهأنــهاليشــملإســطواناتالغــازاملنزليــةوقــرار
جملــسالــوزراءبخصــوصالفنــادقوالشــققالفندقيــةحيــثأكــد
ــهأناملصنفــنمــنوزارةالســياحةواملرخصــنمنهــاهــم عطوفت
املقصوديــنبنســبة٪8ومــاعداهــاخيضــعلنســبة٪16مــنرضيبــة

املبيعــاتوغرهــامــناألمــورالتــيهتــمالزمــاء . 

دورة حــول المعيــار دورة حــول المعيــار   الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
للمــنـــشــــــآت الصـــغــيـــــرة ومتـــوسـطــة الحــجــــم للمــنـــشــــــآت الصـــغــيـــــرة ومتـــوسـطــة الحــجــــم     

IFRS for SMEsIFRS for SMEs

الســبت يــوم القانونيــناألردنيــن عقــدتمجعيــةاملحاســبن
إلعــداد املعيــارالــدويل حــول دورة ٢٢ - 5 - ٢0٢٢ املوافــق
   IFRSاحلجــم ومتوســطة الصغــرة للمنشــآت املاليــة التقاريــر
ــاد ــميوع ــرالقواس ــنمن ــاالزميل ــارضفيه ــيح   for SMEsوالت
والعاملــن والزمــاء الزميــات مــن العديــد بحضــور أبوحلتــم

لدهيــم . 
ــرة ــفاملنشــآتالصغ ــاءبتعري ــفالزم ــدورةإىلتعري هتــدفال
 IFRS forــًا ــدحديث ــدويلاملعتم ــارال ومتوســطةاحلجــموباملعي
  SMEsومقارنتــهمــعاملعايــرالدوليــة  IFRS  بنســختهاالكاملــة

واجــراءاتعمليــةاالنتقــالودوراملدقــقاخلارجــي   
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المحاســبين  لجمعيــة  القــدم  كــرة  فريــق  المحاســبين تشــكيل  لجمعيــة  القــدم  كــرة  فريــق  تشــكيل 
األردنييــن األردنييــنالقانونييــن  القانونييــن 

اســتمرارًالتفعيــلالنشــاطاالجتاعــيوالريــايضألعضــاءاجلمعيــة
فقــدحرصــتجلنــةالعاقــاتالداخليــةوبالتعــاونجملــساإلدارة
عــىتشــكيلفريــقريــايضلكــرةالقــدموتنظيــممباريــاتوديــةمــع
عــدةجهــاتفقــدشــاركتاجلمعيــةيفالعديــدمــناملباريــات

الدخــل  وودائــرة ضريبــة  الجمعيــة  بيــن  وديــة  الدخــل مبــاراة  وودائــرة ضريبــة  الجمعيــة  بيــن  وديــة  مبــاراة 
والمبيعــات والمبيعــات 

ودائــرة األردنيــن القانونيــن املحاســبن مجعيــة نظمــت
وبرعايــة االســتقال عيــد بمناســبة واملبيعــات الدخــل رضيبــة
واملبيعــات الدخــل دائــرةرضيبــة عــام مديــر عطوفــة مــن كل
ــن ــبنالقانوني ــةاملحاس ــسمجعي ــيلورئي ــامأبوع ــورحس الدكت
ــرة ــيدائ ــنفريق ــة،ب ــاراةودي ــالمب ــامرح ــتاذحس ــناألس األردني
القانونيــن املحاســبن ومجعيــة واملبيعــات الدخــل رضيبــة
األردنيــنبحضــورعــددمــنمــدراءالريبــةوالرئيــسالســابق
األربعــاء يــوم وذلــك الزمــاء مــن وعــدد اإلدارة وجملــس
النموذجيــة. املــدارس ملعــب عــى 6-1-٢0٢٢  املوافــق
االجتاعــي التواصــل لزيــادة اللقــاءات هــذه هتــدف حيــث
الدخــلواملبيعــات. ودائــرةرضيبــة بــناجلمعيــة  والعاقــات
وقدمــتاجلمعيــةالشــكرلركــةالقواســميورشكاه)KPMG(
ــة ــةواخلارجي ــاتالداخلي ــةالعاق ــةوللجن عــىدعــمهــذهالفعالي

املباراةوكافةاحلضــور. تنظيــم عــى

نظمــت الجمعيــة لقــاًء تشــاورياً مــع لجــان التفتيــش نظمــت الجمعيــة لقــاًء تشــاورياً مــع لجــان التفتيــش 
والتحقيــق والتحقيــق   والتأديــبوالتأديــب

ــق6-4-٢0٢٢  ــبتاملواف ــومالس ــةي ــسإدارةاجلمعي ــمجمل نظ
يففنــدقالديــزانلقــاًءتشــاوريًامــعجلــانالتفتيــشوالتحقيــق
والتأديــبوذلــكلتطويــرعمــلاللجــانوزيــادةاإلجــراءاتاملهنيــة
ــون ــاتالقان ــاحســبمتطلب ــعبعضه ــانم ــذهاللج ــله ــطعم ورب

ــام .  والنظ
ويفبدايــةاللقــاءثّمــنرئيــساجلمعيــةاألســتاذحســامرحــالدور
وإنجــازاتهــذهاللجــانوحجــماجلهــدوالوقــتالــذييبذلــه
أعضائهــا،مؤكــدًاأنالتفتيــشتــممــناملجلــسوفقــًاملنهجيــة
ــم ــثيت ــةحي ــةانتقائي ــسعملي ــنالزمــاءولي ــةواملســاواةب العدال
اختيــارالعينــةوفقــالعــددوحجــمامليزانيــاتووفقــاللمخاطــر
املحتملــة،وأكــداناملجلــسشــكلعــرةجلــانتفتيــشلتوزيــع

ــاء .  ــنالزم ــددأكــربم ــشعــىع ــامالتفتي مه
وخــالاجللســةتــماالســتاعاىلأعضــاءاللجــانحــولالتحديــات
واملاحظــاتالتــيواجهــتأعضــاءاللجــانخــالأدائهــالعملهــا
يفمرحلــةالتفتيــشوالتحقيــقوالتأديــبإضافــةاىلايــةماحظــات
التأكيــدعــىانجملــساإلدارةيركــزعــى عــىتقاريــركــا

اجلوهــروليــسعــىالشــكل  . 
وهــدفهــذااللقــاءإىلالتعريــفبــدورجلــانالتفتيــشوالتحقيــق
والتأديــب  الرقابــةعــىاجلــودة حيــثتــمالتأكيــدعــىرضورة
حتديــدنقــاطالضعــفواحلاجــاتالتدريبيــةللزمــاءواملســامهة
ــحدور ــةوتوضي ــاتاملهن ــونوبمتطلب ــزامبالقان ــهوااللت يفالتوجي
اجلمعيــةيفاجلانــباالرشايفومحايــةالزمــاءمــنالتبعــات
القانونيــةاألخــرىيفحــالوجــودأخطــاءجوهريــةيفالقوائــم
ــع ــام ــدىتوافقه ــلوم ــاتأوراقالعم ــتوىملف ــعمس ــةورف املالي
متطلبــاتمعايــرالتدقيــقالدوليــةوقانــونمهنــةاملحاســبةالقانونيــة
واألنظمــةوالتريعــاتاخلاصــةهبــاباإلضافــةإىلأنــهقــدتــم
عــنجملــس الصــادرة االلتــزامبالتعاميــم اىلرضورة االشــارة
اإلدارةواملتعلقــةبااللتــزامبأخاقيــاتاملهنــةوعدالــةاألتعــاب

ــة .  ــةالعادل ــقاملنافس ــاءوحتقي ــنالزم ب
ومــنأهــمنتائــجهــذااللقــاءمــاخلــصلــهمــنتوصيــاتومقرحات
إجيابيــةلتطويــرعمــلهــذهاللجــانوزيــادةكفــاءةعملهــا،وقــدعــرب
الزمــاءأعضــاءاللجــانعــىأمهيــةهــذااللقــاءوأثــرهاإلجيايبيف
ــةورغبتهــمواســتعدادهماالســتمرار ــرعمــلومســرةاجلمعي تطوي
ــتقالية ــةواس ــويةاملهن ــعس ــسلرف ــباملجل ــاءإىلجان يفالعط
ــى ــانع ــه،وشــكرجملــساإلدارةأعضــاءاللج املدقــقومحايت
هــذااللقــاءاملثمــراإلجيــايبوأكــدرئيــساملجلــسعــىأنــه

ــات ــعهــذهاملاحظــاتوالتوصي ســيتممناقشــةمجي
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ــوال  ــل االم ــة غس ــدة مكافح ــع وح ــة م ــاع الجمعي ــوال اجتم ــل االم ــة غس ــدة مكافح ــع وح ــة م ــاع الجمعي اجتم
وتمويــل االرهــاب.وتمويــل االرهــاب.

ــاب ــويلاالرهـ قامــترئيســةوحــدهمكافحــةغســلاالمــوالوتـمـ
السـيـــدةسـامـيـــةابـوشـــريفوالـفـــريقالـعـــاملمـعـهـــاتـاريـــخ
6-5-٢0٢٢بزيــارةجلمعيــةاملحاســبنالقانونيــناالردنيــن
مــن واعضــاء رحــال االســتاذحســام اجلمعيــة رئيــس والتقــت
جملــساالدارةواللجنــةالقانونيــةوقــداوضحــتالســيدةابورشيــف
أمهيــةالراكــةمــعاجلمعيــةبإعتبارهــااجلهــةالرقابيــةعــىقطــاع
املحاســبنالقانونيــن،كــامتــتمناقشــةإجــراءاتوضــعخطــة
ملكافحــةغســلاألمــوالومتويــلاإلرهــابللجهــاتالرقابيــة
عــىالقطاعــاتغــراملاليــةوفــقمتطلبــاتأحــكامالقانــونومنهــا
مجعيــةاملحاســبنالقانونيــن،وقــدتــماإلتفــاقعــىتســمية

اعدادهذهاإلجــراءات. للمشــاركةيف اجلمعيــة مــن أعضــاء

  دورة حول شهادة محقق دورة حول شهادة محقق   مكافحة االحتيالمكافحة االحتيال

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــناألربعــاءاملوافــق
االحتيــال حمقــقمكافحــة شــهادة حــول 15 - 6 - ٢0٢٢    دورة
ــدمــن والتــيحــارضفيهــااألســتاذحســامالشــافعيبحضــورالعدي

ــنلدهيــم .  ــاءوالعامل ــاتوالزم الزمي
هتــدفالــدورةإىلالتعــرفعــىاخلدمــاتاالخــرىالتــييســتطيع
انيقدمهــاالزمــاءوالزميــاتمــنخــالتعريفهــمبمتطلبــات

ــال  ــقمكافحــةاالحتي حمق

مشــاركة الجمعيــة يف لقــاء بعنــوان دور مؤسســات مشــاركة الجمعيــة يف لقــاء بعنــوان دور مؤسســات 
االســتراتجية  وتنفيــذ  دعــم  يف  المدنــي  االســتراتجية المجتمــع  وتنفيــذ  دعــم  يف  المدنــي  المجتمــع 

الفســاد للنزاهــة ومكافحــة  الفســادالوطنيــة  للنزاهــة ومكافحــة  الوطنيــة 

األربعاء يوم  الرصايرة طارق الدكتور اإلدارة عضوجملس شارك
املجتمع مؤسسات دور حول لقاء يف 6-8-٢0٢٢ املوافق
ومكافحة للنزاهة الوطنية االسراجتية وتنفيذ دعم يف املدين
النزاهة معاير تطوير  ترتيبات ضمن يأيت اللقاء هذا إن الفساد
بن التوأمة مروع ضمن املخاطر وإدارة القدرات وبناء الوطنية
اهليئةومجهوريتيلتوانياوالنمسابالتعاونمعاالحتاداألورويب.

واهـمـيتهـا، اجلمـعـــيــة دور الرصايرة طارق الدكتور بـيـن وقـد
مشيـرًاإىلاالعـالالتيتقومهبااجلمعيةأمهها:أساسعملأعضاء
دورات إعطاء يف اجلمعية املايل،قيام التدقيق هي العامة اهليئة
اجلمعية وكون اهليئة، يف التدريب املعهد خال من متخصصة
هيداراخلربةيفموضوعاملعايراملحاسبةوالتدقيقفإهناتقوم
املعاير هذه باخيص  الرقابية اجلهات استفسارات عى  بالرد
اجلمعية دور تفعيل الدكتور طرحها التي التوصيات ضمن ومن
التعليات  اعداد يف  ومشاركتها أهدافها حتقيق من لتمكينها
املالية األوراق هيئة مثل احلكومية اجلهات بعض تصدرها التي

والبنـكاملركـــزيوغرهـا.

وتحليــل  وفهــم  قــراءة  بعنــوان   تدريبــي  وتحليــل برنامــج  وفهــم  قــراءة  بعنــوان   تدريبــي  برنامــج 
النزاهــة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  الماليــة  النزاهــة القوائــم  هيئــة  مــع  بالتعــاون  الماليــة  القوائــم 

الفســاد الفســادومكافحــة  ومكافحــة 

مــعمجعيــة بالتعــاون الفســاد ومكافحــة النزاهــة هيئــة عقــدت
ــراءة ــوانق ــًابعن ــنبرناجمــًاتدريبي ــناألردني املحاســبنالقانوني

وفهــموحتليــلالقوائــماملاليــة.
وقــدحــارضهبــذاالربنامــجالزميلــنعضــويجملــساإلدارة
األســتاذمنــرالقواســميوالدكتــورطــارقالرصايــرةحيــثهيــدف
الربنامــجإىلتنميــةقــدراتاملشــاركنالعاملــنيفجمــاالت
التحقيــقوالتدقيــقعــىقــراءةوفهــموحتليــلالقوائــماملاليــة

كمدخــلللمحاســبةاجلنائيــةواالحتيــالاملاليــة.
وقــدتضمــنالربنامــجالتدريبــيالــذيعقــدعــىمــداريومــن
ــةقــراءة عــىالتعــرفعــىاملفاهيــماملحاســبيةاألساســيةوكيفي
وفهــمالقوائــماملاليــةواإلطــاراملحاســبياملعتمــدواملبــادئ
ــل ــاسوالتحلي ــسالقي ــتخدمةوأس ــيةاملس واالفراضــاتاألساس
املــايلللتقاريــراملاليــةواملــؤرشاتالســلبيةيفالقوائماملاليــة.
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دورة حــول معيــار المحاســبة الدولــي رقــم دورة حــول معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 88 ومعيــار  ومعيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم المحاســبة الدولــي رقــم 1010  

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنالســبتاملوافــق
٢5-6-٢0٢٢دورةحــولمعيــاراملحاســبةالــدويلرقم8»التغر
املحاســبية« واألخطــاء والتقديــرات املحاســبية السياســات يف
ــخ ــةلتاري ــداثالاحق ــم10»األح ــدويلرق ــبةال ــاراملحاس ومعي
القوائــماملاليــة«والتــيحــارضفيهــااألســتاذالزميــلصالــحاحلــاج
قاســمبحضــورالعديــدمــنالزميــاتوالزمــاءوالعاملــنلدهيــم.
املعياريــن أمهيــة إىل القواســمي منــر األســتاذ أشــار كــا
إلعــداد الــدويل املعيــار يف نظرمهــا مــع الفروقــات وإىل
احلجــم ومتوســطة الصغــرة للمنشــآت املاليــة  التقاريــر
هتــدفالــدورةإىلالتعــرفعــىضوابــطاختيــاروتغــرالسياســات
املحاســبيةواملعاجلــاتاملحاســبيةواإلفصــاحالــازموالتغــريف
التقديــراتاملحاســبيةوتصحيــحاألخطــاءوكيفيــةعــرضالقوائــم
املاليــةالعــادلباإلضافــةإىلحتديــدأثــراألحــداثبعــدفــرة
التقريــروحتديــدمــاإذاكانــتتلــكاألحــداثتتطلــبتعديــلعــى

القوائــماملاليــةأمتتطلباإلفصاحفقــط

دورة حـول اختبارات دورة حـول اختبارات   الرقابة وكتاب مالحظـات اإلدارةالرقابة وكتاب مالحظـات اإلدارة

األحــد يــوم األردنيــن القانونيــن املحاســبن عقــدتمجعيــة
اختبــاراتالرقابــةوكتــاب املوافــق٢6 - 6 - ٢0٢٢دورةحــول
حــازم الزميــل االســتاذ فيهــا حــارض والتــي اإلدارة ماحظــات
صالــحعــربتطبيــق  zoom  بحضــورالعديــدمــنالزميــاتوالزمــاء

والعاملــنلدهيــم . 
الرقابــة اختبــارات امهيــة اىل القواســمي منــر االســتاذ واشــار
الداخليــةوانالتدقيــقاخلارجــيمبنــيعــىاملخاطــراملتبقيــةبعــد
اداءالرقابــةالداخليــة.واناختبــاراتالرقابــةالداخليــةتنفــذلغايــات

ــاري .  ــقاالختب ــتاعــالالتدقي ــةوتوقي ــدىونوعي ــدم حتدي
هتــدفالــدورةإىلتعريــفالزمــاءبانــواعاملخاطــرومفهــوم
الرقابــةالداخليــةوتقييمهــاوكيفيــةإجــراءاختبــاراتالرقابــةوإعــداد

كتــابماحظــاتاإلدارة . 

حلقــة نقاشــية ســؤال حلقــة نقاشــية ســؤال   وجــواب عــن قانــون ضريبــة وجــواب عــن قانــون ضريبــة 
ــي ــيالدخــل األردن الدخــل األردن

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــناألحــداملوافــق
ــة ــونرضيب ــنقان ــةنقاشــيةســؤالوجــوابع 17 - 7 - ٢0٢٢    حلق
الدخــلاألردينوقــدقــامالزمــاءهــاينحممــدعــيلوعــيلنبهــان
وصالــححســونهباإلجابــةعــىاستفســاراتالزمــاءوالعاملــن
لــدىاملكاتــبواملتعلقــةبقانــونرضيبــةالدخــلاألردينوقــد
أداراحللقــةالنقاشــيةالزميــلماهــررمــوينعضوجملــساالدارة/

ــدوق .  امــنالصن
ــاتوالزمــاءمــن ــنالزمي ــادلاخلــرباتب ــةاىلتب هتــدفاحللق
ــةالدخــلاألردين ــونرضيب ــةعــناألســئلةحــولقان خــالاالجاب
ــون .  ــقالعمــيلللقان ــقبالتطبي ــةاستفســاراتتتعل ــةإىلأي باإلضاف

تبادل التهاني بمناسبة عيد االضحى المباركتبادل التهاني بمناسبة عيد االضحى المبارك  ..  

األحــد يــوم األردنيــن القانونيــن املحاســبن نظمــتمجعيــة
املوافــق7-17-٢0٢٢لقــاًءيفمقــراجلمعيــةتبــادلفيــهاألعضــاء

ــارك .  ــداالضحــىاملب ــبةعي ــاينبمناس الته
هنــأرئيــساجلمعيــةاألســتاذحســامرحــالوأعضــاءجملــساإلدارة
الزميــاتوالزمــاءبمناســبةعيــداالضحــىاملبــاركمتمنــنلكافــة
األعضــاءالصحــةوالســعادةوأنيعيــداهللســبحانهوتعــاىلهــذه

املناســباتعــىاجلميــعباخلــروالــربكات
وتعميــق والــود املحبــة أوارص توطيــد اللقــاء هــذا وجيســد
ــاء ــاتوالزم ــنالزمي ــةالتواصــلب ــةوإدام ــاتاالجتاعي العاق
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حلقة نقاشية اسئلة حلقة نقاشية اسئلة   وأجوبة عن قانون ضريبة المبيعات وأجوبة عن قانون ضريبة المبيعات 

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنالســبتاملوافــق٢3 - 7 - ٢0٢٢    حلقــةنقاشــيةاســئلةواجوبــةعــنقانونرضيبــةاملبيعات
وقــدقــامالزمــاءهــاينحممــدعــيلوعــيلنبهــانوصالــححســونهباإلجابــةعــىاستفســاراتالزمــاءوالعاملــنلــدىاملكاتــبواملتعلقة

بقانــونرضيبــةاملبيعــاتوقــدأداراحللقــةالنقاشــيةعضوجملــساالدارةماهــررموين . 
هتــدفاحللقــةاىلتبــادلاخلــرباتبــنالزميــاتوالزمــاءمــنخــالاالجابــةعــناألســئلةحــولقانــونرضيبــةاملبيعــاتباإلضافــةإىل

أيــةاستفســاراتتتعلــقبالتطبيــقالعمــيلللقانــون . 

مشاركة الجمعية يف اليوم الوظيفي األول بتنظيم كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية يف جامعة مشاركة الجمعية يف اليوم الوظيفي األول بتنظيم كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية يف جامعة 
اليرموك تحت رعاية رئيس جامعة اليرموكاليرموك تحت رعاية رئيس جامعة اليرموك

شــاركرئيــسجملــسإدارةاجلمعيــةحســامرحــالوعضوجملــساإلدارةمنــرالقواســمياليــومالثاثــاءاملوافــق٢3-8-٢0٢٢يفاليــوم
الوظيفــياألولالــذيقامــتبتنظيمــهكليــةاالقتصــادوالعلــوماإلداريةيفجامعــةالرموكحتترعايةرئيسجامعةالرموكأ.د.اســاممّســاد
حيثشاركتاجلمعيةمنخالركنخاصهباتمتقديمرشحعناجلمعيةودورهاوتقديمموادتعريفيةمننراتتعريفيةعناجلمعية
وعــدةأعــدادمــنجملــةاملدقــقوهيجملةمهنيةتصــدرعناجلمعيةتتضمــنمواضيعتتعلقباملحاســبةوالتدقيقوالتريعــاتذاتالعاقة
 وقــدقامــتاجلمعيــةبتوزيــعفاشــهتتضمــنقانــوناجلمعيــةونظــاماملزاولةوالنظــامالداخــيلومــواددوراتتدريبيــةذاتالعاقــةباملهنة.
 وتــمتقديــمجمموعــةمــناهلدايــاللحضــور،وقــدقــامرئيــساجلامعــةبتكريمرئيــساجلمعيةحســامرحــالعىمشــاركتهمهلذاالنشــاط0
ــذا ــعه ــمم ــةالتدريســيةوالطــابعــىتفاعله ــةوهيئ ــوماإلداري ــةاالقتصــادوالعل ــوكوعــادةكلي ــةالرم ــسجامع ــدمبالشــكرلرئي ونتق

النشــاطومتطلعــنملزيــدمــنالتعاونبنالطرفــن
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اعالن نتائج امتحان مهنة المحاسبة القـانـــونيـة دورة تموز اعالن نتائج امتحان مهنة المحاسبة القـانـــونيـة دورة تموز 20222022  
ــص ــةالرخي ــسجلن ــواناملحاســبةعاصــمحــدادرئي ــسدي ــنرئي أعل
املنبثقــةعــناهليئــةالعليــاملهنــةاملحاســبةالقانونيــةيــومالثاثــاء
املوافــق9آب٢0٢٢بحضــورأعضــاءاللجنــةنتائــجامتحــانمهنــة
املحاســبةالقانونيــةالــذيعقــديــومالســبتاملوافــق16  متــوز٢0٢٢  . 

وقــالحــدادإنعــدداملتقدمــنلامتحــانيفالورقتــنقــدبلــغ)٢5٢ ( 
متقدمــًاحيــثتقــدمللورقــةاألوىل)87(متقدمــًاوللورقــةالثانية )165(
 متقدمــًا،وبلــغعــددالناجحــن)31(متقدمــًامــنجممــوعالورقتــنأي
مــانســبته)3.٪1٢(،مبينــاأنعامــةالنجــاحاملعتمــدةهــي)٪65(
)القوانــن األوىل الورقــة يف الناجحــن عــدد أن حــداد وأضــاف
ــغعــدد ــانســبته )٢0.1٪( يفحــنبل والتريعــات(18ناجحــًاايم
الناجحــنيفالورقــةالثانيــة)املحاســبةوالتدقـــــيق (13  ناجحــًاايمــا

ــاملهنــةاملحاســبة ــةالعلي ــةالرخيــصاملنبثقــةعــناهليئ نســبته)٪8(،موضحــًاأننتائــجاالمتحــانمتــتاملصادقــةعليهــامــنأعضــاءجلن
ــة .  القانوني

وأوضــححــدادأناالمتحــانيعقــدمرتــنســنويًاحيــثيعمــلعــىرفــدالكــوادرالعاملــةيفقطــاعتدقيــقاحلســاباتواملحاســبةيفاململكــة
بعنــارصجديــدةذاتكفــاءةمهنيــةعاليــةحيتاجهــااالقتصــادالوطنــينتيجــةتطــوراألعــالوتوســيعقاعــدةعمــلاملحاســبنالقانونيــن،مشــرًا
أنهــذااالمتحــانهوامتحــانشــاملوعــىمســتوىعــاٍلمــناملهنيــةواحلرفيــةوهوبمســتوىاالمتحانــاتاملهنيــةالعامليــةيفالــدولاملتقدمــة

األخرى . 
ــبن ــنوحماس ــنمتميزي ــاتذةأكاديمي ــاركةأس ــانبمش ــذااالمتح ــده ــةلعق ــاتالازم ــراءالرتيب ــتبإج ــصقام ــةالرخي ــدادأنجلن ــنح وب

ــة .  ــةومصداقي ــفافيةونزاه ــكلش ــمب ــانت ــًاأناالمتح ــةمضيف ــمعةالطيب ــاءةوالس ــنذوياخلــربةوالكف ــنم ــنمهني قانوني
مباركًاللناجحنومتمنيًاللمتقدمنالذينملحيالفهماحلظاالستعداداألفضلوالنجاحيفاالمتحانالقادم . 

الناجحونيفالورقةالثانية)املحاسبةوالتدقيق( : 
1.  امحدحممودابراهيمالعجلوين

٢.  ريمسليانسعيدبنات
3.  نارصهاينفارسابوعاقولة

4.  جمدسامرعبدالرمحنمطهر
5.  امحدسامحقويدرنوافلة

6.  حممدمصطفىعبدالسميععليان
7.  حممودحممدحممودشيحة
8.  عمروماهرحممدعربالبنا
9.  رؤوفاهابساميالشوميل
10.  اسامةراجيمريحدادين
11.  مجانةعيلخليلابوعودة

1٢.  رياضحسامالدينرياضخفش
13.  محزةابراهيمعيسىشاهن

الناجحونيفالورقةاألوىل)التريعاتوالقوانن( : 
1.دانياصادقعبدالكريماالمام
٢.شيهانحييىابراهيمالطراونة
3.  مجعةعادمجعةالبياري
4.  شذىحسامابراهيماسعيد

5.تسنيممجالعبدالفتاحالشهاب
6.  امحدعاءالدينمصطفىنفاع

7.براءةعدنانسعيديونس
8.  االءسعديحلمياخلفش

9.حممدحسنحممدتيسرشعبان
10.وليدحممودحسنابودالل
11.سوزانزيادعمرابوعطايا

1٢.  فراسامحدابراهيمالعجلوين
13.  عبدالقادرعيلعبدالرمحنحسونة

14.زيدداودحممدالنتشه
15.حممدسعيدحسنرباح

16.  الناعبدالوهابحممداحلناقطة
17.  نضالعبدالفتاححافظعاشة
18.  يسارعبداللةساملالزريقات

أسماء الناجحين يف دورة تموز أسماء الناجحين يف دورة تموز 20222022  
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ــوال  ــل االم ــة غس ــده مكافح ــع وح ــة م ــاع الجمعي ــوال اجتم ــل االم ــة غس ــده مكافح ــع وح ــة م ــاع الجمعي اجتم
دورة تدريبيــة حــول »التعريــف بجريمــة غســل األمــوال دورة تدريبيــة حــول »التعريــف بجريمــة غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب النـافـــذ ومتطلبـــات اإلخطـــار لوحـــدة وتمويــل اإلرهــاب النـافـــذ ومتطلبـــات اإلخطـــار لوحـــدة 

مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهــاب« مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهــاب« 

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــنبالتعــاونمــعوحــدةمكافحة
غســلاألمــوالومتويــلاإلرهــابيومــيالســبتواالحــداملوافــق
ــةغســل ــفبجريم ــةحــول»التعري ــول٢0٢٢دورةتدريبي 3و4أيل
ــدة ــارلوحـ ــاتاإلخطـ ــذومتطلبـ ــلاإلرهــابالنـافـ األمــوالومتوي
ــس ــامرئي ــثق ــاب«حي ــلاإلره ــوالومتويـ ــلاألمـ ــةغسـ مكافحـ
اجلمعيــةاألســتاذحســامرحــالورئيســةوحــدةمكافحــةغســيل
بافتتــاح  ابورشيــف الســيدةســامية األمــوالومتويــلاإلرهــاب
الــدورة.وحــارضفيهــاالســيدمأمــونالعســاف/أخصائيدراســات
بتوضيــح الوحــدة(وقــام اســراتيجي)رئيــسأوليف وحتليــل
مفهــومغســلاالمــوالومتويــلاالرهــابوكيفيــةمكافحــةمثــل
ــاء. ــةعــىاســئلةواستفســاراتالزم ــماإلجاب ــاتوت ــكالعملي  تل
كــاثمــنرئيــساجلمعيــةدوروحــدةمكافحــةغســيلاألمــوال
ــدوراتوأكــدعــىرضورة ــلهــذهال ــدمث ــلاإلرهــاببعق ومتوي
التعــاونبــنالطرفــنكــوناجلمعيـــةجـهـــةرقابيـــةوإرشافيــةعــى

القانونيــنبقــرارمنجملسالــوزراء. قطــاعاملحاســبن

  دورة بعنوان اإلمتثال يف مكافحة الجرائم الماليةدورة بعنوان اإلمتثال يف مكافحة الجرائم المالية

مبــادرة  )اطــالق  عمــل  ورشــة  الجمعيــة  مبــادرة مشــاركة  )اطــالق  عمــل  ورشــة  الجمعيــة  مشــاركة 
المناخــي( التغيــر  عــن  الشــركات  المناخــي(إفصــاح  التغيــر  عــن  الشــركات  إفصــاح 

بدعــوةكريمــهمــناملديــرالتنفيــذيلبورصــةعــانعطوفــةالســيد
مــازنالوظائفــيشــاركجملــساإلدارةورشــةالعمــلالتــيتــم
خاهلــااطــاقمبــادرةإفصــاحالــركاتعــنالتغــراملناخــيمــن
ــت ــياقيم ــة)IFC(والت ــلالدولي ــةالتموي ــلالبورصــةومؤسس قب
اليــومالثاثــاءاملوافــق9/13/٢0٢٢يففندقفورســيزونزعان

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــندورةمتخصصــة
بعنــواناالمتثــاليفمكافحــةاجلرائــماملاليــةوبحضــورالعــدد
ــرة ــالالف ــكخ ــنلدهيــموذل ــاتوالعامل ــاءوالزمي ــنالزم م
ــدورة ــةحيــثهتــدفال ــى15أيلــوليفمقــراجلمعي ــولحت 5أيل
إىلالتعريــفبمفهــوماجلرائــماملاليــةبــافيهــاجرائــمغســل
ــة ــموآلي ــكاجلرائ ــةمكافحــةتل ــلاالرهــابوكيفي ــوالومتوي االم
حتديــدعــدماالمتثــالوحتديــدخماطــرعــدماالمتثــالوكيفيــة
ــي ــةالت ــراملتأصل ــماملخاط ــموفه ــدوتقيي ــةبتحدي ــاماملؤسس قي
النظــاماملســتندعــىاملخاطــريف باالعتــادعــى   تواجههــا
وحــاالت اإلرهــاب ومتويــل األمــوال غســل مكافحــة جمــال

لذلــك.  توضيحية  عملية

عقــدتاهليئــةاألكاديميــةاجتاعهــااألوليفمتــامالســاعةالثالثــة
رئيــس بحضــور املوافــق9-14-٢0٢٢ األربعــاء يــوم عــرصًا
اجلمعيــةاالســتاذحســامرحــالوعضوجملــساإلدارةماهــررمــوين
ومشــاركةأعضــاءاهليئــةممثــيلاجلامعــاتاألردنيــةحيــثتــم
ــام ــةاملحاســبنيفاألي ــاارشاكمجعي ــعمنه مناقشــةعــدةمواضي
ــة ــفباجلمعي ــاتللتعري ــااجلامع ــيتعقده ــبةالت ــةللمحاس العلمي
ودورهــاوتشــجيعالطلبــةللتقــدمالمتحــاناملهنــةأوالشــهادات
املهنيــةالعاملية،تنظيــمورشعمــلومؤمتــراتحمليــةودوليــة
التعليــم تطويــر لغايــات واألكاديمــن املهنيــن بــن بالتعــاون
املحاســبيوممارســةاملهنــة،تعزيــزالكفايــاتلــدىخرجيــي
أقســاماملحاســبةيفاجلامعــاتاالردنيــةملواكبــةســوقالعملوتم
الركيــزعــىالتعــاونيفبرامــجالتدريــبامليــداينللطــاب،وأن
تلعــبمجعيــةاملحاســبنالقانونيــندورًايفمســاعدةاخلرجيــن
يفاحلصــولعــىالتدريــبوالوظائــف،تواصــلاهليئــةمــعمركــز
احتــاداجلامعــاتالعربيــة،تزويــداجلامعــاتباخلطــةالتدريبيــة
جلمعيــةاملحاســبنالقانونيــنودعــوةعــددمــنالطلبــة،التنســيق
والقطــاع ومهنيــن أكاديمــن مــن العاقــة ذات األطــراف بــن
ــن ــنواملهني ــناألكاديم ــاركةب ــامواملش ــاعالع اخلــاصوالقط
هيــدفإىلارشاكبعــضاملهنيــنيفالعمليــةالتدريســيةوكذلــك
ارشاكبعــضاألكاديمــنيفســوقالعمــلوحســبمقتــىاحلــال

وغرهــامــناملواضيعاهلامــة.

إجتماع الهيئة األكاديمية المهنية األولإجتماع الهيئة األكاديمية المهنية األول



69

نشاطات الجمعية

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين
العدد 127-128 تشرين الثاني 2022

لقــاء حــواري مــع عطوفــة مديــر عــام دائرة ضريبــة الدخل لقــاء حــواري مــع عطوفــة مديــر عــام دائرة ضريبــة الدخل 
والمبيعــات حــول تعديــالت والمبيعــات حــول تعديــالت قانون ضريبــة المبيعاتقانون ضريبــة المبيعات

دورة حول التعديالت عى قانون ضريبة المبيعاتدورة حول التعديالت عى قانون ضريبة المبيعات

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنيــومالســبت
قانــون عــى التعديــات حــول  دورة ٢4-9-٢0٢٢  املوافــق
رضيبــةاملبيعــاتوالتــيحــارضفيهــاالزميــلصالــحالقــاب
. لدهيــم والعاملــن والزمــاء الزميــات مــن العديــد  بحضــور
ــات ــمالتعدي ــاءعــىأه ــفالزم ــدورةإىلتعري ــثهتــدفال حي

عــىقانــونرضيبةاملبيعــات.

عطوفــة األردنيــن القانونيــن املحاســبن مجعيــة اســتضافت
الدكتــورحســامأبوعــيلمديــرعــامدائرةرضيبــةالدخــلواملبيعات
اليــوماإلثنــناملوافــق9-19-٢0٢٢يفلقــاءحــواريحيــث
ــاتبحضــور ــةاملبيع ــونرضيب ــاتقان ــهتعدي ــتعرضعطوفت اس
ــة ــناهليئ ــاتم ــاءوالزمي ــنالزم ــدم مســاعدوهوبمشــاركةالعدي

العامــةوموظفيهــم.
وقــداجــابعطوفتــهعــىاستفســاراتواســئلةاحلضــورعــن

املبيعاتمشــكوًرا. رضيبــة قانــون تعديــات

 البرنامــج التدريبــي بعنــوان  الغــش واالحتيــال المالــي  البرنامــج التدريبــي بعنــوان  الغــش واالحتيــال المالــي 
والمحاســبة الجنائيــة.والمحاســبة الجنائيــة.

مــعمجعيــة بالتعــاون الفســاد ومكافحــة النزاهــة هيئــة عقــدت
بعنــوان تدريبيــًا برناجمــًا األردنيــن القانونيــن املحاســبن
   اجلنائيــة. واملحاســبة املــايل واالحتيــال  الغــش
وقــدحــارضهبذاالربنامجالزميلنعضويجملساإلدارةاالســتاذ
منــرالقواســميوالدكتــورطارقالرصايرةبمشــاركةعضواملجلس
ــدرات ــةق ــجإىلتنمي ــثهيــدفالربنام ــداتحي ــيصعبي ــلق الزمي
 املشــاركنالعاملــنيفجمــاالتالتحقيــقوالتدقيــقاجلنائــي.
وقــدتضمــنالربنامــجالتدريبــيالــذيعقــدعــىمــداريومــن
وخصائــص املــايل واالحتيــال الغــش مفهــوم عــى التعــرف
والتعــرف  املحاســبية االخطــاء عــن ومتيزهــا االفعــال تلــك
ــراء ــةواالعــاماحلم ــماملالي عــىاملــؤرشاتالســلبيةيفالقوائ
باالضافــةاىلالتعــرفعــىمفهــوماملحاســبةاجلنائيــةواخلدمــات

املحاســبةاجلنائية. خــال مــن املقدمــة

 دورة حول التخطيط يف عملية التدقيق  دورة حول التخطيط يف عملية التدقيق 

عقــدتمجعيــةاملحاســبنالقانونيــناألردنيــنيــومالســبت
ــةالتدقيــق املوافــق10-1-٢0٢٢دورةحــولالتخطيــطيفعملي
ــداللطيــفبحضــور ــنعب ــورحســامالدي ــيحــارضفيهــاالدكت والت

ــنلدهيــم. ــاءوالعامل ــاتوالزم ــنالزمي ــدم العدي
ــة حيــثهتــدفالــدورةإىلتعريــفالزمــاءعــىالتخطيــطلعملي
التدقيــقوامهيــةالتخطيــطالفعــاليفاحلصــولعــىادلــةالتدقيــق
وانجــاز التدقيــق خماطــر ختفيــض يف  االثــر لــه ممــا كافيــة

املهمةبدقةوفعاليــة.
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ــاب ــلاإلرهــــ ــوالوتـمـويـ ــلاألمـ ــةغـسـ نظمــتوحــدةمـكـافـحـ
عــى األورويب لاحتــاد التابــع )EU Global Facility(
حيــث حيــاة جرانــد فنــدق يف تدريبيــة ورشــة يومــن مــدار
الــمــوافـــــق الـثـاثـــاء يـــوم الـتـدريـبـــية الـورشـــة تناولــت
األمــوال غســل مكافحــة يف التوعيــة » ٢5-10-٢0٢٢بعنــوان
للمحامــن املوجهــة  )AML / CFT( اإلرهــاب  ومتويــل
واملحاســبن«ويــوماألربعــاءاملوافــق٢6-10-٢0٢٢بعنــوان
للجهــات املخاطــر عــى املبنــي واإلرشاف الرقابــة »تطبيــق
القانونيــن« عــىاملحامــنواملحاســبن  الرقابيــةواإلرشافيــة
وقــدافتتحــتهــذهالورشــةرئيســةالوحــدةالســيدةســاميةأبورشيف
مرحبــةباحلضــوروالتعــاونمــعالوحــدةواملرفــقالعاملــيالتابــع
ومتويــل األمــوال غســل بمكافحــة املعنــي األورويب لاحتــاد

ــاب. اإلره
كــاقــدماألســتاذمنــرالقواســميممثــًاعــنمجعيــةاملحاســبن
ــاون ــةالتع ــنخاهلــاعــنأمهي ــةعــربم ــنكلم ــناألردني القانوني
املشــركمــعالوحــدةواملرفــقالعاملــيلتنفيــذهــذهالورشــة
ــبن ــةاملحاس ــنمجعي ــاركًام ــوايل80مش ــاح ــاركفيه ــييش الت

القانونيــناألردنيــنونقابــةاملحامــناألردنيــن.
كــاوضــحأناجلمعيــةقــدتــماعتادهــابقرارمــنجملــسالــوزراء
ــوال ــةملكافحــةغســلاألم ــةالوطني ــراراللجن ــقعــىق ــذيواف ال
املحاســبن عــى وإرشافيــة رقابيــة كجهــة اإلرهــاب ومتويــل
القانونيــن،وقــدماألســتاذمنــرتعريــفعــناجلمعيــةوأوضــح
أناجلمعيــةيرتــبعليهــامســؤوليةالرقابــةواإلرشافعــىقطــاع
املحاســبنالقانونيــنعنــدقيامهــمباألعــالنيابــةعــنالغــر
ــايتعلــق ــةأوتنفيذهــاملصلحــةعمائهــمفي ــاتمالي بإعــدادعملي
باألعــالاملنصــوصعليهــاباملــادة14مــنقانــونمكافحــةغســل
األمــوالومتويــلاإلرهــابرقــم٢0لســنة٢0٢1كــايرتــب

مشــاركة الجمعيــة يف ورشــة تدريبيــة  مشــاركة الجمعيــة يف ورشــة تدريبيــة  20222022 بعنــوان » التوعيــة يف مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب   بعنــوان » التوعيــة يف مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  
))AML / CFTAML / CFT(  الموجهــة للمحاميــن والمحاســبين« (  الموجهــة للمحاميــن والمحاســبين« 

ــقاملــادة ــاوف ــناإلجــراءاتاملنصــوصعليه ــااختــاذأيم عليه
34جتــاهاملخالفــات.

وأشــارأناجلمعيــةقامــتباعتــاددليــلالرقابــةاملكتبيــةوامليدانية
بنــاًءعــىاملنهــجاملبنــيعــىاملخاطــرعــىقطــاعاملحاســبن
القانونيــناملزاولــنلألعــالاملنصــوصعليهــاباملــادة14مــن
القانــون،واعتــادمــروعالدليــلاإلرشــاديللتقييــمالقطاعــي
للمخاطــرلقطــاعاملحاســبنالقانونيــن،هــذاوقــدتــمتعميــم
الذيــن القانونيــن املحاســبن حلــرص اإلحصائــي االســتبيان
يارســونهــذهاألعــال،كــاأنالعمــلجــاريعــىتشــكيل
جلــانالتفتيــشاخلاصــةبتقييــماملكاتــبللتأكــدمــنضــانالتــزام
األمــوال بتعليــاتمكافحــةغســل للتفتيــش اجلهــةاخلاضعــة

ومتويــلاإلرهــاب.
تقديــم القانونيــنيف املحاســبن دور أمهيــة عــى أكــد كــا
خدمــاتحتليــلاملخاطــروبنــاءالربامــجاملبنيــةعــىاملخاطرمن

ــك. ــةيفذل ــاتالرقابي ــاعدةاجله أجــلمس
مــن: التأكــد إىل هدفــت الورشــة هــذه بالذكــرأن اجلديــر  مــن
أنالعاملــنيفقطاعــاتاألعــالواملهــنغــراملاليــةاملحــددة
بااللتزامــات درايــة عــى واملحامــن( القانونيــن )املحاســبن
ــر ــمتقاري ــة،وتقدي ــةالواجب ــةالعمــاء،وإجــراءاتالعناي مثــلمعرف
تصبــح وأن القائــمعــىاملخاطــر والنهــج واإلبــاغ، االشــتباه
بأساســيات درايــة عــى القطــاع هــذا عــى املرفــة اهليئــات
متطلبــاتمكافحــةغســلاألمــوالومتويــلاإلرهــاب،واملهــام
اإلرشاف، اخلصــوص: هبــذا املطلوبــة والرقابيــة اإلرشافيــة
ــل ــوالومتوي ــلاألم ــةغس ــاتمكافح ــالملتطلب ــةلامتث واملراقب
ــثأنبرامــج ــعاملخاطــريفالقطــاعحي ــايتناســبم اإلرهــابب
التوعيــةيتــمتصميمهــاكأداةللتمكــنودعــماألعــالواملهــنغــر

التزاماهتموتنفيذهــا. فهــم املحــددةيف املاليــة
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دورة  دورة  CERTIFRSCERTIFRS اختتمت أعمالها يف تشرين األول  اختتمت أعمالها يف تشرين األول 20222022  
والتي استمرت لمدة ثالثة شهوروالتي استمرت لمدة ثالثة شهور

اســتكاالًالســراتيجيةاملجلــسيفالتعليــماملهنــياملتخصــص
نائــب قــام CERTIFRS، املهنــي الربنامــج  سلســلة مــن
وعضوجملــس أبوحلتــم عــاد األســتاذ اإلدارة رئيــسجملــس
اإلداره-منســًقجلنــهالتدريــباألســتاذمنــرالقواســمياليــوم
ــة ــدورهالتدريبي ــامال ــناول٢0٢٢بإختت الســبتاملوافــق٢9تري
الرابعــهاملتعلقــةبالربنامــجالتأهيــيللشــهادهاملعايــرالتقاريــر
املاليــهالدوليــهCERTIFRS،الــذيعقــديفدائــرةالتدريــب
ــةشــهوروملــدة50  ــدارثاث ــىم ــتمرع ــذياس ــةوال يفاجلمعي
ســاعةتدريبيــةيفاجلمعيــة،ليصبــحعــددالذيــنشــاركوايفهــذه
الــدوراتاملهنيــةمــايزيــدعــن100مــنالزميــاتوالزمــاء،
ــاز ــاءانج ــتكالالزم ــهاس ــىأمهي ــسع ــبالرئي ــًدنائ ــثأك حي
هــذه  عــى واحلصــول االمتحــان  باجتيازهــم اهلــدف هــذا
الشــهادهالصــادرهمــنمجعيــهاملحاســبنالقانونيــناملرخصــن
الربيطانيــنACCAبنــاءاعــىمذكــرهالتفاهــماملوقعــهمعهــم
ــهللزميــات ــهوعلمي ــةعملي ــربإضاف ــيتعت ــهوالت ــلاجلمعي مــنقب
والزمــاءضمــنهنــجاجلمعيــهواملجلــسيفتطويــرالتعليــم

ــع ــهمجي ــًتاجلمعي ــثحتمل ــاين،حي املســتمرلألعضــاءواملًج
التكاليــفتقريبــا،باإلضافــهلتمكــناألعضــاءمــنخدمــهعمائهــم
 املحليــنواألجانــبعــىأكمــلوجــهوحســباملعايــرالدوليــه
إنهــذهالــدوراتهتــدفإىلزيــادةالعلــمواملعرفــةيفاملعايــر
الدوليــةولرفــعاملســتوىاملهنــيوالتأهيــيلللزميــاتوالزمــاء.
للزمــاء  والعرفــان الشــكر اإلدارة جملــس يقــدم كــا
املحارضيــنعــىاملهنيــةالعاليــةوالعطــاءواجلهــداملبــذول
مهنيــة مــن ســيزيد والــذي التدريبــي الربنامــج هــذا إنجــاح يف
الزميــل وهــم هلــم، املهنــي العمــل قاعــدة ويوســع الزمــاء
القواســمي منــر االســتاذ والزميــل  ابوحلتــم عــاد  االســتاذ

والزميلاالستاذحسنزعروروالزميلاالستاذحازمصالح.
التســجيل  بــاب فتــح  قريبــًا ســيتم أنــه  الرئيــس نائــب وأكــًد
ســيتم اىل اضافــة  الشــهادة هلــذه اخلامســه   للــدورة
 IPSASإطــاقوألوًلمــًرهمعايــراملحاســبهالدوليهللقطــاعالعام
الزمــاءاىل مــن بتقديمهــامدربــنمتخصصــن والتــيســيقوم
أعضــاءاجلمعيــةباالضافــةاىلموظفــياجلهــاتالرقابيــةوالًدوائــر

ــة. ــدىاالجهزةالرقابي ــةل ــةاملالي ــراملنظوم ــةلتطوي احلكومي
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عى اإلدارة جملس من وحرصًا بعقييل، أمن باملغرب املحاسبن اخلرباء -هيئة الوطني املجلس  رئيس  من كريمة بدعوة
وعضو رحال حسام األستاذ اإلدارة جملس رئيس شارك العربية، املهنية املنظات وفعاليات نشاطات مجيع يف املشاركة
االجتاعي "االقتصاد بعنوان باملغرب املحاسبن اخلرباء هليئة التاسع املؤمتر يف رموين ماهر األستاذ اإلدارة جملس
.٢0٢٢  الثاين ترين  11 - 10 واجلمعة اخلميس يومي أقيم والذي ومستدام" شامل تشاركي مقاواليت نموذج :نحو  والتضامني
وقامرئيسجملساإلدارةاألستاذحسامرحالبتسليمدرعالتكريملراعياملؤمترمعايلاألستاذيونسسكوريوزيراإلدماجاإلقتصادي

واملقاولةالصغرىوالشغلوالكفاءاتيفاملغرب.

وعضو حلتم أبو عاد األستاذ اإلدارة جملس رئيس نائب قام
منر األستاذ والتدريب الريبة جلنة منسق - اإلدارة جملس
الدخل رضيبة دائرة عام مدير عطوفة مع باللقاء القواسمي،
الطراونة وصفي السيد بحضور عيل أبو حسام السيد واملبيعات
بتقسيط املتعلق الدائرة قرار بحث تم حيث املدير، مساعد
االقتصادية وآثاره املكلفن، عى املستحقة املبيعات رضيبة
أكد حيث القانونين املحاسبن فيها با القطاعات  مجيع عى
بأن للجميع  والطمأنة للتوضيح حيتاج القرار أن  املدير عطوفة
املكلفن، من ملستحقيها التقسيط عمليه يف مستمرة الدائرة
التشغيلية عملياهتم إلدارة  الكافية السيولة إىل حيتاجون الذين
التقسيط بطلبات النظر وسيتم ألعاهلم، النقدية والتدفقات
 للمكلفنمعاألخذباالعتبارأوضاعاملكلفناملاليةواحتياجاهتم
كاأكدعطوفتهللجمعية،الراكةاحلقيقيةمعجمتمعاملدققن
املهنين،والذينينضوونحتتمظلةاجلمعيةوالتيتعتربمجعية

مهنيةهلاقانوهنااخلاصوأمهيتهايفنسيجاالقتصادالوطني.
قرارات  هناك سيكون إذا فيا سؤاله بعد عطوفته، أكد  كا
ستصدرفيايتعلقبتأجيلرضيبةاملبيعاتعىبياناتاالستراد
أفاد البيانات، هذه عى ٢٪ الدخل رضيبه وتأجيل اجلمركية،
عطوفتهبأنهاليوجدأينيةمنالدائرةلوقفالتأجيلواالستمرار

بالوضعاحلايلدونتغير.
انتقال رسعة أمهية عى الرئيس نائب أكد اللقاء، هناية ويف

مشاركة الجمعية يف المؤتمر التاسع لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغربمشاركة الجمعية يف المؤتمر التاسع لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب

إجتماع الجمعية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتإجتماع الجمعية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 IPSAS العام للقطاع الدولية املحاسبة معاير لتطبيق احلكومة
دقة من الريبة و للحكومة يتيح مما االستحقاق، أساس عى
دورات عقد بصدد اجلمعية وأن السنوية، إيراداهتا احتساب
 ACCA مع بالتعاون CERTIPSAS لشهادة متخصصه
املالية وزارة موظفي لتدريب اجلمعية واستعداد الربيطانية،
املستقبل يف املهنية األخرى احلكومية والدوائر والريبة
 القريب،حيثأبدىعطوفتهترحيبههبذهاملبادرةمنقبلاجلمعية
التشاركي الدائرة دور عى القواسمي منر األستاذ ثّمن وقد
ولاقتصاد للطرفن العامة املصلحة فيه ملا اجلمعية  مع
دورة ومنها املتخصصة الريبية الدورات أمهية عى أكد كا
األسعارالتحويلية،والتيسيتمعقدهايفموقعاجلمعيةيومالسبت

بتاريخ11/19/٢0٢٢
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ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

ســلـطـــــي حـــــداد

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة العامة وموظفو 

الجمعية بالتعازي الحارة لذوي الزمالء الذين توفاهم الله

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

مـعــروف املـقـبــــل

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

نـضـــــال قـــــدورة

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

هـــــالل صــــالح

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

عـدنـــان خـلـيــــل

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

هــانـي الجــديـــد

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

محمود الشيخ قاسم

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

�هــانــي قـــراعـــ

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

وهـيــب الـشـــاعــر

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

مـوســى عــالونــــه

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه

ينعى رئيس وأعـضـاء مجلــس 

اإلدارة وأعضـاء الهيئـة العـامة 

وموظـفـو الجمعـيــة الزميـل

جـمـيــل ســعـــادة

سـائل� املوىل تعاىل أن يتغمده 
بواسـع رحمتـه وأن يسكنـه 

فـسـيـــح جـنـاتـــه
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يـتـقـــــــدم رئـيـــــــس وأعـضــــــاء مـجـلــــــــس اإلدارة

وأعـضــــاء الهـيـئـــة العــامــــة وإدارة الـجـمـعـيــــة

بالـتـعـــازي الحـــــارة إلــى الـزمــــالء

والد الزميل علي العلبي والدة الزميل د.حذيفة الدغامين

والد الزميل فادي عموري والدة الزميل سليمان الزين

والد الزميل د.مهند عتمه شقيق الزميل اسامه الزرقا

شقيقة الزميل اياد ابواسبيه والدة الزميل وضاح برقاوي

ابنة الزميل صالح حسونه شقيق الزميل سعيد ابوعيد

شقيق الزميل محمد حسام السيوري شقيقة الزميل د.احمد دودين

والدة الزميل اسماعيل ياغي والدة الزميلين حسين زعرور ورنده زعرور

والد الزميل عبد المجيد الطاهر والدة الزميل كريم الحوراني

والدة الزميل د.زياد الزعبي شقيقة الزميل باسم االطرش

شقيق الزميل رائد راميني شقيقة الزميل رامي السمان

شقيق الزميل موسى متولي خال الزميل يزن الزبيدي

والد الزميل إبراهيم بطاح جدة الزميل علي سماره

شقيقة الزميل مصطفى البراري وعمة الزميل خالد البراري والد الزميل بسيم عاصي وجد الزميل محمد عاصي

شقيق الزميل المتوفى عدنان خليل ابن الزميل عبد المحسن القطامي

والدة الزميل قصي قدورة عمة الزميل يزن الزبيدي

والدة الزميل بسيم عاصي وجدة الزميل محمد عاصي شقيقة الزميل محمد هاني الحنبلي

والدة زوجة -خالة الزميل خلدون شكري شقيق الزميل رمضان ناصر وعم الزميل محمد رمضان ناصر

عمة الزميل سعيد ابوعيد شقيق الزميل عقله حداد

والدة زوجة الزميل د.مصطفى البراري وجدة الزميل خالد البراري والد الزميلة لمياء حمد

والدة الزميل محمد حويطات شقيقة الزميل خالد عوض

والد الزميل محمد أبو سرسك والدة الزميل صالح المرايات

والدة الزميل علي الزبن والدة الزميل وديع صالح

داعـناملولـىعـــزوجـــلأنيتـغـمـدهـــمبواســـعرحـمــتـــه
وأنيســكـنـهـــمفسـيــحجـنـــاتــه
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أعـضـــاء جددأعـضـــاء جدد

انتسب التاليـة أسماؤهم إلـى عضوية الجمعيـة بـعـد نجاحهـم فـي ورقتـي اإلمتحـان وأدائهـم اليميـن القانونيـة انتسب التاليـة أسماؤهم إلـى عضوية الجمعيـة بـعـد نجاحهـم فـي ورقتـي اإلمتحـان وأدائهـم اليميـن القانونيـة 
واستكمال شـروط انتسابهم لـدى الجمعيـة وهـم السادة:واستكمال شـروط انتسابهم لـدى الجمعيـة وهـم السادة:

إحسان حابس حتامله

باسل فهد قشالن

خالد أحمد السويطي

أحمد أسامة محمد

تيسير أحمد صافي

خالد جمال مسعود

أحمد صالح الدين السلطي

جهاد جمال المجالي بهاء بدر الشيخ عبدالرحيم

أحمد علي أبوحماد

حسن محمود السعدي

أحمد محمد غنيم

حمزة غالب أبورمان حسين عبد الكريم صالح

إيناس محمد عوض الله
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سعيد محمود أبوفروة

عادل أحمد الطويل

فرح سالم السمردلي

سيف خليل المصري

عادل إسماعيل شكوكاني

محمد راشد الشخاترة محمد خليل الشامي محمد بسيم عاصي

شوكت علي أبودهيم

عاصم محمد الحوراني

عمر محمد زعيتر غالب محمد النتشةعبير عمر األنصاري

فارس إبراهيم حسن

عمار خيري غونرعبدالله عبدالرحيم السكارنة

زكي أحمد ابورحمه

صهيب يوسف أبودغمش

زياد زكي العبد

طارق ميسرة نزال
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معتز أمجد السعود

محمد علي جرار

مهند ربحي القصاص

محمود عبدالسالم ابونجم

ميخائيل هاني قراعين

محمد قاسم سعيفان

نبيل محمد أبوقبعمحمود كايد الصوي

محمد فالح عبابنةمحمد زكي صالح

نـهـــنـــــيء الزمـــيـــــل راضـــــي مـــي بـمـنــــاسـبـــــــة تـولـيـــــه مـنــصــــــبنـهـــنـــــيء الزمـــيـــــل راضـــــي مـــي بـمـنــــاسـبـــــــة تـولـيـــــه مـنــصــــــب

مـســـتــشــــار عـطـــوفـــــة مدير عام دائرة ضريبة الدخــل والمبيـعــات مـســـتــشــــار عـطـــوفـــــة مدير عام دائرة ضريبة الدخــل والمبيـعــات 

ومـــديــــر مــديــــريـــــــة االلتـــــزام الـضــــريــبـــــي وإدارة الـعــمـــلــيــــــــاتومـــديــــر مــديــــريـــــــة االلتـــــزام الـضــــريــبـــــي وإدارة الـعــمـــلــيــــــــات

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من اإلخوة الزمالء يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من اإلخوة الزمالء 
والعاملين لديهموالعاملين لديهم

أحمد العريدي - أشرف أبوالمفلفل - أيمن أبوالهيجـاء - إيهاب 

أبوالشعر - باسم طنوس - بهاء عبدالرحيم - جمال عابد - 

حمزة شاهين - خالد أحمد - خالد عوض - رامز الزاغه - رامز 

برغــوث - سامر دعنه - شادي اسحــاق - صهيب الخـوالده 

- عــادل شاويــش - عبد االلـــه صبــــاح - عبدالرحيم شيحــه 

- ماهر عطيـه

 بأجمل آيات التهاني والتبريك بمناسبة نجاحهم يف شهادةبأجمل آيات التهاني والتبريك بمناسبة نجاحهم يف شهادة 
CERT IFRS

متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح. 

نهنيء الزميل محمـد مؤمنة نهنيء الزميل محمـد مؤمنة 
بمنــاســـبـة نجـــــــاح ابـنـتـــه بمنــاســـبـة نجـــــــاح ابـنـتـــه تاال..تاال.. 

نهنـــيء الزميـــل أحمـــد منكـــو نهنـــيء الزميـــل أحمـــد منكـــو 
قرانـــه  عقـــد  قرانـــه بمنــاســـبــــة  عقـــد  بمنــاســـبــــة 
متمنيـــن لـــه دوام الســـعادة متمنيـــن لـــه دوام الســـعادة 

وبالرفـــاه والبنيـــن وبالرفـــاه والبنيـــن 

نهنيء الزميل محمود أبو نجم نهنيء الزميل محمود أبو نجم 
بمولود توأميه الف مبروك بمولود توأميه الف مبروك 

وحـصــــولـهـــا علــــــى معــــــــــدل ٩8.4 الــفــــرع 
الـعـلــمـــي وقــبــولـهـــــــا فــي الجامـعــة 

األردنيــة كليــة الطب.

نشاطات الجمعية






