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اليوم العلمي المهني

المهنــي  العلمــي  باليــوم  خــاص  ملحــق 
جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن

افتتاح اليوم العلمي املهني
تــم افتتــاح اليــوم العلمــي املهنــي بالســام امللكــي وثــم 
قــام راعــي  احلفــل الزميــل أمحــد فضــل بالرتحيــب 
باملشــاركني  وقــام بتقديــم نبــذة تعريفيــة عــن املحارضين 

ــة ــي ســتطرح خــال هــذه الفعالي ــع الت واملواضي

وهذه املواضيع هي: 
املحاسبة  ملهنة  العليا  اهليئة  قرار  األول:  املحور   -

القانونية ...األستاذ عامد أبوحلتم.
إلعداد  الدويل  املعيار  مالمح  الثاين:  املحور   -
واملتوسطة  الصغرية  للمنشآت  املالية  التقارير 

احلجم ... األستاذ منري القواسمي.
املحاسبية  املعاجلة  مقارنة  الثالث:  املحور   -
مع   SMEsمعيار حسب  باإليرادات  لإلعرتاف 

IFRS 15 .... األستاذ حاتم القواسمي.
املحاسبية  املعاجلة  مقارنة  الرابع:  املحور   -
للتقرير  الدويل  املعيار  حسب  املالية  لألدوات 
احلجم  واملتوسطة  الصغرية  للمنشآت  املايل 
واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية- األدوات 

املالية... األستاذ صالح احلاج قاسم
الصغرية  واملنشآت  الرضائب  اخلامس:  املحور   -

واملتوسطة احلجم ... األستاذ ماهر رموين
الصغرية  املنشآت  تدقيق  السادس:  املحور   -

واملتوسطة... األستاذ موسى سنداحه
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بإســمي وبإســم أعضــاء جملــس إدارة مجعيــة املحاســبني 
القانونيــني األردنيــني اخلامــس عــر أتقــدم بالشــكر 
اجلزيــل للهيئــة العامــة عــى ثقتهــا التــي نقدرهــا ونعتــز 
هبــا، ونســأل اهلل أن يعيننــا عــى محــل األمانــة لرفــع ســوية 
املهنــة وخدمــة االقتصــاد الوطنــي، وإضافــة لبنــة يف بنــاء 
هــذا الــرح املهنــي والــذي هــو بيــت اخلــرة واملرجعيــة 
ــة،  ــات الرقابي ــدين واجله ــع امل ــات املجتم ــة ملؤسس املهني
وإننــا مــن هــذا املنظــور نتطلــع يف املرحلــة القادمــة مــن 
عمــر هــذا املجلــس إىل الكثــر مــن التحديــات املطلــوب 
ــام،  ــب وإع ــة وتدري ــات وأنظم ــن تريع ــا م إنجازه
وتطويــر للمهنــة، وتنويــع وتوســيع قاعــدة العمــل، 
ــة كل  ــة ومواكب ــة واخلارجي ــة الداخلي ــات املهني والعاق
ــة بدعــم ومشــاركة مــن  ــد ومســؤولية وطني مــا هوجدي
اهليئــة العامــة، ونحــن عــى قناعــة مــن قدرتنــا عــى 

ــذه امللفــات إن شــاء اهلل . إنجــاز ه
إن نظــام املزاولــة املعــدل وتعليــات رقابــة اجلــودة والتي 
ســوف ترفــع وحتســن خمرجــات ونتائــج التدقيــق والتــي 
ــة  ــة إىل محاي ــة، إضاف ــور املهن ــى تط ــًا ع ــتنعكس اجيابي س
املدقــق جتــاه مســتخدمي البيانــات املالية، وبالتــوازي مع 
رؤيــة املجلــس لتوفــر برنامــج تدقيــق حموســب ملواكبــة 
أهــداف اجلمعيــة يف التوجــه نحواســتخدام التكنولوجيــا 
خدمــة للزمــاء، وبجانــب أمتتــة اإلجــراءات يف اجلمعية 
املنافــع  للوصــول إىل مجعيــة إلكرتونيــة، وإن تعظيــم 
للزمــاء هــي أحــد األهــداف الرئيســية للمجلــس مــن 

كلمة رئيس جملس إدارة مجعية املحاسبني 
القانونيني األردنيني األستاذ حسام رحال 

ــواد  ــل امل ــل وتفعي ــدة العم ــيع قاع ــع وتوس ــال تنوي خ
القانونيــة بالتريعــات وقانــون املهنــة بــا خيــدم الزمــاء 

واالقتصــاد الوطنــي .
إن تفعيــل اجلانــب اإلعامــي هواملــرآة التــي ســتعكس 
ــيلة  ــام وس ــة، فاإلع ــة واملهن ــع اجلمعي ــؤولية وموق مس
املعرفــة جلميــع اجلهــات ذات العاقــة مــع اجلمعيــة، 
إضافــة إىل عاقــة اجلمعيــة مــع األفــراد ومؤسســات 
املجتمــع املــدين واجلهــات الرقابيــة واجلهــات القضائيــة 
واألنظمــة  التريعــات  تعديــات  متابعــة  وإن 
ــة  ــات واملنظــات املهني ــة والعاقــة مــع النقاب االقتصادي
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العربيــة والدوليــة بــا فيهــا إحتــاد املحاســبني واملراجعــني 
حمــور   IFAC للمحاســبني  الــدويل  واإلحتــاد  العــرب 

اهتامنــا ومــن أولوياتنــا.
ــس  ــع املجل ــة يض ــم واملعرف ــع يف العل ــور الرسي إن التط
الزمــاء مــن خــال تفعيــل  أمــام مســؤولياته اجتــاه 
مــن  التدريبيــة  والرامــج  األنظمــة  وتنويــع  وتطويــر 
لزيــادة  التدريــب  ودائــرة  التدريــب،  جلنــة  خــال 
ــة يف كل مــا هوجديــد يف معايــر  قــدرات الزمــاء املهني
املحاســبة والتدقيــق، والتريعــات واألنظمــة، وتنويــع 
ــة  ــات املقدم ــدة اخلدم ــيع قاع ــة لتوس ــج التدريبي الرام
مــن الزمــاء وخاصــة زماؤنــا اجلــدد، وكــا أن إنجــاز 
الرؤيــة،  هــذه  يف  سيســاهم  املعــدل  املزاولــة  نظــام 
املزاولــني  زمائنــا  لــدى  العمــل  قاعــدة  وسيوســع 
وخاصــة املزاولــني ملهنــة املحاســبة، وهوحــق هلــم كفلــه 

املجلــس يف تعديــل هــذا النظــام.
بــه  اســتمر  الــذي  املتخصــص  التدريــب  برنامــج  إن 
املجلــس منــذ توليــه مســؤولياته مــن خــال دورات   
هــذا  يف  املتقدمــة  اخلطــوات  أحــد  هــو   CERTIFRS

تطويــر  عــى  رؤيتــه  عــى  املجلــس  ويؤكــد  االجتــاه 
والشــهادات   DIPIFRS ليشــمل  التدريبــي  اجلانــب 

. األخــرى  املهنيــة 
إن تطويــر العاقــة مــع اجلهــات الرقابيــة مثــل دائــرة 
رضيبــة الدخــل واملبيعــات، مراقبــة الــركات،  البنــك 
املركــزي األردين، وهيئــة األوراق املاليــة،  ومؤسســات 
هــي  والصناعــة  التجــارة  غــرف  املــدين،  املجتمــع 
اســرتاتيجية عمــل وهنــج بــدأه زماؤنــا يف املجالــس 
الســابقة جزاهــم اهلل خــرًا عــى مــا قدمــوه، ونحــن 

مســتمرون عــى هــذا النهــج .
هــي  اللجــان  أعــال  يف  العامــة  اهليئــة  مشــاركة  إن 
مشــاركة حقيقيــة لزمائنــا يف إدارة اجلمعيــة، هــم رشكاء 
وأصحــاب قــرار، رؤيتهــم تنــر طريقنــا وجهودهــم 
مــا  يف  األكــر  األثــر  لــه  كان  الســابقة  وإنجازاهتــم 
وصلــت إليــه اجلمعيــة فــكل الشــكر والعرفــان هلــم.

ــل  ــى مح ــون ع ــرأي والع ــداد ال ــق وس ــأل اهلل التوفي نس
ــة. ــذه األمان ه
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يرفنــي ويســعدين بالنيابــة عــن معــايل وزيــر الصناعــة 
لتنظيــم  العليــا  اهليئــة  رئيــس  والتمويــن  والتجــارة 
ــة  ــام بافتتــاح هــذه الفعالي ــة القي ــة املحاســبة القانوني مهن
وأرحــب بأشــقائنا مــن الــدول العربيــة رؤوســاء جمالــس 
يف  احلســابات  ومدققــي  املحاســبني  مجعيــات  إدارة 

الــدول العربيــة يف بلدهــم الثــاين األردن.
املعيــار  العلمــي عــن  اليــوم  فعاليــة  تتحــدث  حيــث 
ــر املــايل للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة  الــدويل  للتقري
ــة،  ــع اهلام ــن املواضي ــوع م ــذا املوض ــر ه ــم ويعت احلج
فاجلميــع يعلــم واســتنادًا لقانــون تنظيــم مهنــة املحاســبة 
القانونيــة رقــم )73( لســنة 2003 أن اجلهــة املعنيــة 
املنظمــة ملهنــة املحاســبة والتدقيــق يف األردن هــي اهليئــة 
العليــا لتنظيــم مهنــة املحاســبة القانونيــة، فقــد صــدر 
ــد  ــدد وموح ــف حم ــاد تعري ــوزراء باعت ــة ال ــرار رئاس ق
للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة احلجــم يف بدايــة العــام 
احلــايل وهــذا التعريــف جــاء تطبيقــًا ألفضــل املارســات 
مــن  النــوع  هلــذا  خاصــة  تعاريــف  بتحديــد  العامليــة 
املنشــآت نظــرًا الختــاف نــوع املنشــآت وممارســاهتا 

وقدراهتــا.
وصــدور قــرار رئاســة الــوزراء بتعريف حمدد للمنشــآت 
عــى حجــم  احلجــم ومســتندًا  واملتوســطة  الصغــرة 
ــاع  ــه فالقط ــل ب ــذي تعم ــاع ال ــاهلا والقط ــأة ورأس املنش
الصناعــي خيتلــف عــن القطــاع اخلدمــي أوالزراعــي 

ــر. ــاع آخ أوأي قط
فهــذا اليــوم العلمــي يتضمــن مواضيــع زمخــة تتعلــق 

كلمة مندوب معايل وزير الصناعة والتجارة 
والتموين رئيس اهليئة العليا لتنظيم مهنة املحاسبة 

القانونية عطوفة األمني العام السيدة دانا الزعبي

ــوم العلمــي ســتثري اخلــرة  ــار وجلســات الي هبــذا املعي
ــذه  ــني هل ــني واملارس ــع العامل ــني مجي ــة ب ــادل املعرف وُتب
املهنــة يف اململكــة األردنيــة اهلاشــمية وكذلــك العاملــني 

ــقيقة. ــة الش ــدول العربي ــة يف ال ــذه املهن ــني هل واملارس
وال يفوتنــي تقديــم الشــكر للمنظمــني هلــذه الفعاليــة 
واهليئــة العامــة للجمعيــة ولرئيــس وأعضــاء جملــس 
العلمــي  اليــوم  هلــذا  الرســميني  والراعــني  اإلدارة 
ــز  ــوم العلمــي املمي ــق والنجــاح هلــذا الي ــة التوفي ومتمني
وتبــادل  اخلــرة  مــن  املزيــد  اكتســاب  إىل  ومتطلعــني 

اجللســات. املعرفــة خــال 
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أهداف املحور
حول  القانونية  املحاسبة  مهنة  لتنظيم  العليا  اهليئة  قرار 
الصغرة  للمنشآت  وموحد  حمدد  تعريف  اعتاد 
واملحاسبني  املنشآت  تلك  عى  للتسهيل  واملتوسطة 
القانونيني عند إعداد وعرض القوائم املالية هلا، واملوافقة 
واملتوسطة   الصغرة  للمنشآت  املوحد  التصنيف  عى 
هذا  لتطبيق  اخلاضعة  الركات  إىل   التطرق  وسيتم 
املعيار، وهي الركات الوارد تعريفها يف املعيار الدويل 
للتقرير املايل والركات املستثناه من تطبيق هذا املعيار.

باحلضور  بالرتحيب  اإلدارة  جملس  رئيس  نائب  قام 
الوطني  االقتصاد  دعم  يف  اجلمعية  دور  عى  والتأكيد 

واستعرض املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية.
بإعداد   IASB الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  قام 

جمموعتني من معاير املحاسبة متثل: 
- املجموعة األوىل املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية 

IFRS بنسختها الكاملة 

- املجموعة الثانية املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 
 IFRS for احلجم  ومتوسطة  الصغرة  للمنشآت 
SMEs Standard  يشمل املعاجلات املحاسبية 
املتعلقة باملنشآت الصغرة واملتوسطة. ويوفر املعيار 
أسهل من  قياس  أقل، ومتطلبات  إفصاح  متطلبات 
تلك التي تطلبها النسخة الكاملة من املعاير الدولية 

إلعداد التقارير املالية .

حماور اليوم العلمي

املحور األول: قرار اهليئة العليا ملهنة املحاسبة القانونية
              األستاذ عامد أبوحلتم

للمنشآت  املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار 
الصغرية ومتوسطة احلجم

يف  )املجلس(  الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  أصدر 
املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار   ،2009 عام  متوز 
الركات  )معيار  واملتوسطة  الصغرة  للمؤسسات 
 IFRS Standard for واملتوسطة(  الصغرة 

SMEs  وتم تعديله يف عام 2015. 
قرار اهليئة العليا ملهنة املحاسبة القانونية

استنادًا  القانونية  املحاسبة  ملهنة  العليا  اهليئة  قررت 
ألحكام الفقرة )أ( من املادة )5(  من قانون تنظيم مهنة 
املحاسبة القانونية املؤقت رقم ) 73( لسنة 2003 وبناًء 
القانونيني  املحاسبني  مجعية  إدارة  جملس  تنسيب  عى 
للمنشآت  وموحد  حمدد  تعريف  اعتاد  األردنيني 
القوائم  وعرض  اعداد  للتسهيل  واملتوسطة  الصغرة 
املالية هلا عى تلك املنشآت وباإلضافة إىل تسهيل عملية 

التدقيق عى املحاسبني القانونيني 
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اليوم العلمي المهني

يف  نره  تاريخ  من  اعتبارًا  القرار  هذا  بأحكام  يعمل 
اجلريدة الرسمية 2022/3/1

هي  كا  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  تعريف  اعتاد  تم 
واردة يف كتاب دولة رئيس رقم 45204/6/10/56 

الصادر بتاريخ 2019/10/31
الصغرية  للمنشآت  موحد  دويل  تعريف  يوجد  هل 

واملتوسطة؟
الصغرة  للركات  عاملًيا  عليه  متفق  تعريف  يوجد  ال 

واملتوسطة حسب املعيار

التي  املعيار الدويل خمصص لاستخدام من قبل املنشآت 
ال ختضع للمساءلة العامة )عى سبيل املثال، أدوات الدين 
أومتتلك  العام  للتداول  ليست مطروحة  امللكية  أوحقوق 
واملؤسسات  البنوك  معظم  مثل  ائتانية،  بصفة  أصواًل 

املالية(.

أبعاد  مجيع  استيعاب  يمكنه  واحد  تعريف  يوجد  ال 
أويعكس  احلجم،  واملتوسطة  الصغرة  التجارية  األعال 
عى  أوالبلدان  أوالقطاعات  الركات  بني  االختافات 

مستويات خمتلفة من التنمية

احلجم  استخدام  مقاييس  عى  التعريفات  معظم  تعتمد 
مثل عدد املوظفني أوإمجايل األصول الصافية أواإليرادات 
السنوية. ومع ذلك، ال تنطبق أي من هذه التدابر بشكل 

جيد عر احلدود الوطنية.

تعريف املنشآت الصغرية واملتوسطة املنشور يف 
اجلريدة الرسمية

وفق  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  تعريف  اعتاد  تم 
التصنيف املوحد للمنشآت الصغرة واملتوسطة ويطبق 
املعيار الدويل للمنشآت الصغرة واملتوسطة احلجم من 

قبل املنشآت التالية املنطبق عليها املواصفات وهي:
النشاط  معيار التصنيف الصغرة املتوسطة
أقل من 

)100(، وأقل 
من )3( مايني 

دينار

أقل من )20(، 
وأقل من )1( 

مليون دينار

عدد العال  صناعي

أقل من )50(، 
وأقل من )1( 

مليون دينار

أقل من )10(، 
وأقل من 

)150( الف  
دينار

قيمة املبيعات جتاري

أقل من )50(، 
وأقل من )1( 

مليون دينار

أقل من )25(، 
وأقل من 

)500( الف 
دينار

عدد العال  خدمات

املنشآت املستثناة من القرار
يستثنى من قرار اهليئة العليا ملهنة املحاسبة القانونية 

املنشآت التالية:-
املدرجة  الركات  العامة، وهي  املسامهة  الركات   .1
اململكة أويف طريقها  املايل داخل وخارج  يف السوق 
لإلدراج ولدهيا أدوات مالية متداولة يف السوق املايل 

باإلضافة إىل رشكاهتا التابعة.
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2.الركات اخلاضعة للمساءلة العامة، وهي الركات 
والوارد تعريفها يف املعيار الدويل للتقرير املايل:

الدين  أدوات  أو  امللكية  حقوق  أدوات  كانت  إذا   -
اخلاصة هبا يتم تداوهلا يف سوق عامة.

- إذا كانت بصدد إصدار مثل هذه األدوات للتداول يف 
سوق عامة.

- إذا كانت حتتفظ بأصول بصفتها راعية ملصالح  قطاع 
عريض من االطراف .

مثل  املركزي،  البنك  إلرشاف  اخلاضعة  الركات   .3
رشكات البنوك، التأمني، رشكات التمويل األصغر، 

الرافة.
املالية  األوراق  هيئة  لرقابة  اخلاضعة  اجلهات   .4
واخلاصة  العامة  املسامهة  الركات  مثل  وإرشافها، 
اخلدمات  ورشكات  اهليئة  لدى  أوراقها  املسجلة 

املالية ورشكات االستثار وصناديق االستثار.
5. الركات املسامهة العامة واخلاصة وذات املسؤولية 
املحدودة التي تساهم فيها احلكومة بنسبة تزيد عى 

50 % من رأساهلا.

املالية  الوساطة  ورشكات  الطران،  رشكات   .6
والسارسة، وصناديق االستثار املشرتك، والركات 

املدرجة يف السوق املايل داخل وخارج اململكة.

تطبق  يف  الراغبة  واملتوسطة  الصغرة  الركات   .7
املعاير الدولية للتقرير املايل بنسختها الكاملة.

تطبيق  يف  الراغبة  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات 
IFRS بنسختها الكاملة

اخلاضعة  غر  واملتوسطة  الصغرة  للمنشآت  جيوز 
للتقارير  الدولية  املعاير  تطبق  أن  العامة  للمساءلة 
والبيانات املالية بنسختها الكاملة بدالً من املعيار الدويل 
احلجم  ومتوسطة  الصغرة  للمنشآت  املايل  للتقرير 

رشيطة:
1. أن تطبق مجيع املعاير التي تنطبق عليها .

أن تستمر يف تطبيق النسخة الكاملة للمعاير الدولية.  .2
املايل  للتقرير  الدويل  للمعيار  العودة  هلا  جيوز  ال   .3

للمنشآت الصغرة ومتوسطة احلجم.
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اليوم العلمي المهني

اهداف املحور
املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار  عى  عامة  نظرة   -
 IFRS for SMEs للمنشآت الصغرة واملتوسطة

- نظرة عامة عى مسودة املعيار اجلديدة 
- نظرة عى اإلطار املحاسبي املناسب للمنشأة

- التعرف عى مامح املعيار الدويل 
املعاير  مع  الرئيسة  االختافات  بعض  عى  التعرف   -

الدولية إلعداد التقارير املالية بنسختها الكاملة
الختاذ  معلومات  من  املنشآت  حتتاجه  ما  إىل  التوعية   -
الصغرة  للمنشآت  الدويل  املعيار  لتنبي  قرار 
ومتوسطة احلجم وكيفية عملية االنتقال وفق املعيار 

- العرض واإلفصاح للقوائم املالية وفق املعيار

اهلدف الرئييس
- توفر إطار عمل يولد معلومات ذات صلة وموثوقة 

ومفيدة
املعاير  من  ومفهومة  اجلودة  عالية  جمموعة  توفر   -

املحاسبية املناسبة للمنشآت الصغرة واملتوسطة
املالية  القوائم  مستخدمي  متطلبات  معظم  تلبية   -
احلاجة  دون  احلجم  ومتوسطة  الصغرة  للمنشآت 

لتكلفة أوتعقيدات إضافية ال مرر هلا.

إن مربرات إصدار املعيار كتايل:

الدويل  املعيار  مامح  اىل  التطرق  تم  السابقة  املقالة  يف 
إلعداد  الدولية  املعاير  مع  الرئيسة  واالختافات 
التقارير املالية بنسختها الكاملة وعملية االنتقال وتنبي 

املحور الثاين: مالمح املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية للمنشآت 
الصغرية ومتوسطة احلجم

األستاذ منري القواسمي

املعيار الدويل للمنشآت الصغرة ومتوسطة احلجم.
إلعداد  الدويل  املحاسبي  للمعيار  اجلديدة  املسودة 
التقارير املالية للمنشآت الصغرة واملتوسطة - اإلصدار 

الثالث.
من  املعيار  عى  الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  حيافظ 
املعيار  عى  تعديات  ويقرتح  الدورية  املراجعة  خال 
املسودات،  تطوير  عند  شاملة.  مسودة  نر  خال  من 
فإهنا تأخذ يف االعتبار املعاير املحاسبية اجلديدة واملعدلة 
للمعاير الدولية إلعداد التقارير املالية بنسختها الكاملة 

وكذلك القضايا التي لفت االنتباه بتطبيق املعيار

الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  أصدر   ،2009 عام  يف 
إلعداد  الدويل  املحاسبي  املعيار  من  األول  اإلصدار 
استجابًة  واملتوسطة  الصغرة  للمنشآت  املالية  التقارير 
ختضع  ال  التي  املنشآت  حماسبي  ملعيار  الدويل  للدعم 
الصغرة  املنشآت  باسم  إليها  )يشار  العامة  للمساءلة 
يف  واملتوسطة  الصغرة  أوالركات  احلجم  واملتوسطة 

املعيار(.
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املحاسبي  املعيار  الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  طور 
الصغرة  للمنشآت  املالية  التقارير  إلعداد  الدويل 
الدولية  املحاسبية  املعاير  بناًء عى متطلبات  واملتوسطة 
لتعكس  تبسيط  مع  املالية،  التقارير  إلعداد  الكاملة 
ومستخدمي  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  احتياجات 

بياناهتم املالية.
يلتزم جملس معاير املحاسبة الدولية باحلفاظ عى املعاير 
للمنشآت  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املحاسبية 
الصغرة واملتوسطة من خال املراجعات الدورية ونر 

مسودة عرض شاملة.
الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  أكمل   ،2015 عام  يف 
إلعداد  الدويل  املحاسبي  للمعيار  األوىل  مراجعته 
التقارير املالية للمنشآت الصغرة واملتوسطة من خال 
إعان اإلصدار الثاين من املعيار. كانت هناك تعديات 

حمدودة عى املعيار ناجتة عن املراجعة األوىل.
الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  بدأ   ،2019 عام  يف 
إلعداد  الدولية  املحاسبية  للمعاير  الثانية  مراجعته 

التقارير املالية للمنشآت الصغرة واملتوسطة.
وآراء  معلومات  عى  احلصول  طلب   ،2020 يناير  يف 

أصحاب املصلحة حول:
عمل  إطار   - وعامة  إسرتاتيجية  أسئلة   - أ  اجلزء   -

املراجعة الشاملة الثانية
الدولية  املحاسبية  املعاير  أقسام  مواءمة   - ب  اجلزء   -
إلعداد التقارير املالية للمنشآت الصغرة واملتوسطة مع 
املعاير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية الدولية

واملسائل  تناوهلا  يتم  مل  التي  -املوضوعات  ج  اجلزء   -
إلعداد  الدولية  املحاسبية  باملعاير  املتعلقة  األخرى 

التقارير املالية للمنشآت الصغرة واملتوسطة
سعى جملس معاير املحاسبة الدولية )IASB( للحصول 
عى آراء، من اجل حتديد ما إذا كان هناك حاجة لتعديل 
الدولية  املحاسبية  املعاير  يف  التعديات  وفق  املعيار 
الكاملة  وبنسختها   )IFRS( املالية  التقارير  إلعداد 

وكيف ومتى.
تنفيذ  جمموعة  ومشورة  الواردة  للتعليقات  استجابًة 
الركات الصغرة واملتوسطة )SMEIG(، يف سبتمر 
 )IASB( املحاسبة  ملعاير  الدويل  املجلس  قام   2022
لتحقيق  املقرتحة  التعديات  عرض  مسودة  بوضع 
للمعيار  الثانية  الشاملة  للمراجعة  هامة  تعديات 
وليعكس  واملتوسطة  الصغرة  للمنشآت  املحاسبي 
املحاسبية  املعاير  يف  إجراؤها  تم  التي  التحسينات 
عى  احلفاظ  مع  املالية  التقارير  إلعداد  الكاملة  الدولية 

املعيار بسيًطا.
إن اإلطار املحّسن يف املسودة يعزز املعلومات الواردة يف 
القوائم املالية للركات الصغرة واملتوسطة - وهذا من 
شأنه حتسني فهم املستخدمني للمعلومات كا ستساعد 
تطوير  عند  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  التحسينات 
املحاسبي  املعيار  حيدد  ال  عندما  املحاسبية  السياسات 
الصغرة  للمنشآت  املالية  التقارير  إلعداد  الدويل 
واملتوسطة املتطلبات هلا  مع مواصلة االحتفاظ بمفهوم 
املنشآت  يساعد  الذي  املرر"  غر  أواجلهد  "التكلفة 
الصغرة واملتوسطة يف ختطي بعض العقبات يف ظروف 

حمددة

الدولية  املحاسبة  معايري  جملس  طور  كيف 
)IASB( التعديالت املقرتحة؟

طور جملس معاير املحاسبة الدولية )IASB( التعديات 
املقرتحة باستخدام اإلطار الذي استشار املجلس الدويل 

ملعاير املحاسبة بشأنه يف طلب املعلومات.
املعاير  يف  املتطلبات  مع  التوافق  النهج  هذا  يعامل 
املحاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية الكاملة كنقطة 
املبادئ  املحاسبة  ملعاير  الدويل  املجلس  يطبق  انطاق. 
والبساطة  واملتوسطة  الصغرة  باملؤسسات  املائمة 
والتمثيل الصادق، با يف ذلك تقييم التكاليف والفوائد، 
لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يتم هذا التوافق وكيف يتم 

ذلك.
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حمتويات  املسودة  املقرتحة للمعيار
تتضمن املسودة املقرتحة للمعيار ما ييل:

وتقديم  العرض  مسودة  قراءة  كيفية  توضح  مقدمة   -
املحاسبة  معاير  جملس  مقرتحات  عى  عامة  نظرة 

الدولية يف شكل جدول
- أسئلة للمستجيبني

- التعديات املقرتحة من جملس معاير املحاسبة الدولية 
الدولية  املحاسبية  املعاير  من  الثاين  اإلصدار  عى 
إلعداد التقارير املالية للمنشآت الصغرة واملتوسطة
التعديالت والتحسينات املقرتحة يف  مسودة  املعيار

املحاسبة  معاير  جملس  طبق  التي  املواضيع  انقسمت   
الدولية عليها هنج املواءمة

الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  طبق  التي  املواضيع   .1
عليها هنج املواءمة ويقرتح تعديات عليها

الدولية  املحاسبية  املعاير  البياين  الرسم  يوضح هذا   •
املحاسبة  معاير  جملس  طبق  التي  املالية  للتقارير 
املعاير  عى  تعديات  ويقرتح  العمل  إطار  الدولية 
للمنشآت  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املحاسبية 

الصغرة واملتوسطة

الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  طبق  التي  املواضيع   .2
عليها هنج املواءمة ومل  يقرتح تعديات عليها. 

كان  إذا  فيا  الدولية  املحاسبة  معاير  جملس  سينظر   •
الصغرة  للمنشآت  الدويل  املعيار  مواءمة  ينبغي 
إلعداد  الدولية  املعاير  متطلبات  مع  واملتوسطة 
التقارير املالية  التقارير املالية واملعيار الدويل إلعداد 

رقم 16 عقود اإلجيار يف مراجعة مستقبلية

املوعد النهائي للتعليق
املعيار  مسودة  عى  تعليقات  إلرسال  النهائي  املوعد 
تقديم  ويمكن    2023 مارس   7 هو   املقرتحة 

التعليقات إلكرتونيًا قبل ذلك التاريخ:
• عر اإلنرتنت:

https://www.ifrs.org/projects/open-forcomment/

commentletters@ifrs.org :عر الريد اإللكرتوين •
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تستمر مجعية املحاسبيني الدوليني يف إحياء روح مواكبة 
رئيسًا  وكوين  دومًا،  عهدناها  كا  العاملية  التطورات 
سابقًا للجمعية فأنا داعٌم لدورها يف تنظيم مزاولة مهنة 
املحاسبة القانونية واالرتقاء هبا وضان االلتزام بمعاير 
املحاسبة، ومعاير تدقيق احلسابات يف األردن ملا لذلك 

من وقٍع إجيايب يف محاية االقتصاد الوطني. 
أقامته  والذي  األحدث  واملهني  العلمي  اليوم  ويف 
أحدث  حول  احلوارات  من  العديد  دارت  اجلمعية 
التقارير  الدولية إلعداد  املعاير  الطارئة عى  التطورات 
لتبادل اخلرات والتطلعات  املالية وكانت فرصة ذهبية 
الزماء من الركات  العديد من  ملستقبل املحاسبة مع 
واملؤسسات األردنية الرائدة التي نفخر هبا عى الدوام، 
ملهنة  أفضل  نحومستقبل  جهودنا  لتوحيد  ونتطلع 

املحاسبة يف األردن.
املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعاير  احلوار حول  دار 
األكثر  املتطلبات  تطبيق  سّيا  وال  خمتلفة،  زوايا  من 
بالنسبة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعاير  بساطة 
مقارنتها  عند  احلجم،  واملتوسطة  الصغرة  للمشاريع 
تظهر  املالية  التقارير  إلعداد  الكاملة  الدولية  باملعاير 
)املعيار  معينة  مواضيع  كحذف  حمورية  اختافات 
املعيار  التأمني،  عقود   4 املالية  التقارير  إلعداد  الدويل 
التشغيل،  قطاعات   8 املالية  التقارير  إلعداد  الدويل 
حسب  واإلباغ  املحاسبة   26 الدويل  املحاسبي  املعيار 
خطط استحقاقات التقاعد، معيار املحاسبة الدويل 33 
ربحية السهم، املعيار املحاسبي الدويل 34 اإلباغ املايل 

املحور الثالث: مقارنة املعاجلة املحاسبية لإلعرتاف باإليرادات حسب معيار
IFRS 15 مع SMEs

األستاذ حاتم القواسمي 

املؤقت(، تبسيط العديد من معاير القياس والتعريفات 
التسهيات  من  وغرها  الكشف  رشوط  وختفيض 

املصممة خصيصًا لتناسب هذا النوع من الركات.
معرتفًا  معيارًا  كوهنا  املعاير  هذه  أن  شخصيًا  أعتقد 
حيث  بتطبيقها،  املبادرة  الركات  من  البد  دوليًا  به 
الصغرة  املنشآت  كل  عى  كبرة  بفائدة  ستعود  أهنا 
نها متطلبات إباغ أقل تعقيدًا  واملتوسطة احلجم لتتضمُّ
التقارير  جودة  عى  وحتسينات  لامتثال  صعوبًة  وأقل 

املالية ملثل هذه املنشآت.
 ومن خال دوري كمحارض يف اليوم املهني والعلمي 
تم تسليط الضوء حول الفرق بني االعرتاف باإليرادات 
بموجب املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية واملعاير 
باملنشآت  اخلاصة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية 
الدويل  املعيار  أن  حيث  احلجم  واملتوسطة   الصغرة 
إلعداد التقارير املالية: حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية 
املالية  التقارير  ُمعد  سيعرتف  ومتى  كيف   )15( رقم 
إىل  باإلضافة  باإليرادات،  املعاير  هذه  يستخدم  الذي 
املالية  البيانات  مستخدمي  بتزويد  املنشآت  هذه  مطالبة 
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املعيار  هذا  ويوفر  صلة.  وذات  فائدة  أكثر  بإفصاحات 
نموذجًا من مخس خطوات قائم عى املبادئ ليتم تطبيقه 
عى مجيع العقود مع العماء تبدأ بتحديد العقد، حتديد 
سعر  ختصيص  املعاملة،  سعر  حتديد  األداء،  التزامات 

املعاملة ومن ثم التعرف عى اإليرادات. 
للمنشآت  املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار  بينا 
الصغرة ومتوسطة احلجم كقسم إيرادات يتضمن مجيع 
بيع  عامة:  فئات  أربع  خال  من  اإليرادات  معامات 
لألصول  اآلخرين  استخدام  اخلدمات،  تقديم  السلع، 
)الفوائد، العوائد، الخ( وعقود البناء. وطريقة االعرتاف 
باإليراد  يف كل فئة من هذه الفئات األربعة تتضمن احتال 
املنشأة  إىل  بالعمليات  املرتبطة  االقتصادية  املنافع  تدفق 
وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف بشكل موثوق. 
كل  داخل  باإليرادات  لاعرتاف  إضافية  معاير  تنطبق 

عليها  املنصوص  املبادئ  تطبيق  جيب  عام،  بشكل  فئة، 
أخرى  أواستثناءات  و/  متطلبات  دون  من  فئة  كل  يف 

مهمة.
بني  اهلامة  االختافات  بعض  توجد  لذلك،  ونتيجة 
املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية للمشاريع الصغرة 
لإلباغ  الكاملة  الدولية  واملعاير  احلجم،  واملتوسطة 
احلجم  وصغرة  املتوسطة  الركات  يشجع  مما  املايل 
املحاسبيني  وأنصح  وقت،  بأرسع  املعاير  هذه  لتطبيق 
التطورات  هذه  ومواكبة  تعّلمها  يف  باملبادرة  األردن  يف 

لتحقيق نتائج تنافسية عى مستوى عاملي.
ختامًا شكرًا للجمعية عى هذه املبادرة وأتطلع حلضور 
الفعالية يف املرات القادمة وحفظ اهلل أردننا احلبيب وأدام 

عزه وازدهاره . 
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املحور الرابع: مقارنة املعاجلة املحاسبية لألدوات املالية حسب املعيار 
الدويل للتقارير املالية للمنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم واملعايري 

الدولية إلعداد التقارير املالية- األدوات املالية
األستاذ صالح احلاج قاسم

نطاق القسمني 11 و12
املالية األساسية" والقسم  "األدوات  القسم 11  يتناول 
معًا  املالية"  باألدوات  "موضوعات أخرى خاصة   12
املالية  )األصول  املالية  األدوات  إثبات  وإلغاء  إلثبات 

وااللتزامات املالية(، وقياسها واإلفصاح عنها
األساسية  املالية  األدوات  عى   11 القسم  ينطبق 

وهومائم جلميع املنشآت. 
املالية  واملعامات  األدوات  عى   12 القسم  وينطبق 

األخرى األكثر تعقيدا .
إذا كانت املنشأة تدخل يف معامات أدوات مالية أساسية 
فقط فإن القسم 12 ال ينطبق وبالرغم من ذلك، فحتى 
أن  فقط جيب  أساسية  مالية  أدوات  لدهيا  التي  املنشآت 
تأخذ يف احلسبان نطاق القسم 12 للتأكد من أهنا معفاة 

منه.

جيب عىل املنشأة أن ختتار تطبيق إما:
- أحكام كل من القسمني 11و12 بالكامل، أوأحكام 
املحاسبة  معيار  يف  الواردة  واإلثبات  القياس 
 1 والقياس"  اإلثبات  املالية:  "األدوات   39 الدويل 
11و12  القسمني  يف  الواردة  اإلفصاح  ومتطلبات 
املالية. باالضافة  وذلك للمحاسبة عن مجيع أدواهتا 
السياسة  يف  التغير  يكون  متى  حتديد  متطلبات  إىل 
املحاسبة  تتم  أن  ينبغي  وكيف  مناسبًا،  املحاسبية 
ينبغي  التي  املعلومات  هي  وما  التغير،  ذلك  عن 

اإلفصاح عنها بشأن التغير.

مقدمة
ماليًا إلحدى  أصًا  ينشأ  املالية هي عقد  األداة   3.11
ملنشأة  ملكية  حقوق  أداة  أو  ماليًا  والتزامًا  املنشآت 

أخرى.
املستنفدة  التكلفة  نموذج   11 القسم  يتطلب   4.11
باستثناء  األساسية  املالية  األدوات  جلميع 
االستثارات يف األسهم املمتازة غر القابلة للتحويل 
التي  القابلة لإلعادة  العادية واملمتازة غر  واألسهم 
تتم املتاجرة فيها يف سوق عامة أوالتي يمكن قياس 

قيمتها العادلة.
القسم  نطاق  ضمن  األساسية  املالية  األدوات   5.11
11 هي تلك التي تستويف الروط الواردة يف الفقرة 
عادة  التي  املالية  األدوات  أمثلة  وتشمل   .8.11

تستويف تلك الروط:
النقد.

عندما  األجل  حمددة  والودائع  الطلب  حتت  الودائع   -
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تكون املنشأة هي املودع، مثل احلسابات املرفية.

- الورقة التجارية والفواتر التجارية املحتفظ هبا.
- احلسابات، وأوراق القبض والقروض املستحقة من 

املدينني واملستحقة للدائنني.
- السندات وأدوات الدين املشاهبة.

- االستثارات يف األسهم املمتازة غر القابلة للتحويل 
واألسهم العادية واملمتازة غر القابلة لإلعادة.

6.11 تشمل أمثلة األدوات املالية التي عادة ال تستويف 
فهي  ثم  ومن   ،8.11 الفقرة  يف  الواردة  الروط 

ضمن نطاق القسم 12 
األوراق املالية املضمونة بأصول، مثل التزامات الرهن 

املضمونة، واتفاقيات إعادة الراء 
الفائدة  معدل  مقايضات  املستقبلية،  العقود  اخليارات 

التي يمكن تسويتها نقدا أوبمبادلة أداة مالية أخرى.
 أدوات حتوط.

االرتباطات بتقديم قرض إىل منشأة أخرى. 
يمكن  االرتباط  كان  إذا  قرض  باستام  االرتباطات 

تسويته بالصايف نقدا .

نطاق القسم 11
املالية  األدوات  مجيع  عى   11 القسم  ينطبق   7.11

املستوفية لروط الفقرة 8.11 باستثناء ما ييل:
الزميلة  واملنشآت  التابعة  املنشآت  يف  االستثارات 
واملشاريع املشرتكة التي تتم املحاسبة عنها وفقًا للقسم 

"أوالقسم  واملنفصلة  املوحدة  املالية"  "القوائم   9
 15 أوالقسم  الزميلة"  املنشآت  يف  االستثارات   "14

"االستثارات يف املشاريع املشرتكة".
امللكية  حقوق  تعريف  تستويف  التي  املالية  األدوات 
اخلاصة باملنشأة با يف ذلك مكون امللكية لألدوات املالية 

املركبة املصدرة بواسطة املنشأة.
عقود اإلجيار

خطط  بموجب  العمل  أصحاب  والتزامات  حقوق 
"منافع   28 القسم  عليها  ينطبق  التي  املوظف،  منافع 

املوظف".
األدوات املالية والعقود وااللتزامات بموجب معامات 
الدفع عى أساس السهم التي ينطبق عليها القسم 26 .

القياس األويل
مايل  أوالتزام  مايل  أصل  إثبات  يتم  عندما   13.11
املعاملة  بسعر  قياسه  املنشأة  عى  جيب  أويل،  بشكل 
)با يف ذلك تكاليف املعاملة باستثناء القياس األويل 
الحقًا  تقاس  التي  املالية  وااللتزامات  لألصول 

بالقيمة العادلة من خال الربح أواخلسارة(. 
إذا كان الرتتيب يشكل معاملة متويل، فيجب عى املنشأة 
احلالية  بالقيمة  املايل  أوااللتزام  املايل  األصل  تقيس  أن 
السوقية  الفائدة  بمعدل  خمصومة  املستقبلية  للدفعات 

ألداة دين مشاهبة كا هوحمدد يف اإلثبات األويل.

أمثلة األصول املالية:
يتم  أخرى،  ملنشأة  املقدم  األجل  طويل  للقرض   -1
احلالية  بالقيمة  املدينني  من  املستحق  املبلغ  إثبات 

للنقد املستحق
يتم  األجل،  قصر  بائتان  عميل  إىل  املباعة  للسلع   -2
إثبات املبلغ املستحق من املدينني باملبلغ النقدي غر 
املخصوم املستحق من تلك املنشأة، والذي هوعادة 

سعر الفاتورة.
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ملدة  الفائدة  من  خايل  بائتان  عميل  إىل  املباع  للبند   -3
بسعر  املدينني  املستحق من  املبلغ  إثبات  يتم  سنتني، 
البيع النقدي احلايل لذلك البند. القيمة احلالية للنقد 
سعر  باستخدام  املخصوم  املدينني  من  املستحق 
من  مستحق  ملبلغ  السائد  السوقية  الفائدة  )أسعار( 

املدينني مشابه.
أخرى،  ملنشأة  العادية  لألسهم  النقدي  للراء   -4
القتناء  املدفوع  النقدي  باملبلغ  االستثار  إثبات  يتم 

األسهم.

أمثلة االلتزامات املالية:
1 - للقرض املستلم من بنك، يتم إثبات املبلغ املستحق 
للبنك  املستحق  للنقد  احلالية  بالقيمة  أوليًا  للدائنني 
مثًا با يف ذلك مدفوعات الفائدة ومدفوعات سداد 

أصل القرض.
2 - للسلع املشرتاة من مورد بائتان قصر األجل، يتم 
املخصوم  باملبلغ غر  للدائنني  املستحق  املبلغ  إثبات 

املستحق للمورد، والذي هوعادة سعر الفاتورة.

القياس الالحق
أن  املنشأة  عى  جيب  تقرير،  فرتة  كل  هناية  يف   14.11
أن  جيب  التايل  النحو  عى  املالية  األدوات  تقيس 
الواردة  الروط  تستوف  التي  الدين  أدوات  تقاس 
يف الفقرة 11 . 8 )ب( بالتكلفة املستنفدة باستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية.
غر  املمتازة  األسهم  يف  االستثارات  تقاس  أن  جيب 
القابلة للتحويل واألسهم العادية أواملمتازة غر القابلة 

لإلعادة 
فيها يف سوق عامة  املتاجرة  تتم  إذا كانت األسهم   )1(
بطريقة  ذلك  خاف  العادلة  قيمتها  قياس  أويمكن 
مرر  ال  أوجهد  تكلفة  بدون  عليها  االعتاد  يمكن 
هلا، فإنه جيب أن يقاس االستثار بالقيمة العادلة مع 

إثبات التغرات ضمن الربح أواخلسارة.

) 2( جيب أن تقاس مجيع االستثارات األخرى من هذا 
القبيل بالتكلفة مطروحًا منها هبوط القيمة.

التحصيل  قابلية  أوعدم  القيمة  هبوط  تقويم  جيب 
لألدوات املالية

بالتكلفة  املقاسة  املالية  األدوات  قيمة  هبوط 
أوالتكلفة املستنفدة

اإلثبات
أن  املنشأة  عى  جيب  تقرير،  فرتة  كل  هناية  يف   21.11
هبوط  عى  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما  تقوم 
أوالتكلفة  بالتكلفة  مقاسة  مالية  أصول  أي  قيمة 
املستنفدة. وإذا كان هناك دليل موضوعي عى هبوط 
هبوط  خسارة  ُتثبت  أن  املنشأة  عى  فيجب  القيمة، 

القيمة ضمن الربح أواخلسارة مبارشة .
أصًا  أن  عى  املوضوعي  الدليل  يتضمن   22.11
البيانات  قيمتها  هبطت  قد  أصول  أوجمموعة  ماليًا 

صعوبات مالية كبرة يواجهها امُلصدر أوامللتزم.
اإلخال بالعقد، مثل التعثر يف أوالتأخر عن دفع الفائدة 

أواملبلغ األصيل.
تتعلق  أوقانونية  اقتصادية  ألسباب  الدائن،  يمنح  أن 
امتيازا  املدين،  يواجهها  التي  املالية  بالصعوبات 
يف  سيأخذه  ذلك  بخاف  الدائن  كان  ما  للمدين 

احلسبان.
حالة  يف  سيدخل  املدين  بأن  املحتمل  من  أصبح  قد 

إفاس أوحالة إعادة تنظيم مايل أخرى.

القياس
25.11 جيب عى املنشأة أن تقيس خسارة هبوط القيمة 
أوالتكلفة  بالتكلفة  املقاسة  التالية  األدوات  عى 

املستنفدة كا ييل:
أ- ألداة مقاسة بالتكلفة املستنفدة، تكون خسارة هبوط 
والقيمة  لألصل  الدفرتي  املبلغ  بني  الفرق  هي  القيمة 
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احلالية للتدفقات النقدية املقدرة خمصومة بمعدل الفائدة 
الفعيل األصيل لألصل.

القيمة هي  بالتكلفة، خسارة هبوط  مقاسة  ب - ألداة 
تقدير  وأفضل  لألصل  الدفرتي  املبلغ  بني  الفرق 
الذي  للمبلغ(  تقريبي)  سيكون  بالرضورة  والذي 

يمكن أن يكون صفر.

العكس
26.11 إذا انخفض مبلغ خسارة هبوط القيمة، يف فرتة 
موضوعي  بشكل  االنخفاض  ربط  ويمكن  الحقة، 
يف  التحسن  مثل  اهلبوط  إثبات  بعد  يقع  بحدث 

تصنيف ائتان املدين.
جيب عى املنشأة أن تعكس خسارة هبوط القيمة املثبتة 
حساب  تعديل  طريق  أوعن  مبارش  بشكل  إما  سابقًا 

خمصص. 
ال جيوز أن ينتج عن عملية العكس مبلغ دفرتي لألصل 

املايل )صايف من أي حساب خمصص( يزيد عا كانت
إثبات  يتم  مل  لوأنه  الدفرتي  املبلغ  قيمة  عليه  ستكون 
هبوط القيمة سابقًا. وجيب أن ُتثبت املنشأة مبلغ العكس 

ضمن الربح أواخلسارة مبارشة.

إلغاء إثبات أصل مايل
جيب عى املنشأة أن تثبت األصل املايل فقط عندما:

من  النقدية  التدفقات  يف  التعاقدية  احلقوق  تنقيض   - أ 
األصل املايل أوتتم تسويتها، أو

ومكافآت  خماطر  مجيع  كبر  حد  اىل  املنشأة  حتول  ب- 
ملكية األصل املايل إىل طرف آخر، أو

ج- تكون املنشأة، رغم أهنا قد احتفظت ببعض خماطر 
عى  السيطرة  حولت  قد  اهلامة،  امللكية  ومكافآت 
القدرة  لديه  اآلخر  والطرف  آخر  طرف  إىل  األصل 
ليس  ثالث  طرف  إىل  بأكمله  األصل  لبيع  العملية 
القدرة  تلك  ممارسة  عى  قادرا  ويكون  عاقة  بذي 

بشكل.

إلغاء إثبات االلتزام املايل
أوجزء  املايل  االلتزام  إثبات  تلغي  أن  املنشأة  عى  جيب 
من االلتزام املايل فقط عندما يتم إطفاؤه أي عندما يتم 

الوفاء بااللتزام املحدد يف العقد، أوإلغائه أوينقيض.
أي  أواخلسارة  الربح  ضمن  ُتثبت  أن  املنشأة  عى  جيب 
فرق بني املبلغ الدفرتي لالتزام املايل تم إطفاؤه أوحتويله 

إىل طرف آخر 
نقدية  غر  أصول  أي  ذلك  يف  با  املدفوع،  والعوض 

حمولة أوالتزامات تم حتملها.

لألدوات  املحاسبية  السياسات  عن  اإلفصاح 
املالية:

السياسات  ملخص  يف  تفصح،  أن  املنشأة  عى  جيب 
املحاسبية اهلامة، عن أساس القياس املستخدم لألدوات 

املالية.

قائمة املركز املايل فئات األصول املالية وااللتزامات 
املالية:-

خال  من  العادلة  بالقيمة  املقاسة  املالية  األصول  أ- 
الربح أواخلسارة

مقاسة  دين  أدوات  هي  التي  املالية  األصول  ب-  
بالتكلفة املستنفدة

ج- األصول املالية التي هي أدوات حقوق ملكية مقاسة 
بالتكلفة مطروحًا منها هبوط القيمة 

العادلة من خال  بالقيمة  املقاسة  املالية  د- االلتزامات 
الربح أواخلسارة

هـ- االلتزامات املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة 
منها  مطروحا  بالتكلفة  املقاسة  القرض  ارتباطات  و- 

هبوط القيمة
تساعد  معلومات  عن  تفصح  أن  املنشأة  عى  جيب 
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األدوات  أمهية  تقويم  عى  املالية  قوائمها  مستخدمي 
املالية ملركزها وأدائها املايل.

هذه  مثل  األجل،  طويلة  للديون  املثال،  سبيل  عى 
الدين  أداة  ورشوط  أحكام  عادة  ستتضمن  املعلومات 
التسديد،  وجدول  واالستحقاق  الفائدة،  معدل  مثل 

والقيود التي تفرضها أداة الدين عى املنشأة.
للقيمة  عليه  االعتاد  يمكن  للقياس  متاحًا  يعد  مل  إذا 
مرر  ال  أوجهد  تكلفة  بدون  متاحًا  يكن  أومل  العادلة 
هلا عند توفر هذا االستثناء ألدوات مالية كانت خافًا 
الربح  العادلة من خال  بالقيمة  قياسها  يتطلب  لذلك 
أن  املنشأة  عى  فيجب  املعيار،  هلذا  وفقًا  أواخلسارة 

تفصح عن تلك احلقيقة.

بنود الدخل، أواملرصوف، أواألرباح أواخلسائر:
أ-  الدخل، أواملروف، أواملكاسب أواخلسائر، با يف 

ذلك التغرات يف القيمة العادلة، املثبتة عى:
خال  من  العادلة  بالقيمة  املقاسة  املالية  1-األصول 

الربح أواخلسارة. 
2- االلتزامات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خال 

الربح أواخلسارة. 
3- األصول املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة. 

4-  االلتزامات املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة
الفائدة  مروف  وإمجايل  الفائدة  دخل  إمجايل  ب- 
)حمسوبني باستخدام طريقة الفائدة الفعلية( لألصول 
املالية أوااللتزامات املالية غر املقاسة بالقيمة العادلة 

من خال الربح أواخلسارة.
ج- مبلغ أي خسارة هبوط قيمة لكل فئة من األصول 

املالية.
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املحور اخلامس: الرضائب واملنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم 
األستاذ ماهر رموين

احلجم  واملتوسطة  الصغرة  باملنشآت  االهتام  تزايد 
والباحثني  اخلراء  ويؤكد  العرين  القرن  خال 
االقتصاديني عى رضورة تشجيع قيام املنشآت الصغرة 
واملتوسطة احلجم ودعم تطورها ملا هلا من أمهية يف التنمية 
االقتصادية ومسامهتها بالناتج القومي ولدورها احليوي 
يف حتقيق التنمية وحتفيزها حيث أهنا متثل )90-85( % 
من   %)75-60( وتوظف  العامل  يف  املنشآت  إمجايل  من 

القوى العاملة العاملية.

مفهوم املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم 
الصغرة  للمنشآت  عاملًيا  عليه  متفق  تعريف  يوجد  ال 
االعتاد  يتم  التي  املعاير  الختاف  احلجم  واملتوسطة 
عليها بني دول العامل كاعتاد معيار عدد العال أو رأس 

املال او حجم االيرادات
العال  االقتصادية )عدد  للتنمية  االمم املتحدة  منظمة 
-50، صغرة  الصغر،50-10  متناهية   10 من  اقل 

100 متوسطة (
 9-1 العال  عدد  يعتمد  )معظمها  العربية  الدول 

صغرة،10-99 متوسطة ( 
مرص )راس املال اوعدد العال(

عـدد  أو  )اإليـرادات(  السـنوية  )العائـدات  السـعودية 
العـال(

رقم  الوزراء  رئيس  دولة  )كتاب  األردن 
45204/6/10/56 الصادر بتاريخ 2019/10/31 

عدد العال  واملبيعات (

النشاط  معيار التصنيف الصغرة املتوسطة
أقل من 

)100(، وأقل 
من )3( مايني 

دينار

أقل من )20(، 
وأقل من )1( 

مليون دينار

عدد العال  صناعي

أقل من )50(، 
وأقل من )1( 

مليون دينار

أقل من )10(، 
وأقل من 

)150( الف  
دينار

قيمة املبيعات جتاري

أقل من )50(، 
وأقل من )1( 

مليون دينار

أقل من )25(، 
وأقل من 

)500( الف 
دينار

عدد العال  خدمات

أمهية املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم  ومسامهتها 
بالتنمية االقتصادية

وتتميز املنشآت الصغرية:-
1- حمدودية رأس املال وانخفاض تكاليف رأس املال 

الازم لبدء املروع .  
تتكيف  فهي  واالنتشار:  التكيف  عى  والقدرة  املرونة 

وتغطي مناطق خمتلفة وأعدادًا كبرة من السكان.  
2- تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها 
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يف املشاريع الكبرة : مما يساهم يف توفروخلق املزيد 
من فرص العمل .  

3- مائمة أناط امللكية من حيث حجم رأس املال: امللكية 
الفردية أو العائلية أو رشكات االشخاص)تضامن( 
مما جيعلها أكثر جذبا لاستثارات الصغرة ويزيد من 

إقبال من يتصفون بتدين مدخراهتم .  
يساهم  مما  األولية  املحلية  املوارد  عى  االعتاد   -4

بتخفيض الكلفة االنتاجية 
5- تلبية طلبات املجتمع املحيل واملحيط .    

وتكمن أمهية املنشآت الصغرية يف: 
الناتج  )إمجايل  االقتصادية:  التنمية  يف  املسامهة   -1
واالستثار  االدخار  العالة،  االستهاك،  املحيل، 

والصادرات( . 
احلاجات  لتلبية  عائد  وتوفر  االجتاعية  التنمية   -2

االساسية للماك واالدخار .  
3- املسامهة يف احلد من الفقر والبطالة : لسهولة انشائها 
األحياء  يف  اجلنسني  كا  من  املستثمرين  صغار  من 
البطالة يف األحياء  النائية فتحد من ظاهرة  واملناطق 
املدينة  أو  العاصمة  إىل  واهلجرة  الريفية  واملناطق 
يؤدي  مما  األصلية،  اإلقامة  أماكن  يف  واالستقرار 
إىل تطوير بيئة األحياء والبيئة الريفية وزيادة القدرة 

اإلنتاجية فيها.  
التكامل بني املنشآت الصغرة واملتوسطة والكبرة   -4

احلجم وتعتر بذور للمروعات الكبرة .
احلجم  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  قيام  ولتشجيع 
احلكومي  الدعم  توفر  من  بد  ال  هبا  والنهوض 
وللرضيبة  تواجهها،  التي  العقبات  وتذليل  واملجتمعي 
دورهام وحموري يف النمو االقتصادي كأداة من أدواته 
ميزات  وتقديم  التصاعدية،  الرضيبية  العدالة  بتحقيق 
رضيبية تفضيلية للمنشآت الصغرة ومتوسطة احلجم .

الصغرية  املنشآت  تواجه  التي  واملشاكل  املعوقات 
واملتوسطة احلجم

يف  احلجم  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  وتطور  نمو  أن 
كافة أنحاء العامل يواجه جمموعة من املعوقات واملشاكل 
آخر  إىل  قطاع  ومن  اخرى  إىل  منطقة  من  ختتلف  وهي 
متعارف  أو  موحدة  ومشاكل  معوقات  هنالك  ولكن 

عليها يف دول العامل وتتمثل يف : - 
وعدم  حداثتها  بسبب  الضانات  نقص  التمويل:   -1
نموها  مراحل  خمتلف  يف  ائتاين  سجل  وجود 
االندماج(   ، الفعيل  النمو  األويل،  النمو  )التأسيس، 

وارتفاع سعر الفائدة 
وأنظمة  قوانني  يوجد  ال  احلكومية:  االجراءات   -2

وتعليات تنظم عمل هذه املنشآت .
بينها  التمييز  وعدم  الرضائب  ارتفاع  الرضائب:   -3
كافية  معلومات  توفر  وعدم  الكبرة  املنشآت  وبني 
احد  متثل  وهي  الرضيبي  للجهاز  املنشآت  هذه  عن 

أهم املعوقات لاستمرارية والنمو والتطور .  
واملشاكل  املعوقات  من  وهي  والتسويق:  املنافسة   -4

اجلوهرية )منافسة املنشآت الكبرة (
 تطوير ودعم املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم

الصغرة  املنشآت  ألمهية  العامل  دول  تنبهت  لقد 
وتنميته  واستدامته  االقتصاد  رفد  احلجم يف  واملتوسطة 
فقامت بسن القوانني اخلاصة هبذه املنشآت وتذليل كافة 
العقبات التي كانت تواجهها وتطوير القوانني الرضيبية 
مما انعكس إجيابًا عى نشاطها وتطورها واهم االجراءات 

التي اتبعتها هذه الدول تتمثل يف :-
واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  لتنمية  قانون  إصدار   -1

وتنفيذ برامج لدعمها )إداريًا وماليًا وتنافسيًا( 
2 - ختفيض العبء الرضيبي )رفع حد التسجيل لرضيبة 
القيمة املضافة -املبيعات - ومنح إعفاءات رضيبية 
رضيبة  من  احلجم  ومتوسطة  الصغرة  للركات 
التأسيس  منذ  السنوات  من  عدد  بإعفاء  الدخل 
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وختفيض الرائح الرضيبية )%15-10(.
لألجهزة   %)100-80( بنسبة  مجركية  إعفاءات   -3

واملعدات املستوردة للمنشآت الصغرة واملتوسطة 
القطاعات  إىل  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  توجيه   -4
العامل  مستوى  عى  تطورًا  واألرسع  حاجة  األكثر 

)تكنولوجيا املعلومات(
يف  املسامهة  بزيادة  الدول  هلذه  مذهلة  النتائج  وجاءت 
االقتصاد حيث وصلت نسبة املسامهة باالقتصاد )10- 
50(% من الناتج املحيل االمجايل )50% للصني و %12 

اليطاليا ...( 
- املسامهة يف الصادرات %60-30

- املسامهة يف الرضائب %45-30
- املسامهة يف فرص العمل %75-60

5- كا ان توفر نظام رضيبي :-
- واضح )ليس عرضه للتفسر والتأويل (

النشاط  وحجم  الدخل  تصاعدية  )يراعي  وعادل   -
وايراداته ونوع النشاط (

زمنية  فرتات  خال  للتعديل  معرض  ومستقر)غر   -
قصرة املدى (

ثقة  كسب  عى  )قادرًا  الطوعي  االلتزام  ويشجع   -
املكلفني(

سيؤدي إىل احلد من التهرب الرضيبي وزيادة احلصيلة 
املنشآت  واستمرارية  ونمو  أداء  وسيؤثريف  الرضيبية 

الصغرة ومتوسطة احلجم وقدرهتا عى املنافسة.
الدويل  املعيار  من   29 -القسم  الدخل  رضيبة 

للمنشآت الصغرية ومتوسطة 
يتناول هذا القسم املحاسبة عن رضيبة الدخل. ويتعامل 
مع املحاسبة عن الفروقات املؤقتة التي قد تنشأ الرضيبة 
أو  احلالية  الرضيبية  اآلثار  إثبات  املنشأة  من  ويتطلب 
تم  التي  األخرى  واألحداث  للمعامات  املستقبلية 
امُلثبتة  الرضيبة  مبالغ  وتشمل  املالية.  القوائم  يف  إثباهتا 

كا من الرضيبة احلالية والرضيبة املؤجلة. 
الرضيبة احلالية هي الرضيبة مستحقة الدفع )أو القابلة 
)اخلسارة  الرضيبي  بالربح  تتعلق  التي  لاسرتداد( 

الرضيبية( للفرتة احلالية أو الفرتات املاضية. 
أو  الدفع  مستحقة  الرضيبة  فهي  املؤجلة  الرضيبة  أما 
تنتج  والتي  املستقبلية  الفرتات  يف  لاسرتداد  القابلة 
أو تسوية أصوهلا  املنشأة باسرتداد  قيام  بصفة عامة عن 
الرضيبي  واألثر  احلالية،  الدفرتية  بقيمتها  والتزاماهتا 
واإلعفاءات  الرضيبة  للخسارة  األمام  إىل  للرتحيل 

الرضيبية غر املستغلة حاليا.
لغرض هذا املعيار، تشمل رضيبة الدخل كل الرضائب 
الرضيبي،  الربح  عى  تفرض  التي  واألجنبية  املحلية 
الرضائب  مثل  رضائب  أيضا  الدخل  رضيبة  وتتضمن 
املستقطعة املستحقة الدفع عى املنشأة التابعة أو الزميلة 
املعدة  املنشأة  عى  توزيعاهتا  عى  املشرتك  املروع  أو 

للتقرير.
ال يشمل هذا القسم: رضيبة املبيعات او القيمة املضافة 
رسوم  او  االجتاعي  الضان  او  املنتجات  رضائب  او 

الطوابع
الفروقات الرئيسة بني القسم 29 واملعيار املحاسبي 

 IFRS  12 من
املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار  صياغة  متت 
ويتضمن  أبسط  بلغة  واملتوسطة  الصغرة  للمنشآت 

إرشادات أقل حول كيفية تطبيق املبادئ.
حيتوي القسم 29 عى توضيح إضايف مفاده أن "تم سنه 
املطلوبة  املستقبلية  االحداث  أن  جوهري"يعني  بشكل 
من قبل عملية التريع مل تؤثر تارخييا عى النتيجة ومن 
غر املرجح أن تفعل ذلك. هذا التوجيه ليس يف معيار 

املحاسبة الدويل 12.
القسم 29 حيتوي عى إرشادات حول االعرتاف برضيبة 
ال  املسامهني.  املدفوعة  األسهم  أرباح  عى  االستقطاع 
هذه  مثل  عى   12 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  حيتوي 
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اإلرشادات.
مقارنة  متطلبات عرض مبسطة  القسم 29 حيتوي عى 

بمعيار املحاسبة الدويل 12.
القسم 29 حيتوي عى إفصاحات أقل وأكثر بساطة من 

معيار املحاسبة الدويل 12.
الفروقات الرئيسة بني القسم 29 واملعيار املحاسبي 

 IFRS 12 من
املقاصة بني أصول الرضيبة وااللتزامات الرضيبة 

القسم 29 
املنشأة  عى  جيب  مررة،  غر  جهود  أو  تكاليف  بدون 
احلالية  الرضيبة  أصول  بني  مقاصة  إجراء  تقوم  أن 
والتزامات الرضيبة احلالية، أو إجراء مقاصة بني أصول 
الرضيبة املؤجلة والتزامات الرضيبة املؤجلة إذا، وفقط، 
إذا، كان لدهيا حق واجب النفاد قانونًا يف إجراء مقاصة 
إما  تنوى  أهنا  تؤكد،  أن  بإمكاهنا  وكان  املبالغ  تلك  بني 
وتسوية  األصل  حتقيق  أو  صاف  أساس  عى  التسوية 

االلتزام يف آن معًا . 
املعيار املحاسبي 12 

ال جيوز للمنشأة إجراء مقاصة بني أصول الرضيبة احلالية 
والتزامات الرضيبة احلالية إال إذا كانت املنشأة:)أ( لدهيا 
املبالغ  بني  مقاصة  إجراء  يف  قانونا  النفاذ  واجب  حق 
أو  صاف،  أساس  عى  التسوية  إما  تنوي  املثبتة؛)ب( 

حتقيق األصل وتسوية االلتزام يف آن واحد. 
الرضيبة  أصول  بني  مقاصة  إجراء  للمنشأة  جيوز  ال 
احلاالت  يف  إال  املؤجلة  الرضيبة  والتزامات  املؤجلة 
قانونا  النفاذ  واجب  حق  للمنشأة  كان  إذا  )أ(  اآلتية: 
يف إجراء مقاصة بني أصول الرضيبة احلالية والتزامات 
الرضيبة احلالية؛ )ب( إذا كانت أصول الرضيبة املؤجلة 
دخل  برضائب  تتعلق  املؤجلة  الرضيبة  والتزامات 

تفرضها نفس السلطة الرضيبية

قانون رضيبة الدخل وتعليامته
)قانون رقم 34 لسنة 2014 املعدل بقانون رقم ) 38( 

لسنة 2018(
التسجيل ومسك السجات واملستندات املحاسبية 

دخله  خيضع  الذي  املقيم  الشخص  يلتزم  املادة22-  
القانون  هذا  من   )3( املادة  احكام  وفق  للرضيبة 
بالتسجيل لدى الدائرة واحلصول عى رقم رضيبي قبل 
التعليات  حتدد  أن  عى  نشاطه  أو  عمله  بمارسة  البدء 
التنفيذية رشوط التسجيل ومجيع اإلجراءات الازمة له 
واملستندات  والسجالت  الرضيبية  اإلقرارات  نظام 

ونسب األرباح 
- املادة )7( أكدت عى املادة )22( من القانون واستثنت 

الدخل من الوظيفة والرضيبة القطعية 
- املادة )8( ألزمت األشخاص الطبيعيني من أصحاب 
املهن بتنظيم دفرت يومية ودفرت ذمم وتقديم حسابات 
معززاهتا  مع  السنوية  واملروفات  لايرادات 
باألصول  وكشف  مستحقة  ذمم  كشف  وتقديم 

املشمولة بأحكام االستهاك .
- املادة )9( ألزمت الشخص الطبيعي ورشكة التضامن 
مبيعاهتا  تزيد  ال  والتي  البسيطة  التوصية  ورشكة 
عن)160.000( دينار يف السنة بتنظيم السجات 

التالية عى األقل:
-سجل مشرتيات )يتضمن فواتر املشرتيات ومعامات 

اإلستراد اجلمركية (
- سجل املبيعات )يتضمن الفواتر املحررة ملبيعاته (

بيانات  التصدير)يتضمن  وإعادة  الصادرات  سجل   -
التصديرواعادة التصدير (

- كشف جرد املخزون 
- املادة )10( تلزم كل شخص له مصدر دخل أو أكثر 
بأحكام  مشمول  غر  أو  مشموالً  الوظيفة  غر  من 

النظام االحتفاظ بفواتر ملشرتياته ومبيعاته  
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بتنظيم السجات  يلتزم املكلف  القانون   املادة 23 من 
واملستندات والبيانات املالية الازمة  لتحديد مقدار 
الرضيبة املستحقة عليه رشيطة أن تكون معدة وفق 
معاير املحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من 
أربع  ملــدة  هبا  باالحتفــــاظ  ويلزم  قانوين  حماسب 

سنوات
املادة 15 من نظام السجات حددت نسب أرباح من 
3% اىل 60% من كلفة املبيعات لغر امللتزمني بتنظيم  

السجات واملستندات املحاسبية حسب املادة 23 
قطاعات  حددت  السجات  نظام  من   24-16 املواد 
حمددة  لقطاعات  قائمة  ارباح  لنسب  ختضع  معينة 
املنظمة  اجلهات  مع  اتفاقيات  بموجب  )اغلبها 

لعملها كالنقابات (
إدارية  مصاريف  حددت  األرباح  نسب  تعليات 
الدخل  من   %50 عن  يزيد  ال  با  مقبولة  وعمومية 

القائم بغض النظر عن قيمتها الفعلية واملعززة.
املادة 5:

مليون   )1.00.0000( أول  الرضيبة  من  يعفى  أ- 
نشاط  من  الطبيعي  الشخص  مبيعات  من  دينارًا 

زراعي داخل اململكة. 
ألف  مخسني   )50000( أول  الرضيبة  من  يعفى  ب- 
دينارًا من الدخل الصايف للشخص االعتباري املتأيت 

داخل اململكة من النشاط الزراعي.
ج - لغايات هذه املادة، يعني النشاط الزراعي ما ييل :

1 - إنتاج املحاصيل واحلبوب واخلرضاوات والفواكه 
والنباتات والزهور واألشجار.

2 - تربية املوايش واألساك والطيور والنحل با يف ذلك 
إنتاج البيض والعسل.

املادة 9 من القانون )املؤسسات الفردية (
أ- للتوصل إىل الدخل اخلاضع للرضيبة تنزل للشخص 

الطبيعي املقيم املبالغ التالية :-

 2019 لسنة  شخصيًا  إعفاء  دينارًا  آالف  عرة   -1
وتسعة آالف دينار لسنة 2020 وما يليها.

2- عرة آالف دينار عن املعالني مها كان عددهم لسنة 
2019 وتسعة آالف دينار لسنة 2020 وما يليها .

3- يمنح الشخص الطبيعي واملعالون إعفاءات مقابل 
قروض  وفوائد  واإلجيار  والتعليم  العاج  نفقات 

اإلسكان واملرابحة عى النحو التايل :-
أ- الف دينار للمكلف تبدأ من سنة 2020 وما تاها

ب - الف دينار لزوج املكلف تبدأ من سنة 2020 وما 
تاها 

ج- الف دينار لكل ولد وبحد أقىص ثاثة آالف دينار .
او  مشرتكة  رضيبية  إقرارات  تقديم  حال  -1-يف  ب 
منفصلة من قبل االزواج أو يف حال قرارات التقدير 
املشرتكة أو املنفصلة هلم ال جيوز أن يتجاوز اإلعفاء 
الفقرة  بموجب  يعيلهم  وملن  للمكلف  به  املسموح 

)أ( من هذه املادة )23.000( دينارًا 
2- ال جيوز تقديم اإلقرار الرضيبي املشرتك أو إصدار 

قرار التقدير املشرتك اال بموافقة األزواج.
اإلعفاء  فرق  من  االستفادة  لزوجه  أو  للمكلف  ج- 
املمنوح بمقتىض أحكام الفقرة )أ( من هذه املادة عى 
مجيعها  األحوال  يف  املمنوح  االعفاء  يتجاوز  ال  ان 

)23.000( دينارًا .
د- للشخص الطبيعي األردين غر املقيم االستفادة من 
اذا  اململكة  يف  املقيمني  باملعالني  اخلاصة  االعفاءات 

كان يتوىل اعالتهم .
هـ -للمكلف املرأة املعيلة احلق يف احلصول عى االعفاء 
للمعالني املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة 
ويف حال التقدم لاستفادة من هذا االعفاء من اكثر 
االعالة  نسبة  تقاسمها حسب  يتم  من مكلف معيل 
رشيطة تقديم فواتر او مستندات معززة لذلك واال 

فانه يتم تقاسمها بالتساوي بني املعيلني.
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 املادة )11( من القانون 
الدخل  من  الطبيعي  للشخص  الرضيبة  تستوىف  أ- 

اخلاضع للرضيبة وفقًا للنسب التالية :- 
1- )5%( مخسة باملائة عن كل دينار من اخلمسة آالف 

دينار األوىل.
2- )10%( عرة باملائة عن كل دينار من اخلمسة آالف 

دينار التالية.
3- )15%( مخسة عر  باملائة عن كل دينارمن اخلمسة 

آالف دينار التالية.
اخلمسة  من  دينار   كل  عن  باملائة  )20%(عرون   -4

آالف دينار التالية.
5- )25%( مخسة وعرون باملائة عن كل دينارمما تاها 

ولغاية مليون دينارًا.
الدخل  من  دينار  كل  عن  باملائة  ثاثون   )%30(  -6
عى  يزيد  الذي  للمكلف  للرضيبة  اخلاضع 

)1000000( مليون دينارًا. 
للرضيبة  اخلاضع  الدخل  عن  الرضيبة  تستوىف   - ب 

للشخص االعتباري حسب النسب التالية 
األشخاص  جلميع  باملائة   عرون   )%20(  -1
االعتباريني باستثناء ما ورد يف البندين )2(و)3( من 

هذه الفقرة.
دينار  كل  عن  باملائة  وعرون  أربعة   )%24(  -2
توزيع  ورشكات  األساسية  االتصاالت  لركات 
األساسية  املواد  تعدين  ورشكات  الكهرباء  وتوليد 
ورشكات التأمني ورشكات إعادة التأمني ورشكات 
واألشخاص  املالية  والركات  املالية  الوساطة 
االعتباريني الذين يارسون انشطة التاجر التموييل.

3- )35%( مخسة وثاثون باملائة للبنوك .
مخس  تتجاوز  ال  وملدة  أدناه  املبينة  النسب  ختفض  ج- 
املعدل  القانون  هذا  أحكام  نفاذ  تاريخ  من  سنوات 
ووفقًا  الصناعي  النشاط  عى  املستحقة  الرضيبة  من 

ملا ييل :-
االدوية  صناعة  باستثناء  الصناعية  األنشطة   -1

واملابس:-
النسبة السنة
%25 2019
%20 2020
%15 2021
%10 2022
%5 2023

2- صناعة األدوية واملالبس:-
النسبة السنة
%50 2019
%30 2020
%20 2021
%10 2022
%5 2023

د- حتدد األنشطة الصناعية املشمولة بأحكام البند )1( 
من الفقرة )ج( من هذه املادة وإجراءات تطبيق تلك 

الفقرة ورشوطها بموجب نظام يصدر هلذه الغاية.
هـ - عند احتساب الدخل اخلاضع للرضيبة أو الرضيبة 

املستحقة خيفض املبلغ الناتج ألقرب دينار
)حساب  يسمى  حساب  الدائرة  لدى  ينشأ   -1 و- 
موجودات  رصد  الوزير  وعى   ) الوطنية  املسامهة 
العام  الدين  لسداد  العامة  املوازنة  يف  احلساب  هذا 

وتتكون إيرادات هذا احلساب مما ييل:-
للبنوك ورشكات  للرضيبة  اخلاضع  الدخل  من  أ- %3 

توزيع وتوليد الكهرباء.
ب- 7% من الدخل اخلاضع للرضيبة لركات تعدين 

املواد األساسية.
ج- 4%من الدخل اخلاضع للرضيبة لركات الوساطة 
االعتباريني  واألشخاص  املالية  والركات  املالية 

الذين يارسون أنشطة التأجر التموييل.



25

المهنــي  العلمــي  باليــوم  خــاص  ملحــق 
جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن

اليوم العلمي المهني

لركات  للرضيبة  اخلاضع  الدخل  من   %2 د- 
االتصاالت األساسية والتامني وإعادة التأمني

هـ - 1% من الدخل اخلاضع للرضيبة لباقي األشخاص 
االعتباريني

عن  يزيد  مما  للرضيبة  اخلاضع  الدخل  من   %1 و- 
)200.000( مائتي ألف دينار للشخص الطبيعي.

ز- الترعات واهلبات.
2- تتوىل الدائرة فرض وحتصيل قيمة هذه املسامهة وفقًا 
املتعلقة  األحكام  عليها  وتطبق  الفقرة  هذه  ألحكام 
والتقدير  التدقيق  إجراءات  ذلك  يف  با  بالرضيبة 

والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخر الدفع. 
ز- يتوقف االقتطاع للفقرة )و( من هذه املادة يف حال 
بلوغ الدين العام النسبة املسموح هبا بموجب قانون 

الدين العام وادارته الساري املفعول .
ح- يف حال مل تلتزم رشكات التضامن والتوصية البسيطة 
املسجلة يف اململكة والتي متارس أي نشاط او استثار 
والبيانات  السجات  بتنظيم  للرضيبة  دخله  خيضع 
جيب  للدائرة  وتقديمها  الركات  قانون  وفق  املالية 
ان ال يقل احلد االدنى للرضيبة املستحقة عليها عن 

مخسائة دينار يف السنة .
ط- عى الرغم مما ورد يف الفقرة )ب( من املادة )78( 
من  )11(و)14(و)44(  واملواد  القانون  هذا  من 

قانون االستثار رقم 30 لسنة 2014:-
1- تفرض الرضيبة عى دخل املؤسسة املسجلة يف املناطق 
التنموية الناشئة عن الصناعات التحويلية التي ال تقل 

القيمة املحلية املضافة فيها عن )30%( بنسبة )%5(
2- تفرض الرضيبة عى دخل املؤسسة املسجلة يف املناطق 

التنموية لباقي املشاريع واألنشطة بنسبة )%10(
االستثار  جملس  تنسيب  عى  بناًء  الوزراء  ملجلس   -3
واملشاريع  لألنشطة  سواء  النسبة  هذه  ختفيض 
املسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون املعدل أو بعده 

وفقًا للنشاط االقتصادي واألسس املحددة بذلك با 
أن حتدد  املضافة وعى  والقيمة  والعالة  املنطقة  فيها 

بنظام يصدر هلذه الغاية .
للمؤسسة  املتأيت  الدخل  عى  الرضيبة  تفرض   -4
املسجلة يف املناطق احلرة التي متارس نشاطًا صناعيًا 
أو أي نشاط آخر من البيع أو التنازل أوالتوريد للسلع 
واخلدمات داخل حدود هذه املناطق بنسبة الرضيبة 
يف  الشخص  أو  االقتصادي  للنشاط  وفقًا  املحددة 

الفقرتني )أ( و )ب( من هذه املادة.
جزئيًا  أو  كليًا  الركات  احدى  متلك  حال  يف  ي- 
أخرى  رشكة  رأسال  من   )%10( عن  تقل  ال  نسبة 
املالكة  الركة  أرباح  عن  الرضيبة  تقايض  جيوز  فا 
تزيد عن )10%( من مقدار  بنسبة  اململوكة  للركة 

أرباحها يف تلك األرباح.
املادة )32( من القانون 

الرضيبة  مقدار  فيها  يزيد  ال  التي  احلاالت  يف  -أ- 
سنة  أي  يف  طبيعي  شخص  أي  عى  املقدرة  النهائية 
يعتر  ان  للمدير  جيوز  دينار  ألف  السنوات عى  من 
أساسية مقطوعة عن كل سنة  الرضيبة رضيبة  تلك 
من السنوات التالية لتلك السنة عى أن ال تزيد عى 
املذكور دفع الرضيبة  الشخص  مخس سنوات وعى 
املقطوعة خال ثاثني يومًا من انقضاء كل سنة من 

السنوات التي ترسي عليها تلك الرضيبة .
ب- عى الرغم مما ورد يف أي نص خمالف جيوز للمدير 
أن يصدر قرارًا يفرض بموجبه رضيبة دخل سنوية 
دخله  يقل  الذي  الطبيعي  الشخص  عى  مقطوعة 
انواع  القرار  دينار وحيدد يف  مائة ألف  باإلمجايل عن 
الدخول التي يفرض عليها تلك الرضيبة والسنوات 
التي ترسي خاهلا وللمدير تفويض صاحياته هذه 

خطيًا للمدقق.
رضيبة  بموجبه  يفرض  قرارًا  يصدر  أن  للمدير  ج- 
مقطوعة من قيمة مبيعات أو ايرادات أي شخص ال 
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تزيد مبيعاته أو ايراداته عى )150000 ( دينار وبا 
ال يقل عن نسبة )1%( من مقدار مبيعات او ايراداته 
يف الفرتة الرضيبية اال اذا رغب املكلف خاف ذلك 
رشيطة تقديم بيانات مالية وفق احكام هذا القانون 
وخيضع قرار املدير املنصوص عليه يف هذه الفقرة من 

هذه املادة ملصادقة الوزير .
األساسية  الرضيبة  قرار  عليه  ينطبق  شخص  ألي  د- 
)أ(و)ب(و)ج(  الفقرتني  احكام  بمقتىض  املقطوعة 
يف  النظر  إعادة  املدير  من  يطلب  ان  املادة  هذه  من 
من  يومًا  ثاثني  خال  طلب  تقديم  رشيطة  القرار 
أو  عليها  الرضيبة  تلك  ترسي  التي  السنة  انقضاء 
التقدير وللمدير أن خيفض  تبليغه إشعار  تاريخ  من 
تقدير  يتم  الغائها  حال   ويف  يلغيها  او  الرضيبة 

الرضيبة وفقًا ألحكام هذا القانون.
استنادًا  الصادرة  القرارات  من  أي  إلغاء  للمدير  هـ- 
ألحكام الفقرتني )أ( )ب( من هذه املادة وأن يرسي 
هذا القرار عى السنوات الاحقة لصدوره مع عدم 

اإلخال بأحكام املادة )34( من هذا القانون.
هذه  ألحكام  وفقًا  املدير  من  الصادر  القرار  يعتر  و- 

املادة قابًا للطعن لدى حمكمة البداية الرضيبية.
املادة  هذه  تطبيق  وإجراءات  وأحكام  رشوط  حتدد  ز- 

بمقتىض تعليات تنفيذية تصدر هلذه الغاية 
املاحظات والنتائج والتوصيات

 تعامل القانون مع املنشآت الصغرة واملتوسطة احلجم 
ومن  السلبي  ومنها  اإلجيايب  منها  النصوص  من  بعدد 

أهم املاحظات :
واخلدمي  التجاري  للقطاع  ميزات  منح  عدم   -1
يف  احلال  هو  كا   ) الفردية  املؤسسات  )باستثناء 

القطاع الزراعي والصناعي. 
للمشاريع  الدخل  رضيبة  من  إعفاء  منح  عدم   -2

اجلديدة من بداية التأسيس وملدد حمددة.
االعتبارية  للشخصيات  الرضيبية  بالرائح  املساواة   -3

للمنشات الصغرة واملتوسطة احلجم مع الكبرة احلجم 
القانون  من  32/ب  و  32/أ  املادة  تفعيل  عدم   -4
 500-100( متدنية   بمستويات  الرضيبة  وحتديد 

دينار( لاشخاص الطبيعيني 
5- عدم تفعيل املادة 32/ج من القانون عى األشخاص 

االعتباريني فقط )1% من املبيعات أو اإليرادات (
6-إعادة النظر باملسامهة الوطنية لألشخاص االعتباريني 
كا  لتكون  احلجم  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  من 
هي لاشخاص الطبيعيني ممن يزيد الدخل اخلاضع 

عن 200.000 دينارًا. 
7- توفر نظام مايل وحماسبي حموسب .

8- حمدودية التثقيف الرضيبي .
لسنة   )6( رقم  املبيعات  عىل  العامة  الرضيبة  قانون   

1994 وتعديالته 
التسجيل ومسك السجالت واملستندات 

املادة )13( من القانون 
أ. يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة 
للرضيبة بالتسجيل لدى الدائرة عى األنموذج املعد 
هلذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية 

أهيا أسبق :-
سلع  ببيع  يتعلق  جديد  عمل  بمزاولة  البدء  تاريخ   -1
مبيعاته  أن  تبني  إذا  للرضيبة  خاضعة  خدمات  أو 
العمل  هذا  ملزاولة  التالية  شهرًا  عر  اإلثني  خال 
قد تتجاوز حد التسجيل املعني بمقتىض أحكام املادة 
يصدر  أنه  املادة 14  .)بينت  القانون  هذا  من   )14(

نظام خاص حلد التسجيل (
قيمة  فيها  تبلغ  متتالية  شهرًا  عر  إثني  فرتة  هناية   -2
اخلاضعة  واخلدمات  السلع  من  الشخص  مبيعات 
املادة  أحكام  بموجب  املعني  التسجيل  للرضيبة حد 

)14( من هذا القانون 
فيها  يتبني  متتالية  شهرًا  عر  أحد  فرتة  هناية   -3
واخلدمات  السلع  من  مبيعاته  قيمة  أن  للشخص 
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املعني  التسجيل  حد  تبلغ  قد  للرضيبة  اخلاضعة 
بموجب أحكام املادة )14( من هذا القانون خال 

الفرتة املذكورة وأول شهر الحق هلا .
أو  سلعة  باستراد  يقوم  الذي  الشخص  يلتزم  ب.  
خدمة خاضعة للرضيبة بالتسجيل لدى الدائرة عى 
من  يومًا  ثاثني  خال  الغاية  هلذه  املعد  األنموذج 
تاريخ أول استراد له مها بلغ حجم مستورداته إال 

إذا كان االستراد لاستعال الشخيص. 
يف  الدائرة  لدى  التسجيل  عن  املكلف  ختلف  إذا  ج.  
القانون،  هذا  بموجب  للتسجيل  املحدد  املوعد 
تاريخ  من  اعتبارًا  تسجيله  عى  املوافقة  فللمدير 
من هذه  )أ(  الفقرة  وفقًا ألحكام  بالتسجيل  التزامه 

املادة .
الرضيبة  بتحصيل  للمكلف  الرضيبي  التكليف  إن 
وتوريدها  يف  قانون الرضيبة العامة عى املبيعات )القيمة 
املضافة ( لاشخاص اخلاضعني للرضيبة يعتمد عى ما 
املبيعات  من  معني  حجم  )بلوغ  التسجيل  بحد  يعرف 
من   )13( باملادة  هي  كا  معينة  بتواريخ  االيرادات  أو 
القانون ( والذي تم النص عليه باملادة )3( من نظام حد 

التسجيل لغايات رضيبة املبيعات اذا بلغت :
حد التسجيل طبيعة النشاط

االستراد حجم  بلغ   مها 
كان إذا  إال   اخلاضع 

لاستخدام الشخيص

مستورد

30000 دينار أردين  مؤدي خدمة

10000 دينار أردين خاضعة لسلع   مصنع 
للرضيبة اخلاصة

75000 دينار أردين خاضعة لسلع   مصنع 
والنسب العامة   للنسبة 

االخرى
75000 دينار أردين التاجر

املادة )38( من القانون 
واملستندات  السجات  بتنظيم  املكلف  يلتزم  أ- 
عليه  املستحقة  الرضيبة  مقدار  لتحديد  الازمة 
رشيطة أن تكون معدة وفق معاير املحاسبة الدولية 
ويلزم  قانوين  حماسب  من  عليها  ومصادق  ومدققة 

باالحتفــــاظ هبا ملــدة أربع سنوات  
هـ- يف حال عدم تنظيم املكلف للسجات واملستندات 
القيم  نسب  التنفيذية  التعليات  حتدد  األصول  وفق 
هذه  وتعتر  واملستوردات  املشرتيات  عى  املضافة 
النسب قرينة قانونية )قد تؤدي إىل عدم االستمرارية(

تعليامت تنظيم السجالت واملستندات لغايات رضيبة 
املبيعات 

أكدت التعليات عى املادة )38( من القانون مع مراعاة 
ما ورد باملادة )4( من التعليات والتي نصت عى :

التضامن ورشكة  الطبيعي ورشكة  يلتزم الشخص  -أ- 
التوصية البسيطة ممن ال تزيد مبيعات اي منهم عى 
)200000( دينار يف السنة بتنظيم السجات التالية 

عى االقل :-
1- سجل مشرتيات )يتضمن فواتر الراء ومعامات 
االستراد اجلمركية والرضيبة املدفوعة عن اخلدمات 

املستوردة ( 
املحررة  املبيعات  فواتر  )يتضمن  املبيعات  سجل   -2
غر  أو  املعفاة  اجلهات  فيها  با  اجلهات  جلميع 

املسجلني ( 
املبيعات  فواتر  )يتضمن  املرجتعات  سجل   -3

واملشرتيات املرجتعة واشعارات اخلصم واالضافة(
البيانات  تفصيات  )يتضمن  الصادرات  سجل   -4

اجلمركية ومقدار الرضيبة الواجبة الرد(
5- سجل البضاعة التي تكون بحوزة املسافرين 
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والدائنة  املدينة  الذمم  )يتضمن  الذمم  سجل   -6
وحركاهتا(

املالحظات والنتائج والتوصيات
الصغرة واملتوسطة احلجم  املنشآت  القانون مع  تعامل 
بعدد حمدود من النصوص ومن أهم املاحظات :- 

1- انخفاض حد التسجيل جلميع القطاعات مما حيد من 
قدرهتا عى املنافسة   

2- عدم التمييز باجلنح واجلرائم بني املتوسطة والصغرة 
وكبرة احلجم مما قد يؤدي للتعثر وعدم القدرة عى 

االستمرارية 

3- عدم توحيد االلزام بمسك السجات غر الكاملة 
للشخص الطبيعي ورشكة التضامن ورشكة التوصية 
البسيطة ممن ال تزيد مبيعاهتم عى )200000( دينار 
دينار  و)160000(  املبيعات  لرضيبة  السنة  يف 

لرضيبة الدخل.
املشرتيات  عى  املضافة  القيم  نسب  استخدام   -4
قرينة  واعتبارها  التعليات  حسب  واملستوردات 

قانونية )قد تؤدي اىل التعثر وعدم االستمرارية (
 5- حمدودية التثقيف الرضيبي .
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مقدمة:-
التجارية والصناعية واخلدمات بشكل عام  إن األعال 
وهي  الصغر  متناهية  منشأة  من  صغر  مستوى  يف  تبدأ 
أشخاص   5 إىل  واحد  شخص  من  املتكونة  املنشآت 
وحسب  احلجم.  متوسطة  إىل  صغرة  لتصبح  لتتوسع 
من  أكثر  املنشآت  هذه  حجم  فإن  العاملية  اإلحصاءات 
حجم  من   %60 من  أكثر  وتشغل  عام  بشكل   %90

العالة.
ومتوسطة  صغرة  املنشآت  معيار  اصدار  تم  لذلك 
معاير  فإن  للتدقيق  بالنسبة  أما  املحاسبة،  يف  احلجم 
حجمها   كان  مها  املنشآت  عى  تطبق  الدولية  التدقيق 

سواء كانت متناهية الصغر أم منشأة كبرة . 
والختصار هذه املعاير يمكن الرجوع إىل اجلدول التايل 
الذي يمكن اختصار معاير التدقيق وااللتزام هبا بحدها 

األدنى .

أوالً: قبول عملية التدقيق   
التدقيق  عملية  يف  العميل  قبول  إجراءات  أهم  من 

هوالتأكد من عدة أمور متعلقة بالعميل ومنها:- 
احلصول  وممكن  العميل:  وأخاقيات  سمعة   -1
العميل باالستفسار عن  أما من خال مقابلة  عليها 
استثاراته وأنواع عمله والتأكد من عدم وجود أي 

املحور السادس: تدقيق املنشآت الصغرية واملتوسطة 
األستاذ موسى سنداحه 

شبهات متعلقة بذلك العمل والعميل . 
2- استقالية املدقق عن العميل: ومن األمور املطلوبة 
التأكد من استقالية مدقق احلسابات منها  هوعدم 
وجود أي استثارات / مصالح من قبل الركاء يف 
مكتب التدقيق أو أي من املوظفني يف منشأة العميل . 
3- كفاءة فريق التدقيق: وهي التأكد من تلبية متطلبات 
وفريق  الركاء  من  الازمة  اخلرة  بوجود  العمل 

العمل للقيام بتنفيذ عملية التدقيق .
يف حالة أن العميل كان عميًا ملدقق سابق وقبل البدء يف 
عملية التدقيق يتم إرسال كتاب إىل املدقق السابق حيث 
مهني  مانع  أي  هناك  كان  إذا  فيا  اإليضاح  منه  يطلب 
التدقيق  عملية  تنفيذ  عى  املوافقة  وبعد  العميل،  لقبول 
يتم توقيع إقرار باالستقالية من قبل الريك املسؤول 

عن عملية التدقيق وفريق التدقيق لتنفيذ العمل.
التعيني  كتاب  إرسال  املدقق  عى  العمل  قبول  وبعد 

حسب  ) معيار رقم 210( . 
اهلامة املخاطر  وتقييم  حتديد  ثانيًا: 

وهي عبارة عن خطة التدقيق تتم بعد تنفيذ إجراءات ما 
قبل التدقيق وعند تقييم املخاطر يتم عمل:
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- حتليات مالية أولية وفيها يتم حتديد أي انحرافات يف 
بيان الدخل والوضع املايل لتحديد األمهية النسبية .

- حتديد اسرتاتيجية التدقيق
خماطر  فيها  حيدد  التدقيق:   واسرتاتيجية  خطة  كتابة   -
تدقيق حمددة مثل املخصصات أو أي أمور يف التدقيق 
التي تكون بحاجة إىل حكم شخيص مثل التقديرات 

املحاسبية .
- حتديد أي مواعيد هامة:  مثل مواعيد جرد البضاعة  
أي  حتديد  يتم  كا  وتوارخيها  والنقدية  واملوجودات 
التدقيق املرحيل والتدقيق  مواعيد أخرى قبل موعد 
اوأي  العمل  تسليم  موعد  حتديد  يتم  كا  النهائي 
لتسليم  يوم  آخر  موعد  مثل  أخرى  هامة  مواعيد 

اإلقرار الرضيبي وغرها . 
واإلجراءات  التدقيق  إجراءات  وتنفيذ  تقييم  ثالثًا: 

اإلضافية 
فيها  يتم  املخاطر:  تقييم  بعد  املراجعة  إجراءات  تنفيذ 

تقييم خماطر الرقابة الداخلية عى األقل:
مقبوضات ومروفات النقدية .  -
ادخاالت واخراجات البضاعة .   -

ربط املبيعات واملشرتيات بالنقدية والبضاعة .   -

التقريــر   وكتابــة  التدقيــق  عمليــات  إكــامل  رابعــًا: 
ومنهــا:- التدقيــق  أدلــة  عــىل  وهواحلصــول 

نتائج التحليل املايل .  -
املستندات اهلامة مثل ) شهادة التسجيل وسند امللكية   -
لألرايض والعقارات وعقود اإلجيارات أواية عقود 

هامة  وغرها( .
املصادقات البنكية واملدينون .  -

كشوف حساب الدائنني .  -
جرد البضاعة واملوجودات .   -

كتاب املحامي .  -
خامسًا: ملخص املهمة وصياغة الرأي  

عند كتابة تقرير املدقق جيب تأكيد املعلومات التالية:-
تقييم نتائج التدقيق اذا كانت بحاجة إىل تعديل تقرير   -

املدقق من تقرير نظيف إىل تقرير معدل . 
احلسابات  أن  لتأكيد  املحاسبية  السياسات  تقييم   -
احلجم  صغرة  للمنشآت  املحاسبة  ملعيار  مطابقة 
من  املطبقة  املحاسبية  املعاير  أوحسب  واملتوسطة 
قبل العميل مثل معاير التقارير أو احلكومية الدولية 

أوغرها من املعاير .
تقييم املتطلبات القانونية حسب قانون الركات أو   -

غرها من القوانني ذات عاقة .
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معيار  بتبني  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  تشجيع   -
تلك  تلعب  حيث  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت 
النمو  حتقيق  ويف  االقتصاد  يف  حيويًا  دورًا  املنشآت 
والتنمية املستدامة لذلك ويف حال حصول املمولون 
عى الفهم والثقة يف معلومات وأرقام القوائم املالية، 
فإن قدرة املنشآت الصغرة واملتوسطة عى احلصول 
عى التمويل الذي حتتاجه يتحسن، مما يؤثرا يف النهاية 

إجيابًا عى االقتصاد بشكل عام.  
تطبيقات  يف  تدريبية  وورش  دورات  بعقد  التوصية   -

معيار املنشآت الصغرة واملتوسطة.
لتطبيق  احلكومي  الدعم  زيادة  عى  بالعمل  التوصية   -
تلك  كون  واملتوسطة  الصغرة  املنشآت  معيار 

املنشآت تشكل جزءا كبرا من االقتصاد. 
املنشآت  تعريف  بتعديل  العليا  للهيئة  التوصية   -
أكر  رشحية  لشمول  باألردن  واملتوسطة  الصغرة 
وعدد  اإليرادات  من  األدنى  احلد  بزيادة  واوسع 
بتطبيق  املنشآت  يتمكن عدد أكر من  العال بحيث 

املعيار.  
القانونية  لتنظيم مهنة املحاسبة  العليا  التوصية للهيئة   -
املعيار  تطبيق  يف  باالنتقال  بالساح  النظر  إعادة  يف 
ومتوسطة  الصغرة  للمنشآت  املايل  للتقرير  الدويل 
احلجم إىل املعيار الدويل للتقرير املايل بنسخته الكاملة 

وبالعكس.
اجلمعية  من  تعليات  بإصدار  التنسيب  أو  التوصية   -
للمنشآت  املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  تطبيق  بآلية 
الصغرة ومتوسطة احلجم بحيث حتدد آلية التطبيق 
املعيار باإلضافة إىل حتديد الفرتة الواجب اختاذ فيها 
يف  مرونة  آلية  وحتديد  املعيار  استخدام  اختيار  قرار 

تطبيق رشوط استخدام معيار.

املعيار  مسودة  بمراجعة  احلضور  للسادة  التوصية   -
عن  واإلجابة   2022 بأيلول  الصادرة  اجلديدة 

األسئلة عددها 15.
األردنيني  القانونيني  املحاسبني  جلمعية  التوصية   -
جلان  بتشكيل  الشقيقة  الدول  يف  املهنية  واجلمعيات 
الردود  وإرسال  اجلديدة  املعيار  مسودة  ملراجعة 
جملس  إىل  املقرتحة  التعديات  عى  والتعليقات 
التي  القضايا  باالعتبار  أخذ  مع  الدولية  املحاسبة 
لفتت االنتباه يف تطبيق املعيار الساري بحد أقىص 7 

آذار 2023.
قانون  يف  ميزات  بمنح  احلكومية  للجهات  التوصية   -
املبيعات  العامة عى  الدخل وقانون الرضيبة  رضيبة 
جلميع  احلجم  واملتوسطة  الصغرة  للمنشآت 

القطاعات.
رضيبة  لقانون  خاصة  تعليات  بإصدار  التوصية   -
تراعي  املبيعات  العامة عى  الرضيبة  الدخل وقانون 

وضع املنشآت الصغرة واملتوسطة احلجم.
قانون  يف  ميزات  بمنح  احلكومية  للجهات  التوصية   -
للمنشآت  العامة  الرضيبة  وقانون  الدخل  رضيبة 
يف  اجلديدة  وللمشاريع  احلجم  واملتوسطة  الصغرة 

بداية التأسيس وملدد حمددة.
- التوصية للجهات احلكومية بإعادة النظر بعدم مساواة 
الرائح الرضيبية لألشخاص االعتباريني للمنشآت 

الصغرة واملتوسطة احلجم مع الكبرة احلجم.
باملسامهة  النظر  بإعادة  احلكومية  للجهات  التوصية   -
املنشآت  من  االعتباريني  لألشخاص  الوطنية 
احلال  هو  كا  لتكون  احلجم  واملتوسطة  الصغرة 
لألشخاص الطبيعيني ممن يزيد الدخل اخلاضع عن 

200.000 دينارًا. 

توصيات اليوم العلمي املهني
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اتفاقية  األردنيني  القانونيني  املحاسبني  مجعية  وقعت 
تعاون مع  مجعية مدققي احلسابات القانونيني الفلسطينية 
من  متكاملة  جمموعة  توفر  إىل  هتدف  اإلتفاقية  وهذه 
املحاسبني  وتأهيل  والتدقيق  املحاسبة  ملهنة  اخلدمات 
بشكل  ينعكس  ملا  املهني  وتطويرمستواهم  البلدين  يف 
إىل املسامهة يف تطوير  املهنة وصوالً  إجيايب عى مستوى 
املوارد  توفر  خال  من  دولة  لكل  الوطني  االقتصاد 
املحاسبية  البيئة  يف  النجاح  لألعضاء  ليتسنّى  الازمة 
املستمر،  التعليم  طريق  عن  والتطوير  التغير  الدائمة 
واملهنية  الشخصية  التنمية  فرص  توفر  إىل  باإلضافة 
والتدقيق وذلك من خال  املحاسبة  لألعضاء يف جمايل 
الشهادات  ومنح  دوليني  وخراء  ِمَهنيني  مع  التعاون 
األهداف  لتحقيق  العاقة  ذات  والتعليمية  التدريبية 

والغايات التي ُأنشئت اجلمعيتان من أجلها.

قام رئيس مجعية مدققي احلسابات القانونيني الفلسطينية 
ملعايل  تكريمي  تذكار  بتقديم  أكرم حسونة  حممد  السيد 
وزير الصناعة والتجارة -رئيس اهليئة العليا لتنظيم مهنة 
املحاسبة القانونية  وقد استلم  التذكار التكريمي عطوفة 
والتجارة  الصناعة  وزارة  عام  أمني  الزعبي  دانا  السيدة 

والتموين.

مجعيــة  بــني  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع 
املحاســبني القانونيــني األردنيــني ومجعيــة 
مدققــي احلســابات القانونيــني الفلســطينية

القانونيــني  احلســابات  مدققــي  مجعيــة 
الفلســطينية تقــدم تــذكار تكريمــي ملعــايل 
وزيــر الصناعــة والتجــارة -رئيــس اهليئــة 
ــة   ــبة القانوني ــة املحاس ــم مهن ــا لتنظي العلي
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القانونيني  املحاسبيني  مجعية  إدارة  جملس  رئيس  قام 
األردنيني السيد حسام رحال  بتقديم درع تكريمي ملعايل 
لتنظيم  العليا  اهليئة  رئيس   - والتجارة  الصناعة  وزير 
العلمي  اليوم  فعاليات  لرعايته  القانونية  املحاسبة  مهنة 
املهني مقدرين جهود اهليئة العليا ملهنة املحاسبة القانونية 
يف دعم املهنة ومسامهتها يف تطوير املهنة والعاملني فيها 
وقد استلم  الدرع  التكريمي عطوفة السيدة دانا الزعبي 

أمني عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ــني  ــني األردني ــة املحاســبني القانوني مجعي
الصناعــة  وزيــر  ملعــايل  درعــًا   تقــدم 
والتجــارة - رئيــس اهليئــة العليــا لتنظيــم 
مهنــة املحاســبة القانونيــة لرعايتــه العلمــي 

املهنــي  

مجعيــة املحاســبني القانونيــني القطريــة 
مجعيــة  إىل  تكريميــًا  درعــًا  تقــدم 

األردنيــني القانونيــني  املحاســبني 

مجعيــة املحاســبني واملراجعــني الكويتية 
القانونيــني  املحاســبني  مجعيــة  تكــرم  

األردنيــني
مجعية املحاسبني القانونيني القطرية ممثلة بالسيد عبداهلل 
املنصوري قاموا بتقديم درع تكريمي إىل مجعية املحاسبني 

القانونيني األردنيني ممثلة برئيسها السيد حسام رحال.

مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية ممثلة بالسيد راشد 
األردنيني  القانونيني  املحاسبني  مجعية  كرمت  اهلطاين 
من خال تقديم ردع تكريمي إىل رئيس جملس اإلدارة 

السيد حسام رحال.

القانونيــني  احلســابات  مدققــي  مجعيــة 
الفلســطينية تقــدم تــذكارًا تكريميــًا جلمعيــة 

املحاســبني القانونيــني األردنيــني

الفلسطينية  القانونيني  احلسابات  مدققي  مجعية  كرمت 
حسونة  أكرم  حممد  السيد  إدارهتا  جملس  برئيس  ممثلة 
مجعية املحاسبني القانونيني األردنيني ممثلة برئيس جملس 
تذكار  تقديم  خال  من  رحال  حسام  السيد  إدارهتا 
املميزة  اجلمعية  جلهود  شكرهم  عن  معرين  تكريمي 
الوطن  ومستوى  املحيل  املستوى  عى  املهنة  تطوير  يف 

العريب.
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المهنــي  العلمــي  باليــوم  خــاص  ملحــق 
جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن

تكريم الراعي الذهبي - البنك العريب 

السيد سامي عبد العزيز 

تكريم الراعي الذهبي - البنك اإلسالمي األردين  
الدكتور عبد احلميد أبو صقري.

احتاد املحاسبني واملراجعني العرب
يكرم مجعية املحاسبني القانونيني األردنيني

العرب  قام رئيس وأعضاء إحتاد املحاسبني واملراجعني 
حممد  فوزي،  القواسمي،د.فريد  )حاتم  بالسادة  ممثلة 
د.عبد  قابيل،  د.حاتم  الكواري،  ماجدة  أكرم حسونه، 

القانونيني  املحاسبني  مجعية  بتكريم  غربال(  الرؤوف 
األردنيني وشكرها عى جهودها املميزة عى تنظيم هذه 

الفعالية .

تكريم رعاة اليوم العلمي املهني 



35

المهنــي  العلمــي  باليــوم  خــاص  ملحــق 
جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن

اليوم العلمي المهني

تكريم رعاة اليوم العلمي املهني 

تكريم الراعي الفيض برايس وتر هاوس 

الزميل عمر قالنزي.

 Delloite تكريم الراعي الربونزي

الزميلة هنا الرحاحله.

 KPMG تكريم الراعي الربونزي

الزميل حاتم القواسمي.

تكريم الراعي الربونزي ارنست ويونغ 

السيد حممد اللوزي.
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تكريم املنظامت العربية         يف اليوم العلمي املهني

املصف الوطني للخرباء املحاسبني باجلزائر ممثلة 
بالسيد عبد الكريم بوحوش

هيئة اخلرباء املحاسبني بالبالد التونسية ممثلة

 بالسيد فوزي التومي.

مجعية املحاسبني القانونيني القطرية ممثلة بالسيد 
عبداهلل املنصوري 

مجعية مدققي احلسابات القانونية الفلسطينية ممثلة 
بالسيد حممد أكرم حسونه
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اليوم العلمي المهني

تكريم املنظامت العربية         يف اليوم العلمي املهني

مجعية املحاسبني ومدققي احلسابات يف اإلمارات 
ممثلة بالسيد  سيف املهريي

مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية ممثلة 
بالسيد راشد اهلطالين.

نقابة خرباء املحاسبة املجازين يف لبنان ممثلة 
بالسيد عفيف رشاره.

هيئة اخلرباء املحاسبني بالبالد املغربية ممثلة بالسيد 
أمني بعقييل.
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المهنــي  العلمــي  باليــوم  خــاص  ملحــق 
جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن

تكريـــم الباحثـــني يف اليـــوم العلمـــي املهنـــي 

الزميل عامد أبو حلتم 

الزميل حاتم القواسمي

الزميل ماهر رموين

الزميل منري القواسمي

الزميل صالح احلاج قاسم

الزميل موسى سنداحة
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اليوم العلمي المهني
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اليوم العلمي المهني
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المهنــي  العلمــي  باليــوم  خــاص  ملحــق 
جمعيــة المحاســبين القانونييــن األردنييــن






