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في هذا العدد

العدد الثــالث عشــر

بالتعاون مع 

أكادميية طالل ابوغزاله للتدريب املهني عقد 

مجموعـة من الدورات التأهيلية والتدريبية

مع  وبالتعاون  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  عقدت 

اكادميية طالل ابوغزاله للتدريب املهني  مجموعة من الدورات التأهيلية 

والتدريبية حتت عنوان: 

JCPA امتحانات مزاولة املهنة -

-  معايير احملاسبة الدولية والتعديالت احلديثة عليها

هذا  في  الواسعة  اخلبرة  ذوي  من  جامعات  أساتذة  الدورات  هذه  في  ويحاضر 

املتخصصني في  تزويد املشاركني من  إلى  الدورات  اجملال. حيث تهدف هذه 

مجال احملاسبة والتدقيق واملدراء املاليني على اختالف مستوياتهم اإلدارية 

باملهارات واخلبرات الالزمة في القطاع اخلاص والعام.
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This is to certify that 
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نظمت األكادميية املهنية للعلوم الدارية واملالية في رام اهللا- 
فلسطني بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٨ حفل تخريج فوج جديد من من 
الطلبة الناجحني في امتحان محاسب عربي مهني معتمد 
وجمعية  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  برعاية 
ومجموعة  الفلسطينيني  القانونيني  احلسابات  مدققي 
أبو  محمود  الدكتور  بحضور  وذلك  الدولية  أبوغزاله  طالل 
الرب رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية وعبد الكرمي صغير 
املربية  اهللا  رام  بلدية  ورئيسة  والتعليم  التربية  وزيرة  ممثل 
جانيت ميخائيل وعدد من املسئولني ومدراء البنوك وأساتذة 

اجلامعات وممثلي املؤسسات االقتصادية وأهال اخلريجني.

أبو الرب: شهادة اجملمع منافسة ملثيالتها األمريكية في 
مجال ممارسة إعمال التدقيق احملاسبي 

افتتح عريف احلفل بالتأكيد على الدور الذي يلعبه احملاسبون 
الفلسطيني  االقتصاد  ورفد  املهنة  تنظيم  في  القانونيون 
وسوق العمل بالكوادر املهنية الوطنية وأكد الدكتور محمود 
عربي  على شهادة محاسب  احلصول  أهمية  على  الرب  أبو 
مهني معتمد وهي شهادة منافسة ملثيالتها األمريكية في 
إعمال  ملمارسة  الدولية  والعملية  العلمية  املعايير  مجال 
التدقيق احملاسبي وقواعد أخالقيات املهنة الصادرة عن االحتاد 
الدولي للمحاسبني مشيدا بالدور الذي يلعبه اجملمع العربي 
للمحاسبني ومجموعة طالل أبو غزالة الدولية باملوائمة بني 
املتطلبات العاملية والعلمية في مجال احملاسبة ومن آلياتها 

منح هذه الشهادة الهامة. 

حتت رعاية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني 

وبالتعاون مع األكادميية املهنية للعلوم اإلدارية 

تخرج فوج من حملة الـ "ACPA" في فلسطني 

أبو الرب: شهادة اجملمع منافسة ملثيالتها

الصغير: وزارة التعليم حريصة على نشر ثقافة احملاسبة

إلى  الصغير  لكرمي  عبدا  والتعليم  التربية  وزيرة  ممثل  وأشار 
حرص الوزارة على نشر ثقافة احملاسبة والرقابة والشفافية 
ودعم امللتحقني في اجلامعات الفلسطينية في تخصصات 
احملاسبة واإلدارة والتمويل مشيرا إلى إن عدد امللتحقني في 
هذه التخصصات لعام ٢٠٠٧-٢٠٠٨ بلغ ٦٢٨٨ طالبا وطالبه 
أي إن اجلامعات الفلسطينية ترفد اجملتمع احمللي مبا يزيد عن 

١٥٠٠ خريج في مجال العلوم املصرفية واإلدارية واحملاسبة. 

حسونة: واحلصول على شهادة ACPA  تؤهل اخلريجني 
للعمل بشكل مهني وقانوني

احلسابات  مدققي  جمعية  رئيس  حسونة  أكرم  وأوضح 
امتحان محاسب عربي مهني معتمد  اجتياز  أن  القانونيني 
واحلصول على شهادة ACPA  املصدقة من هيئة االمتحانات 
بشكل  للعمل  اخلريجني  يؤهل  كامبريدج  جامعة  الدولية- 
للجهود  املدققني  جمعية  تقدير  عن  معربا  وقانوني  مهني 
التي يلعبها اجملمع العربي للمحاسبني ومجموعة طالل أبو 
غزالة الدولية واألكادميية املهنية للعلوم املهنية الهتمامهم 
األكادميية  البرامج  خالل  من  العربي  للمحاسب  ورعايتهم 

والعملية املناسبة ومنح الشهادة املهنية للمحاسبني. 

الصليبي كلمة  فاتن  اخلريجني  األولى على  الطالبة  وألقت 
في  لألساتذة  وتقديرهم  الطلبة  امتنان  عن  فيها  أعربت 
األكادميية املهنية وللمجمع العربي للمحاسبني القانونيني 

حسونة: شهادة "ACPA" تؤهل اخلريجني للعمل
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على جهودهم وحرصهم مشيرة إلى اجلهد الكبير الذي قام 
به الطلبة للوصول إلى هذا املستوى املتقدم واجتياز امتحان 

شهادة ACPA  املعترف بها على نطاق واسع. 

د. حمد: اخلريجني دعم للمهنة والرقابة والشفافية املهنية

واعتبر الدكتور شادي حمد مدير األكادميية املهنية للعلوم 
لشريحة  حقيقي  رافد  هي  اخلريجني  كوكبة  أن  اإلدارية 
والشفافية  وللرقابة  للمهنة  ودعم  القانونيني  احملاسبني 
املالية في املؤسسات والشركات الوطنية مشيرا إلى حرص 
الدراسة  وترجمة  العملي  التدريب  برامج  على  األكادميية 
مجال  في  مهنية  ميدانية  عملية  خبرة  إلى  األكادميية 
المتحان  للتقدم  اخلريجني  تؤهل  املالي  والتدقيق  احملاسبة 

ACPA  ومزاولة املهنة في أي مكان بكفاءة عالية. 

تسليم الشهادات

وفي نهاية احلفل قام الدكتور محمود أبو الرب والدكتور 
شادي حمد وأعضاء منصة الشرف بتخريج الطلبة من 
عدد  وكان  لهم  الشهادات  وتقدمي  القانونيني  احملاسبني 
اخلريجني ٢٩ وهم فاتن الصليبي، رائده أبو زينه، إبراهيم 
اسامه  ضهير،  أبو  احمد  الشعار،  إبراهيم  سالمه، 
صبري، امجد خالد، برهان صالح، بالل مصطفى، خليل 
عرمان،  شادي  البظ،  شادي  لعال،  عبد  رائد  عسقالن، 
عماد الشيخ قاسم، عالم الزقه، غاده احلاج حسن، فادي 
أبو  محمد  امليمي،  ماهر  جنار،  مازن  الشعار،  ليلى  حمد، 
الرفيع،  محمود  عرفات،  محمد  الرب،  أبو  محمد  الرب، 
مصطفى دويكات، نائل احلاج محمد، ناصر طاهر، نضال 

نيروخ، هاني نزال، وهيا املصري.

أصدرت جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني (األردن) النسخة العربية املترجمة من كتاب إصدارات املعايير الدولية 
ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد اخالقيات املهنة ٢٠٠٨، والتي تصدر ألول مرة على جزأين كما يلي:-

اجلزء األول
وعمليات  واملراجعة  والتدقيق  األخالقي  السلوك  حول  والبيانات  للمحاسبني  الدولي  اإلحتاد  حول  معلومات  على  يحتوي 

التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة.

 اجلزء الثاني 
الدولية  والتأكيد  التدقيق  معايير  على معلومات حول مشروع مجلس  يحتوي 
لرقابة  الدولية  املعايير  حول  معدّلة  ومقدمة  بياناته،  توضيح  حتسني  أجل  من 
العالقة،  ذات  واخلدمات  األخرى  التأكيد  وعمليات  واملراجعة  والتدقيق  اجلودة 

إضافة إلى املعايير التي مت إعادة صياغتها وهي:-

• معيار التدقيق الدولي ٢٣٠ (املعاد صياغته) ”وثائق التدقيق“؛

• معيار التدقيق الدولي ٢٦٠ (املعدل واملعاد صياغته) ”اإلتصاالت مع املكلفني بالرقابة“؛

• معيار التدقيق الدولي ٥٤٠ (املعدل واملعاد صياغته) ”تدقيق التقديرات احملاسبية،  
  مبا في ذلـك التقديـرات احملاسبيـة للقيمة العادلـة واإلفصاحات ذات العالقة“؛

• معيار التدقيق الدولي ٦٠٠ (املعدل واملعاد صياغته) ”إعتبارات خاصة – عمليات 
  تدقيـق البيانـات املالـية للمجموعـة (مبـا في ذلـك عمـل مدققي العناصـر)“؛ و

• معيـار احملاسـبة الدولي ٧٢٠ (املعاد صياغـته) ”مسؤولـية املدقـق فيـما يتعـلق باملعلومـات األخـرى في وثائـق حتـتوي 
  على بيانـات مالـية مدققـة“. 

إصـدار النسخـة املترجمـة مـن كتـاب
 ” املعـايير الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيـد 

وقواعـد أخالقـيات املهنة ٢٠٠٨“
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أعضاء اجملمع اجلدد

أخبار مهنية دولية

وضع املعيار املاليزي الستكمال اعتماد املعيار الدولي
 إلعداد التقارير املالية بحلول عام ٢٠١٢

حدد مجلس معايير احملاسبة املاليزية (MASB) األول من كانون الثاني ٢٠١٢ موعداً نهائياً 
لالعتماد الكامل للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية.

وقد طبقت ماليزيا معايير احملاسبة الدولية منذ عام ١٩٧٨, كما أدخلت كل بنود املعايير 
الدولية في معايير احملاسبة الدولية منذ ذلك احلني.

وخالل شرحه للتاريخ احلديث ملعايير احملاسبة املاليزية، قال املدير التنفيذي جمللس معايير احملاسبة 
عاتقه  على  ١٩٩٧ حامالً  عام  أُسس  قد  اجمللس  بأن  احملاسب  زين جمللة  الدين  نور   ,(MASB) املاليزية 
وحده مسئولية إصدار املعايير. وقام مجلس معايير احملاسبة املاليزية مبواصلة العمل الذي كانت 
تنفذه هيئات محاسبية محترفة قبل عام ١٩٩٧. ومن خالل مراجعتنا للمعايير الدولية منذ عام 

١٩٩٧, أضفنا املزيد من اإلرشادات للمعايير وإفصاحات إضافية لتلبية متطلبات القوانني احمللية.

وصرح زين: ”في اجلوهر كانت معاييرنا ”أعلى“ فيما يتعلق مبتطلبات اإلفصاح مقارنة مبعايير احملاسبة الدولية, لكن ولسوء 
أو  للمعدين  أفضل  ارشادات  تقدمي  سيبل  في  ذلك  كان  لو  حتى  الدولية  احملاسبة  معايير  جتاوز  اليقدر  العالم  فإن  احلظ 
لإلفصاح عن املعلومات بشكل أفضل للمستخدمني, ولذلك قررنا منذ كانون الثاني ٢٠٠٦ إلغاء كل البنود التي أضفناها 

لتكون مطابقة متاما للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية.

استثناءات كبرى
كانت املعايير املاليزية مطابقة للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية على أساس املعيار الواحد منذ العام ٢٠٠٦, أما االختالف 
فيكمن في املعايير التي لم تتبناها األمة بعد. ومن أهم هذه املعايير: معيار احملاسبة الدولي ٣٩ األدوات املالية: االعتراف والقياس, 

الذي سيدخل حيز التنفيذ في األول من كانون الثاني ٢٠١٠, ومعيار احملاسبة الدولي ٤١- الزراعة, الذي تتم مراجعته العتماده.

وقال زين بأن معيار احملاسبة الدولي ٤١ جذب الكثير من االهتمام في ماليزيا: ”نحن أكبر مصدرين زيت النخيل وثالث أكبر 
دولة منتجة للمطاط في العالم, وبالتأكيد فان املعيار قد أصبح مهما للمعدين واملستخدمني. آخذين ذلك بعني االعتبار, 
قررنا إعطاء املشرعني وقتا اكبر لدراسة مضامني املعيار“ وأضاف بأن مجلس معايير احملاسبة املاليزية (MASB) لم يحدد 

تاريخ تنفيذ معيار الزراعة, من املمكن أن يكون قبل عام ٢٠١٢ وليس بعده.

وقد وضح زين بانه ”يجب أن يجهز قطاع املزارع واملدققون واملدراء أنفسهم للتنفيذ النهائي للمعيار“ ألنهم وبحسب قوله 
” يتوقعون تطبيق املعيار ولذلك يجب أن يكونوا مستعدين“.

عندما طابقت ماليزيا معاييرها احملاسبية مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية في كانون الثاني من عام ٢٠٠٦, اعتمدت 

 األستـاذ أمـير أكرم علـي الصواف من العراق  األستـاذ أسامة محمد عقيالن فارس - األستـاذ فارس محمد خير فارس 

صنديد  -  األستـاذ ماجد خضر حسن اللبـدي من األردن األستـاذ محمد بن علي بن سهيل الشنفري من عمـان األستـاذ 

عمر مصطفى أحمد القيسي من فلسطني األستـاذ مصعب بركـات أحـمد علي من السودان . 
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باإلضافة لذلك نظاما ثنائي الرابطة إلعداد التقارير املالية. وقد أدرج سوق البورصة املاليزي الذي يضم ألف شركة حوالي 
٢٠٫٠٠٠ شركة تابعة وشركات زميلة وشركات ذات مشاريع مشتركة تستخدم املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 

ويستخدم موظفو املنشآت اخلاصة البالغ عددهم ٧٠٠٫٠٠٠ معايير إعداد التقارير املالية للمنشآت اخلاصة (PERS) وهو إصدار 
عن معيار احملاسبة الدولي الذي مت اعتماده لغاية عام ٢٠٠٣. بعد تصريح عام ٢٠١٢ستستمر هذه املنشآت اخلاصة باستخدام 

معايير إعداد التقارير املالية للمنشآت اخلاصة (PERS) حتى يقرر مجلس معايير احملاسبة املاليزية (MASB) غير ذلك. 

اخلاصة  للمنشآت  املالية  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار  اطالق  ينتظر   (MASB) املاليزية  احملاسبة  معايير  بأن مجلس  زين  وقال 
باهتمام بالغ, واذا قرر اجمللس اعتماد معايير دولية مبسطة, فمن املرجح إلغاء معايير إعداد التقارير للمنشآت اخلاصة.

املاليزية  احملاسبة  معايير  مجلس  تصريحات  على  الشركات  فعل  برد  يتعلق  فيما  املاليزية  اجلداول  اختالف  ”منهج  انظر 
(MASB) واملوعد الزمني العتماد“.

مقـــاالت

تهدف سلسلة املرشد الضريبي إلى نشر الوعي الضريبي جلميع 
أنواع  كافة  من  الدخل  ضريبة  مبوضوع  العالقة  ذات  األطراف 
والباحثني  مستوياتهم  بكافة  والطلبة  األكادميية  التكليف 
من  التدريجي  التسلسل  مراعاة  وسيتم  اجملال.  هذا  في  في 
طرح املوضوعات اخملتلفة وبالتالي سيتم تخصيص اجلزء األول 

لتعريف ضريبة الدخل وسماتها وهيكل التكليف الضريبي.

تعريف ضريبة الدخل
تعريف ضريبة الدخل كما أجمعت عليه معظم التعريفات 

مبا يلي (أبو نصار، وآخرون،٢٠٠٥ ، ص: ٣-٤).

”مبلغ نقدي تفرضه الدولة أو إحدى الهيئات احمللية فيها جبراً ويتم 
قانون  وفق  وذلك  ودون مقابل  نهائي  املكلف بشكل  حتصيله من 
أو تشريع محدد، ويكون الهدف من فرض الضريبة، املساهمة في 
تغطية نفقات الدولة اخملتلفة وحتقيق بعض األهداف االقتصادية 

واالجتماعية التي تسعى الدولة إلى الوصول إليها“.

ومما سبق نستنتج مزايا ضريبة الدخل، وهي كما يلي:-

١. تفرض الضريبة وحتصل بشكل نقدي.

٢. ال تفرض الضريبة إال مبوجب قانون أو تشريع.

٣. تفرض الضريبة بشكل إلزامي، وال يوجد خيار في ذلك.

٤. حتصل الضريبة بشكل نهائي، أي أنها غير قابلة لإلرجاع.

٥. تساهم الضريبة بتغطية النفقات العامة للدولة، دون 
أن ينتظر دافعها أن تعود عليه مبنافع بشكل مباشر. 

٦. أداة تساعد الدولة على حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعي.

خصائص ضريبة الدخل 
في األردن:

ألحكام  استعراض  عملية  إن 
حتدد  الدخل  ضريبة  قانون 
بشكل واضح خصائص ضريبة 
ميكن  والتي  األردن،  في  الدخل 

حتديدها على النحو التالي:

١. اإلقليمية
أي أن الضريبة تفرض وفقاً ملكان 

حتقق الدخل بغض النظر عن املصدر الذي نشأ عنه الدخل. 
فقد جاءت مقدمة الفقرة (أ) من املادة (٣) من القانون مبا يلي:

”يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في اململكة ألي شخص 
أو يجنبه منها“.

الدخول  اململكة هي فقط  داخل  التي حتققت  الدخول  أن  أي 
بالرجوع  ولكن  اململكة،  في  الدخل  لضريبة  تخضع  التي 
ذاتها   (٣) املادة  من  (ب)  الفقرة  من   (٢)  ،(١) البندين  نص  إلى 
هناك  أن  جند  الضريبة،  مكانية  (إقليمية)  إلى  أشارت  والتي 
الدخول  القاعدة حيث أخضع بعض  خروج للمشرع عن هذه 
للضريبة في اململكة على الرغم من حتققها خارجها وهي:  

مقيم  أردني  ألي شخص  اململكة  خارج  املتحققة  الدخول   •
أو غير مقيم، أو تلك املتحققة ألي شخص غير أردني مقيم 
تلك  ومن  اململكة،  من  وودائعه  أمواله  عن  ناشئة  وتكون 

املرشد الضريبي (اجلزء األول)
 الدكتور وائل العكشة - مدير التخطيط والسياسات دائرة ضريبة الدخل واملبيعات
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الدخول (على سبيل املثال ال احلصر) الفوائد والعموالت وعوائد 
االستثمارات املالية وأرباح املتاجرة بالعمالت واملعادن الثمينة 
مبعدل  ضريبة  الدخول  هذه  على  ويفرض  املالية.  واألوراق 
للشكل  ووفقاً  النشاط  لنوع  وفقاً  ضريبية  شرائح  أو  معني 
شخص  أو  طبيعي  شخص  املعني  املكلف  (هل  القانوني. 

معنوي او شركة) إستناداً ألحكام املادة (١٦) من القانون.

خارج  العاملة  األردنية  الشركات  لفروع  املتحقق  الدخل   •
اململكة، ويخضع هذا الدخل للضريبة في اململكة جزئياً وذلك 
بواقع (٢٠٪) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل 
األجنبية املعلن في حساباتها اخلتامية املصادق عليها من مدقق 
احلسابات اخلارجي، ويفرض على هذا الدخل ضريبة مبعدل (٣٥٪) 
خارج  الفروع  تلك  متارسه  الذي  النشاط  نوع  عن  النظر  بغض 

اململكة سواء أكان نشاط صناعي أو جتاري أو خدمي.

٢. السنوية
املبادئ  مع  الضريبي منسجماً  املشرع  جاء  اجملال  هذا  وفي 
الذي  السنوية  مبدأ  أن  حيث  عليها،  املتعارف  احملاسبية 
أن  على  اإلتفاق  مت  مالية  فترات  إلى  املشروع  حياة  يقسم 

تكون (١٢) شهراً بغض النظر عن تاريخ بدء تلك الفترة.

القانون  من   (٢) املادة  في  بداية  جاء  فقد  الضريبي  املشرع  أما 

بتعريف السنة املالية مبا يلي: ”املدة التي تبدأ باليوم األول من 

شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم احلادي والثالثني من شهر 

املشرع حدد  أن  هنا جند  ومن  نفسها“  السنة  من  األول  كانون 

السنة مبدة (١٢) شهراً. وقد أشار املشرع الضريبي أيضاً غلى أن 

التحاسب الضريبي يكون سنوياً، وذلك في الفقرة (أ) من املادة 

(٥) حيث أن فرض الضريبة يكون على الدخل اخلاضع للضريبة 

أو تأتي عن سنة بعد انتهائها. وكذلك  الذي جناه أي شخص 

على  القانون  من   (٦) املادة  في  ليؤكد  املشرع  جاء  فقد  األمر 

مبدأ السنوية في التحاسب الضريبي واإلشارة بشكل واضح 

للمكلف  املالية  السنة  بتحديد  احملاسبية  املبادئ  مع  للتوافق 

بغض النظر عن تاريخ بدء تلك السنة حتى ولو لم يتفق ذلك 

مع تعريف السنة كما ورد في املادة (٢) من القانون، حيث سمح 

املشرع للمكلف الذي يقفل حساباته عادة في موعد يختلف 

عن نهاية شهر كانون األول أن يفعل ذلك وتستوفي الضريبة 

نهايته  كامل  عام  خالل  واملتحقق  لها  اخلاضع  الدخل  عن 

هذا املوعد بصرف النظر عن أسماء األشهر.

محاسبة  تتم  بأن  القاعدة  هذه  عن  خرج  قد  املشرع  ولكن 
املكلف ضريبياً على أساس سنوي، وبعد انتهاء السنة عن ما 
حتقق من دخل للمكلف خاللها، حيث جاء نص املادة (٤٠) من 

بأن يجري التقدير على أي شخص على وشك مغادرة اململكة 
املستحقة  الضريبة  وفرض  السنة  نهاية  نهائي قبل  بشكل 
الضرائب  وحتّصل  السنة،  من  السابقة  الفترة  عن  عليه 

املستحقة خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه خطياً.

٣. الشخصية
وتظهر هذه الصفة بشكل واضح عندما راعى املشرع النواحي 
خاصة  اإلعفاءات،  منح  حيث  للمكلف  واالجتماعية  املالية 
تلك املنصوص عليها في املادتني (١٣)، (١٤) من القانون، حيث 
جاء النص – على سبيل املثال – على منح املكلف (الشخص 
الطبيعي) إعفاء شخصياً بواقع (١٠٠٠) دينار، ولكل من والديه 
وكل ولد من أوالده ممن يتولى إعالتهم بواقع (٥٠٠) دينار لكل 
وما  واألجور  الرواتب  من  اجلزئي  اإلعفاء  إلى  باإلضافة  منهم، 
يحكمها بواقع (٥٠٪) منها للعاملني في القطاع العام، وبواقع 
(٥٠٪) ألول (١٢٠٠٠) دينار وبواقع (٢٥٪) مما يزيد عن الـ (١٢٠٠٠) 

دينار األولى من ذلك الدخل للعاملني في القطاع اخلاص.

٤. التصاعدية
إن صفة التصاعدية في فرض الضرائب جاءت لتتوافق مع 
عملية فرض الضريبة وفقاً لقدرات املكلفني، ومتفقة متاماً 
مع ما جاء في الدستور األردني في املادة (١١١) منه ”ال تفرض 
األجور  أنواع  بابها  بقانون وال تدخل في  إال  أو رسم  ضريبة 
احلكومة  دوائر  به  تقوم  ما  مقابل  الدولة  تتقاضها  التي 
الدولة،  بأمالك  انتفاعهم  مقابل  أو  لألفراد  اخلدمات  من 
التكليف  الضريبة مببدأ  تأخذ في فرض  أن  وعلى احلكومة 
التصاعدي مع حتقيق العدالة واملساواة االجتماعية وأن ال 
يتجاوز مقدرة املكلفني على األداء وحاجة الدولة إلى املال:

 (١٦) املادة  أحكام  استعراض  خالل  ومن  القانون  إلى  وبالرجوع 
الشركات  على  الضريبة  فرض  قد  املشرع  بأن  يتبني  منه، 
واألشخاص املعنويني مبعدالت ضريبة ثابتة وفقاً لنوع النشاط 
فقد  الطبيعيني  أما لألشخاص  الشركات،  تلك  مارسته  الذي 
إلى  التصاعد  يتوقف  ولكن  التصاعدية،  مبدأ  املشرع  اعتمد 
حد معني، وهو بواقع (٢٥٪) من الدخل اخلاضع للضريبة (ألعلى 
شريحة دخل والذي يتجاوز مبلغ ١٤٠٠٠ دينار) وذلك اعتباراً من 

٢٠٠٢/١/١ ألحكام قانون ضريبة الدخل رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١.

٥. النظام املوحد
بالرجوع إلى أحكام املواد (٢)، (٣)، (١٦) من القانون يتبني ما يلي:

• تستوفي الضريبة عن الدخل اخلاضع للضريبة.

الدخل  من  يتبقى  ما  ميثل  للضريبة  اخلاضع  الدخل  إن   •
ألحكام  وفقاً  واإلعفاءات  التنزيالت  إجراء  بعد  اإلجمالي 
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مت   ٢٠٠١ (٢٥) لسنة  رقم  بالقانون  التعديل  القانون، ومبوجب 
تعديل هذا التعريف ليصبح ”ما يتبقى من الدخل الصافي أو 
مجموع الدخول الصافية..“، وكذلك فقد جاء تعريف الدخل 
الصافي ليوضح هذه الفكرة، بأن عّرفه املشّرع بأنه ما يتبقى 

من الدخل اإلجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة“...

• إن الدخل اإلجمالي ميثل مجموع دخول املكلف القائمة من 
مصادر الدخل (دخل املكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع 

للضريبة... حسب التعديل مبوجب القانون (٢٥) لسنة ٢٠٠١.

• أورد املشرع أمثلة على الدخول اخلاضعة للضريبة في املادة 
(٣) ولكنه استهل الفقرة (١) من هذه املادة بالقاعدة العامة 
يأتي في  الذي  الدخل  لإلخضاع كما يلي: ”يخضع للضريبة 

اململكة..“ وبالتالي فإنه قد شمل جميع مصادر الدخل.

• ومما سبع نستنتج أن النظام الضريبي املتبع في األردن هو النظام 
املوحد والذي ال مييز بني الدخول اخلاضعة من حيث مصدرها، فجميع 
شرائع  أو  ثابت  ضريبة  معدل  إلى  بالنتيجة  تخضع  الدخول  تلك 
ضريبية موحدة حسب طبيعة احلال (شركات وأشخاص معنويني أو 

غيرها على التوالي) بغض النظر عن طبيعة تلك املصادر.

املكلفون في دائرة ضريبة الدخل واملبيعات:
ميكن تصنيف املكلفون بدفع الضريبة في الفئات التالية, 

وكما هو متعارف عليه في ضريبة الدخل واملبيعات :

انطبقت  الذين  املكلفني  أولئك  وهم  املكلفني:  كبار   .١
ميكن  والتي  إدارياً  الدائرة  حددتها  التي  املعايير  عليهم 
في  التنظيمية  لألغراض  ووفقاً  احلاجة  حسب  تغيرها 

الدائرة ومن هذه املعايير على سبيل املثال: 

• الشخص (ويشمل شركات التضامن والتوصية البسيطة) 
   التي تبلغ إيراداته السنوية ثالثة مالين دينار أو تزيد.

• املستشفيات اخلاصة.

• البنوك.

• شركات التأمني.

لهذه  األساسي  املعيار  كان  وقد  الضرائب:  دافعي  متوسط   .٢
الفئة من املكلفني أن يكون املكلف مسجالً في شبكة املكلفني 
بضريبة املبيعات وضريبة الدخل في آن واحد وكانت إيراداته ال 

تقل عن عشرة آالف دينار. ومت تقسيم هذه الفئات إلى:

( أ) متوسط دافعي الضرائب - النشاط الصناعي.

( ب) متوسط دافعي الضرائب - النشاط التجاري.

( ج) متوسط دافعي الضرائب - النشاط اخلدمي.

من  املكلفني  باقي  الفئة  هذه  وتشمل  املكلفني:  صغار   .٣
املوظفني  وتشمل  ومتوسطني)  (كبار  أعاله  الفئتني  غير 
واملستخدمني والذين تنحصر مصادر دخلهم من الوظيفة 

أو االستخدام من األجر أو الراكب وما بحكمها

تعاريف إجرائية:
وقبل البدء بشرح املواد القانونية اخملتلفة ال بد من التأكيد 
الالزمة  املفاهيم  لبعض  التعريفات  وبعض  ضرورة  على 

لفهم وتفسير املواد القانونية بشكل سليم ومنها:
١) الشخص: الشخص الطبيعي أو اشخص املعنوي.

املشروع  أوردها  التي  الشركات  أنواع  جميع  الشركة:   (٢
التضامن وشركات  باستثناء شركات  الشركات  قانون  في 

البسيطة. التوصية 

الدخل اإلجمالي: دخل املكلف القائم (مجمل الربح وميثل 
الفرق ما بني اإليراد والكلفة املباشرة على ذلك اإليراد) من 
كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقاً ألحكام القانون، أي 

ال يشمل ذلك الدخول املعفاة من الضريبة.

الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل اإلجمالي بعد تنزيل نفقات 
ومصاريف العمل املتعلقة به وفقاً ألحكام القانون (املادة ٣).

الدخل اخلاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع 
الدخول الصافية بعد تنزيل ما يلي (بالتركيز على الترتيب):

 أ) اإلعفاءات
 ب) اخلسارة املدورة من السنة و / أو السنوات السابقة.

 ج) التبرعات (اجلهات الرسمية – املادة ١٢/١)

املقيم: وميكن توضيح تعريف املقيم مبا يلي:
 أ) الشخص الطبيعي (األردني):

• الذي يقيم عادة في اململكة (١٢٠) يوماً متقطعة أو متصلة 
في السنة.

• أو إذا كان مستخدماً أو موظفاً لدى احلكومة أو أي سلطة محلية.

 ب) الشخص الطبيعي (غير األردني):
• الذي يقيم في اململكة مدة ال تقل عن (١٨٣) يوماً متقطعة 

أو متصلة. 

 ج) الشخص املعنوي:
• أن يكون مسجالً في اململكة وأن يكون له مركزاً أو فرعاً في 

اململكة ميارس اإلدارة والرقابة على عمله فيها.

مجالس  أو  القروية  أو  البلدية  اجملالس  احمللية:  السلطة 
مؤلفة  مماثلة  سلطة  أو  هيئة  أي  أو  املشتركة  اخلدمات 

مبقتضى أحكام القانون.
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تقييم مخاطر التدقيق- املوازنة املهنية
الدكتور عصام الدين خرواط- قسم احملاسبة - جامعة اجلبل الغربي ليبيا
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