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مقاالت

املرشد الضريبي )2(

التدقيق البيئي )1(

أمام القمة الرابعة للمعايير الدولية بدبي

أبوغزاله: أجنزنا الكثير في منطقتنا

ولكننا نحتاج إلى جهد على املستوى اإلقليمي

القمة  أمام  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  رئيس  أبوغزاله  طالل  االستاذ  حتدث 

الرابعة حول املعايير الدولية إلعداد البيانات املالية واحملاسبة في الشرق األوسط والتي 

بدأت أعمالها في دبي اليوم، بحضور قادة مهنة احملاسبة في العالم وقال إننا ندرك أهمية 

إعتماد معايير صارمة للتدقيق والعداد البيانات املالية على املستويني الوطني والدولي، 

وهو الهدف الذي يسعى اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني إلى حتقيقة منذ نشأته .

الصالح  في خدمة  مهنتنا  إلى حتسني  السعي  مجرد  ليس  عنه  نتحدث  ما  أن  وأضاف 

إلى  العمل على حتويل منطقتنا  أكبر تتطلب  أن هذا املسعى جزء من حاجة  بل  العام 

مجتمع معرفة عربي، وأضاف ولذلك فإن رؤية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني تتركز 

على تزويد خريجي اجلامعات ومنتسبي املهنة بآخر املستجدات في احملاسبة مثل املعايير 

الدولية احلديثة، كما أن رسالة اجملمع هي ترسيخ مجتمع عربي أقليمي مكرس لتعزيز 

أعلى معايير احملاسبة والتدقيق واملعايير السلوكية وبناء القدرات من خالل برامج التعليم 

واالختبارات التي حتظى باعتراف دولي.

وأوضح أبوغزاله بالقول إذا كان علينا أن نستخدم املعايير الدولية فإننا نحتاج إلى توفيرها 

، ونحن بحاجة إلى وضع مقاييس للترجمة ذاتها حتى ال تنشأ فروقات محلية،  بلغتنا 
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مشيراً إلى أن جناحنا األول في الترجمة قد شجعنا على مزيد من العمل لتوفير املعايير الدولية ملن يحتاجون إليها، وأصبحنا اليوم املترجمون املعتمدون 

إلى اللغة العربية للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وإلصدارات مجلس معايير احملاسبة الدولية للمعايير الدولية للتدقيق والتأكيد والسلوكيات 

من االحتاد الدولي للمحاسبني إضافة إلى إعداد نسخة عربية من دليل املعايير الدولي إلعداد البيانات املالية«. تأليف ميرزا وأوريل وهولت.

وقال أبوغزاله، إن الكثير قد أجنز في منطقتنا بفضل جهود اجملمع وجمعيات احملاسبة األخرى في األقطار التي تعمل ضمن حدودها، إال أن هناك ما هو 

أكثر ينبغي فعله .

وأضاف ،إذا أردنا املشاركة واملنافسة في األقتصاد العاملي فإننا نحتاج إلى جهود على مستوى أقليمي، وعند احلديث عن الترجمة أشير إلى كل من مجلس 

املعايير التي يصدرونها إلى اللغة العربية حتى نتمكن من االطالع على أفضل املمارسات العاملية ، واألهم هو تطبيق هذه املعايير في منطقتنا.

وأكد رئيس اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني بأن التغيير عملية مستمرة وإذا لم نتأقلم مع التغيير فستكون النتائج سلبية وعليه فإن اجملمع 

 )  ACAT( املعتمد«  العربي  احملاسبة  »فني  باسم  فني  اجملمع طرح مؤهل  يعتزم  ويعمل على سدها حيث  الفجوات  وقد حدد  املستقبل  يستشرف 

.) ACPA ( وسيطرح امتحاناته عبر االنترنت ، وسيكون مؤهالً معترفاً به كمؤهل أساسي لدخول امتحانات محاسب مهني عربي معتمد

أما التطور الرئيسي الثاني ويتعلق مبوضوع التمويل االسالمي ذلك إن جميع العاملني في القطاع املالي بحاجة إلى أن يتعلموا الكثير عن هذا 

املوضوع ويولوه املزيد من االعتبار واالهتمام ، مشيراً إلى أن مجموعة طالل أبوغزاله قد وقعت إتفاقية تعاون مع املعهد املعتمد حملاسبي اإلدارة 

البريطاني لتوفير فرصة منح النسخة العربية من برنامج املعهد للدراسة واالختبار عبر االنترنت باسم  »شهادة في التمويل اإلسالمي« وسيكون 

البرنامج متاحاً في بدايات عام 2009 .

في ختام قمة معايير احملاسبة الدولية بدبي

اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني لن يشارك في جتمع إقليمي للمعايير

أبوغزاله: يقترح مجلساً استشارياً عربياً يتعامل مع خصوصيات املنطقة العربية

إقامة جتمع عربي  لبحث  اخلتامية  اجللسة  وقد خصصت 

إقليمي يعنى باملعايير احملاسبية ومعايير التدقيق والسلوك 

الدول  كافة  من  العالقة  ذات  اجلهات  فيه  تشارك  املهني، 

العربية. وقد انتخب اجملتمعون ممثلني عن خمس دول عربية 

باإلضافة إلى ثالثة ممثلني عن جلنة املعايير الدولية.

عن  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  اعتذر  وقد 

االشتراك في هذه اللجنة لألسباب التالية: 

1.إن اجملمع هو هيئة تأهيلية عربية إقليمية تهدف إلى  

   ترسيخ املعايير احملاسبية الدولية في املنطقة العربية 

   وال ميثل أي دولة بذاتها.

2.إن اجملمع ال يرى حاجة لتأسيس وحدة إقليمية عربية جديدة حيث أن احتاد احملاسبني واملراجعني العرب هو اجلمعية اإلقليمية العربية 

الشرعية املعتمدة من قبل جامعة الدول العربية والتي تشكل إطارا إقليميًا شاماًل لكافة الدول العربية.

3.إن اجملمع يعتمد معايير احملاسبة واملراجعة الدولية في منهاج امتحانات احملاسب العربي املهني املعتمد )ACPA ( ويلتزم أعضاؤها بتطبيق 

   هذه املعايير وبالتالي ال يرى لزومًا إلنشاء هيئة إقليمية ملعايير احملاسبة والتدقيق بوجود جلنة املعايير الدولية.

هذا وقد اقترح األستاذ طالل أبوغزاله بصفته رئيس اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني، أن من األجدى أن تشكل اللجنة الدولية مجلساً استشارياً 

عربياً يعمل بصفته استشارية على حتقيق أهداف جلنة املعايير الدولية فيما يخص احملتوى البيئي في املنطقة العربية مبا في ذلك إبداء الرأي عند 

صياغة أو تعديل أي معايير دولية وبشكل خاص فيما يخص املعامالت املالية اإلسالمية والزكاة وغيرها من خصوصيات املنطقة العربية.
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اجملمع يعقد إمتحانات ال ACPA في دورتها
 اخلامس والعشرين

عقد اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني الدورة اخلامسة والعشرين إلمتحانات 

أربعة وعشرون مركزاً  ACPA موزعة على  مؤهل محاسب عربي مهني معتمد 

في  لالمتحانات  تقدموا  الذين  الطالب  بلغ عدد  وقد  العربي  الوطن  إمتداد  على 

هذه الدورة 391 طالباً. 

وفقا  إعدادها  مت  أوراق  ثماني  على  قدمت  قد  اإلمتحانات  بأن  ذكره  يجدر  ومما 

للمنهاج الدولي املعتمد من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد«. 

ومينح الطلبة الذين يجتازون االمتحان بنجاح شهادة محاسب عربي مهني 

»ACPA». معتمد

بالتعاون مع أكادميية طالل أبو غزاله للتدريب املهني

 عقد دورة حول »ضريبة الدخل واملبيعات«

والتدريبية  التأهيلية  دورة  املهني   للتدريب  ابوغزاله  طالل  اكادميية  مع  وبالتعاون  القانونيني  للمحاسبني  العربي  اجملمع  جمعية  عقدت 

املتخصصة  حتت عنوان: 

ضريبة الدخل و املبيعات و تطبيقاتها من الناحية احملاسبية

ويحاضر في هذه الدورة مجموعة من األساتذة اخملتصني وذوي اخلبرة الواسعة في هذا اجملال ونخبة من أعضاء الهيئات التدريسية 

باجلامعات األردنية.

املعفاة  الدخل  الى مصادر  اململكة وخارجها( اضافة  )داخل  الدخل اخلاضعة للضريبة  وبيان مصادر  الى توضيح  الدورة  و تهدف هذه 

التبرعات,  اإلعفاءات,  اخلسائر,  من  لكل  الضريبية  املعاجلة  الى  اضافة  ضريبياً  املقبولة  وغير  املقبولة  النفقات  وكذلك  الضريبة  من 

التدقيق  في  الفنية  لالسس  بيان  مع  واالقتطاعات.  والرواتب  املقيمني,  وغير  للمقيمني  املدفوعة  املبالغ  الدائنة,  الفوائد  املسقفات, 

الضريبي الهم بنود القوائم املالية.

ودورة تأهيلية لشهادة محاسب عربي
 مهني معتمد ACPA في بلدية دبي

ويحاضر في هذه الدورة مجموعة من األساتذة اخملتصني وذوي اخلبرة الواسعة في هذا اجملال ونخبة من أعضاء الهيئات التدريسية باجلامعات 

األردنية. وقد بلغ عدد املشاركني بالدورة 22 مشارك.

أعضاء اجملمع اجلدد

االستاذ عماد نايف الدراوشة من السعودية ، االستاذ محمد بن سعيد الشعيلي من سلطنة عمان ، االستاذة غدير خليل فريج 

من األردن ، االستاذة عبير محمد فتحي من فلسطني
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جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني تصدر
النسخة العربية املترجمة من 

إصدارات معايير احملاسبة الدولية في القطاع العام 2008

أصدرت جمعية اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني )األردن( أحدث نسخة عربية مترجمة  تصدر ألول مرة على جزأين ، حيث قام مجلس معايير 

احملاسبة الدولية في القطاع العام خالل عام  2008 بصياغة املعايير التالية بشكلها النهائي ونشرها:- 

معيار احملاسبة الدولي في القطاع العام 4 » آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية« )املعدل(؛

معيار احملاسبة الدولي في القطاع العام 25 »منافع املوظفني«؛ و 

معيار احملاسبة الدولي في القطاع العام 26 »إنخفاض قيمة األصول املولدة للنقد«.

ُعدل معيار احملاسبة الدولي في القطاع العام املتعلق بأساس النقد »التقارير املالية مبوجب أساس 

حول  العام  القطاع  في  الدولية  احملاسبة  معايير  مجلس  مشروع  إستنتاج  في  احملاسبي«  النقد 

التقارير  إعداد  املنقح على فترات  املعيار  اخلارجية«. يسري  املساعدة  اإلفصاح ملتلقي  »متطلبات 

إبتداًء من أو بعد 1 يناير عام 2009.

وباإلضافة إلى ذلك فقد مت تعديل معايير احملاسبة الدولية التالية في القطاع العام وذلك بإصدار 

معيار احملاسبة الدولي في القطاع العام 26.

املولدة  الغير  األصول  قيمة  إنخفاض   «  21 العام  القطاع  في  الدولي  احملاسبة  معيار 

للنقد«؛ و »قائمة املصطلحات املعرفة«.

نيويورك, 17 تشرين أول 2008, يدعم االحتاد الدولي للمحاسبني التوجهات األخيرة التي يقوم بها مجلس معايير احملاسبة الدولي للمساهمة في 

إيجاد انسجام أكبر في إعداد التقارير املالية وللعمل على مقاربة املعايير الدولية, وهو هدف يعتبره اإلحتاد الدولي للمحاسبني مهما بالنسبة 

للتشغيل الفعال ألسواق رأس املال العاملية.

وفي الوقت الذي يتقبل فيه اإلحتاد الدولي للمحاسبني قيمة التحرك السريع إلزالة االختالفات في تطبيق محاسبة القيمة العادلة في نطاقات 

االختصاص اخملتلفة, فإنه يعارض محاوالت تغيير محاسبة القيمة العادلة بشكل جذري أو إيقاف استخدامها دون دراسة وافية. ويعتبر االحتاد 

على وجه اخلصوص أن إحداث تغييرات على املستوى احمللي أو اإلقليمي بشكل يفاقم الفروقات في  إعداد التقارير سيؤدي إلى بلبلة األسواق املالية 

وسيؤدي أيضا إلى تقليل الثقة في إعداد التقارير املالية, وهو متاما عكس ما تقتضيه الظروف احلالية. وقد قال رئيس االحتاد الدولي للمحاسبني 

فيرمن ديل فالي أن »تقليص الشفافية ليس هو احلل« »وأضاف: »ولن يخدم هذا األمر مصالح املستثمرين.«

ويعتقد االحتاد أن اإلرشادات اإلضافية املقدمة للجهات التي تطبق معايير احملاسبة والتدقيق املرتبطة بالقيم العادلة تعتبر قيمة جدا وستساهم 

في املصلحة العامة من خالل التطبيق املنسجم للمعايير, وتأتي هذا اإلرشادات من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولي ومجلس معايير احملاسبة 

املالية في الواليات املتحدة باإلضافة إلى مجلس املعايير الدولية للتدقيق والتأكيد في تنبيه املوظفني بخصوص ممارسات التدقيق - التحديات في 

تدقيق تقديرات محاسبة القيمة العادلة في بيئة السوق احلالية

يستمر االحتاد الدولي للمحاسبني ومجالس وضع املعايير املستقلة مبراقبة تأثير أزمة االئتمان وسيأخذان بعني االعتبار ما إذا كان هناك حاجة إلى 

مزيد من اإلرشادات.

االحتاد الدولي للمحاسبني يدعم مقاربة 
إعداد التقارير عن األدوات املالية
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مقاالت

مصادر الدخل

1.مصادر الدخل اخلاضعة للضريبة )املادة 3(.

2.مصادر الدخل املعفاة من الضريبة )املادة 7(.

أواًل : مصادر الدخل اخلاضعة للضريبة – داخل اململكة

بالرجوع إلى أحكام املادة )3( من قانون ضريبة الدخل وكما سبق اإلشارة إليه 

فنجد أن املعيار األساسي في فرض ضريبة الدخل هو اإلقليمية, أي مكانية 

حتقيق الدخل, ويتضح ذلك من مقدمة املادة )3( والتي جاءت مبا يلي:

»يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتي في اململكة ألي شخص أو يجنبه منها«.

وكذلك األمر جند من استعراض أحكام املادة املشار إليها أعاله ما يلي:

داخل  املتحقق  الدخل  بإخضاع  اإلقليمية,  القاعدة  عن  املشرع  1.خروج 

للضريبية  اململكة  املتحققة خارج  الدخول  اململكة حيث أخضع بعض 

في اململكة, وسيتم احلديث عنها الحقاً مبزيد من التفاصيل.

بكافة  للضريبة  الدخل  إخضاع  في  املشرع  اعتمده  الذي  األساس  2.إن 

مصادره ما لم يرد نص باإلعفاء سواء مبوجب نصوص قانون ضريبة الدخل أو 

أي نصوص في قوانني أخرى ذات عالقة مثل قانون تشجيع االستثمار, قانون 

مؤسسة املناطق احلرة وكذلك يرد اإلعفاء مبوجب قرارات مجلس الوزراء أو 

من خالل إتفاقيات تعقدها احلكومة حيث تسمو نصوصها على نصوص 

القانون.وميكن االستدالل على القاعدة العامة بأن جميع الدخول خاضعة 

)12( من  البند  أحكام  وذلك من خالل  باالستثناء  يرد نص  لم  للضريبة ما 

الفقرة )أ( من املادة )3(, حيث أخضع املشّرع أرباح ومكاسب أي مصادر غير 

مشمولة في البنود )1-11( والتي متثل أمثلة فقط على الدخول اخلاضعة 

ولم تستثنى صراحًة من تلك البنود.

للضريبة  اخلاضعة  للدخول  العامة  للقواعد  العام  اإلستعراض  وبعد 

وما   )3( مادة  في  الواردة  البنود  بعض  على  التفصيل  من  بشيء  سنأتي 

يتعلق بها من أنظمة وتعليمات توضحها:

سواء  األنشطة  كافة  من  واملكاسب  األرباح  جميع  املشّرع  1.أخضع 

التجارية أو الصناعية أو احلرفية أو أي عمل, وكان الهدف من ممارسة هذا 

فيها  جرت  التي  املادة  عن  النظر  وبغض  جتارياً  هدفاً  العمل  أو  النشاط 

ممارسة ذلك النشاط أو العمل. 

الرواتب  إخضاع  الى  النص  أشار  لقد  حكمها:  في  وما  واألجور  2.الرواتب 

واألصول شامالً املكافآت والعالوات, ويتضح املقصود بالراتب أو األجر ما جاء 

في تعريفها في نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم )7( لسنة 2003 مبعناها 

الواسع حيث عّرفها املشرِّع بأنها أي راتب أو أجر أو مسانهة أو مكافأة أو 

مخصص أو عالوة أو أي مبلغ آخر مهما كانت تسميته أو أي امتيازات أخرى 

املرشد الضريبي )اجلزء الثاني(
الدكتور وائل العكشة - مدير التخطيط والسياسات / دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

ويشمل العمولة التي يدفعها املستخِدم 

املدفوعة  املبالغ  يشمل  وال  للمستخَدم 

راتب,  متثل  ال  )كونها  احلرة  املهن  ألصحاب 

مستخَدماً  ميثل  ال  احلرة  املهنة  وصاحب 

املشرِّع  وضح  حيث  العمل(  صاحب  لدى 

النظام  ذات  في  املستخَدم  بتعريف  ذلك 

املشار إليه أعاله, حيث عّرفه مبا يلي:

بأجر  يعمل  الذي  الطبيعي  »الشخص 

شفهي  أو  خطي  عمل  عقد  مبوجب 

يكون حتت إدارة و إشراف صاحب العمل ومتفرغ كلياً أو جزئياً لعمله«

وميكن التأكد من ذلك من خالل– على سبيل املثال- وجود عقد عمل, قائمة 

التأكيدات املرسلة للضمان االجتماعي والتي تشمل أسما املستخدمني, 

التأكد من خضوعه لنظام اإلجازات, وغير ذلك من األساليب.

وكما ضمن املشرِّ ع العالوات ضمن مفهوم الرواتب اخلاضعة للضريبة, 

فقد أورد في نص البند )2( من الفقرة )أ( من املادة )3( من القانون بإخضاع 

جميع العالوات, وكذلك االستثناء من اخلضوع لبعض العالوات جزئياً أو 

كلياً. وجاءت تعليمات احتساب العالوات والبدالت الناشئة عن وظيفة 

وطرق  العالوات  بعض  مفهوم  توضح   2002 لسنة   )7( رقم  واستخدام 

معاجلتها ضريبياً. وفيما يلي تلك املفاهيم واملعاجلات:

)عالوة  للسكن  املقدرة  القيمة  املشرِّع  اعتبر  للسكن:  املقدرة  القيمة 

ولكن كيف  للضريبة,  بالتالي خاضعة  وتعتبر  الراتب  السكن( جزًء من 

الراتب لتصبح جزءاً  ميكن حتديد قيمة هذه العالوة ليتم إضافتها على 

منه حملاسبة املكلف عنها وفقاً ألحكام القانون.

تنشأ عندما يقدم صاحب العمل السكن ألحد  إن هذه العالوة أساساً 

مستخدميه أو أن يدفع له بدالً نقدياً ليقوم بدوره باالستئجار. وفيما يلي 

املعاجلة الضريبة لهذه العالوة:

هنا  ويندرج  العمل,  صاحب  ميلكه  بناًء  املقدم  السكن  كان  إذا  أواًل: 
حالتني:

)1(البناء داخل التنظيم: في هذه احلالة فإن قيمة عالوة السكن تتمثل 

ضريبة  ألغراض  )السكن(  للبناء  املقدرة  التخمينية  االيجارية  بالقيمة 

األبنية واألراضي.

)2(البناء خارج التنظيم: في هذه احلالة فإن قيمة عالوة السكن تتمثل 

بالقيمة االيجارية التخمينية والتي سيقوم مقدر ضريبة الدخل بتقديرها 

وفقاً ألسس وتعليمات تخمني األبنية واألرضي املعمول بها في املنطقة 
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األقرب للبلدية التي يقع فيها البناء)السكن( اجلاري تخمينه

ثانيًا: إذا كان السكن املقدم مستأجرًا

قد يأخذ اإلتفاق بني صاحب العمل واملستخدم لديه عدة أشكال فمنها 

على سبيل املثال أن يقوم صاحب العمل باستئجار السكن املقدم ويتحمل 

كامل قيمته أو أن يوكل هذه املهمة للمستخَدم ليقوم باالستئجار وقد 

يتم اإلتفاق مع صاحب العمل بأن يتحمل كامل قيمة اإليجار أو جزء منه 

سواء على شكل نسبة مئوية أو مبلغ محدد أو أي شكل.

قيمة  لتحديد  التالية  القاعدة  وضع  هنا, ميكن  احلاالت  لتعدد  ونظراً 

عالوة السكن:

تعتبر قيمة عالوة السكن التي يتحملها صاحب العمل.

يتحمله  تزيد عما  بقيم  السكن  املستخَدم  استأجر  إذا  أنه  املالحظ  مع 

اإلستفادة  ميكن  املستخَدم  يتحملها  التي  القيمة  فإن  العمل  صاحب 

منها في ملفه الشخصي عندما يتقدم لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات 

للتحاسب الضريبي, ضمن اإلعفاءات التي منحها املشرِّع عن بدل إيجار 

السكن )سيتم احلديث عن اإلعفاءات الحقاً(.

وفي نهاية احلديث عن عالوة السكن فمن الضروري اإلشارة الى املعاجلة 

ما  أصبح  حيث   2002 سنة  من  اعتباراً  بها  العمل  بُدء  التي  اإلضافية 

يخضع للضريبة من عالوة سكن وبغض النظر عن أساس احتسابها, ما 

يزيد عن احلد األعلى إلعفاء بدل إيجار أو سكن والبالغ 2000 دينار سنوياً.

فعلى سبيل املثال إذا كانت قيمة عالوة السكن ألحد املستخدمني 3000 

لراتبه فقط 1000  باإلضافة  الضريبي  للوعاء  فإن قيمة ما يضاف  دينار, 

دينار, والتي متثل الزيادة عن 2000 دينار املشار إليها أعاله 

عالوة املنامة أو املأكل واإلقامة

1.تعتبر قيمة كل من املنامة واملأكل واإلقامة ميزة خاضعة للضريبة.

إجمالي  من   )%5( نسبته  ما  يقتطع  أن  العمل  صاحب  على  2.يتوجب 

تاريخ  من  يوم   30 خالل  واملبيعات  الدخل  ضريبة  لدائرة  وتدفع  القيمة, 

اقتطاعها.

3.في حال عدم االلتزام باالقتطاع والتوريد كما ورد أعاله, فال يحق لصاحب 

العمل تنزيل املبالغ املدفوعة كمنامة أو مأكل أو إقامة كنفقة إنتاجية 

وفقاً ألحكام القانون.

تكزن  اإلقامة  أو  املأكل  أو  املنامة  املدفوعة,  املبالغ  تلك  أن  مراعاة  4.مع 

خاضعة للتدقيق من قبل املقدر بغض النظر عن االقتطاع والذي ال بعنب 

القبول التلقائي لهذه النفقة.

وقد ضمن املشروع في املادة )3( واملتعلقة بالدخول اخلاضعة خاصة في 

الرواتب واألجور وما في  )أ( والتي تشير إلى إخضاع  البند )2( من الفقرة 

حكمها، بعض االستثناءات على اخلضوع حيث شملت ما يلي:-

التمثيل: لقد أعفى املشرع هذه العالوة من ضريبة الدخل، حيث  1.بدل 

مبوجب  املشرع  عرف  املقابل  وفي  اخلضوع،  من  االستثناء  ضمن  أوردها 

العالوة  تلك  بأنها  التمثيل  بدل  عالوة   2002 لسنة   )7( رقم  التعليمات 

العامة  واملؤسسات  احلكومة  وموظفي  الرسميني  للمسئولني  املدفوعة 

أو املنصب.  والسلطات احمللية من أجل إنفاقها على متطلبات الوظيفة 

وكما  معينة،  فئة  على  يقتصر  العالوة  لهذه  اإلعفاء  أن  جند  تقدم  ومما 

وردت أعاله، فهي مقتصر على القطاع العام. ومبعنى آخر فإن هذه العالوة 

للقطاع اخلاص- إن وجدت- تكون خاضعة للضريبة.

2.عالوة الضيافة أو جزء منها: لقد عرفت التعليمات رقم )7( لسنة 2002 

التي  املبالغ  تلك  بأنها  املستخدم  أو  للموظف  املدفوعة  الضيافة  عالوة 

يتم إنفاقها في سبيل الوظيفة أو العمل تكرمياً للمتعاملني مع صاحب 

)اإلعفاء( قد يكون لكامل  العمل. ويالحظ أن االستثناء لعالوة الضيافة 

الراتب/األجر(  أو جزء منها حسب طبيعة احلال )مكونات  عالوة الضيافة 

ووفقاً للقاعدة التالية: يعفى من عالوة الضيافة:

10% من الراتب األساسي
أو 300 دينار سنوياً

أو قيمة العالوة

أيها أقل

 2002 لسنة   )7( رقم  التعليمات  عرفت  لقد  واإلعاشة:  السفر  3.عالوة 

إذا  للموظف/املستخدم  املدفوعة  العالوة  تلك  واإلعاشة  السفر  عالوة 

كلف أو انتدب أو استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله داخل 

اململكة أو خارجها.

ومن حيث املعاجلة الضريبيية: 

)1(للموظف )القطاع العام(: معفاة بكامل قيمتها كون مثل هذه العالوة 

يحكمها نظام االنتقال والسفر.

)2(للمستخدم )القطاع اخلاص(: معفاة بكامل قيمتها شريطة إنفاقها 

في سبيل العمل وبالقدر الذي ينفق على هذا الوجه.

4.عالوة بدل التنقالت: ومتثل املبالغ املدفوعة للموظف/ املستخدم إلنفاقها 

في سبيل العمل وليس لتنقله من مكان سكنه إلى مكان عمله. ومن 

حيث املعاجلة الضريبية:

هذه  مثل  كزن  قيتمها  بكامل  معفاة   :) العالم  )القطاع  )1(للموظف 

العالوة يحكمها نظام اإلنتقال والسفر.

)2(للمستخدم )القطاع اخلاص( : يفعى من هذه العالوة:

10% من الراتب األساسي
أو 1200 دينار سنوياً

أو قيمة العالوة

أيهما أقل؟

5.عالوة السفر أو بدل التنقالت املدفوعة ألعضاء مجالس اإلدارة

الشركات  هنا  فاملقصود  اإلدارة  مجالس  أعضاء  عن  احلديث  عند  بداية 

املساهمة العامة فقط، وال يقاس ذلك على هيئة املديرين في الشركات 

ذات املسؤولية احملدودة.

التنقالت  وبدل  السفر  عالوة  من  التالي  اإلعفاء  ميزة  املشرع  منح  لقد 

اإلدارة  اإلدارة مع األخذ بعني اإلعتبار كون عضو مجلس  ألعضاء مجلس 

مقيم أو غير مقيم:
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يعفى ما قيمته 600 دينار سنوياً للعضو املقيم للعضوية الواحدة، ومبا ال 

يزيد على 1500 دينار في السنة مهما تعددت العضويات.

يعفى ما قيمته 1200 دينار سنوياً للعضو غير املقيم للعضوية الواحدة، 

ومبا ال يزيد على 2500 دينار في السنة مهما تعددت العضويات.

عن  تنقالت  بدل  تقاضى  األشخاص  أحد  أن  نفترض  التوضيح  من  وملزيد 

عضوية مجلس اإلدارة املبالغ التالية:-

شركة األردن الوطنية 600 دينار 

شركة اجملد األردنية 600 دينار.

شركة النهضة العربية 600 دينار.

علماً بأن هذا الشخص أردني ويعمل موظفاً في إحدى الوزارات في اململكة 

األردنية الهاشمية.

وبناء على ما جاء في التعليمات وكما ورد أعاله، نالحظ ما يلي:-

تنقالت ضمن  كبدل  من كل شركة  الشخص  لذلك  املدفوع  املبلغ  1.إن 

مبلغ اإلعفاء املمنوح للعضوية الواحدة، وبالتالي فاملبلغ املدفوع من قبل 

اقتطاع  الشركة  على  يترتب  وال  نظرها،  وجهة  من  معفى  شركة  كل 

وتوريد أي مبلغ لصالح دائرة ضريبة الدخل واملبيعات.

2.إن هذا الشخص أردني ومستخدماً لدى حلكومة وبالتالي ووفقاً لتعريف 

املقيم الذي مت اإلشارة إليه سابقاً، فيعتبر مقيم.

احلد  أن  سيجد  الدخل  ضريبة  دائرة  اإلدارة،  مجلس  عضو  يراجع  3.عندما 

األعلى املسموح به لإلعفاء من بدل التنقالت فقط 1500 دينار مهما تعددت 

العضويات، وبالتالي سيدفع ضريبة وفقاً لإلعفاءات التي ستمنح له عن 

مبلغ 300 دينار )1500 - 600 +600 +600( الذي يزيد عن احلد األعلى لإلعفاء.

الفوائد والعموالت واخلصميات وفروقات العملة

جميع  أن  هي  الدخل  ضريبة  فرض  ألغراض  العامة  القاعدة  أن  رغم 

الدخول خاضعة إال إذا ورد نص باالستثناء، وبالتالي فإن ما ورد من مصادر 

دخل في الفقرة )أ( من املادة )3( قد ورد على سبيل املثال ال احلصر. وفي 

املوضوع الفوائد جاء النص واضح باالضخاع للفوائد والعموالت.... ولكن 

والعموالت  الفوائد  املشرع  استثنى  باالستثناء... حيث  نص  أورد  املشرِّع 

بأنها فوائد وعموالت معلقة  الديون املشكوك فيها والتي توصف  على 

االستحقاق  أساس  على  التحاسب  من  الحقاً(  عنها  احلديث  سيتم   (

وفقاً ألحكام البند )1( من فقرة )أ( من املادة )5( من قانون ضريبة الدخل، 

للتحاسب عنها على األساس النقدي، وقد صدرت تعليمات عن مدير عام 

دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبوافقة وزير املالية، رقم )19( لسنة 2003، 

وتتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك املركزي للبنوك بهذا اخلصوص، 

ومن أهم ما ورد في تلك التعليمات.

)1( متى تعتبر الفوائد والعموالت بأنها معلقة؟

األمور البيئية وتدقيق البيانات املالية )اجلزء األول(
الدكتور أحمد حلمي جمعة - أستاذ احملاسبة والتدقيق املشارك / جامعة الزيتونة األردنية

املقدمة

لقد أصبحت األمور البيئية ذات أهمية لعدد متزايد من املنشآت، وقد 

املالية، كما  بياناتها  على  في حاالت معينة  تأثير جوهري،  لها  يكون 

اصبحت األمور البيئية من  املوضوعات اخلاضعة الهتمام متزايد من 

األمور  وقياس  إقرار  إن  من  الرغم  وعلى  املالية،  البيانات  مستعملي 

البيئية واإلفصاح عنها، من مسئولية اإلدارة. 

ولكن  املنشآت،  لبعض  مهمة  البيئية  األمور  تعتبر  ال  رمبا  هذا   ومع 

عندما تكون األمور البيئية مهمة ملنشأة ما، فقد تكون هناك مخاطر 

إفصاح غير كاٍف في  بوجود معلومات خاطئة جوهرية ومن ضمنها 

البيانات املالية تنشأ عن مثل هذه األمور، في مثل هذه الظروف، سوف 

يحتاج املدقق إلى مراعاة األمور البيئية عند تدقيق البيانات املالية.

 

لذلك في 1998/3 أصدر مجلس معايير التدقيق والتاكيد)جلنة بيانات 

 )1010( الدولي  التدقيق  ممارسة  بيان  الدولية سابقا(  التدقيق  ممارسة 

املوسوم:إعتبارات األمور البيئية عند تدقيق البيانات املالية، ولقد أكد 

اجمللس على أنه يجب قراءة بيان ممارسة التدقيق الدولي )1010( في سياق 

مقدمة إلى املعايير الدولية في الرقابة على اجلودة، التدقيق، والتأكيد 

واخلدمات ذات العالقة،التي تبني تطبيق سلطة بيانات ممارسة التدقيق 

الدولي، كما أكد اجمللس على أن الغرض من البيان)1010( ما يلي:

1.ميكن أن تكون األمور البيئية معقدة، لذا فأنها قد تتطلب اعتبارات 

مساعدة  يوفر    )1010( البيان  فأن  لذلك  املدققني،  قبل  من  إضافية 

عملية للمدققني وذلك من خالل شرح األتي:

ذات  املالية  البيانات  تدقيق  عند  للمدقق  الرئيسية  االعتبارات   )1(

العالقة باألمور البيئية.

)2( أمثلة حول التأثيرات احملتملة لألمور البيئية على البيانات املالية.

)3( اإلرشادات التي قد يأخذها املدقق بعني اإلعتبار عند إتخاذه إجتهاداً 

إجراءات  ومدى  وتوقيت  طبيعة  لتحديد  احمليط،  هذا  مثل  في  مهنياً 

التدقيق املتعلقة بـ :

1. فهم املنشأة وبيئتها ومخاطر األخطاء اجلوهرية فيها.

2. مراعاة القوانني واألنظمة.

3. اإلجراءات اجلوهرية األخرى مثل - اإلستفادة من عمل خبير وبعض 

املعايير األخرى. 

إن اإلرشادات مبوجب التسلسل )ج( تعكس السياق النموذجي لعملية 

التدقيق، فبعد أن يحصل املدقق على معرفة كافية عن طبيعة عمل 

اجلوهرية على  اخلاطئة  املعلومات  بتقدير مخاطر  يقوم  فأنه  النشأة، 

البيانات املالية، هذا التقدير يتضمن مراعاة القوانني واألنظمة البيئية 

إذا  فيما  ليقرر  للمدقق  أساساً  توفر  والتي  باملنشأة،  صلة  لها  التي 
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تدقيق  إجراء  خالل  البيئية  لألمور  عناية  إلعطاء  حاجة  هناك  كانت 

البيانات املالية. 

جوهرية  إجراءات  أو  أساسية  مبادئ  أية  ينشئ  ال  البيان  هذا  إن   .4

جديدة. ولكن الغرض منه مساعدة املدقق، وتطوير املمارسات اجليدة، 

في  للتدقيق  الدولية  املعايير  تطبيق  حول  إرشادات  توفير  خالل  من 

حاالت كون األمور البيئية مهمة لبيانات املنشأة املالية، أن مدى كون 

حالة  في  مالئماً  البيان  هذا  في  املوصوفة  التدقيق  إجراءات  من  أياً 

إبداء إجتهاد من املدقق على ضوء متطلبات املعايير  معينة، يتطلب 

الدولية للتدقيق وظروف املنشأة، كما أن هذا البيان ال يوفر إرشادات 

باملطالبات  واملتعلقة  التأمني  لشركات  املالية  البيانات  تدقيق  حول 

التي تتكبدها مبوجب وثائق التامني املتعلقة باألمور البيئية التي تؤثر 

على أصحاب بوالص التأمني. 

االعتبارات الرئيسية املتعلقة باألمور البيئية 

اإلعتبارات  بشأن  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  يشير 

البيانات  الرئيسية للمدقق املتعلقة باألمور البيئية  إن هدف تدقيق 

املالية هو: متكني املدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات املالية قد 

أعدت، من كافة النواحي األساسية، وفقاً إلطار تقارير مالية محددة.

إن رأي املدقق املتعلق بالبيانات املالية يؤخذ ككل وليس متعلقاً بناحية 

التدقيق  إجراءات  وتنفيذ  بتخطيط  قيامه  عند  املدقق  وعلى  معينة، 

بالقوانني  املنشأة  إلتزام  عدم  بأن  يدرك  أن  نتائجها،  وإبالغ  وتقييم 

يتوقع  فال  ذلك،  ومع  املالية.  البيانات  على  يؤثر جوهرياً  قد  واألنظمة 

أن يستطيع التدقيق إكتشاف عدم اإللتزام بكافة القوانني واألنظمة 

)املعيار الدولي للتدقيق 250، الفقرة 2(، خصوصاً، فيما يتعلق بالتزام 

ليس تخطيط  املدقق هو  فإن غرض  البيئة،  وأنظمة  بقوانني  املنشاة 

أن  كما  البيئة،  وأنظمة  لقوانني  ممكن  خرق  أي  إلكتشاف  التدقيق 

إجراءات املدقق ليست كافية للوصول إلى استنتاج حول إلتزام املنشاة 

بقوانني وأنظمة البيئة، أو كفاية الضوابط على األمور البيئية. 

يقوم  الشاملة،  التدقيق  خطة  وضع  وعند  التدقيق،  أنواع  كافة  في 

)املعيار  املالية  البيانات  مستوى  على  الذاتية  اخملاطر  بتقييم  املدقق 

لتقييم  املهنـي  إجتهاده  املدقق  ويستخدم   ،)315 للتدقيق  الدولي 

العوامل املرتبطة بهذا التقييم، وفي ظروف معينة فإن هذه العوامل قد 

تتضمن بيانات خاطئة جوهرية في البيانات املالية بسبب أمور بيئية، 

إن احلاجة ألخذ األمور البيئية عند تدقيـق البيانات املالية بعني اإلعتبار، 

ومدى هذه اإلعتبارات، يعتمد على إجتهاد املدقق فيما إذا كانـت األمور 

البيئية تنشأ مخاطر لبيانات خاطئة جوهرية في البيانات املالية.

 

وفي بعض احلاالت، قـد ال توجـد ضرورة للحكـم على إجراءات تدقيـق 

معينـة، ولكن في حاالت أخرى، فإن املدقق يستخدم إجتهاده املهني 

لتحديد طبيعة وتوقيت ومـدى اإلجراءات احملددة التي يعتبرها ضرورية، 

املالية  البيانات  بأن  ومالئمة،  كافية  إثبات  أدلة  على  احلصول  لغرض 

ليست خاطئة بشكل جوهري. 

اإلجراءات،  هذه  ألداء  املهنية  للكفاءة  املدقق  امتالك  عدم  حالة  وفي 

كاحملاميني  اإلختصاصيني،  من  فنية  استشارة  إلى طلب  يحتاج  فقد 

واملهندسني وخبراء البيئة اآلخرين. 

أو  القوانني  مع  متفقة  املنشاة  عمليات  بأن  االستنتاج  فإن  لذلك 

األنظمة البيئية احلالية، يتطلب مهارات فنية خلبراء بيئيني، والتي ال 

يتوقع أن ميتلكها املدقق. كذلك فإن كون حدث أو ظرف معني منا إلى 

علم املدقق يعتبر خرقاً لقوانني وأنظمة البيئة، هو قرار قانوني خارج 

اإلمكانيات املهنية للمدقق، عادة، ومع ذلك.

ومثل ما هو سائد مع القوانني واألنظمة األخرى يوفّر التدريب واخلبرة وفهم 

لتّعرف املدقق على أن بعض  املنشاة، والقطاع الذي تنتمي إليه، أساساً 

األعمال التي تصل لعلمه قد تشّكل عدم إلتزام بالقوانني واألنظمة. 

لذلك فإن قرار اعتبار عمل معني يشكّل عدم إلتزام، يتم عادة بناءاً على 

باملوضوع  وذو معرفة  القانون  مبزاولة  نصيحة صادرة من خبير مؤهل 

ولكنه في نهاة املطاف يقرر فقط من قبل احملكمة وفقا ملعيار التدقيق 

الدولي )250(.

تأثير األمور البيئية على البيانات املالية  

لغاية تاريخ نشر البيان )1010( فإن هناك القليل من املعايير احملاسبية 

املوثوقة، دولية كانت أم قطرية، تتعرض بوضوح ملوضوع إقرار وقياس 

واإلفصاح عن العواقب املتأتية من األمور البيئيـة في البيانات املالية، 

ومع ذلك فإن املعايير احملاسبية احلالية توفر، بشكل عام اعتبارات عامة 

مالئمة تطبق أيضاً عند إقرار وقياس واإلفصاح عن األمور البيئية في 

البيانات املالية– مثالً- املعيار الدولي للمحاسبة )10( حول االحتماالت 

واحلوادث احلاصلة بعد تاريخ امليزانية.

عن  واإلفصاح  إقرار  على  تطبق  التي  العامة  االعتبارات  توفر  كما   

األمور  عواقب  عن  الناجمة  اخلسائر  ضمنها  ومن  احملتملة،  اخلسائر 

 )10( الدولي  احملاسبة  معيار  صدر  البيان  هذا  صدور  وبعد  البيئية، 

احملاسبة  ومعيار  العمومية،  امليزانية  تاريخ  بعد  األحداث  املوسوم: 

احملتملة  واألصول  احملتملة  واألصول  املوسوم:اخملصصات   )37( الدولي 

واملتضمن بعض األمثلة حول األمور البيئية. 

ألغراض  أنه  الدولي  والتأكيد  التدقيق  معايير  مجلس  يشير  ولذلك 

البيان )1010(، حُتّدد األمور البيئية بـ:

صيانة  مع  التعامل  أو  بيئية،  إضرار  معاجلة  أو  إلغاء  أو  ملنع  1.املبادرة 

قد  املبادرات  هذه  )مثل  جتديدها  املمكن  وغير  جتديدها  املمكن  املصادر 

تتطلبها القوانني واألنظمة البيئية، أو مبوجب عقد، أو قد تتم طوعيًا(.

2.عواقب خرق قوانني وأنظمة البيئة. 

3.عواقب إضرار بيئية حدثت لآلخرين أو للمصادر الطبيعية. 

إلتزام  مثاًل-   – القانون  مبوجب  مفروضة  بديلة  التزامات  4.عواقب 
تعويض مسبّب من قبل املالكني السابقني.
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وفيما يلي بعض األمثلة حول أمور بيئية تؤثر على البيانات املالية :

وبالتالي  األصول،  تعطيل  تتضمن  قد  بيئية  وأنظمة  قوانني  1.صدور 

احلاجة إلى شطب قيمتها احملمولة. 

2.الفشل في االلتزام باملتطلبات القانونية املتعلقة باألمور البيئية، أو 

التخلص من اإلنبعاثات أو النفايات، أو التغير في القوانني بأثر رجعي مما 

يتطلب تكاليف مستحقة عالجية أو تفويضية أو قانونية.

النفط  )استكشاف  اإلستخراجية  كالصناعات  املنشآت،  3.بعض 

والغاز، أو املناجم(، أو الصناعات الكيماوية، أو شركات إدارة النفايات، 

قد تتكبد إلتزام بيئي كناجت عرضي مباشر من عملها األساسي. 

4.التزامات بنّاءه تنجم عن مبادرات طوعيه، مثالً قد تشّخص منشأة 

ما تلوثاً في األرض، ومع عدم وجود إلزام قانوني فأنها قد تقرر معاجلة 

البعيدة املدى وعالقتها باجملتمع  التلوث بسبب إهتمامها بسمعتها 

مع األخذ بعني األعتبار أن مصطلح » التزامات بنّاءه )واملقابل ملصطلح 

» التزامات قانونية حالية » ( قد مت توضيحه من قبل مجلس معايير 

احملاسبة الدولية حيث اشار اجمللس أنه  في بعض األحيان تؤثر أعمال 

أو إقرارات إدارة املنشأة، أو التغير في البيئة االقتصادية، مباشرة على 

التوقعات املعقولة أو أعمال من هم خارج املنشأة، وبالرغم من عدم 

تترك  ال  أخرى  لديهم عقوبات  أن  إال  لديهم،  قانوني  استحقاق  وجود 

االلتزامات تسمى  هذه  مثل  لنفقات معينة،  خيار معقول  للمنشأة 

الدولي  التزامات بناءه وذلك وفقا  ملعيار احملاسبة  في بعض األحيان« 

)37( املوسوم: اخملصصات واإللتزامات الطارئة واألصول الطارئة.

إلتزام  وجود  عن  املالحظات  في  تفصح  أن  إلى  ما  منشاة  حتتاج  5.قد 

محتمل تتعلق مصاريف بأمور بيئية ال ميكن تقديرها بشكل معقول. 

بيئية  وأنظمة  بقوانني  اإللتزام  عدم  يؤثر  قد  متطرفة،  حاالت  6.في 

يؤثر على  قد  وبالتالي  املنشاة كمشروع مستقل،  معينة على وضع 

اإلفصاحات وأسس إعداد البيانات املالية. 


