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  :مقدمة  ●
  

المشرع االردني الضريبة بوصفها احد ادوات االيراد الحكومي في عدة قـوانيين            نظم  
 من الدستور التي تحدثت عن الزامية صدور الضريبة         111مستندا بذلك الى روح نص المادة       

 قوانيين وما شملها من تعديالت متالحقة       خمسةطلع لتسلسل هذه القوانيين وعددها      بقانون، والم 
 بعـد   2001يجد ان االتجاه التشريعي لفرض الضريبة على ما سمي بالشهرة قد بدأ في عـام                

 الذي عدل قانون الضريبة ساري المفعول آنـذاك         2001 لسنة   25صدور القانون المعدل رقم     
  .1985 لسنة 57وهو القانون رقم 

  
وبالنظر الى النصوص القانونية المختلفة التي باتت تفرض الضريبة على الشهرة نجد            
ان المشرع وقف ساكتا عن االتيان باي تعريف لهذا المصطلح، وحسنا فعل المـشرع بـذلك؛                

، وفي سياق هذه الورقة البحثية سنحاول البحث في مفهـوم            الفقه وظيفةحيث ان التعريف من     
  . لضريبة من خالل الدمج ما بين المعايير القانونية والمحاسبيةالشهرة كوعاء ل

  
يحـدد االطـر     فهم قانوني سـليم   وفي اطار تمحيص ما سبق ومحاولة الوصول الى         

 ؛ بحيـث    ن سنقسم هذه الورقة البحثية الى مطلبي       لمفهوم الشهرة من الناحية الضريبية     العريض
ينـاقش  ، فيمـا  حيتين القانونيـة والمحاسـبية   النامن   الشهرة مفهوم الى   المطلب األول يتطرق  

الشهرة كوعاء للضريبة من حيث التشريعات الناظمة لها ومدى اتفاق المـشرع             المطلب الثاني 
  . مع معايير المحاسبة الدولية
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  ولالمطلب األ
  الشهرة من الناحيتين القانونية والمحاسبية مفهوم

  
لل  ضریبة اتجاھ  ان أساس  یان ال یمك  ن   یت  شارك الح  دیث ح  ول مفھ  وم ال  شھرة بوص  فھا وع  اًء     

 الشھرة من الناحیة القانونیة والشھرة من الناحیة المحاسبیة، وف ي ذل ك      مفھوم اغفالھما یتمثالن في  
  :سنقسم ھذا المطلب الى فرعین ھما 

  . الشھرة من الناحیة القانونیةمفھوم -
 . الشھرة من الناحیة المحاسبیةمفھوم -

  
  الفرع االول 

   الناحیة القانونیة الشھرة منمفھوم
  

 ال   شھرة 2009 ل  سنة  28 م  ن ق   انون ض  ریبة ال  دخل االردن   ي رق  م     7/أ/3اخ  ضعت الم  ادة        
  : للضریبة فقالت 

الدخل من بيع او تأجير األصول المعنوية الموجودة في المملكـة       "

  ."بما في ذلك الشهرة

ديث حـول مفهـوم    من الحاوالمتفحص لنصوص قانون ضريبة الدخل يجد انه يخلو تمام         
  .الشهرة مما يستلزم معه الرجوع الى القواعد العامة والفقه واالجتهاد القضائي

والقاعدة الراسخة التي سننطلق منها في هذا المجال تكمن في تقـسيم القـانون المـدني                      
 الحقوق المالية الى مـا  1976 لسنة 43للحقوق المالية، حيث قسم القانون المدني االردني رقم         

  :يلي 
  ).68المادة (الحق الشخصي  -
 ).69المادة (الحق العيني  -

 ).71المادة (الحق المعنوي  -
 

وبالتحليل للنصوص اعاله نجد بان الشهرة اقرب ما تكون عليه هي كونهـا حـق مـن                      
  : من القانون المدني االردني 71الحقوق المعنوية المنصوص عليها في المادة 

  ".رد على شئ غير ماديية هي التي تالحقوق المعنو"

اما عن معنى الشهرة من الناحية القانونية فقد سبق القول بان المشرع االردني لـم يـضع                    
حيث يقول االستاذ الدكتور حسام الـدين  تعريفا محددا لها، كما ان الفقه تردد كثيرا في تعريفها     
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 يختلف بحـسب محـل   ال يوجد تعريف متفق عليه للشهرة، ولكن معناها: "عبد الغني الصغير    
، ويسايره في ذلك االستاذ الـدكتور   )1(" الشهرة اذ تتنوع الشهرة ويختلف معناها بحسب محلها    

مصطلح صعب التعريف من الناحية القانونيـة ولكنـه         ... الشهرة  : "فياض القضاه حينما يقول   
  .)2( "مصطلح معروف محاسبيا

ف الشهرة لما يحتويه هذا المصطلح مـن        مما سبق نرى ان الفقه ايضا تردد كثيرا في تعري            
اال انه وعلى الرغم مـن      . عوامل غير ثابته تجعل من االتيان بتعريف جامع مانع امرا صعب          

  : بانها)Goodwill(فقد عرف الفقه الشهرة ذلك 

ما تحصل عليه الشركة في السوق من قيمة معنوية ناتجة عـن            "

قيمـة الـشركة    وجود مجموعة من العناصر تؤدي الى الزيادة فـي          

كالسمعة الجيدة مع العمالء او مستوى الخدمات او المنتجات المقدمـة    

  .)3("اوالموقع المتميز الجاذب للعمالء

  :كما عرفها بانها 

هي عبارة عن كل الخصائص المناسبة والتي تتعلـق بمنـشأة           " 

تجارية مثل االدارة الممتازة او االستثنائية، واستخدام عمالة مـاهرة،          

ل في منتجات ذات جودة عالية، واستخدام سياسـات تـسعير           والتعام

عادلة، واقامة عالقات جيدة مـع اتحـادات العمـل وغيرهـا مـن              

   .)4(" الخصائص التي تعمل على زيادة القيمة للمنشأة

  :كما عرفتها محكمة التمييز االردنية بانها
ع ربح تجاري متراكم اثناء حياة المنشأة وال يتحقق اال بعملية البي          "

  .)5( "زالناج
                                                        

  .، منتدى الشھرة، االردن، عمان  االستغالل التجاري للشھرة:، ورقة  بعنوان)2/2012(د حسام الدین الصغیر،.أ 1
 .ردن، عمان ، منتدى الشھرة، االھل یمكن ان تكون الشھرة التجاریة محال للفساد؟ :ورقة  بعنوان ،)2/2012(د فیاض القضاه، .أ 2
 .المرجع نفسھ 3
  . منتدى الشھرة، االردن، عمان ،الشھرة في التشریع الضریبي :ورقة  بعنوان ،)2/2012(محمد الشوابكة ومعتصم كلیب،  4
 والقرار 1259/1994 والقرار رقم 727/1992 وقرارھا رقم 611/1981انظر في ذلك قرار محكمة التمییز االردنیة الموقرة رقم  5

 . التي تتفق على ذات عناصر التعریف والعدید من القرارات االخرى1566/1999رقم 
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وكما رأينا من التعريفات السابقة لمفهوم الشهرة فهي قائمة على مجموعة مـن العناصـر               
  :االساسية المتمثلة بما يلي 

  .الشهرة حق معنوي -1
 .الشهرة تؤدي الى زيادة القيمة الفعلية للمنشأة -2

الشهرة معيار متبدل قد يزداد وينقص بمـرور الـزمن او بتغيـر ظـروف االدارة                 -3
 .وقوالس

 
 حين  1966 لسنة   12وهي بذلك تشابه الى حد كبير ما اتى به قانون التجارة االردني رقم                  

  :  منه على عناصر المحل التجاري حيث قال38نص في المادة 

  . يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به – 1"

ـ     – 2 ة تختلـف   يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغيـر مادي

الزبائن واالسـم والـشعار وحـق       بحسب األحوال وهي خصوصاً       

اإليجار والعالمات الفارقة والبراءات واإلجازات والرسوم والنمـاذج        

  ".والعدد الصناعية واألثاث التجاري والبضائع

ون الشهرة هي من العناصر التي ال تقيم بوصفها اصوال ملموسة كمـا سـنرى               وبرغم ك     
حث في مفهوم الشهرة من الناحية المحاسبية، اال ان المشرع في قانون التجـارة              الحقا حين الب  

سرد خصائص المتجر بما يتفق الى حد كبير ومفهوم الشهرة المتعـارف عليـه فـي البيئـة                  
  .المحاسبية

  
  :وتأسيسا على ما تقدم يمكن تعريف الشهرة بما يلي 

لى زيادة   ا  يؤدي  يرتبط باحدى الحقوق المالية بحيث     حق معنوي "

 ويخضع في عملية تقيميه الى معايير اداريـة         القيمة الفعلية لهذا الحق   

  ".ومحاسبية تستند على اساس االدارة والسوق

والشهرة بمفهومها السابق تبتعد من حيث الجوهر عن حقوق الملكية الفكرية عموما بـرغم                 
رية اال ان ارتباطها بـاي      مصاحبتها لها في غالب الوقت؛ فهي ليست احدى حقوق الملكية الفك          
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العالمة التجارية العاديـة والعالمـة التجاريـة        : ومثال ذلك . من هذه الحقوق يزيد من قيمتها     
المشهورة، فاالولى والثانية عالمات تجارية لها ذات الخصائص القانونية اال ان تلك االخيـرة              

 لدى الجمهور مما حدى     ارتبطت بطريقة ادارية وتسويقية وفنية جيدة جعلتها ذات تفضيل معين         
  .)1(بها الى االرتقاء نحو الشهرة 

    
اما وقد بحثنا بشيء من البساطة مفهوم الشهرة من الناحية القانونية فالشهرة مـن الناحيـة                   

المحاسبية تعد اكثر وضوحا كونها نشات في الوسط المحاسبي ابتداء ، وهذا هو مـدار بحثنـا          
  .القادم

  

                                                        
 .د حسام الدین الصغیر ، مرجع سابق.أ 1
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   لثانيالفرع ا
  محاسبیةشھرة من الناحیة ال المفھوم

  
عمومـا، ولـذلك فـان      تعد الشهرة احدى االنتاجات الخاصة بعلم المحاسبة والتقييم المالي             

المشكلة التي واجهتنا في تعريف مفهوم الشهرة بوصـفهاء اداة مـن ادوات التقيـيم المـالي                 
  .حاسبيةللمؤسسات تكاد تغيب حين الحديث عن ذات المصطلح من الناحية الفنية الم

 مرت في مراحل االعتراف بها وتعريفها بعدة نظريات         -بوصفها محاسبية النشأة  –والشهرة     
الى ان وصل هذا المـصطلح       )1(ومدارس محاسبية رأت كل منها الشهرة من منطوقها الخاص        

من معايير المحاسـبة الدوليـة       38 رقم   معيار لنجده اخيرا في ال    الى مصاِف المعايير العالمية   
ISA  من معايير المحاسبة المالية العالمية 142والمعيار رقم .  

  
للشهرة، حيث عرفها الفقيـه المحاسـبي       وفي اطار ذلك فقد وردت عدة تعريفات محاسبية            

  :بانها " يانغ"

كل شئ يمكن أن يساهم في إعطاء ميزة لما يحوزه مشروع قائم            "

  .)2(" عما يحوزه مشروع جديد

  : حاليا على انها )3(ويعرفها جموع المحاسبين

القيمة الحالية المخصومة لألرباح المستقبلية التي تزيد عن العائد         "

  ".العادي على صافى األصول التي يمكن تحديدها
                                                        

 تاریخ المشاھدة http://www.jps-dir.org، 2009،"عبدالرحمن الحمید. د-اللغط في المعالجة المحاسبیة للشھرة "دلیل المحاسبیة،  1
17/3/2012.  

  :ثالث من المقال ما یلي وقد جاء في الجزء ال
فیما عدا االستھالك، " الشھرة" أن ال شيء في المحاسبة واجھ ویواجھ غموضًا في تحدیده أكثر من بند Most یشیر عالم المحاسبة "...

ة من وھذه الفكرة مستقا" وعاء بواقي التقییم"أو "Master of Evaluation"كونھا ) 1929( لعام Canningویعرفھا عالم االقتصاد 
 ، حیث إن قیمة المنشأة أو الوحدة المحاسبیة المدفوعة ف ي  Fisherفلسفة المدرسة التفسیریة وعاكسة للفكر االقتصادي وخاصة أفكار     

رق حالة التوازن تعادل القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، فإذا ما تم تغیر في توقع التدفقات النقدیة سواء كمیة أو خصمًا، فإن الف
سواء كان إیجابیًا أو سلبیًا یمثل وعاء التقییم، أو الشھرة اإلیجابیة أو السلبیة، وحددت الشھرة أحیانًا، وخاصة في بریطانیا، بأنھا مقاب ل      

زیادة حقوق السیطرة، فالشركة المستثمرة تدفع مبالغ زیادة عن قیم األصول العادلة العتقادھا بقدرتھا على السیطرة على القرار وبالتالي 
  .التدفقات النقدیة المستقبلیة

وإذا أخذنا الشھرة بالمعنى اللفظي أو النظري فإنھا ال تعدو عن كونھا عقًال ومنطقًا عبارة عن الفرق بین القیمة الحالی ة لل دخل المتوق ع       
 10.000ن متوسط دخل المحل والذي یزید على الدخل العادي لنموذج أعمال مماثل، ففي حالة تقبیل محل خیاطة على سبیل المثال، وكا

 ری  اال، ف إذا ك ان متوس ط المع دل الربح ي ل دخل مح الت الخیاط  ة        86450) فرض یة (ری ال س نویًا لعم ر ع شر س نوات والقیم ة الحالی ة        
ریال لقاء 12000 ریاال فمن المفترض أننا ندفع 64450) فرضیة( ریال لعمر عشر سنوات، والقیمة الحالیة المتوسطة 8000المشابھة 

ویمك ن أی ضًا م ن الناحی ة     . رة ذلك المحل، أو یمكن أن نقارن ربحیة االستثمار م ع مع دل االس تثمار الع ادي، ویمث ل الف رق ال شھرة             شھ
العملیة أن تكون الشھرة نتیجة التقییم، وتمثل الفرق بین القیمة العادلة لصافي األصول وبین القیم ة المدفوع ة، ویمك ن أن تن تج ال شھرة         

 ..".اسبیة بحتة كما في عملیات الشراء واالندماجمقابل عملیات مح
 -مقتطفات الكترونیة من الكتاب- .2006،، دار المریخ للنشر، الریاض نظریة المحاسبة ، وآخرونشرویدر 2
 -مقتطفات الكترونیة من الكتاب- .1995،فالتر وروبرت میجس، المحاسبة المالیة ، دار المریخ للنشر، الریاض 3
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الذي تطرق الى الـشهرة      ISA من معايير المحاسبة الدولية      38ويحدد جوانبها اخيرا البند        
  : انها على بفرضها من االصول غير الملموسة فتحدث عنها 

الفرق ما بين سعر الشراء المدفوع عن القيمة العادلـة لـصافي            "

األصول الملموسة وغير الملموسة للـشركة المـشتراة والتـي يـتم            

  .)1("االعتراف بها

  
وقد جاء هذا المعيار بقاعدتين اساسيتين يبنى عليهم االعتراف باالصول غيـر الملموسـة              

  :هما
تنـشأ عـن حقـوق تعاقديـة او         يرتبط باالصول التي    وهو  : القانونية  /مقياس التعاقدية  •

  :قانونية، أو
وتبني هذه القاعدة اسسها علـى قابليـة االصـل غيـر            : مقياس القدرة على االنفصال      •

  عـن المنـشأة  -الخ..سواء عن طريق البيع او التأجير او التبديل      -الملموس لالنفصال   
  .)2(ما دون ان يعني ذلك كونه قابال لالنفصال بشكل مستقل تما

  
اما وبعد ان تطرقنا الى مفهوم الشهرة من الناحية المحاسـبية فـسنبين فيمـا يلـي ابـرز       

  : بما يلي )3( والتي لخصها الفقه االجنبي المحاسبي الخصائص المميزة للشهرة

إن قيمة الشهرة ليست لها عالقة موثوقة، ويمكن التنبؤ بها بالتكـاليف التـي يمكـن أن             •
  .اتكون قد أنفقت لخلقه

  .إن العوامل غير الملموسة المختلفة التي يمكن أن تساهم في الشهرة اليمكن تقييمها •
  .إن الشهرة ترتبط بالمشروع ككل •

                                                        
 . منتدى الشھرة، االردن، عمان،عملیات تقییم الشھرة وھبوط االستثمار :، عرض بعنوان)2/2012(وس كوبرز،برایس وتر ھا 1
  : من معاییر المحاسبة الدولیة ، وفیما یلي النص االصلي 38ُنصًَ على ھذه القواعد في المعیار  2

An asset meets the identifiability criterion in the definition of an intangible asset when it:  
(a) is separable, i.e. is capable of being separated or divided from the entity and sold, 

transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a 
related contract, asset or liability; or  

(b) Arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are 
transferable or separable from the entity or from other rights and obligations.  

 

3 George R. Catlett, Norman O. Olson, Accounting for goodwill, American Institute of Certified Public 
Accountants,America,1968,P.NO xxxviii. 
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إن قيمة الشهرة يمكن أن تنقلب فجأة وبشكل كبير، وإن ذلك يحدث فعال بسبب عوامـل                 •
  .الحصر لها تؤثر في القيمة

  .حإن الشهرة لم تستغل أو تستهلك في إنتاج األربا •
إن الشهرة هي عامل من عوامل القيمة يعود مباشرة إلـى المـستثمر أو المالـك فـي                   •

  .مشروع األعمال
  

كما سـنبين   -اما عن منبع الشهرة من الناحية القانونية والتي ستصبح الحقا منبعا للضريبة             
ة في  ، فان القاعدة المحاسبية المتبع     وكيفية حساب هذه الشهرة ضريبا     -يالحقا في المطلب الثان   

المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية المالية التي سبق ذكرها تحدد قيمة الشهرة بعـد       
  . )1(حصول البيع ال قبله 

، وامـا ان  موجبة فارضة للضريبة بوصفها ربحاوالشهرة بهذا الوصف اما ان تكون شهرة     
  .ائرتكون شهرة سالبة من شأنها الحط من الضريبة بوصفها خس

؛ اي ان   ند بيعها عن القيمة الدفتريـة لهـا       شهرة الموجبة هي عندما تزيد قيمة المنشأة ع       وال
 كـون اما الشهرة السالبة فهي عندما ت .يكون سعرها عند البيع اعلى من قيمة اصولها الملموسة 

  .)2() القيمة الدفترية(قيمة المنشأة عند البيع اقل من قيمة اصولها الملموسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .برایس وتر ھاوس كوبرز، مرجع سابق 1
   ،2011،"المؤل  ف غی  ر مع  روف  –الم  شاكل المحاس  بیة المتعلق  ة بتقی  یم العالم  ات التجاری  ة الممی  زة   "ش  بكة المحاس  بین الع  رب، 2

http://www.acc4arab.com 16/3/2012 تاریخ المشاھدة. 
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   الثانيالمطلب
  الشهرة كوعاء للضريبة

  
من هذه الورقة الشهرة من حيث مفهومها القانوني والمحاسـبي          ناقشنا في المطلب األول         

. وشاهدنا غياب التشريع الناظم لما يتعلق بها وما ترتب على ذلك من غياب تعريف رسمي لها               
ر يتـأثر   قويـا غيـر مـست     بوصفها حقا معن  كما وبينا ان عناصر الشهرة من الناحية القانونية         

بظروف الزمن واالدارة والتسويق ويؤدي غالبا الى زيادة قيمة المنشأة االمر الذي يجعل مـن               
  . للشهرة قريبا حد االنطباق من التعريف المحاسبيالتعريف القانوني

  
 ،)1(مطلب سنناقش الشهرة بوصفها وعاء موجبا للضريبة في غالـب االحيـان            وفي هذا ال  

قبل الخوض في هذه المسألة ان نفرق بين عدة مصطلحات اساسية ستذكر الحقا وهـي               وعلينا  
  : على النحو التالي 

  :الضريبة  •
مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين جبرا مساهمة منهم في تغطيـة نفقاتهـا                "

العامة وتدفع من قبلهم بصفة نهائية دون ان يعود عليهم ذلـك بنفـع خـاص وذلـك                  
  .)2("  متضامنيين في الدولةباعتبارهم

 :مطرح الضريبة/وعاء •

  .)3(" هو العنصر او الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة"

 :سعر الضريبة •

  .)4(" هو النسبة التي تقتطع من مطرح الضريبة"
  
وبهذا الوصف فان الشهرة كوعاء او مطرح للضريبة حتى تعد كذلك ويترتب عليها نـسبة          

علينا ان نتعرف على النـصوص التـي        يحدده قانون ضريبة الدخل     اقتطاع مالئمة حسب ما     
  .اخضعت الشهرة ابتداء للضريبة وما يتأتى على ذلك من تحليالت الحقه

                                                        
  .9ین الشھرة الموجبة والشھرة السالبة في الصفحة راجع التفرقة ب 1
   .82، ص2010جھاد الخصاونة، المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار وائل ، عمان، .د 2

  .119، ص2011، دار اثراء، عمان،2 العلي، المالیة العامة والقانون المالي والضریبي، طعادل.د: وبذات المضمون 
  .133سابق، صمرجع  جھاد الخصاونة،.د 3

 .132مرجع سابق، ص  العلي،عادل.د: وبذات المضمون 
  .163جھاد الخصاونة، مرجع سابق، ص .د 4

 . 148 العلي، مرجع سابق، صعادل.د: وبذات المضمون 
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 -كما بينـا انفـا    – من قانون ضريبة الدخل على ذلك        3وفي هذا السياق فقد نصت المادة           
  :حيث قالت 

 شـخص او     يخضع للضريبة أي دخل يتأتى فـي المملكـة الي          -أ" 
بمـا فـي ذلـك  الـدخول         فاءيجنيه منها بغض النظر عن مكان الو      

  -:التالية
...  
  .اإلتاوات-3
...  
الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل مـن الخلـو            -6

  .والمفتاحية 
الدخل من بيع او تأجير األصول المعنوية الموجودة في المملكـة           -7
  ."ما في ذلك الشهرةب

  
المشرع يرتب اقتطاعات ضريبية على ثالثة انواع اساسية من الدخول قد يثـور             ونجد ان       

فما هو الفرق بين هـذه       .اإلتاوات ، الخلو والمفتاحية واخيرا الشهرة     الشبه فيما بينها، اال وهي      
  العناصر؟ وهل تقترب اي منها من مفهوم الشهرة؟

  
ث عن الشهرة ، اال ان مقتضى الـسياق  اق الحدي الى هذه التفرقة في سي   )1(لم يتطرق الفقه        

 االتاوة والخلو والمفتاحيه والشهرة على فرض انها عناصر         نوفق ما يندرج به النص يفرق بي      
مختلفة تحتاج الى ذكر منفصل، ولعل ذلك ينطلق من كون ارادة المشرع بيان وتوضيح هـذه                

  . هامة بالضريبةاالمور بشكل جلي ال يدع المجال امام التفسير والتأويل في مسألة
 اساسا، فال يتصور مـن   على الشهرةو والمفتاحية هي نتائج منصبة     والخل )2(اال ان االتاوة        

حيث الواقع العملي ان تنتج االتاوة ضريبة لوال تمتع محلها بالشهرة الكافية التي تـدعوا الـى                 
وجود مبلغ يدفع الـى  كما انه ال يتصور في ذات السياق       . استخدامها او تأجيرها او حتى بيعها     

او مبلغ يسلم الى مستأجر العقار حين اخالئـه تحـت مـسمى    ) خلو(مالك العقار تحت مسمى    

                                                        
 .بحسب اطالعي وبحثي 1
لخاصة بعمل ادبي او فني او علمي المبالغ المتحققة ایا كان نوعھا مقابل استعمال او حق في استعمال حقوق النشر ا: "وتعرف بانھا   2

واي براءة اختراع او عالمة تجاریة او تصمیم او نموذج او خلط ة او تركیب ة او عملی ة س ریة او مقاب ل اس تعما او الح ق ف ي اس تعمال            
ومعت صم كلی ب،   محم د ال شوابكة   ". (معدات صناعیة او تجاریة او علمیة او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعیة او التجاریة او العلمیة  

 ) .مرجع سابق
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لوال وجود خصيصة فريدة هي الشهرة ادت الى فرض مثل هـذا المبلـغ الـذي ال                 ) مفتاحية(
  .يفرض على كل العقارات

  
رجوعا على جزئية هذه الورقة     ومنعا لالطالة في هذه الجزئية التي اردت بيان الرأي بها و              

 الضريبة على الشهرة يتوجـب علينـا بيـان اآلليـة     لبحثية وبعد التعرف على مصدر فرض  ا
  . للشهرة وما يترتب على ذلك من اقتطاع الحتسابالمحددة

فهل الشهرة تحدد بشكل سنوي ويدفع عنها بدل ضريبة بشكل سنوي؟ ام انها ضريبة تدفع                   
لمشروع؟ وهل الضريبة المفروضة على الشهرة من الممكـن ان تقتطـع        مرة واحدة لقاء بيع ا    

  منها اهالكات هذه الشهرة؟
  

ان االجابة على هذا السؤال يتطلب منا الرجوع الى احد ابرز المفاهيم الضريبية، حيث ان                   
دين الضريبة ال يتحقق بذمة المكلفين فورا بل ان ذلك يتطلب حصول اجـراء معـين يعرفـه          

  .)1(لضريبة بالواقعة المنشئة للضريبة فقهاء ا
وعليه فااللتزام بدين الضريبة ال يتحقق في ذمة المكلف بالضريبة اال بحـدوث الواقعـة               "    

المنشئة للضريبة ومصدر هذا االلتزام هو قانون الضريبة وهو احد االلتزامات التـي ينـشأها               
تزام التعاقدي الذي يتوقف علـى ارادة  القانون العام بارادة المشرع ومن ثم فهو يختلف عن االل    

 اعتبر ان الدخل قد تحقق؛ اي انه اصـبح    ، وهذا ما اتجه اليه المشرع فعال حين       )2(" المتعاقدين
 حيث  أ من قانون ضريبة الدخل    /14 متن المادة    ويظهر ذلك في  . منشئا للضريبة عند استحقاقه   

  : على ما يلي نصت

انون ، يحتـسب دخـل     مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا الق        "

  ".المكلف لغايات الضريبة على أساس االستحقاق المحاسبي

اه اجابة واضحة على سؤالنا االول؛ فكما بينا في المطلب االول مـن    االمر الذي يترتب واي       
فان الشهرة هي فرق ايجابي في سـعر        . لخ من قانون ضريبة الد    3هذه الورقة وبداللة المادة     

او تحققها ال يمكن تقدريها بشكل فعلي اال بعـد القيـام            /ن آلية حسابها و   االصول، مما يعني با   
  .بعملية البيع او التأجير لالصل المادي المكتنز بهذه الشهرة

 فان التاريخ الذي تعتبر فيه وقاعة البيع متحققة وما يترتب على ذلك مـن جنـي                ،وبالتالي    
قق الضريبة ويصح عندها تدخل القانون      يعد نقطة تح  ) الشهرة(مكاسب االصول غير الملموسة     
                                                        

  .163عادل العلي، مرجع سابق، ص.د 1
 .164المرجع نفسھ ، ص 2
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الضريبي بصفته الملزمة، بحيث تستقطع الضريبة عن هذا البيع وما ادته الشهرة مـن نتـائج                
  .)1(مالية فيه وفقا للنسبة المعمول بها تشريعيا في ذالك التاريخ 

   
ا شراء منـشأة  وعليه فان الشهرة كبند محاسبي ال تقيد اال حين القيام بعملية مالية مضمونه               

بكامل اصولها والتزاماتها او جزء منها ، بحيث تكون الشهرة هي المبلغ المتبقي بعـد خـصم                
الفرق ما بين قيمة االصول وااللتزامات، ويتفق في ذلك قانون ضريبة الـدخل مـع معـايير                 

ب اذن  المحاسبة الدولية اذ ان قيمة الشهرة هي نتيجة واقعة مالية فعلية وليس نتيجة تقدير فحس              
 الفرق بين المبلغ المـدفوع وصـافي القيمـة    -حسب ما تعرفها معايير الماحسبة الدولية–انها  

وعليه فان قانون ضريبة الدخل يتفق تماما مع معاير المحاسبة الدولية فـي             . )2( العادلة للمنشأة 
 النقـاط    كما انه يتفق ايضا مع معايير المحاسبة المالية في هذا الصدد وبـنفس             .)3(هذا الشأن   

  .)4(الواردة آنفا 
  

 النتيجة المترتبة اعاله فقد قضت محكمة        هذه وقد استقر االجتهاد القضائي في االردن على          
حيث جاء في احدى قراراتهـا      التمييز الموقرة في عدد من قراراتها بما يصل الى هذه النتيجة            

  :  ما يلي )5(

ان الربح المتاتي للمكلف من بيع حصته من مال او شركة هـو             "

في االصل ربح رأسمالي ال يدخل في مـصادر الـدخل الخاضـعه             

للضريبه المنصوص عليها في المادة الخامسة مـن قـانون ضـريبة          

ذلك ) . شهره(او  ) خلو(او  ) مفتاحيه(الدخل اال اذا اشتمل الثمن على       

ر الدخل الخاضعه للضريبه بـنص  ان المفتاحيه والخلو هي من مصاد   

ج واما الشهره فهي ربح تجاري اثناء حياه المنشاه ويعتبـر           /5المادة  

   ."من المادة الخامسة ) أ(خاضعا للضريبه وفق احكام الفقرة 
                                                        

  .10، ص2001وزارة المالیة ، دلیل واجراءات مسك السجالت المحاسبیة والدافتر المحاسبیة والفواتیر، وزارة المالیة ، عمان ،  1
 .دفتریة والشھرة التي تمثل زیادة عن القیمة العادلةونفرق في ذلك ما بین الربح الذي یمثل زیادة على القیمة ال 2
  .محمد الشوابكة ومعتصم كلیب، مرجع سابق 3
  : من معاییر المحاسبة المالیة حینما عرف الشھرة بانھا 142وھذا ما تحدث عنھ المعایر رقم  4

"The fair value of goodwill is calculated as the difference in the fair value of the reporting unit less the 
fair value of each identifiable tangible and intangible asset of such unit ".  

من ) 1375(منشور على الصفحة ).ھیئة عادیة (1981/01/01 فصل بتاریخ 1981/611 رقم )حقوق( محكمة التمییز االردنیة قرار 5
 .)1982(ة من مجلة نقابة المحامین لسن) 10(العدد 
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  : بما يلي )1(وقضت في قرار اخر •

الشهرة هي احد عناصر المتجر المعنويـة المنـصوص عليهـا           "

 ، لقد استقر االجتهاد على ان قيمتها هي          من قانون التجارة   38بالمادة  

ربح تجاري متراكم اثناء حياة المنشأة ، لذلك وكونه ربحـا تجاريـا             

 / 3(فهي خاضعة لضريبة الدخل بموجب الفقرة العاشرة من المـادة           

 والتي اصبح رقمهـا  1985 لسنة 57من قانون ضريبة الدخل رقم   ) أ

 ولكن هذا النـوع     1995  لسنة 14من نفس المادة بالقانون رقم      ) 11(

من الدخل ال يتحقق وال يصبح خاضعا للضريبة اال بتـاريخ خـروج       

ملكية المنشأة من مالكها القديم وقبضه لقيمة هذه من المالك الجديد           

للمنشأة ويكون المالك القديم وليس المالك الجديـد هـو المـسؤول        

  عن هذا الدخل وبناءا على ذلك فـان احتـساب          خلاتجاه ضريبة الد  

القيمة المقدرة لشهرة الشركة المحدودة المسؤولية التي تحولـت الـى         

شركة مساهمة عامة دخال للـشركة المـساهمة العامـة وخاضـعا            

للضريبة باسمها وكخلف عام للشركة محـدودة المـسؤولية مخـالف        

   ."للقانون

  : ايضا بما يلي )2(كما وقضت  •

جاري فإذا تم   الشهرة تنشأ وتتراكم أثناء عمل الشركة وهى ربح ت        "

تقديرها بتاريخ معين لغايات تحول الشركة إلى صفة أخـرى فإنهـا            

                                                        
) 2310(منشور على الصفحة ).ھیئة عادیة (2000/05/08 فصل بتاریخ 1999/1566 رقم )حقوق( محكمة التمییز االردنیة  قرار1

 .)2002(من مجلة نقابة المحامین لسنة ) 9(من العدد 
من ) 2231(شور على الصفحة من).ھیئة عادیة (1999/02/20 فصل بتاریخ 1998/1874 رقم )حقوق( محكمة المییز االردنیة  قرار2

 .)1999(من مجلة نقابة المحامین لسنة ) 7(العدد 
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تعتبر ربحا متحققا بتاريخ إدخالها في رأسمال الشركة عنـد نخولهـا            

  ".ويتوجب محاسبتها ضريبيا عنه وليس االنتظار لحين بيع الشركة

  
انونيـة والفقـه    اما وبعد ان تحدثنا عن الشهرة كوعاء للضريبة في ضوء النـصوص الق                

والقضاء والمحاسبة، فنتطرق في نهاية بحثنا الى جزئية متعلقة بهذا الصدد تتمثل في اطفاء او               
  .استهالك الشهرة بوصفها احدى االمور التي تلحق بالضريبة على الشهرة

  
الـنقص التـدريجي الـذي يـصيب        "االطفاء في هذا الشأن على انه         /ويعرف االستهالك     

ة لواحد او اكثر من عوامل االستهالك المختلفة كاالسـتعمال ومـرور الزمـان              االصول الثابت 
  .)1( "والتقادم بحيث تفقد هذه االصول صالحياتها لالنتاج من الناحية الفعلية واالقتصادية

  
وعليه فان بند الشهرة بعد تحققه محاسبيا وخضوعة للضريبة تاليا؛ اي بعد حصول عملية                   

طفاء وذلك دون ان يكون قابال لمثل هذه العملية قبل حدوث العملية التـي              البيع فانه يخضع لال   
ادت الى اظهار الشهرة الى حيز الوجود المحاسبي او الضريبي ممثال ذلك بالبيع او االيجـار                

وهذا ما اقر بوجوده قانون ضريبة الدخل ساري المفعول في مـتن المـادة              . الخ..او االندماج   
   :ج حيث نصت على ما يلي/5

 تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما فـي ذلـك المـصاريف            "
المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجـراءات هـذا            

  -:التنزيل 
  استهالك األصول الرأسمالية واطفاء االصول المعنوية بمـا          -ح

فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتـاج الـدخل الخاضـع  للـضريبة             
  -:نقيب عن المصادر الطبيعية وفق االحكام التالية ومصاريف الت

ال يجوز للمكلف استهالك قيمة االرض واي أصول أخرى ال          -1
  .تفقد قيمتها مع مرور الزمن

يتم تنزيل تكلفة األصول التي تقل قيمتها عـن مائـة دينـار             -2
  .بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها

                                                        
 .207عادل العلي، مرجع سابق، ص.د 1



16 | www.lawjo.net –  قانوني شبكة
 األردن

 

 االصول بنسب مئويـة مـن تكلفتهـا    يحدد استهالك او اطفاء -3
االصلية بطريقة القسط الثابت علـى ان تحـدد االحكـام والنـسب             

  ."واالجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهالك يصدر لهذه الغاية

  
 النظام المحدد لنسب االطفاء، فانه يرجع الى معايير المحاسبة الدولية وذلك بداللـة    بوبغيا    

 من قانون ضريبة الدخل التي الزمت المكلف بتقديم تقدير ذاتـي مـوائم         56 والمادة   23المادة  
  .زمت المحاسب باتباع ذات المعاييرلمعايير المحاسبة الدولية كما وال

وبناء على ذلك ورجوعا الى معايير المحاسبة الدولية وتحديدا المعيـار الخـاص باطفـاء                
 انه يرتب ضرورة فحص معيار الشهرة مرة         نجد 36االصول غير الملموسة وهو المعيار رقم       

  .واحده كل سنة للوقوف على مؤشر التدني وما يترتب على ذلك من خصم في هذا االصل
 دينار رصدت كشهرة في الضريبة، فان هذا المقـدار يفحـص      100فاذا افترضنا ان مبلغ         

 الـشركة كنـسبة     مره واحدة من كل عام بحيث يتم خصم مبلغ معين من االرباح التي حققتها             
على التوالي، فـان    % 10اطفاء ترتبت على الشهرة، وعلى فرض ان نسبة االطفاء هذه كانت            

  .)1(الشهرة في حالتنا هذه ستستمر حتى عشرة اعوام 
  

اطفاء الشهرة حيـث    / بمبدأ استهالك  )2(وقد اقرت محكمة التمييز الموقره في احد احكامها             
  :قضت بما يلي 

ربح تجاري للمشروع التجاري متجرا كـان او        بدل الشهرة هو    "

ويقاس . شركة النه يمثل احد عناصر المشروع التجاري غير المادية          

بدل الشهرة على حق االمتياز او استغالل عالمة تجارية او تـصميم            

او براءة اختراع من حيث توزيع او استهالك الـشهرة علـى عـدة              

جاري صاحب الشهرة ،    سنوات ، وعلى بداية تاريخ قيام المشروع الت       

ك بدل الشهرة يبدأ من تـاريخ نـشوء الشخـصية           هالوعليه فان است  

                                                        
 .المثال اعاله ھو مثال توضیحي یختلف عن الواقع المحاسبي المطبق 1
من شور عل ى ال صفحة    ). ادیةھیئة ع (1995/02/28 فصل بتاریخ 1994/1259 رقم  محكمة التمییز االردنیة بصفتھا الحقوقیة   قرار 2
 )1996(من مجلة نقابة المحامین لسنة ) 1(من العدد ) 2619(
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االعتبارية للشركة المالكة ويمتد الى خمـس سـنوات تلـي تـاريخ             

  ".تسجيلها

وبذلك يتضح ومن خالل ما تقدم ان المعيار القانوني ذو النشأة المحاسبية لم يخالف اصـله                 
 مطيعا يتفق في نصوصه القائمـة مـع طريقـه حـسابه             بل سعى في اطار ذلك ليكون نجال      
  .ومدلولتها وخيرا فعل المشرع بذلك
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   :ةالخاتم ●
  

ناقشت في هذه الورقة البحثية مفهوم الشهرة من الناحيتين القانونية والمحاسـبية ووصـلنا       
يعـت  بخالصة االمر الى كونها اداة تؤدي الى تحقق فرق ما بين القيمة العادلة والقيمة التي ب               

تصيبها بشـساعة محتواهـا   فيها ومن ثم درجنا بشكل متسلسل لفكرة الوعاء الضريبي وما قد            
  .من االيرادات المتأتية على الشهرة الموجبة

  

وقدمت الحقا مدى اتفاق المشرع الضريبية مع كل من معايير المحاسبة الماليـة العالميـة         
 مرتبتين على التوالي، لنجد فـي       38 و 142ومعايير المحاسبة الدولية وذلك من خالل البندين        

خالصة االمر ان المشرع قد سايير هذه المعايير حد التطابق بل وجعل من معايير المحاسـبة                
  . الدولية التزاما يفرضه على المكلف والمحاسب في عملهما

ومن ثم تطرقت الى الوقت الذي تحسب به قيمة الشهرة وهو ذات الوقت الذي تصبح بـه                 
اطفاء الشهرة بوصفها   /ومن ثم تطرقت اخيرا الى مبدأ استهالك      . مطرحا للضريبة هذه الشهرة   

  .احد الخصومات التي يجوز للمكلف انزالها من ضريبته

  

فان الحديث عن الشهرة كمعيار ضريبي مستجد وحديث يتطلب بحوثـا مطولـة              ،وأخيرا
ي هذا المجال وفـي ظـل      وفي غياب الفقه القانوني الباحث ف      تخلط ما بين القانون والمحاسبة،    

 على المـضي  مل ان اكون قد قدمت بذرة تعين من يتبعني في هذا المجال   آ الورقة البحثية    هذه
  .قدما به
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   :قائمة المصادر والمراجع ●
  

  :المراجع والكتب الفقهية : أوال 

جهاد الخصاونة، المالية العامة والتشريع الـضريبي، دار وائـل ، عمـان،     .د -
2010  

، دار اثـراء،    2علي، المالية العامة والقانون المالي والـضريبي، ط       عادل ال .د -
  2011عمان،

وزارة المالية ، دليل واجراءات مسك السجالت المحاسبية والدافتر المحاسبية           -
  2001والفواتير، وزارة المالية ، عمان ، 

  . 2006شرويدر وآخرون، نظرية المحاسبة ، دار المريخ للنشر، الرياض، -

ــر - ــالتر وروب ــشر،  ف ــريخ للن ــة ، دار الم ــبة المالي ــيجس، المحاس ت م
 . 1995الرياض،

  . من معايير المحاسبة الدولية36،38المعيار رقم  -

  . من معايير المحاسبة المالية الدولية142المعيار رقم  -
- George R. Catlett, Norman O. Olson, Accounting for goodwill, 

American Institute of Certified Public Accountants,America,1968 

 

   :لندوات والمؤتمراتا: ثانيا 

االسـتغالل التجـاري    : ، ورقة  بعنـوان    )2/2012(د حسام الدين الصغير،   .أ -
  .للشهرة، منتدى الشهرة، االردن، عمان 

هل يمكن ان تكـون الـشهرة       : ، ورقة  بعنوان   )2/2012(د فياض القضاه،    .أ -
  ، االردن، عمان التجارية محال للفساد؟، منتدى الشهرة

الـشهرة فـي    : ، ورقة  بعنـوان    )2/2012(محمد الشوابكة ومعتصم كليب،      -
  التشريع الضريبي، منتدى الشهرة، االردن، عمان 

عمليات تقييم الـشهرة  : ، عرض بعنوان)2/2012(برايس وتر هاوس كوبرز،    -
  .وهبوط االستثمار، منتدى الشهرة، االردن، عمان
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  :التشريعات  : ثالثا

 .2009 لسنة 28  ضريبة الدخل االردني رقم قانون -

 .1966 لسنة 12قانون التجارة االردني رقم  -

  

  : القضائية االجتهادات:  رابعا

 فـصل بتـاريخ   1994/1259رقـم   ) حقـوق (قرار محكمة التمييز االردنية      -
) 1(من العـدد    ) 2619(منشور على الصفحة    ). هيئة عادية  (1995/02/28

  )1996(لسنة من مجلة نقابة المحامين 

 فـصل بتـاريخ     1998/1874رقـم   ) حقـوق (قرار محكمة المييز االردنية      -
من ) 7(من العدد   ) 2231(منشور على الصفحة    ).هيئة عادية  (1999/02/20

من مجلة نقابـة المحـامين      ) 9(من العدد   ).1999(مجلة نقابة المحامين لسنة     
  ).2002(لسنة 

 فـصل بتـاريخ   1999/1566رقـم   ) حقـوق (قرار محكمة التمييز االردنية      -
  ) 2310(منشور على الصفحة ).هيئة عادية (2000/05/08

 فـصل بتـاريخ     1981/611رقـم   ) حقـوق (قرار محكمة التمييز االردنية      -
) 10(من العـدد    ) 1375(منشور على الصفحة    ).هيئة عادية  (1981/01/01

 ).1982(من مجلة نقابة المحامين لسنة 

  

   :المواقع االلكترونية: خامسا 
- http://www.jps-dir.org 
- http://www.acc4arab.com 


