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 االجندة
 

 

 هدؾ البحث•

 أهمٌة البحث•

 جمعٌة المحاسبٌن القانونٌٌن االردنٌٌن الرقابٌة و التكامل فً التدقٌق من حٌث العالقة بٌن الجهات•
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 هدف البحث
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 جمعٌة و الرقابٌة الجهات بٌن العالقة حٌث من التدقٌق فً "التكامل" مبدأ معرفة

 جمعٌة و الرقابٌة الجهات بٌن التكامل وعرض .االردنٌٌن القانونٌٌن المحاسبٌن

 اقتصاد تطوٌر على وٌعمل اٌجابا   ٌنعكس والذي االردنٌٌن القانونٌٌن المحاسبٌن

   .خاص بشكل واالردن عام بشكل البالد فً وشفاؾ قوي
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 أهمية البحث
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 الجهات بٌن العالقة حٌث من التدقٌق فً التكامل مبدأ أهمٌة على التأكٌد 

 األردنٌة البٌئة فً االردنٌٌن القانونٌٌن المحاسبٌن جمعٌة و الرقابٌة

 المعلومات وشفافٌة جودة وتحقٌق الرقابة آلٌات تعزٌز فً منها واإلستفادة

 الصناعة كوزارة وؼٌرها المالً السوق فً الرقابٌة الجهات ستفٌد التً

 المالٌة األوراق سوق حركة على اٌجابا   سٌنعكس بدوره وذلك والتجارة

 البالد الى االجنبٌة االسثمارات واستقطاب باالردن االستثمارٌة والبٌئة
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 الرقابٌة التكامل فً التدقٌق من حٌث العالقة بٌن الجهات
 وجمعٌة المحاسبٌن القانونٌٌن االردنٌٌن
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 معاٌٌر إعتماد فً ساهمت وقواعد أسس على تنطوي األردن فً األعمال بٌئة ان

 وسوق السلٌم، المصرفً والنظام التشرٌعٌة البٌئة فتوفر فعالة، مؤسسٌة رقابٌة

 العداد الدولٌة المعاٌٌر وتبنً والشفافٌة، االفصاح ومعاٌٌر المنظم المال رأس

 التخاصٌة، عملٌات وشفافٌة وإنفتاح للتدقٌق، الدولٌة والمعاٌٌر المالٌة التقارٌر

 وتوفر السوق فً المنافسة وإتاحه األقلٌة، وحقوق الملكٌة لحقوق الحماٌة وتوفر

 رجال من كاؾ وعدد ٌتطور قضائً ونظام وفعالة، منظمة أعمال رجال بٌئة

 ساهمت أمور كلها األموال، ؼسل على حكومٌة ورقابة والمحامٌن، القانون

ا أكثر بٌئة وجعلته األردن فً التكامل قواعد إرساء فً بفاعلٌة  .لإلستثمار جذب 

 مع المستمر والتنسٌق االردن فً الرقابٌة الهٌئات بعض عرض ٌتم وسوؾ

 االردنٌٌن القانوٌٌن المحاسبٌن جمعٌة
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   االردنيين القانونيين المحاسبين جمعية

 

 (73)  قانون بموجب  واداري مالً استقالل ذات اعتبارٌة كشخصٌة الجمعٌة انشئت

 االلتزام ضمان ،بها واالرتقاء المهنة مزاولة تنظٌم بهدؾ صدر الذي ،2003 لسنة

 االقتصاد حماٌة فً ٌساهم بما المعتمدة الحسابات تدقٌق ومعاٌٌر المحاسبة بمعاٌٌر

 االلتزام تاكٌد ،القانونٌٌن للمحاسبٌن والمهنً العلمً بالمستوى االرتقاء،الوطنً

 واستقاللٌته وحٌدته القانونً المحاسب دور نعزٌز و وادابها المهنة سلوك بقواعد
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 دائرة مراقبة الشركات

 

 والتجارة الصناعة وزٌر إلى وتتبع وإدارٌا ، مالٌا   مستقلة وطنٌة مؤسسه هً

 نظام لها صدر ،2002 لسنة (40) رقم المعدل الشركات قانون أحكام بموجب

 المطبقة العناصر كفاءة لتعزٌز 2003 لسنة (44) رقم بها الخاص اإلداري التنظٌم

 قانون الدائرة عمل وٌحكم والشفافٌة، االستقاللٌة لضمان والبرامج الرؤى وخلق له،

 الرئٌسة المهام الدائرة تتولى حٌث وتعدٌالته 1997 لسنة (22) رقم الشركات

 :التالٌة
 .مختلؾ أنواع الشركات داخل المملكة األردنٌة الهاشمٌةتسجٌل •

 .الرقابة القانونٌة والمالٌة على الشركات•

إجراء كافة التعدٌالت والتؽٌٌرات التً تتم على الشركات، من حٌث نقل الملكٌة ورفع •

 .وتخفٌض رؤوس أموالها، وكافة التعدٌالت القانونٌة التً تتم على عقد ونظام الشركة

 .تصفٌة وشطب الشركات•

 اجتماعات الهٌئات العامة لشركات المساهمة العامةحضور كافة •
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 دائرة دور لتفعٌل عالقة ذوي شركاء مع خارجٌة عالقات بناء مبدأ من انطالقا

 وحٌث أعمالها على الرقابة فً والتجارة الصناعة وزارة فً الشركات مراقبة

 مع المستمر والتنسٌق بالتعاون معنٌة االردنٌٌن القانوٌٌن المحاسبٌن جمعٌة أن

 التدقٌق ومعاٌٌر الدولٌة المحاسبة ومعاٌٌر المعنٌة القوانٌن تطبٌق فً الدائرة

 مراقبة دائرة بٌن تفاهم مذكرة ابرام تم فقد ، المهنً السلوك ومعاٌٌر الدولٌة

 :ٌلً فٌما 2006 عام فً القانوٌٌن المحاسبٌن وجمعٌة الشركات

 

 تحقٌق سبٌل فً االخر الطرؾ لدى المتوفرة بالخبرات طرؾ كل استعانة1.

 منهما كل واهداؾ العامة المصلحة

 باتباع المتعلقة والتعلٌمات االنظمة الصدار الطرفٌن بٌن والتنسٌق التعاون2.

 المالٌة والسٌاسات للتدقٌق الدولٌة والمعاٌٌر الدولٌة المحاسبة المعاٌٌر

 العامة المساهمة للشركات
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 الدورات عقد خالل من الطرفٌن بٌن والمالٌة والقانونٌة الفنٌة الخبرات تبادل .3

 العمل وورشات التدرٌبٌة

 و المجازٌن المدققٌن باسماء الشركات مراقبة دائرة بتزوٌد الجمعٌة تقوم ان.4

 الؽاء او تجدٌد من علٌهم ٌطرأ ما وبكل دوري بشكل للمهنة المزاولٌن

 او تقارٌر واي الدورٌة والمجالت السنوٌة والتقارٌر الثقافٌة النشرات تبادل .5

 الطرفٌن بٌن المعرفة تعزز اراء

 القانونٌة المحاسبة بمهنة الهامة االمور فً الجمعٌة باستشارة الدائرة تقوم .6

 واالفراد بالشركات والمتعلقة

 

 خاص باب بادراج والتجارة الصناعة وزارة فً الشركات مراقبة دائرة قامت

 الحسابات مدققو حول الشركات بقانون
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 البنك المركزي االردني

 

 وصدر .الخمسٌنات اواخر فً االردنً المركزي البنك النشاء باالعداد االردن بدأ

 البنك مباشرة اجراءات واستكملت .1959 عام االردنً المركزي البنك قانون

 النقد مجلس لٌخلؾ ،1964 عام االول تشرٌن شهر من االول الٌوم فً العماله

 مال رأس كامل االردنٌة الحكومة وتملك ،1950 عام اسس قد كان الذي االردنً

 ملٌون عشر ثمانٌة الى ملٌون من مراحل، على زٌادته تم والذي المركزي البنك

 احكام وفق ٌتمتع المركزي البنك فان لرأسماله الحكومة ملكٌة ورؼم اردنً، دٌنار

 مستقلة اعتبارٌة بشخصٌة قانونه
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 لضمان القانونٌٌن المحاسبٌن وجمعٌة المركزي البنك بٌن التعاون بهدؾ

 البنك بٌن تفاهم مذكرة ابرام ،تم الصرافة لشركات مالٌة وقوائم بٌانات اصدار

 :ٌلً فٌما 2010 عام فً القانوٌٌن المحاسبٌن وجمعٌة المركزي

 

 القانوٌٌن المحاسبٌن باسماء بقائمة المركزي البنك بتزوٌد الجمعٌة تقوم1.

 التدقٌق تقارٌر واصدار التدقٌق العمال المزاولٌن

 الجمعٌة بتزوٌد ضرورة لذلك كان كلما او سنوٌا المركزي البنك ٌقوم2.

 الصرافة شركات لدى المعتمدٌن القانونٌٌن المحاسبٌن باسماء بقائمة

 لمالٌة بٌانتها على التدقٌق مهام لتولً المرخصة

 قبل من مرتكبة مخالفات باٌة الجمعٌة بتزوٌد المركزي البنك ٌقوم3.

 الصرافة لشركات القانوٌٌن المحاسبٌن

 واالبالغ المحاسبة بمعاٌٌر متعلقة اصدارات او نشرات اٌة الطرفان ٌتبادل4.

 وتطبٌقتها الدولٌة التدقٌق ومعاٌٌر الدولٌة المالً
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 البٌانات صٌاؼة او اعداد عند المركزي البنك مع الجمعٌة تتعاون5.

 الصرافة لشركات المحاسبٌة والمعالجة الموحدة المالٌة والقوائم المالٌة

 المرخصة

 القانوٌٌن للمحاسبٌن تدرٌب خطط وتنفٌذ اعداد فً الطرفان ٌتعاون6.

 الصرافة لشركات

 والبرامج والندوات للمؤتمرات االخر الطرؾ طرؾ كل ٌدعو7.

 المذكرة ببنود صلة ذات تكون والتً ٌنظمها التً التدرٌبٌة
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 االردني المحاسبة ديوان

 

 (28) رقم المحاسبة دٌوان قانون بموجب ،1952 عام المحاسبة دٌوان اسس 

 على تنص والتً األردنً الدستور من 119 المادة ألحكام استنادا   1952  لسنة

 وطرق ونفقاتها الدولة إٌراد لمراقبة المحاسبة دٌوان بقانون ٌشكل " أنه

 من والتأكد العام المال على الرقابة فً الفاعل دوره ٌواصل وهو ،"صرفها

 أفضل ٌنتهج الٌوم هو وها .بها المعمول واألنظمة القوانٌن حسب إنفاقه سالمة

 تطبٌق خالل من به، واالرتقاء الهام الحٌوي الدور هذا تطور تدعم التً السبل

 بٌئة وطبٌعة تطبٌقها ٌتوائم التً الدولٌة والمحاسبة التدقٌق معاٌٌر أفضل

 الممارسات أفضل وتطبٌق الهاشمٌة، األردنٌة المملكة فً والرقابة المحاسبة

 المحاسبة دٌوان ؼدا حتى العالم، مستوى على المتبعة والمحاسبٌة الرقابٌة

 المحلً، المستوى على العلٌا الرقابة ألجهزة وموئال   به ٌحتذى أنموذجا  

 كافة فً المتمٌزة والمحاسبٌة الرقابٌة خبراته من لالستفادة والدولً واإلقلٌمً،

   النواحً
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 المهنة مزاولة المتحانات الترخٌص لجنة ٌراس المحاسبة دٌوان رئٌس ان

 االردنٌٌن القانونٌٌن المحاسبٌن لجمعٌة

 

 المحاسبٌن لجمعٌة العلٌا الهٌئة اعضاء احد المحاسبة دٌوان رئٌس ان

  االردنٌٌن القانونٌٌن
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 المالية االوراق هيئة

 

 القرن فً الثالثٌنٌات بداٌة منذ األردن فً العامة المساهمة الشركات إنشاء بدأ 

 العربً البنك هً الفترة تلك فً كبرى شركات ثالث تأسٌس تم حٌث العشرٌن

 فً ٌكتتب األردنً الجمهور اخذ وقد . الكهرباء وشركة والسجائر التبػ وشركة

 الشركات تأسٌس توالى كما ، التارٌخ ذلك منذ بها والتعامل الشركات هذه أسهم

 القرض السناد وبالنسبة . 1978 عام شركة (66) إلى لٌصل العامة المساهمة

 .الستٌنٌات أوائل فً قرض إسناد أول إصدار تم فقد
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 والشروط المعاٌٌرب تتعلق تعلٌمات بوضع المالٌة االوراق هٌئة قامت لقد

 الجهات حسابات لتدقٌق المؤهلٌن الحسابات مدققً فً توافرها الواجب

 لسنة السجل فً وقٌدهم واشرافها المالٌة األوراق هٌئة لرقابة الخاضعة

 .2015/1/1 من اعتبارا   بها وٌعمل "2014

. 
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   والمبيعات الدخـل ضريبة دائـرة

 

 إدارٌا   اندمـاجا   واحـدة دائـرة فً والمبٌعات الدخـل ضرٌبة دائـرة اندمجت

 تارٌخٌا   .والمبٌعات الدخل ضرٌبة دائرة اسم تحت 16/8/2004 من اعـتبارا  

 فقد المبٌعات ضرٌبة أما 1951 عام فً تأسست قد الدخل ضرٌبة دائرة كانت

 الحالً الشكل إلى وانتهت 1926 عام مكوس كضرٌبة ضٌق نطاق على بدأت

 ٌكون ما أشبه وهو 1/1/2001 فً نافذة أصبحت التً المبٌعات ضرٌبة من

 مراحل فً التشرٌع مر حٌث ، عالمٌا   المطبقة المضافة القٌمة ضرٌبة بنظام

 فً القانون على تعدٌل آخر وكان الحالً الشكل إلى ٌصل أن قبل كثٌرة تطور

 لقانون المعدل 2009 لسنة (29) رقم المؤقت القانون بموجب 2009 سنة

 احدهما ، منفصلٌن بقانونٌن حالٌا تعمل والدائرة المبٌعات، على العامة الضرٌبة

 .المبٌعات ضرٌبة ٌخص واآلخر الدخل ضرٌبة ٌخص
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 السجالت بتنظٌم المكلؾ ٌلتزم باالردن، المطبق الدخل ضرٌبة قانون وبموجب

 تكون ان شرٌطة علٌه المستحقه الضرٌبة مقدار لتحدٌد االزمة والمستندات

  قانونً محاسب من علٌها ومصادق ومدققه الدولٌة المحاسبة معاٌٌر وفق معدة

. 

. 
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 شكرًا لحسن االستماع


