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جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني

جمل�س الإدارة

ـــــامت الــقــوا�ــســمــي ــسح ــ� ــي ـــ ـــ ـــ ــرئ ال

ــــاوي ــــت الرئي�سعـــــمـــــران ال نائب 

اأمـــــني الــ�ــســــــــرابـــراهـــيـــم اخلــطــيــب

ــــــو حــلــتــم ال�سندوقعــــمــــاد اب اأمني 

ـــوابــــراهــــيــــم حـــمـــوده ــــ ــــ ــــ ــــ ـــس ـــ� ع

ـــوخـــــــالـــــــد فـــــرعـــــني ــــ ــــ ــــ ــــ ـــس ـــ� ع

ـــوعــــــلــــــي �ـــــســـــمـــــاره ــــ ــــ ــــ ــــ ـــس ـــ� ع

ـــه ـــس ـــراد� ـــو�ـــســـتـــيـــف ك ــــ ــــ ــــ ــــ ـــس ـــ� ع

ـــونــــ�ــــســــال الـــ�ـــســـو�ـــس ــــ ــــ ــــ ــــ ـــس ـــ� ع

مدقق احل�شابات : الزميل  عارف احل�شن

امل�شت�شار القانوين : ال�شتاذ املحامي فرا�س حداد 
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كلمة الرئي�س 

الزميالت والزمالء املحرتمني 
با�شمي ونيابه عن زمالئي اع�شاء جمل�س ادارة جمعية املحا�شبني القانونيني الردنيني  ارحب بكم 
جميعًا يف الجتماع ال�شنوي للهيئه العامه جلمعية املحا�شبني القانونيني الردنيني، وي�شرين ان اتقدم 
اللجان  ون�شاطات  ع�شر  الثالث  املجل�س  واجنازات  ن�شاطات  يت�شمن  والذي  ال�شنوي  بالتقرير  اليكم 

املختلفة  خالل ال�شنه املالية 2014 / 2015 
لقد �شهد هذا العام اإجراء انتخاب جمل�س ادارة اجلمعية الثالث ع�شر فابتداأنا ومنذ اللحظة الولى 
العلمي  بامل�شتوى  والرتقاء  اجلمعيه  يف  العمل  لتطوير  برامج  بتنفيذ  املتعاقبه  املجال�س  خطى  وعلى 
الفا�شل  تعلمون زمالوؤنا  وكما  تدريب متخ�ش�شة،   برامج  الزمالء من خالل  و  للزميالت  واملهني 
ان العمل يف اجلمعية يتطلب تظافر كافه اجلهود من اجل حتقيق اهداف اجلمعية املتمثلة يف رعاية 
املكانه  العزيز الردن واملحافظه على  بلدنا  املهني يف  م�شالح الع�شاء، وان تكون اجلمعية املرجع 
املرموقه التي و�شلت اليها خالل ال�شنوات ال�شابقة،  ولذلك فقد قام جمل�س الدارة بت�شكيل اللجان 
اخلا�شه بعمل اجلمعية والتي ت�شاعد جمل�س الدارة على اجناز العمل  بكفاءه ومهنيه عاليه وقد مت 
الطلب من كل جلنه اأن ت�شع خطة عمل لها،  وحر�س املجل�س على ان تكون رئا�شة كل جلنه من غري 
اع�شاء جمل�س الدارة مع وجود ع�شو من املجل�س كمن�شق لعمل اللجنه، واننا با�شمكم نتقدم بال�شكر 
لكل ع�شو من اع�شاء هذه اللجان على ما يبذلونه من جهد ووقت  حيث كان لعمل هذه اللجان الثر 
الفاعل يف حتقيق اهداف اجلمعية، وجتدون يف هذا التقرير ملخ�س لالعمال واملهام التي قامت بها 

اللجان.
الزميالت والزمالء الفا�شل 

العمل يف اجلمعية بكفاءه ومهنيه عاليه حتقق  لقد  مت توزيع املهام يف املجل�س بحيث يتم اجناز 
اهداف اجلمعية يف خدمه الزمالء واحلفاظ على �شرف املهنه، وحر�شًا من املجل�س على قيام  كل 
ع�شو من اع�شاء املجل�س بدور فاعل يف اجلمعية فقد مت تكليف كل ع�شو من الع�شاء بو�شع خطة 

عمل للمهام التي �شوف يقوم بتنفيذها خالل عمر املجل�س وتقدمي هذه اخلطه للمجل�س لعتمادها.
قام اع�شاء املجل�س بالتعاون مع ادارة اجلمعية  خالل هذه ال�شنه بحو�شبة )اأمتتة( كافة ان�شطة 
التدقيق  والتدريب ومكاتب  الع�شويه و�شجالت الع�شاء  النظام املايل ونظام  ت�شمل  والتي  اجلمعية 
و�شجالت املتدربني واجلهات امللزمه بتعيني حما�شب قانوين لتدقيق ح�شاباتها،  حيث مت تكليف ادارة 

اجلمعية وجلنه الع�شويه مبراجعة كافة ملفات الزمالء واملتدربني وحتديثها على برنامج الع�شويه.
الزميالت والزمالء الفا�شل ،

لقد ت�شدت جمعيتكم  خالل العام املا�شي ملحاولة بع�س اجلهات النتقا�س من دور اجلمعية حيث 
حاولت هذه اجلهات ان�شاء نقابه ت�شم املدققني واملحا�شبني، وكما تعلمون ان اعمال مدقق احل�شابات 
تختلف اختالفًا كبريا عن اعمال املحا�شبني يف ال�شركات من حيث ال�شتقالليه واحلياد وامل�شوؤوليه 
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املهنيه ، وقد قام املجل�س بتو�شيح وجهة نظر اجلمعية من خالل بيانات �شحفيه وعقد لقاءات مع 
اجلهات امل�شوؤولة حيث او�شحنا  ان جمعية املحا�شبني القانونيني الردنيني ل متانع يف ان�شاء نقابه 
م�شتقله للمحا�شبني الأردنيني ولي�س ان�شاء نقابه م�شرتكة للمحا�شبني واملدققني وهذا ما اأكدت عليه 
الهيئة العليا بقراراتها، وقد مل�شنا خالل اجتماعاتنا مع اجلهات امل�شوؤولة ان هناك �شوء فهم ب�شبب 
ان ا�شم اجلمعية هو جمعية املحا�شبني القانونيني وكان ال�شوؤال ملاذا يكون للمحا�شبني نقابتني ، ولذلك 
فقد تقدمنا مب�شروع قانون لنقابه مدققي احل�شابات القانونيني الردنيني بحيث يتم ا�شتخدام ا�شم 

مدقق احل�شابات بدل املحا�شب القانوين منعًا لاللتبا�س وتاكيدًا على ا�شتقالليه مهنه التدقيق.
الزميالت والزمالء الفا�شل 

لقد فقدت اجلمعية خالل العام املا�شي زمالء لنا كانو بيننا يف الجتماع املا�شي فقد انتقلوا الى 
رحمة اهلل تعالى واننا اذ نرتحم عليهم فاننا ن�شتذكر م�شريتهم املهنية و�شريتهم العطره وندعوا  اهلل 

�شبحانه وتعالى لهم بالرحمة ولذويهم بال�شرب وال�شلوان .
الزميالت والزمالء الفا�شل ، 

حفاظًا على موجودات �شندوق التعاون وا�شتمراريته يف خدمة الع�شاء يف احلا�شر وامل�شتقبل فقد 
قرر جمل�س الدارة ال�شابق اجراء درا�شة اكتواريه حتدد التزامات �شندوق التعاون يف املدى املتو�شط 
والطويل، وقدم اخلبري الكتواري نتائج وتو�شيات الدرا�شه ومت مناق�شة هذه النتائج والتو�شيات يف 
جمل�س الدارة  حيث كان من نتائج هذه الدرا�شة ان �شندوق التعاون �شوف يعاين من عجز مايل كبري 
تنا�شب  العجز  يعود لعدم  ال�شناريوهات مبقدار )3،550،446( دينار وان �شبب هذا  ح�شب اف�شل 
ن�شع   واننا  لورثتهم  او  لالع�شاء  املدفوعة  التعوي�شات  قيمة  مع  الع�شاء  يدفعها  التي  ال�شرتاكات 

نتائج وتو�شيات هذه الدرا�شة بني ايدكم  لتخاذ القرار املنا�شب يف اجتماع هيئة عامة غري عادي. 
تقوم  التي  اللجان  واأع�شاء  واملوظفني  لدارة اجلمعية  بال�شكر  نتقدم  ان  ال  ي�شعنا  ل  ويف اخلتام 
على اداء عملها بكل كفاءه واقتدار يف تقدمي جميع اخلدمات التي تليق بالزمالء الع�شاء وب�شمعه 
جمعيتنا، كما يتقدم اليكم جمل�س الدارة بال�شكر على  ح�شوركم لهذا الجتماع  ودعمكم امل�شتمر 
مل�شرية اجلمعية مبا ي�شمن لها بعد عون اهلل �شبحانه وتعالى ال�شتمرار يف م�شريتها املهنية اآملني ان 
نكون قد وفقنا باداء واجبنا يف تعزيز امل�شرية املباركة، فان جنحنا يف عملنا فذلك بتوفيق من اهلل 

�شبحانه وتعالى وان ق�شرنا فمن انف�شنا.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

رئي�س جمل�س الدارة 
حامت القوا�سمي 
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ر�سـالـتـنا و روؤيـتـنا

روؤيتنا:

اللتزام  و�شمان  القانونية  املحا�شبة  تنظيم مزاولة مهنة  للجمعية يف  ال�شرتاتيجية  الروؤيا  تتمثل 
مبعايري املحا�شبة ومعايري التدقيق ومعايري ال�شلوك املهني املعتمدة مبا ي�شاهم يف حماية القت�شاد 
مكانة  وتعزيز  الردنيني  القانونيني  للمحا�شبني  واملهني  العلمي  بامل�شتوى  والرتقاء  الردين  الوطني 

الردن عربيا واقليميا ودوليا يف هذا املجال.

ر�سالتنا:

الردين  القانوين  املحا�شب  دور  وتعزيز  وادابها  القانونية  املحا�شبة  بقواعد  اللتزام  تاكيد  هي 
وحياديته وا�شتقالليته ورعاية م�شالح الع�شاء و احلفاظ على تقاليد املهنة و�شرفها وت�شجيع البحث 
العلمي واملهني يف جمالت املهنة املختلفة وامل�شاهمة يف تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة 
ال�شركات  الرقابة على  التدريب والتعليم امل�شتمر ولزيادة كفاءة وفاعلية  الب�شرية من خالل  املوارد 
والعلمية  والثقافية  القت�شادية  الفعاليات  مع  والتفاعل  للتدقيق  م�شافه  قيمه  وتقدمي  الردن��ي��ة 

وال�شرتاك يف تقدمي امل�شورة للت�شريعات وللجهات احلكومية وللقطاع اخلا�س.
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الزميل املحا�سب القانوين 

املو�سوع : اجتماع الهيئة العامه ال�سنوي جلمعية املحا�سبني القانونيني الردنيني

حتية طيبة وبعد ،،،

ا�شتنادًا لحكام املاده ) 12 ( من قانون تنظيم مهنة املحا�شبة القانونيه رقم 73 ل�شنه 2003  واملاده 
) 7/ اأ( من النظام الداخلي رقم ) 122( ل�شنه 2004 قرر جمل�س الدارة  دعوة الهيئة العامه لعقد 
الثالثه من م�شاء يوم ال�شبت املوافق 14 ت�شرين الثاين  ال�شاعة  اجتماعها  ال�شنوي العادي يف متام 

2015 يف قاعة غرفة جتارة عمان – امل�شرح الرئي�شي، وذلك لبحث جدول العمال التايل :

مناق�شة التقرير ال�شنوي ملجل�س الدارة.

الت�شديق على البيانات املالية اخلتامية لل�شنة املنتهية بتاريخ 2015/6/30.. 1

مناق�شة املوازنة التقديرية للجمعية لل�شنة املنتهية بتاريخ 2016/6/30.. 2

اختيار حما�شب قانوين لتدقيق ح�شابات اجلمعية لل�شنة 2016-2015.. 3

اأية اأمور اأخرى وفق متطلبات القانون.. 4

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام،،،

رئي�س جمل�س الداره 

حامت القوا�سمي 
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جمعية املحا�سبني القانونيني الردنيني

تقرير جمل�س الدارة الثالث ع�سر عن اعماله 

خال العام الول من دورة 2017-2014

الهداف والغايات - 1-1

تتحدد الهداف والغايات الني يعتمدها جمل�س الدارة يف اداء عملة على قانون تنظيم مهنه املحا�شبة 
القانونيه والنظمه والتعليمات ال�شادرة مبوجبة، كما يقوم جمل�س الدارة بتفيذ  قرارات و تو�شيات 

الهيئه العامه، وقد حدد قانون تنظيم مهنه املحا�شبة القانونيه اهداف اجلمعية مبا يلي :

اأ - رعاية م�شالح الع�شاء واحلفاظ على تقاليد و�شرف املهنه 

ب - ت�شجيع البحث العلمي واملهني يف جمالت املهنه املختلفة 

ج - امل�شاهمه يف تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملني يف املهنه 

د - التعاون والتن�شيق مع اجلمعيات والهيئات املهنيه والعلميه املحلية والعربية والدوليه 

�ساحيات جمل�س الدارة - 1-2

 ادارة �شوؤون اجلمعية الداريه واملاليه .أ. 

تر�شيخ قواعد ال�شلوك املهني ب. 

التن�شيب للهيئة العليا باعتماد معايري املحا�شبة ومعايري تدقيق احل�شابات.ه. 

النظمه و.  م�شروعات  واق��رتاح  الت�شريعات  م�شروعات  اع��داد  يف  العليا  الهيئة  مع  التعاون 

املتعلقه باملهنه .

التن�شب للهيئة العليا بالغاء اجازة املزاوله. ز. 

دعوة الهيئة العامه لالجتماع وتنفيذ قراراتها ح. 

ت�شكيل اللجان الالزمه مل�شاعدة على قيامه مبهامه مبا يف ذلك جلنه التفتي�س على مكاتب 	. 

املحا�شبني القانونيني املزاولني .

مبوجب ي.  وذلك  عوائدها  وحت�شيل  وال�شكان  ال�شحي  والتامني  والتعاون  التقاعد  �شوؤون 

تعليمات ي�شعها املجل�س وتوافق عليها الهيئة العامه وت�شادق عليها الهيئة العليا على ان 
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التعليمات حق املجل�س يف تفوي�س هذه ال�شالحية الى جلنه ادارة �شندوق  تت�شمن هذه 

التقاعد او اي جهه اخرى.

املحا�شبني ك.  وبني  املهنه  مبزاوله  املتعلقة  القانونيني  املحا�شبني  بني  النزاعات  يف  النظر 

القانونيني وعمالئهم، واقرار الت�شويات املنا�شبة ب�شان هذه النزاعات 

و�شع ا�ش�س تعيني موظفي اجلمعيه وحتديد رواتبهم و�شرو	 ا�شتخدامهم وانهاء خدماتهمل. 

خطة العمل - 1-3

لل�شنه  و�شع خطة عمل  الدارة   اع�شاء جمل�س  كافة  دورت��ه من  بداية  احل��ايل  يف  املجل�س  طلب 
القادمه ومت عر�شها على املجل�س ملناق�شتها والبدء بتنفيذها بالتعاون مع ادارة اجلمعية ومتثلت هذه 
اخلطط على خطة التدريب وحو�شبة كافة انظمه اجلمعية والتي ت�شمل النظام املايل ونظام الع�شوية 
ونظام املتدربني ومكاتب التدقيق و�شجل ال�شركات امللزمه بتعيني حما�شب قانوين لتدقيق ح�شاباتها 
و�شجل املحا�شبني القانونيني الذين يقومون بتدقيق ح�شابات اجلهات اخلا�شعه لرقابة هيئة الوراق 

املاليه، كما مت و�شع التعليمات املاليه. 

اجتماعات جمل�س الدارة - 1-4

حدد جمل�س الدارة مواعيد اجتماعاته ال�شبوعية وذلك ملناق�شة كافة المور والق�شايا املطورحة 
على جدول العمال واتخاذ القرارات التي تكفل انتظام العمل يف اجلمعية، وخالل ال�شنه ال�شابقة 
عقد جمل�س الدارة ) 30 ( اجتماعا اتخذ خاللها ) 286 ( قرارًا رئي�شيًا وع�شرات القرارات الفرعية 
هذا الى جانب الجتماعات اخلا�شة لالعداد للدورات والتح�شري لعقد املوؤمتر العلمي املهني احلادي 

ع�شر والذي انعقد يف �شهر ايلول من هذا العام.

وانطالقًا من حر�س املجل�س على توطيد العالقة مع اجلهات الرقابيه والتاكيد على اهمية الدور 
للمحاكم  تقدمي خربته  او  املالية  البيانات  راية حول  ا�شدار  عند  القانوين  املحا�شب  به  يقوم  الذي 
مكافحة  وهيئة  املالية  الوراق  وهيئة  املركزي  البنك  الى  بزيارة  الدارة  جمل�س  قام  فقد  املخت�شة 
الف�شاد ودائرة �شريبة الدخل وحمكمة ا�شتئناف ق�شايا �شريبة الدخل وحمكمة ال�شتئناف، حيث مت 

يف هذة الزيارات مناق�شة ق�شايا خمتلفة تهم اجلمعية والزمالء.

2- العاقة مع اجلهات الرقابيه 

نظرًا لهمية مهنة التدقيق و الدور الذي يقوم به مدقق احل�شابات على امل�شتوى الدويل فان كثري 
على  م�شوؤوليات  وحددت  احل�شابات  مدققي  على  قيود  و�شعت  باملهنه  العالقة  ذات  الت�شريعات  من 
املدقق، وقد حر�س جمل�س الدارة على بناء عالقات وثيقة مع اجلهات الرقابيه ذات العالقة املبا�شرة 

باعمال تدقيق احل�شابات  ملا فيه م�شلحة اجلمعية واملحافظة على حقوق الزمالء.
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2-1- الهيئة العليا ملهنة املحا�سبة القانونيه 

 تتكون الهيئة العليا برئا�شة معايل وزير ال�شناهة والتجارة وع�شوية كل من وزير املالية وحمافظ 
البنك املركزي ورئي�س ديوان املحا�شبة ورئي�س مفو�شي هيئة الوراق املاليه ومدير عام هيئة التامني 
من  املحا�شبة  يف  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  و�شخ�س  اجلمعية  ورئي�س  ال�شركات  عام  ومراقب 
اي جامعة  تدري�س من  هيئة  وع�شو  الوزير  تن�شيب  على  بناء  ال��وزراء  يعينه جمل�س  القطاع اخلا�س 
تخ�ش�س حما�شبية يعينه جمل�س الوزراء بناء على تن�شيب الوزير وثالثة حما�شبني قانونيني ي�شميهم 
ونعيم خوري وحممد ملح�س  �شماره  امني  الزمالء  بت�شمية  الدارة  قام جمل�س  وقد  الدارة،  جمل�س 

اع�شاء يف الهيئة العليا لتنظيم مهنة املحا�شبة القانونية.

وتتولى الهيئة العليا �شالحيات اعتماد معايري املحا�شبة ومعايري تدقيق احل�شابات الواجبة التطبيق 
وت�شكيل جلنة الرتخي�س والتي تتولى ال�شراف على اجراء المتحانات وامل�شادقة على منح اجازة 
املزاولة بناء على تن�شيب من جلنة الرتخي�س واعتماد م�شروعات الت�شريعات املتعلقة باملهنه واعتماد 

املعاهد املهنيه للمحا�شبني القانونيني.

وقد �شكلت الهيئة العليا جلنة خا�شة لدرا�شة التعديالت املقرتحة على م�شروع قانون نقابة املدققني 
ال�ش�س  ح�شب  به  لل�شري  الت�شريع  ديوان  الى  وار�شالة  النهائي  ب�شكله  العليا  الهيئة  قبل  من  لقرارة 
معايري  مناق�شة  مت  كما   ، العليا  الهيئة  الى  للقانون  النهائية  امل�شودة  اللجنه  قدمت  وقد  الت�شريعيه 
املحا�شبة الدولية للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم واعداد م�شودة لها ملا لذلك من اأثر واهمية 

ق�شوى على القت�شاد الوطني 

2-2- دائرة مراقبة ال�سركات 

جمل�س  حر�س  ولذلك  الزمالء   جلميع  بالغة  اهمية  ال�شركات  مراقبة  دائرة  مع  العالقة  تكت�شب 
وذلك  دائمة  م�شرتكة  جلنة  خالل  من  ال�شركات  مراقبة  دائرة  مع  التعاون  ا�شتمراريه  على  الدارة 
لتدقيق  التدقيق  لعمال  ومزاول  جماز  قانوين  حما�شب  بتعيني  ال�شركات  التزام  مدى  من  للتاأكد 

ح�شاباتها حيث تبني للجمعية ما يلي:

لدى أ.  ال�شخا�س  هوؤلء  متابعة  مت  وقد  التدقيق  اعمال  ميار�شون  جمازين  غري  ا�شخا�س  وجود 
اجلهات املخت�شة مبا يف ذلك رفع ق�شايا �شدهم امام املحاكم املخت�شة.

وجود عدد من ال�شركات غري امللتزمه بتعيني حما�شب قانوين لتدقيق ح�شاباتها وقد مت مطالبة ب. 
هذه ال�شركات بدفع الغرامات املن�شو�س عليها يف القانون، كما مت التعميم على الزمالء ب�شرورة 
عدم ا�شدار كتاب اعتذار عن تدقيق ح�شابات اي �شركة ال بعد موافقة اجلمعية وذلك حلماية 
حقوق الزمالء والتاكد من مدى التزام ال�شركات بتعيني حما�شب قانوين لتدقيق ح�شاباتها �شمن 

املده املن�شو�س عليها يف قانون املهنه. 
امللزمه بتعيني حما�شب  ال�شركات  بن�شر اعالنات يف ال�شحف ب�شرورة قيام  وقد قامت اجلمعيه 

قانوين لتدقيق ح�شاباتها ب�شرورة ابالغ اجلمعيه باإ�شم هذا املحا�شب القانوين. 
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2-3- هيئة الوراق املالية

الواجب  ال�شرو	  تعليمات  با�شدار  عام 2014  من  الثاين  الن�شف  املالية يف  الوراق  هيئة  قامت 
هذه  تطبق  ان  وعلى  املاليه  الوارق  هيئة  لرقابة  اخلا�شعة  ال�شركات  ح�شابات  مدققي  يف  توافرها 
التعليمات يف بداية عام 2015 ،  وقد قام جمل�س الدارة بدعوة الزمالء اع�شاء الهيئة العامه لجتماع 
التعليمات،  ملناق�شة هذه  العامة  الهيئة  من  واأع�شاء  الدارة  اقرتاح من جمل�س  على  بناء  غريعادي 
اخذ  مت  حيث   ، حواريه  جل�شة  الى  الجتماع  حتويل  مت  فقد  القانوين  الن�شاب  اكتمال  لعدم  ونظرًا 
معايل  مراجعة  ب�شرورة  اجلل�شة  يف  الزمالء  او�شى  وقد  التعليمات،  هذه  على  الزمالء  مالحظات 
رئي�س هيئة الوراق املاليه لعادة النظر يف هذه التعليمات وتعديلها مبا يحقق عدم ال�شرار بالزمالء، 
وقام وفد من جمل�س الدارة بعقد اأكرث من اجتماع مع معايل رئي�س هيئة الوراق املالية وجلنة منبثقة 
الدارة  جمل�س  ومالحظات  وحتفظات  املذكورة  التعليمات  م�شروع  لبحث  املالية   الوراق  هيئة  عن 
والزمالء عليها، ويف هذه الجتماعات مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني ممثليني عن هيئة الوراق املالية 
وعن  جمل�س ادارة اجلمعيه لبحث م�شروع التعليمات تف�شياًل  وبعد عدة اجتماعات مت التوافق على 
تعديالت جوهرية هامة حتفظ دور اجلمعيه يف رعاية �شوؤون اع�شائها  وبنف�س الوقت ت�شمن  تطبيق 
يقوم  الذي  احل�شابات  مدقق  يف  توفرها  الواجب  ال�شرو	  يخ�س  فيما  املالية  الوراق  هيئة  قانون 
بتدقيق ح�شابات اجلهات اخلا�شعة لرقابة هيئة الوراق املاليه، وقد وافق معايل رئي�س هيئة الوراق 
املاليه على تعديل هذه التعليمات ح�شب تو�شيات اجلمعيه بال�شافة الى تاأجيل تطبيقها الى بداية عام 
2016 وذلك ب�شبب عدم توفر الوقت لتطبيق هذه التعليمات يف بدايه عام 2015 وقد قد قام جمل�س 

الدارة بدعوة اللجنة القانونية ل�شتكمال و�شع النماذج املتعلقه فيها. 

2-4- هيئة مكافحة الف�ساد

نظرًا لهميه الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الف�شاد يف املحافظة على املال العام وحماية القت�شاد 
الوطني فقد حر�شت اجلمعيه على بناء عالقات قويه مع الهيئة عرب الجتماعات واملرا�شالت والرد 
على ال�شتف�شارات التي ت�شل للجمعية من الهيئة  كما وي�شارك عدد من الزمالء يف تنفيذ مهمات 

تدقيق مت تكليفهم بها من قبل الهيئة .

2-5- البنك املركزي 

نظرًا لأهمية وخ�شو�شية الدور الذي يقوم به البنك املركزي يف الرقابة على اأعمال  البنوك فقد 
مت ت�شكيل جلنه خا�شة للتوا�شل مع البنك املركزي حول تطبيق املعايري الدولية لعداد التقارير املالية  
وقرارات جلنة بازل، وقد قام املجل�س بعدة زيارات للبنك املركزي ت�شمنت مناق�شة رفع �شوية التدقيق 

على اأعمال �شركات ال�شرافة.
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امتحان مهنة املحا�سبة القانونية- 3

دورة  الول خالل  المتحان  عقد  ال�شنة حيث مت  مرتني يف  املهنه  امتحان  الرتخي�س  تعقد جلنة 
املجل�س احلايل يف �شهر كانون الول 2014 ومت عقد الدورة الثانية يف �شهر حزيران 2015 

الناجحني  عدد  بلغ  وقد  وال�شتقاللية.  واملوثوقية  املهنية  من  عال  مب�شتوى  املهنه  امتحان  ويتميز 
عدد  ك��ان  فقد   2015 ح��زي��ران  دورة  ام��ا  متقدمًا   )18( الورقتني   يف   2014 اول  كانون  دورة  يف 

الناجحني)27( متقدمًا. 

التعليمات املالية جلمعية املحا�سبني القانونيني الردنيني:- 4

تتعلق  م��واد  تت�شمن  مالية  تعليمات  الردنيني  القانونيني  املحا�شبني  جمعية  ادارة  جمل�س  و�شع 
الرواتب  ال�شرف،  �شندات  اجلمعية،  م��وارد  املقبو�شات،  املالية،  الم��ور  عن  بالتوقيع  باملفو�شني 
والتقارير  البنك،  وتدقيق ح�شابات  وامل�شحوبة،  املقبو�شة  وال�شيكات   ، والمانات  وال�شلف،  والجور، 

املالية.

البنك الدويل- 5

تنفيذا لإتفاقية املنحة املقدمة من البنك الدويل للجمعية واخلا�شة بتاأهيل وتدريب اع�شاء اجلمعيه 
فقد مت عقد العديد من الدورات التدريبية الهدف منها رفع امل�شتوى املهني للزمالء يف تطبيق املعايري 
الدوليه لعداد التقارير املالية واملعايري الدولية للتدقيق كما مت عقد دورة متخ�ش�شة حول برنامج 
التدقيق املحو�شب، وقد حا�شر يف هذه الدورات مدربون متخ�ش�شون يف التدريب واملعايري الدوليه 
ا�شتمرت ملدة ) 18 ( يوم وح�شرها )419 ( زميل، كما مت عقد دورة لتدريب املدربني ح�شرها ) 12 

( من الزمالء ا�شتمرت ملدة ) 5 ( ايام .    
فيما يلي الدورات التي عقدت يف اجلمعيه على ح�شاب البنك الدويل وعدد امل�شاركني فيها ومدة 

كل دورة 

التاريخعدد احل�سوراملدةالـــــــــــدورةالرقم

1-1052015/2/3ثالثة ايام  معايري التدقيق الدولية 1

برنامج 2 ح��ول  التدريبي  املهني  ال�شبوع 
11-1212014/8/14اربعة ايامالتدقيق املحو�شب 

3
معايري  ح��ول  التدريبي  املهني  ال�شبوع 
-16 من  الفرتة  خالل  الدولية  التدقيق 

2014/8/20
16-1432014/8/20خم�شة ايام

4
معايري  ح��ول  التدريبي  املهني  ال�شبوع 
-16 من  الفرتة  خالل  الدولية  التدقيق 

2014/9/18
16-502014/9/18ثالثة ايام
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وقد حا�شر يف هذه الدورات كل من الزمالء ابراهيم حموده وجواد القبج وحامت القوا�شمي وح�شن 
ابو �شعيليك وعادل حبيب وعماد ابو حلتم وفتحي ابو فرح  و”حممد روحي” جرار والدكتور مهند 

عتمه ومو�شى �شنداحه ومن البنك الدويل ال�شيد ليكات مري ومايك تريرن. 

اعمال ون�ساطات اللجان - 6

تقوم اللجان التي مت ت�شكيلها من قبل املجل�س بدور حموري يف اجلمعيه حيث ان هناك كثري من 
العمال ل ي�شتطيع جمل�س الدارة القيام بها مبوجب قانون املهنه والنظمه ال�شادرة مبوجبة لذلك 
فان املجل�س ي�شتعني باللجان للقيام بهذه املهام ويتم عر�س اعمال وقرارات هذه اللجان على جمل�س 

الدارة للم�شادقة عليها.

يت�شع لذكرها  اللجان فان املقام ل  التي  قامت بها  الن�شاطات والعمال  الكبري من  للعدد  ونظرًا 
بالتف�شيل و�شيتم عر�س موجز لن�شاطات واعمال اللجان خالل ال�شنه ال�شابقة.

جلان التفتي�س والتحقيق والتاأديب - 1-1

قام جمل�س الدارة بت�شكيل خم�س جلان تفتي�س بال�شافة الى ثالث جلان حتقيق وجلنة تاديب، 
وقد با�شرت هذه اللجان عملها ح�شب اخلطة التي و�شعها جمل�س الدارة، حيث تقوم جلان التفتي�س 
املحا�شب  ان  من  للتاكد  وذلك   ، الدارة  جمل�س  من  قرار  على  بناء  الزمالء  مكاتب  على  بالتفتي�س 
املعتمدة  التدقيق  مبعايري  وملتزم  مبزاولتها  ويقوم  للمهنه  متفرغ  التدقيق  ملهنه  امل��زاول  القانوين 

وقواعد ال�شلوك املهني. 

ويف حالة وجود �شكوى مقدمه �شد الزميل فيتم احالة هذه ال�شكوى الى جلنه حتقيق ثالثيه ي�شكلها 
املجل�س لهذه الغاية وترفع اللجنه تقريرها الى املجل�س خالل مده �شهرين من تاريخ احالة ال�شكوى الى 
اللجنه، واذا راى املجل�س ان نتائج التحقيق ت�شتوجب مالحقة امل�شتكى علية تاأديبيًا فيحيل ال�شكوى 
مع التحقيقات التي جرت ب�شانها و�شائر الوراق املتعلقة بها الى اللجنة التاديبية خالل مدة ل تتجاوز 

اربعة ع�شر يومًا من تاريخ احالة نتائج التحقيق. 

جلنة التدريب والتعليم امل�ستمر - 1-2

نظرًا للتطورات امل�شتمرة يف بيئة العمال والتعديالت على املعايري الدوليه لعداد التقارير املاليه 
بالغه  التدريب اهمية  العالقة فان اجلمعيه تويل عملية  والت�شريعات ذات  للتدقيق  الدولية  واملعايري 
وذلك حتقيقًا للمتطلبات القانونيه وحر�شًا من اجلمعيه على و�شع الزمالء يف �شورة اخر امل�شتجدات 
يف املعايري والت�شريعات ذات العالقة، وقد قامت جلنة التدريب بعقد دورات متخ�ش�شة يف معايري 

املحا�شبة والتدقيق والقوانني التي �شدرت حديثًا .
وتاريخ عقد  املحا�شر  وا�شم  الدورة  ومدة  املا�شي  العام  التي مت عقدها  للدورات  بيان  يلي  وفيما 

الدوره وعدد احل�شور .
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التاريخالدورة
مده الدوره 

بال�ساعه 
املحا�سر

عدد 
احل�سور

تثقيف مكلفني ال�شريبة 
103-09-2014ومدققي احل�شابات 

اأ.و�شفي الطراونه، 
اأ. �شريين اجلعافرة،

اأ. اكثم بطار�شه،
اأ.�شميح ال�شوقي

127

ور�شة عمل حول تنظيم 
146-02-2015ملف اوراق العمل

 �شتيف كراد�شه 
منري القوا�شمي- 

ح�شني زعرور .
178

قانون �شريبة الدخل 
ال�شتاذ و�شفي 283-02-2015اجلديد

121الطراونه

99ا.حامت القوا�شمي183-04-2015معيار 701 
89الدكتور مهند عتمه233-05-2015احلكم املهني

موجز قانون �شريبة 
93ال�شتاذ اكثم بطار�شه303-05-2015املبيعات

املعيار املحا�شبي 
60ال�شتاذ ماأمون اخلوالده063-06-2015الدويل رقم )41(

قانون ال�شمان 
ال�شتاذ �شامان عبد 133-06-2015الجتماعي و تطبيقاته

87املجيد املجايل

تخطيط واإدارة التدقيق 
69ال�شتاذ فادي ابو غو�س153-06-2015الداخلي

923جمموع احل�شور 
30جمموع ال�شاعات التي اأعطيت 

اللجنه القانونيه - 1-3

قامت اللجنة القانونيه خالل العام املا�شي بالن�شاطات التالية:  
 اأ - امل�شاركة يف جل�شات النقا�س التي جرت يف جمل�س النواب حول قانون �شريبة الدخل. 

ب- و�شع التعليمات املالية للجمعية بال�شرتاك مع اللجنه املاليه حيث مت امل�شادقه عليها من قبل 
جمل�س الدارة ورفعها ملعايل وزير ال�شناعة حيث مت ن�شرها يف اجلريدة الر�شميه.

ح�شابات  بتدقيق  املتعلقة  باملواد  اخلا�شة  التو�شيات  وتقدمي  ال�شركات  قانون  م�شودة  درا�شة   - د 
ال�شركات وم�شوؤوليات مدقق احل�شابات. 

مبدقق  املتعلقة  امل��واد  بخ�شو�س  التو�شيات  وتقدمي  ال�شرافة  اعمال  قانون  م�شودة  درا�شة   - ج 
احل�شابات.  

بطلب  املتعلقة  النماذج  و�شع  املالية  الوراق  هيئة  تعليمات  على  املقرتحة  التعديالت  درا�شة   - ه� 
الت�شجيل يف �شجل مدققي ح�شابات اجلهات اخلا�شعه لرقابة هيئة الوراق املاليه 
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جلنة الع�سويه - 1-4

العام املا�شي بدرا�شة مللفات الع�شاء والطلب من الع�شاء حتديث  الع�شوية خالل  قامت جلنة 
املعلومات املتعلقة بهم، حيث مت ادخال كافة املعلومات املتعلقة بالع�شاء على برنامج حمو�شب يتوفر 
وتاريخ احل�شول على  الع�شويه ورقم الجازة  بالزمالء من حيث  رقم  املتعلقة  املعلومات  فيه كافة 
الجازة واملكاتب التي يعملون بها وال�شهادات املهنيه التي يحملونها وجمال مزاولة املهنه يف التدقيق 

او املحا�شبة.
كما قامت جلنة الع�شويه بدرا�شة ملفات املتدربني وادخالها على برنامج حمو�شب يبني ا�شم املكتب 

الذي يتدرب لديه وبداية التدريب. 
وت�شعى  لديهم،  واملتدربني  الزمالء  عن  جيدة  بيانات  قاعدة  اجلمعيه  لدى  ا�شبح  فقد  وبذلك 

اجلمعيه ل�شتكمال هذا الربنامج لو�شعه على املوقع اللكرتوين للجمعيه.

جلنة العاقات اخلارجيه - 1-5

نظم جمل�س الدارة بالتعاون مع جلنة العالقات اخلارجية رحلة عمرة عن طريق اجلو للمحا�شبني 
القانونيني والعاملني لديهم وعائالتهم من تاريخ 10 ايار 2015 ولغاية 16 ايار 2015 وقد �شارك يف 

هذه  الرحلة حوايل )90( �شخ�شًا.

جلنة �سندوق التعاون والتاأمني ال�سحي- 1-6

مت جتديد بولي�شة التاأمني على حياة جميع الع�شاء وحتى �شن )99( عامًا لدى ال�شركة الأردنية 
الفرن�شيه للتاأمني حيث مت توقيع اتفاقيه ملدة خم�س �شنوات من تاريخ 2013/7/20

مت جتديد بولي�شة التامني ال�شحي للراغبني من الع�شاء وعائالتهم والعاملني يف مكاتبهم لدى 
�شركة القد�س للتاأمني حيث كانت ا�شعارها اقل العرو�س.

جلنة املوقع اللكرتوين- 1-7

املعرفة  على  واحل�شول  الزمالء  مع  للتوا�شل  هامًا  م�شدرًا  للجمعية  اللكرتوين  املوقع  ا�شبح 
لعمل  واحلقيقية  الهامة  ال�شورة  تعك�س  مراآة  وا�شبح  باملهنة  واملهتمني  الع�شاء  جلميع  واملعلومات 

وان�شطة اجلمعيه، وناأمل اأن ي�شتفيد كل الع�شاء من هذا املوقع ومتابعة املوا�شيع التي تن�شر عليه. 

اللجنة الفنية - 1-1

تقوم اللجنه الفنية بالرد على ا�شتف�شارات الزمالء واجلهات الر�شميه وال�شركات واملتعلقة بالنواحي 
املهنيه يف تطبيق املعايري الدولية لعداد التقارير املالية واملعايري الدولية للتدقيق. 

بناء على قرار جمل�س الوزراء بتطبيق املعايري الدولية يف القطاع احلكومي والتحول يف املحا�شبة من 
ال�شا�س النقدي الى ا�شا�س ال�شتحقاق فقد طلبت وزارة املاليه ت�شميه زمالء من اجلمعيه كاع�شاء يف 
جلنة التحول، وقد قامت اجلمعيه بت�شميه اربعة من زمالء يف هذه اللجنة كاأع�شاء يف جلنة التحول 
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تطبيق  برنامج  ب�شاأن  مقرتحاتهم  الفنيه  اللجنة  اع�شاء  وقدم  اجتماعات  عدة  اللجنة  عقدت  وقد 
املعايري يف القطاع العام والتحول الى ا�شا�س ال�شتحقاق.

م�سروع قانون نقابة مدققي احل�سابات الردنيني - 14

قدم جمل�س الداره ال�شابق م�شروع قانون لنقابة مدققي احل�شابات وقامت الهيئه العليا واجلهات 
قانون  عن  منف�شل  قانون  �شمن  املدققني  واج��ازة  برتخي�س  املتعلقه  امل��واد  ف�شل  بطلب  الرقابيه 
النقابه ي�شمى قانون تنظيم مهنة تدقيق احل�شابات بحيث تبقى الرقابه على تنظيم مهنة التدقيق 
منوطه باجلهات احلكوميه، وقانون اآخر لنقابة مدققي احل�شابات يت�شمن كافة املواد املتعلقة بتطوير 
املهنه ورفع م�شتوى كفاءه اع�شاء النقابه والدفاع عن م�شالح الع�شاء وحقوقهم، وقد قام جمل�س 
الداره ال�شابق بت�شكيل جلنه متابعه مع الهيئه العليا لجراء التعديالت الالزمه على م�شروع قانون 
النقابه وم�شروع قانون تنظيم مهنة التدقيق ومت تقدمي م�شروع القانونني ب�شكله النهائي الى الهيئه 
العليا، وناأمل ان تقوم الهيئه العليا يف اول اجتماع لها باقرار هذه القوانني لل�شري فيها ح�شب الطرق 

الت�شريعيه.

اليوم العلمي - 7

قامت اجلمعيه خالل ال�شنه ال�شابقة بعقد يوم علمي مت خاللة �شرح املعيار الدويل ) 15 ( اليرادات 
ومعيار اندماج العمال ومقدمه املعايري الدولية للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة احلجم وقد بلغ عدد 
، ومت احت�شاب )6 ( �شاعات تدريبيه  والزمالء  الزميالت  اليوم ) 216 ( من  احل�شور خالل هذا 

للح�شور، وقد مت متويل فعاليات اليوم العلمي من منحة البنك الدويل.

احتاد املحا�سبني واملراجعني العرب واملنظمات املهنيه العربية - 1

عقد جمل�س ادارة احتاد املحا�شبني واملراجعني العرب اجتماعًا دوريًا لع�شاء املجل�س يف عمان 	 
والبحرين  والكويت  ولبنان   العربية من فل�شطني  املنظمات  وقد ح�شر هذا الجتماع وفود من 

وم�شر واليمن وعلى هام�س هذا اللقاء اجتمع جمل�س ادارة الحتاد مع وفد من البنك الدويل.
 �شاركت جمعية املحا�شبني القانونيني الردنيني ممثلة برئي�س جمل�س الدارة يف املوؤمتر العلمي 	 

الدويل التا�شع حتت عنوان » التعليم املحا�شبي وم�شتقبل مهنة املحا�شبة “ والذي عقدته هيئة 
املحا�شبة واملراجعة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج يف البحرين يومي 6-7 ايار 2015، حيث 
القطاع  واملخت�شني يف  املوؤمتر عدد من اخلرباء  وقد ح�شر هذا  موا�شيع،  املوؤمتر عدة  ناق�س 
امل�شتوى  على  خا�س  ب�شكل  املايل  والتدقيق  واملراجعة  املحا�شبة  وقطاع  عام  ب�شكل  القت�شادي 
املحلي والقليمي والدويل حيث �شارك رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية بورقة عمل يف هذا املوؤمتر. 

�شاركت اجلمعيه ممثلة برئي�س جمل�س الدارة ونائب الرئي�س يف املوؤمتر  الدويل التا�شع ع�شر 	 
بعنوان” تاأثري التكامل يف التدقيق على العمال” والذي عقدته نقابة خرباء املحا�شبة املجازين 

يف لبنان يومي 26-27 ت�شرين ثاين 2014.
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الرابع 	  اأع�شاء من املجل�س يف املوؤمتر الدويل  و  �شاركت اجلمعيه ممثلة برئي�س جمل�س الدارة 
للمحا�شبة واملراجعة الواقع والتحديات والتطلعات و املنعقد يف الكويت خالل الفرتة من 4-3 

كانون اول 2014.
املحا�شبة 	  خرباء  نقابة  عقدته  الذي  ع�شر  التا�شع  الدويل  العلمي  املوؤمتر  يف  اجلمعيه  �شاركت 

املجازين يف لبنان خالل الفرته من 26 � 27 ت�شرين الثاين 2014 وقد �شارك رئي�س جمل�س الدارة 
يف ورقة عمل. 

9 -IFAC الحتاد الدويل للمحا�سبني

الهيئة - 10 مع  اجتماع  يف  الداره  جمل�س  واع�ساء  اجلمعيه  رئي�س  �سارك 
ال�شت�شارية لالمتثال )CAP( التابعة لالحتاد الدويل للمحا�شبني )IFAC( الذي انعقد يف 
عمان يف �شهر �شبا	 2015، حيث قدم رئي�س اجلمعيه عر�س تقدميي عن تاريخ اجلمعيه 
التي ح�شلت عليها وملخ�س عن ع�شوية  الدولية واملنح  املهنية  املوؤ�ش�شات  وع�شويتها يف 

اجلمعيه والهيكل التنظيمي.

�شارك ع�شو اجلمعيه الزميل مو�شى �شنداحه يف عدد من اجتماعات للهيئة ال�شت�شارية . 11
الدول  من  عدد  يف   )   IFAC( للمحا�شبني  الدويل  لالحتاد  التابعة   )CAP( لالمتثال 

الجنبية.

جملة املدقق - 12

ت�شكل جملة املدقق النافذه املهنيه للجمعيه حيث يتم من خاللها ن�شر املقالت العلمية املتخ�ش�شه 
اخبار  الى  بال�شافة  املهنه  تخ�س  والتي  العالقه  ذات  والت�شريعات  والداره  واملحا�شبه  التدقيق  يف 
اجلمعية والزمالء، وي�شارك عدد من الزمالء اع�شاء الهيئة العامه واع�شاء جمل�س الدارة يف كتابة 

املقالت للمجلة، وقد �شدر خالل العام املا�شي اربعه اعداد من جملة املدقق.

النقابات املهنية- 13

النقباء  جمل�س  اجتماعات  من خالل  املهنية  النقابات  ن�شاطات  جميع  يف  الدارة  جمل�س  �شارك 
واللجان املنبثقه عنه .

ن�شاطات اخرى. 14

�شاركت اجلمعيه يف احتفالت اململكة يف عيد ال�شتقالل التا�شع وال�شتني حفظ اهلل الردن يف ظل 	 
القيادة الها�شمية املظفره.

�شاركت اجلمعيه يف احتفاليه نقابة الطباء الردنيني مبنا�شبة مرور �شبعون �شنه على تاأ�شي�شها،.	 
معركة 	  ذك��رى  يف  الزراعيني  املهند�شني  نقابة  اقامتها  التي  الحتفاليه  يف  اجلمعيه  �شاركت   
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الكرامه اخلالدة، وحفل الدورة اخلام�شه للتاليف والبحث العلمي والر�شاد.
�شاركت اجلمعيه يف الندوه التي اقامتها نقابة اجليولوجيني الردنيه حول واقع وم�شتقبل العمل 	 

النووي ال�شلمي يف العامل العربي.
�شاركت اجلمعيه يف الندوة التي اقامها البنك املركزي حول نظام الدفع اللكرتوين.	 
القانونيه والخالقيه 	  امل�شاءله  بعنوان  املحامني  نقابة  اقامتها  التي  الندوه  �شاركت اجلمعيه يف 

لالحتالل ال�شهيوين عن جرائمه.
اقامتها نقابة املهند�شني الردنيني، 	  التي  التن�شيقي لن�شره غزه  �شاركت اجلمعيه يف الجتماع 

واللقاء الوطني اجلامع لتن�شيق املواقف واجلهود لدعم �شمود اهل غزه.
اقامت اجلمعيه حفل الفطار الرم�شاين ال�شنوي لع�شاء الهيئة العامة تعميقًا  لروابط اللفة  	 

والعالقات الجتماعية بني الع�شاء.
بلغ جمموع 	  التربعات لعمال اخلري مبنا�شبة �شهر رم�شان حيث  نظمت اجلمعيه حملة جلمع 

التربعات )11،795( دينار، ومت توزيعها على العائالت امل�شتورة خالل عيد الفطر ال�شعيد وعيد 
ال�شحى املبارك.

تاأكيدًا لل�شفافية يف اعمال جمل�س الدارة فقد حر�شنا ان تن�شر اخبار اجلمعيه ون�شاطات جمل�س 
الى  ال�شحف  املهنية والقت�شادية يف هذه  املوا�شيع  ن�شر بع�س  املحلية كما مت  ال�شحف  الدارة يف 
جانب جملة املدقق بال�شافة الى تعميم كل الخبار ال�شرورية على جميع الع�شاء بوا�شطة الربيد 

اللكرتوين والهاتف املحمول.

الدرا�سة الكتواريه ل�سندوق التعاون - 15

الكتواريه  الدرا�شات  يف  املخت�ش�شة  ال�شركات  احدى  بتكليف  ال�شابق  الدارة  جمل�س  قام 
لدرا�شة الو�شع املايل ل�شندوق التعاون ، �شمن ال�شرو	 املرجعية التاليه:

او أ.  الع�شو  عليها  يح�شل  التي  املنافع  مع  الع�شاء  يدفعها  التي  امل�شاهمه  كفاية  مدى  درا�شة 
املدى  يف  لالع�شاء  املنافع  تقدمي  يف  ال�شتدامه  لل�شندوق  يحقق  مبا  ال�شندوق  من  الورثه 

الق�شري واملتو�شط والبعيد .

لل�شندوق ب.  يحقق  مبا  النظام  على  التعديالت  واقرتاح  احلايل  التعاون  �شندوق  نظام  درا�شة 
ال�شتدامه 

من ه.  عاما   69 اعمارهم  تتجاوز  ملن  الوفاه  منفعة  زي��ادة  على  املرتتبه  املاليه  الث��ار  درا�شة 
)10،000 ( دينار الى )20،000 ( دينار. 

اجازه حتويل منفعة الوفاه البالغه ) 20،000 ( دينار اذا رغب الع�شو الى مبلغ �شهري عند ح. 
بلوغه �شن ) 75 ( �شنه.

�شركة  تامني جماعي من  وثيقة  �شراء  املقدمه مقابل  للمنافع  الذاتي  التامني  امكانيه  ه�. درا�شة 
تامني.
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نتائج وتو�سيات الدرا�سة الكتواريه: 

اأظهرت الدرا�شة الكتوارية وجود عجز يف �شندوق التعاون يقدر مببلغ ) 1،373،808( دينار اإذ مت 
اإلى  املنفعة  هذه  زيادة  مت  واإذا  دينار   )10،000( حدود  يف   69 �شن  بعد  الوفاة  منفعة  على  الإبقاء 
اأن  الدرا�شة  دينار وذكرت  يكون يف حدود )3،550،446(  العجز �شوف  دينار فان هذا   )20،000(
�شبب هذا العجز يعود لعدم كفاية الإ�شرتاك ال�شنوي املدفوع من الأع�شاء مع املنافع املقدمة لهم، وقد 

اقرتحت الدرا�شة عدة مقرتحات ملعاجلة هذا العجز.

واإننا ن�شع نتائج وتو�شيات هذه الدرا�شة بني اأيديكم ملناق�شتها واتخاذ القرارات املنا�شبة يف اجتماع 
هيئه عامة غري عادي. 

بهذا نكون قد قدمنا ملخ�شا عن ن�شاطات جمل�س ادارتكم الثالث ع�شر والتي نعتز ونفتخر مبا مت 
اجنازه واننا ناأمل ان يوا�شل جمل�س الدارة جهوده للبناء على ما مت من اجنازات وخا�شة ا�شدار 
قانون نقابة مدققي احل�شابات الردنيني اآملني ان يكون اجتماع الهيئة العامة القادم الجتماع الول 

لنقابة مدققي احل�شابات امل�شتقلة .

متمنني لجتماعكم النجاح والتوفيق .

عا�س الأردن يف ظل قيادته الها�شمية املظفرة  وعا�شت اأمتنا العربية املجيدة. 

 2015/10/22

جمل�س الدارة
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