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 ه أػمانػه  ػشز انزابغ اإلدارةتمزَز مجهس 

 2022-2017مه دورة  زابغانؼاو ان خالل

 

 انتمزَز انمانٍ

 الزميالت والزمالء األفاضل 

التااق قاااا بحااا ب  اا   را ياا  واليالياا عياااا اإعاا  خيياا  األمدلااإ ارا ا الديةياا   مساالولي انطالقًااا ماا  

 اي اااتاتمت ااين   ،أيااكي    الايانااات اليالياا  اليكقناا فإننااا ن اا  بااي  الوالياا  النانونياا  التااق الاا  بحااا 

التاااق انتحدتحاااا الحيعاااات الةامااا  علاااي ماااك  عياااا الديةيااا   يااااارات والنتناااات وفنااااً لتااااني  الايانااااتاإ

ساااتكام  ويطوياالةيااال فاااق الديةيااا  وليواخحااا  ومواااااا  التطاااو ات وينييااا  مساااتنال ماااالق امااا  أخااال 

را ا فيياااا يتةلااا  باليااااا ي  علاااي ء، وقاااك تاااا  مدلاااإ اإأف ااال لت نيااا  مزياااك مااا  الينااااف  للااازمال

بياااا و ر فاااق اليواتنااا  التنكيايااا  اال فاااق بةااا  ال ااااالت التاااق اانااا  يساااتوخ  قاااك  االم اااا  لتااازاا إا

وذلاااو ااااو  مااات  النتناااات ضااااو ي  لينابلااا  الينتةااا  الينابلااا  ااامياااا ماااو مناااك  فاااق اليواتنااا  أنتناااات 

 فاااق الاااوفا اياليااا  ملواااا واضاااس لحااات  السياسااا  والزياااارا الي اااطار  نتاااااح الاياناااات الالحااات  النتنااا  و

والتاااق  اً ريناااا  547,662 بةااا  مااا  عياااا ماااتا اليدلاااإ والتاااق بل ااا  خاصااا  فاااق السااانوات األ السااانو 

وفييااا يلااق خالصاا  الوضااا   ،% ماا  اخيااالق الااوفا اليتااااا  خااالا عيااا الديةياا 39ييثاال مااا نسااات  

  .  للسنوات الةشا السابن منا ن عيالحاأنتااح و  اليالق للديةي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 األردنيين جمعية المحاسبين القانونيين  
43التقرير السنوي/ 2    

 

 

 1220/2020حشَزان  30انمزكش انمانٍ نهجمؼُت كما فٍ  .1

 )دَىار( 2020  )دَىار( 1202 انبُــــــــــــــــان

 1,167,237 1,347,689 الننك فق الانكوق ولك  الانوك 

 16,106 17,531 ذم  و أ صكا مكين  أخا 

 862,528 522,980 اليةكات والييتل ات 

 117121205 1,888,200 انمجمىع 

 22,328 51,937   اليطلوبات اليتكاول

 424,103 420,760 مانات صنكوق التةاو  أ

 1,265,774 1,415,503 الوفا اليتااا  

 117121205 1,888,200 انمجمىع 

 

 

 1220/2020حشَزان  30نهسىت انمانُت انمىتهُت فٍ  ت بُان انذخم نهجمؼُ .2

 )دَىار( 2020  )دَىار( 1202 ــــــانانبُـــــــ

 328,145 365,516 اإياارات 

 196,480 215,787 الياا ي  

 1311665 149,729 سىت انوفز 
 

 

 

 انتمذَزَت   تمماروت مغ انمىاسوو 1202حشَزان  30انىتائج انفؼهُت نهسىت انمانُت انمىتهُت  فٍ  .3

 1202فؼهٍ   انبُـــــــــــــان

 (دَىار)

 1202زٌ تمذَ

 (دَىار)

انفزق بُه انفؼهٍ 

 (دَىار) وانتمذَزٌ

وسبت اوحزاف انفؼهٍ 

 ػه انتمذَزٌ

  24.4 ٪ 71,677 293,839 365,516 اإياارات 

  11.5 ٪   22,233 193,554 215,787 الياا ي  

 49.3 ٪  491444 100,285 149,729 وفز انسىت 
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 غزاماث ػذو تؼُُه محاسب لاوىوٍ  .4

( ماااا  قااااانو  ين ااااي  محناااا  الي اسااااا  1/أ/30إ اإرا ا علااااي يتةياااال اليااااارا  تااااا  مدلاااا

النانونيااا  اليتةلنااا  بال ااماااات اليت ننااا  علاااي الشاااااات التاااق ال يناااوا بتةياااي  م اسااا  قاااانونق 

لتااكقي  تسااابايحا وقااك اااا  لتتةياال ماات  الياااارا األرااا الحاااا علااي اياااارات الديةياا ، وفييااا يلاااق 

  1202ـ7201م  يتةيل مت  اليارا للسنوات  خالص  اإياارات الي ال 

 (دَىار)اإلَزاداث انمحصهت  انسىت

2017 15,730  

2018 28,095  

2019 16,425  

2020 21,360 

1202 4,570 

ق  تسااااابات لاااايإ كي  ماااايااااال اامااااات اليتايااااا  علااااي الشااااااات التااااق قاماااا  بتةانختااااا  ا  

سااااياء أر اج الشااااااات ماااا  الديةياااا  ون ياااا  مااقااااا  اأم اساااا  قااااانونق خاااااء نتيداااا  يتةياااال 

ن ياااا  مااقااااا  الشااااااات ب يااااد ال ياااات  انتخااااا  مااااكق  لاااايإ أالي اساااااي  النااااانونيي  علااااي 

مدلاااإ اإرا ا بالتواصااال ماا  الدحاااات الاقابيااا  للت ااااك طااا  قااااا م اساا  قاااانونق وفاااق نتاااإ اإ

ق يلااازا والتااا ( مااا  الناااانو 3/أ/30الشاااااات بتطايااا  الياااارا  اليلسساااات ومااا  التااازاا خييااا  

  يناااوا بتةياااي  م اسااا   قاااانونق أو أاااال ملسسااا  أو وااااا  مسااادل  فاااق ضاااايا  اليايةاااات 

اليستشااااا  ي لياااا  مدلااااإ اإرا ا  قااااا ، ايااااا رنااااانيا عاااا  ااااال يااااوا 3رفاااا  ةااماااا  بواقاااا  

الناااانونق بالااااكء بااااالخااءات النانونيااا  لتتةيااال مااات  الياااارا لتاااتس مدااااالت عيااال خكياااكا للااازمالء 

 . ايا  عليحاتو رف  ال اام  اليأشااات بناو  النانو  والزاا اليلسسات وال
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تؼةةةةاق انتةةةةذلُك نةةةةذي أمةةةةه أتؼةةةةاق انتةةةةذلُك وانبانئةةةةت وصةةةة  بانمائةةةةت مةةةةه  انجمؼُةةةةتحصةةةةت  .5

 .انشمالء

 يااااااراتاعياااال مدلااااإ اإرا ا علااااي يةااااكيل التةلييااااات اليالياااا  وذلااااو لوضاااا   لياااا  ي ااااايل 

 ل بااااأل الخيسااا  ت فناااك أصاااا   نساااا مااا  أيةاااا  التاااكقي  وبيوخااا  التةاااكيال الخيسااا  بااااألل 

تيااد اااا  اليتوخاا  رفةحااا لتدكيااك اليزاولاا ، لتزامااات اليالياا  يةااا  التااكقي  خاازء ماا  اإأماا  

ميااااا  ماااا  الاااازمالء% 50 تالتاااازاا الاااازمالء بتسااااكيك ماااات  اليساااات نات اليالياااا  سااااابناً ال يتداااااو

 . االلتزامات فق رف  مت بي  الزمالء   ةكالال لت ني  يةكيل مت  التةلييات أوخ 

 

مااا  أيةاااا  التاااكقي  خاااالا  الخيسااا  بااااألل التطاااو  فاااق ي اااايل نساااا  خاااكوا يااااي  فيياااا يلاااق 

 الةشا سنوات الياضي  : 

 (دَىار)اإلَزاداث انمحصهت  انسىت

2012 54,429 

2013 65,310 

2014 84,094 

2015 53,093 

2016 52,376 

2017 111,339 

2018 91,634 

2019 113,210 

0202 128,883 

1202 157,184 
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علاااي الاياناااات الياليااا  لناااك ااااا  لتتةيااال اخاااااءات اليااااارق  علاااي يوقيااا  الي اسااا  الناااانونق  .6

األراااا ال اياااا فاااق ضاااات اثياااا مااا  التدااااوتات واليخالتاااات ووقااا  منت لاااق واتااا  االعتاااتا  

ت لاااي  وقاااك يااا  أو يزوياااا ياااواقيةح  مااا  قاااال الين عتاااكاء علاااي تناااوق الااازمالءاإومنااا  اليحنااا   

وقاااك ساااة  الديةيااا  مااا  رااااااا مااقاااا  الشاااااات علاااي  ي ويااال عاااكر مااانح  الاااي االرعااااء الةااااا،

عتااااتا  ضاااااو ا ماااااارق  الديةياااا  علااااي صاااا   يوقياااا  الي اساااا  النااااانونق علااااي اتاااا  اال

قاااال يتةيااال ن ااااا الخكمااا   لاااكاااا مااقاااا  الشاااااات اعاااكا يناااكي  اتااا  اعتاااتا  مااازو ل ااايا  

الاساااااال الناااااي  التااااق يااااال للاااازمالء والديةياااا  باإعتااااتا  عاااا  اإل تاونااااق ماااا  خااااالا 

 . التكقي 

 

 

عتاااااتا  علاااااي اتااااا  اإايااااااارات اليااااااارق  علاااااي يوقيااااا  الي اسااااا  الناااااانونق وقاااااك بل ااااا  

 : السابن للسنوات الةشا والييزانيات 

 (دَىار)اإلَزاداث انمحصهت  انسىه

2012 7,122 

2013 6,959 

2014 7,355 

2015 6,230 

6201 17,855 

2017 31,637 

2018 77,551 

2019 97,333 

2020 71,640 

1202 96,641 
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 نهجمؼُت خالل انسىىاث انؼشز انسابمت :  وانىفز انسىىٌ اإلَزاداث وانمصارَ  .7

 (دَىار( توفز انسى (دَىار) انمصارَ  (دَىار) اإلَزاداث انسىت   

2012 144,369 107,238 37,131 

2013 30185,8 160,352 25,478 

2014 217,050 189,142 27,908 

2015 277,293 238,477 38,816 

2016 189,183 192,406  3,223) 

2017 243,130 177,206 65,924 

2018 301,673 173,244 128,429 

2019 341,282 203,443 137,839 

2020 328,145 196,480 131,665 

1202 365,516 215,787 149,729 

 

يناااوإل اإيااااارات خااااء نتيدااا   طايةيااا   ونياااو و ا  النتاااااح التاااق ي حاماااا األ قااااا اإتااااااي 

مااا  ال ناااوق الياليااا  وماااوا ر الديةيااا   تناااوق الااازمالء و للدحاااور الياتولااا  مااا  أخااال تيايااا 

 لااااي يتةياااال اليااااوار النانونياااا اضاااااف  اييتاااا  ال ثيااااا ماااا  االخااااااءات فااااق الديةياااا  أخااااالا 

والتنساااي  مااا  الدحاااات الاقابيااا  ل اااات اليحنااا  وتيايتحاااا مااا  االعتاااكاء مااا  قاااال ال ياويتةيااال 

وقااا  يناااكي  و  األن يااا  اإل تاونيااا  للدحاااات الاقابيااا و بطحاااا مااا قاعاااكا الاياناااات فاااق الديةيااا  

صاااا   الديةيااا  أ  أراااا ااياااا فاااق أالديةيااا  مياااا ااااا  لااا   مااااارق بياناااات ماليااا  للاناااوك رو  

اقابيااا  وملسساااات اليدتيااا  الياااكنق ووقااا  االعتاااكاء علاااي اليحنااا  والااازمالء ماخااا  للدحاااات ال

  يطااااويا أن يااااو وظتي  بالديةياااا  يااااياااااارات الديةياااا  ويطااااويا وتيااااارا اااااار  الاوتيااااارا 

 خالا األعواا السابن .ف ل الخكمات للزمالء واليتةاملي  م  الديةي  أالديةي   لتنكي  
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 صىذوق انتؼاون :  .8

مااا  وااااا  التااا مي  والتاااق اانااا  لياااكا خياااإ  اً قيااا  الت طيااا  الت مينيااا  اليوقةااا  ساااابنإيتا اً التنااا

قااااا  مدلااااإ اإرا ا عااااكا يدكيااااك الاوليااااا  بةااااك  20/07/2018نتحاااا  بتااااا ي  اساااانوات و 

ومنا نتحااااا ماااا  عااااكر الوفيااااات ور اساااا  التوقةااااات  ر اساااا  نتااااااح الخيااااإ ساااانوات السااااابن 

لشاااااا  التاااا مي   ساااانو   خااااا قساااات ياااا مي لاااا  ب داليسااااتنالي  فااااق ظاااال النتااااااح السااااابن  تياااا

  قااااااا  أظحاااااات النتاااااااح الالتنااااا  أوقاااااك  % سااااانوياً  2.5ريناااااا  بزياااااارا بيناااااكا   106,685

  يناااكياات اليدلاااإ أراااا ماااالق ايداااابق وألااا  و اً ساااليي اً قااااا ااااا    ل ااااء الاوليااااااليدلاااإ 

تاااا اسااتياا   فااق  لتاا   الدااكوا التااالق ياااي  منا ناا  بااي  الأتيااد   ويوقةاياا  ااناا  صاا ي 

 . 1202تتي  8201 مواا الانكوق للسنواتأل ااحا ونتااح ذلو علي اقاا  والاوليا  

 

 انسىت
لُمت لسط انتأمُه انمفتزض دفؼه فٍ 

 حال استمزار انبىنُصت

لُمت تؼىَضاث انمذفىع 

 فؼالً مه صىذوق انتؼاون

انىفز انذٌ تحمك وتُجت 

 إنئاء انبىنُصت

2018-2019 111,945 80,000 31,945 

2019-2020 115,635 40,000 75,635 

2020-2021 117,796 40,000 77,796 

 1851376 1601000 3451376 انمجمىع

 ((او ونااااة  فاااق عناااك التااا مي  مثااال  السااااطا  واألمااااا  الوباايااا   يسااا  خييااا  تااااالت وفااااا الااازمالء خاضااال -:مالحظةةةت *

ةياا  اونحااا خااا ج واااوط بوليااا  التاا مي  وفااق تاااا ارخالحااا ضااي  ماا  قااال الدييااكف   ماا  ماات  األماااا  الوفيااات تيااد أ 

 .أل  رينا  علي مك  أ ب  سنوات 220أ  بواق   سنوياً  أل  رينا  55الاوليا  يت   ف  قيي  قست الاوليا  السنو  

 

ل يةليياااات صااانكوق التةااااو  وي ليااا  خاياااا ااتاااوا   بتناااكي  ةاااكيرا ا بتقااااا مدلاااإ اإ اياااا

لااااانكوق ونتيداااا  للك اساااا  التااااق قاااااا بحااااا اليدلااااإ وينايااااا الخايااااا ر اساااا  تااااوا مسااااتنال ا

 فاا  وختياعحااا ةيااا الةااار  افااق ياا  يةااكيل التةلييااات واقاا مااا ماا  الحيعاا  الةاماا   اإاتااوا  

ريناااا  باإضااااف  الاااي قياااك التااازاا ماااالق  200ريناااا  الاااي  150 ساااوا اإواااتااك السااانو  مااا  

ماااواا ألتياااد خااااء ماااتا النااااا  تيايااا  اا ريناااا  عااا  اااال تالااا  وفااا 15علاااي اااال تميااال بواقااا  

 3أ  الااااانكوق ساااايةانق ماااا  عدااااز يتداااااوت الااااانكوق والاااات  أظحااااات نتااااااح الك اسااااات 

الااات  ي نااا  نتيدااا  وفااللاااي اضااااف  ا ،التةليياااات يةاااكيلملياااو  ريناااا  فاااق تالااا  لااا  يااات  اقااااا  

  خيياااااا  ماااااات ،ساااااانوات 3علي مااااااكا  اً رينااااااا  376,185قااااااك   و ال اااااااء بوليااااااا  التاااااا مي 

 .خااءات خنا  الانكوق واس اإفال  فق اليستنالاإ
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تزيااااا   30صااانكوق التةااااو  للسااان  الياليااا  الينتحيااا  فاااق  نتنااااتوفيياااا يلاااق بياااا  ايااااارات 

 منا ن  م  نتإ التتاا م  السن  السابن : 1202

 

  -:انسىت نصىذوق انتؼاون)ػجش( َزاداث و مصارَ  ووفز إبُان 
 2021 

 
2020 

 دَىار أردوٍ  ار أردوٍدَى اإلَزاداث

 132,350 اوتاااات األع اء
 

118,830 

 40,271 ع اء فق يةوي ات الوفاامسامي  األ
 

36,188 

 5,708 عوااك بن ي   مااب  (
 

10,212 

 7,328 وتاااات اإةاامات ي خيا يسكيك 
 

7,296 

 1,000 مسامي  الديةي  فق الانكوق
 

1,000 

 10,000 لوفااتا  صنكوق التةاو  م  يةوي  ا
 

3,000 

 1761526  196,657 مجمىع اإلَزاداث

    انمصزوفاث
 200,000 يةوي ات الوفيات اليكفوع 

 
60,000 

 200,000 مجمىع انمصزوفاث
 

601000 

 (3,343) صىذوق انتؼاون )ػجش( وفز
 

1161526 
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 انممهكت األردوُت انهاشمُت –ػمان 

 )انمبهغ بانذَىار( 30/06/2022تارَخ مهخص انمىاسوت انتمذَزَت حتً 

  
 تمذَزٌ  فؼهٍ انبُـــــــان

 30/06/2021 
 

30/06/2022 

 358,600  365,516 خيالق اإيااراتا

 210,500  215,787 خيالق النتناتا

 1481100  1491729 انىفز انىمذٌ

 12,000  11,762  النتنات الاأسيالي 

 1361100  1371967 انُتصافٍ انىفز بؼذ انىفماث انزأسم
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 انممهكت األردوُت انهاشمُت –ػمان 

 )انمبهغ بانذَىار( 30/06/2022مهخص انمىاسوت انتمذَزَت حتً تارَخ 

  
 تمذَزٌ  فؼهٍ اإلَـــــزاداث

 30/06/2021 
 

30/06/2022 

 68,000  64,545  سوا اإنتسا  واإوتااك واليزاول 

 2,800  2,666 ي خيا اإوتااكةاامات 

 135,000  157,184 تا  الديةي  فق اياارات التكقي 

 95,000  90,395  سوا ياكي  ومةامالت

 4,000  3,850  سوا يسديل م اس  متك  

 5,000  4,680 صافق اياارات مدل  اليكق 

 3,500  3,396 اياارات أخا 

 10,500  10,238 عوااك بن ي 

 24,000  23,045 ت اإمت اناتصافق اياارا

 4,800  4,570 ةاامات عكا يةيي  م اس  قانونق

 3,000  (1,903  صافق اياارات الكو ات 

 3,000  2,850 اياارات ات  اإعتتا 

 3581600  3651516 اجمانٍ اإلَزاداث
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 انممهكت األردوُت انهاشمُت –ػمان 

  )انمبهغ بانذَىار( 30/06/2022مهخص انمىاسوت انتمذَزَت حتً تارَخ 
 تمذَزٌ  فؼهٍ نىفماث اإلدارَت وانؼامتا

 30/06/2021 
 

30/06/2022 

 84,000  80,100  واي  اليوظتي 

 11,000  10,405 مسامي  الديةي  فق ال يا  اإختياعق

 3,500  3,413 ماا ي  ي مي  ص ق لليوظتي 

 6,000  6,018 اإوتااك فق اإي ارات اليحني 

 1,500  1,186  سوا اوتاااات أخا 

 1,600  1,555 أخو  النشا واإعال 

 6,600  6,285 الناطاسي  واليطاوعات ولواتا ال يايويا

 1,700  1,649 عيوالت وماا ي  بن ي 

 2,500  2,473 الاايك والحاي  واليااسالت اإل تاوني 

 6,500  6,009 ال حاباء والييا 

 4,500  4,311 ت الكاخلي التننالت واليواصال

 1,000  1,000 اليسامي  فق صنكوق التةاو 

 2,000  2,000 مسامي  الديةي  فق مدي  الننابات اليحني 

 15,000  15,591 نتنات الايان  والن اف  واليوار اليستحل  

 4,500  4,362 نتنات ال ياف 

 600  583 ضايا  مسنتات / مةا ف

 25,000  28,895 اما  سوا ق ايا وأيةا  م 

 1,500  1,500 أيةا  يكقي 

 500  452 ماا ي  ي مي  الننكي  وال اي  والساق 

 1,000  708 نتنات أخا  متتاق 

ماا ي  ماارقات الييزانيات  فق بنك صافق  سوا 

 ياكي  ومةامالت(
3,147  3,500 

 5,000  14,600 ماا ي  يااعات

 4,000  1,901 يطويا أن ي  وقواني 

 17,500  17,644 اإستحالاات

 210,500  215,787 انىــفمـــاثاجمانٍ 
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