
 

 

 الدورة التأهيلية لشهادة
 مزاولة مهنة المحاسبة القانونّية في األردن

Jordanian Certified Public Accountant (JCPA) 
  

في بناء قدرات وتأهيل الكوادر ( األردن)التدريب المهني الذي تنتهجه جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ستمرارًا لسياسة إ
ساعة ( 021)وبمعدل  ,"(JCPA)مزاولة مهنة المحاسبة القانونّية في األردن "هيلية بعنوان أن عن إقامة دورة تالعربية يسرها أن تعل

أيام  من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً ( 3/6/2103ولغاية  22/3/2103)عتبارًا من تاريخ إتدريبية 
، حيث عّمان شارع مكةالكائن في  كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمالى وذلك في مبن( األربعاء -اإلثنين  –السبت)

 .سيحصل المشارك في نهاية الدورة على شهادة مشاركة تبين عدد الساعات التي استغرقتها الدورة
 

 : الفئة المستهدفة

دراء الماليين وجميع المحاسبين والمدققين على اختالف يستفيد من هذه الدورة جميع المتخصصين في مجال المحاسبة والتدقيق والم
مستوياتهم اإلدارية باإلضافة إلى منتسبين مكاتب تدقيق الحسابات، ومسؤولي اإلشراف والتفتيش والتدقيق في القطاع الخاص والعام 

رسين والمهنيين وغيرهم، سواء وجميع الراغبين بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية في األردن، وكذلك الدا
الذين يرغبون بالحصول على معلومات  وحتى األكاديمين( ACPA)أو ( CPA)الحاصلين على شهادات مهنية من الخارج مثل 

، إذ أن المحاسب ال يستطيع أن يمارس مهنة المحاسبة بدون أن يكون ملمًا بالمواضيع المحاسبية والتشريعات والقوانين المنظمة ةمهني
 .لمهنة في المملكة األردنية الهاشميةل
 

 : اإلطار العام

 :وتشمل المواضيع التالية" المحاسبة والتدقيق"و " القوانين والتشريعات"سيتم خالل الدورة مناقشة وشرح المواد المقررة بالورقتين 
 

 ":التشريعات والقوانين"األولى الورقة
 .القة بمزاولة مهنة المحاسبةمقدمة عن التشريعات والقوانين األردنية ذات الع .1
 .نظرة عامة على األنظمة الضريبة وتطبيقاتها والتعليمات الصادرة بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل .2
 .قانون ضريبة الدخل وتعديالته .3
 .قانون الضريبة على المبيعات وتعديالته .4
 .نظرة عامة على قانون الشركات وقانون التجارة و قانون رسوم طوابع الواردات .2
نظرة عامة على تشريعات قانون تنظيم مهنة المحاسبة في األردن والتشريعات المتعلقة بتشجيع االستثمار والمناطق الحرة  .6

 .والمنافسة والضمان االجتماعي
و قانون ديوان المحاسبة ومكافحة غسل  نظرة عامة على قانون البنوك واألوراق المالية وتنظيم أعمال التامين والتأجير التمويل. 7

 .األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحة الفساد



 

 

 " :المحاسبة والتدقيق"الثانية  الورقة
 .أمثلة تطبيقية على المحاسبة، (الدولية)معايير المحاسبة واإلبالغ المالي المعتمدة  .0
 .المراجعة والتدقيق، أمثلة تطبيقية على (الدولية)معايير المراجعة والتدقيق المعتمدة  .2
 .محاسبة التكاليف وعناصر التكلفة .3
 .المحاسبة اإلدارية والموازنات التقديرية .4
عداد قائمة الدخل .2  .نظرية المحاسبية وا 
 .المحاسبة المالية والمحاسبة على توزيع األرباح .6
 .محاسبة الضرائب والنفقات المقبولة وغير المقبولة ضريبياً  .7
 

ة من المدربين المهنيين وأعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات العربية ذوي خبرات واسعة في مجال يحاضر في هذه الدورات مجموع
قرص مدمج وسيتم خالل الدورة وتوزيع ، شرح المنهاج الدراسي حيث يتم من خالل الدورة المحاسبة والتدقيق والعلوم ذات العالقة

"CD" وأسئلة سنوات ريعات المالية األردنية الخاصة بمتطلبات ممارسة المهنة يحتوي على أحدث سلسلة من مجموعة القوانين والتش
مواضيع المواد جميع و  جميع التشريعات األردنية ذات العالقة بالمهنة والقرارات المتعلقة بها تتضمن كتبباإلضافة إلى ، سابقة

المقررة  للمواضيع اً وفق جميع هذه المواضيع مناقشةو  شرح، وسيتم خالل الدورة المحاسبية والتدقيق الخاصة بمتطلبات ممارسة المهنة
 ".JCPA"في األردن لغرض الحصول على شهادة  مهنة المحاسبة القانونيةمزاولة  تحان رخصةإلم

  

 :رسوم االشتراك 

 .دينار( 211)هي 
 .ألعضاء المجمع و جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين%( 01)م خص

 .ي تقوم بتسجيل اكثر من مشاركالت للمؤسسات%( 01)خصم 
 

على " (األردن)جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين "سم إالشتراك للتسجيل بهذه الدورة مرفقا بها شيك مصرفي ب نماذجترسل 
ي بالدينار األردن( 1103101214142111/102)لدى بنك األردن فرع الحسين حساب رقم  الجمعيةرسوم على حساب الأو تحويل 

شعارنا بذلك الرسوم المطلوبة، راجين أن يصلنا  تسديداألولوية في حضور الدورة بموعدها المعلن لمن بادروا بالتسجيل و  ، علمًا بانوا 
 .في أقرب وقت ممكنو بمن ترغبون بترشيحة أبالمشاركة ردكم 

 

 :صال علىتّ ستفسارات والتسجيل يرجى ال إلل
 (0155055: )هاتف

 1001/1020: فرعي 
 (0155051: )اكسف 

 :بريد إلكتروني
business.development@ascasociety.org 
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