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 : الملخص

في الختام تم االنتهاء من العمل على البحث الحالي بعنوان أثر جائحة كورونا على النظام المحاسبي في األردن والذي تناولته في هذا   
ردة البحث التباع النهج التحليلي وجمع البيانات من موقع بورصة عمان لثالثة مختلفة. . الشركات ، والمدة الزمنية للبيانات المالية المست

. وأظهرت نتائج التحليالت والمقارنات التي اتبعت في هذه الدراسة أن جائحة كورونا لم يسهم في إحداث 2020إلى    2018من  هي  
تأثير كبير على جميع الشركات والقطاعات كما في السابق. الجائحة ، بعض الشركات كان لديها خسائر أكبر من تأثير جائحة كورونا 

بيانات في المرحلة السابقة. يود الباحث أن يقدم بعض النصائح أو التوصيات: دراسة نفس العنوان الحالي  عليها وعلى هذا بعد تحليل ال
على عينة دراسة أكبر وعلى قطاعات مختلفة ، ودراسة أبعاد المتغيرات المستقلة وأثرها على المتغير التابع ، ودراسة المخاطر التي 

 لهذه الكوارث. تواجه الشركات ، ووضع الخطط المستقبلية. 

 الفصل األول:

 : مقدمة 

، بعد تلوثات ال حدود لها من جانب واحد من الكوكب إلى الجانب اآلخر ، أعلنت منظمة   2020في الحادي عشر من آذار )مارس(  
ال تفشي ( أصبح وباًء. على الرغم من أن هذا ليس الجائحة الرئيسية ، و COVID-19الصحة العالمية أن مرض فيروس كورونا الذكي )

 فيروس كورونا األولي ، كما نظر العالم ، إال أن مخاطر هذه العدوى انتهت في فترة الفقس الطويلة ونسبة العدوى العالية. بهذه الطريقة
 ، تم تطهير العالم في منافسة عالمية لتأمين ازدهار الناس ، واستعادة انتشار العدوى ، وتعقب التحصين. كان الوجود اليومي المنتظم 

مضطرًبا بشكل كبير. تحولت أقنعة الوجه على الفور إلى أداة أساسية للتحمل وتأمين اآلخرين ، وتم تغيير الجداول العادية بنجاح حول 
 تقييد االنفتاح و'إخراج كل شيء. أثرت اإلجراءات الوقائية والدفاعية التي فرضتها اإلدارات التي تديرها الدولة في جميع أنحاء العالم

بير على االقتصاد العالمي. شهد الهرم النقدي العالمي انقطاعات هائلة ، من التبادل العالمي وصواًل إلى قوة مؤسسات الجوار  بشكل ك
الصغيرة. بينما أخذ ضمان رفاهية وازدهار الركاب في جميع أنحاء الكوكب الحاجة الرئيسية لمعظم الدول ، وأصبح من الواضح أن  

في األردن في الثاني من   COVID-19شبكات هو التالي في الخط بقدر الحاجة.  تم حساب المثال الرئيسي لـ  تأمين السالمة النقدية لل
في األردن وبداية اإلجراءات التشريعية إلدارة حالة الطوارئ. مع الهدف   COVID-19. وقد تناول هذا ظهور جائحة  2020مارس  

النهائي المتمثل في الوضوح ، تم تجميع تدابير الفصل االجتماعي والحجر الصحي واإلغالق المتنوعة التي قدمتها السلطة العامة في  
" هي المرحلة التي مهدت الطريق إلزعاج إجراءات السلطة  0رحلة  أربعة تدابير أساسية متعمدة في هذا التقرير. كانت المرحلة األولية "الم

. تضمنت هذه المرحلة نهاية تمارين تجارية محددة. بدأت هذه المرحلة في الثاني COVID 19العامة الموجهة نحو احتواء انتشار عدوى  
. والثانية هي "المرحلة األولى" ، والتي تدل  2020من آذار ، مع ظهور القضية االبتدائية لألردن ، وانتهت في السادس عشر من آذار 

على بدء إزعاج اإلجراءات التشريعية الالمحدودة ، بما في ذلك إبرام مناطق نقدية مختلفة ، وعوائق على الحركة ، وأخيًرا إغالق على  
رحلة الثانية" ، التي بدأت في . تشير "الم2020أبريل   28مستوى الدولة. بدأت المرحلة األولى في السابع عشر من مارس وانتهت في  

يونيو    29 الثالث من  في  وانتهت  انتشار   2020أبريل  الحد من  مع  العامة  السلطة  عليها  اطلع  التي  اإلجراءات  تسهيل  بدء  إلى   ،
COVID-19ة النقل. . بشكل عام ، ُسمح للمجاالت التجارية والمالية بمواصلة األنشطة وجًها لوجه ، مع وجود قيود ، وتم توسيع إمكاني

" زيادة تيسير القيود. تم السماح بالتنمية بين محافظات المملكة ، فقط بساعات طويلة للتطوير ونشاط مجاالت 3أخيًرا ، تناولت "المرحلة  
 األعمال المختلفة. بدأت هذه المرحلة األخيرة في الرابع من يونيو. يوضح مسار األحداث المصاحب التدابير المختلفة المقدمة في كل
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، في حالة طوارئ عامة للرفاهية باإلضافة    Covid-19تسبب جائحة التاج ، الذي ُيطلق عليه أيًضا جائحة    مرحلة من المراحل األربع.
االقتصاد العالمي في أكثر فترات االنكماش فظاعة والتي لم يتم وصف جوانبها بشكل ال   Covid-19إلى انكماش عالمي ؛ غطس  

لدفاتر والتفتيش يلعبان دوًرا مهًما في عالم المال واألعمال ، فإنهم ال مفر من مواكبة التطورات في مكان  لبس فيه. نظًرا ألن مسك ا
عملهم اختلف تأثير جائحة كورونا على استدعاء الفحص الخارجي بين المكونات وتقنيات الممارسة والتزامات الفحص في ضوء هذه 

دم الميكانيكي دوًرا مهًما في منع األضرار الحقيقية المتعلقة بفحص المهام التي سيتم تنفيذها. الظروف. عادل ومربع التنفيذ ، لقد تولى التق
المثال ، أدى استخدام االبتكار إلى استمرار األعمال والمهن والتعيينات وإن كانت خطوات حكيمة مختلفة ، مثل غياب  على سبيل 

وبهذه الطريقة فإن الوباء يسرع من انتشار استخدام المراجعات اإللكترونية.    .Covid-19االتصال المباشر ، قد تم اتخاذها نتيجة لـ  
 على سبيل المثال ، سيتم استخدام التقييم اإللكتروني ألداء مهام المراجعة ؛ سيتم استخدام األساليب المرئية اإللكترونية ألداء دورات

رونية كنوع من إثبات المراجعة ؛ سيتم استخدام أجهزة القدرات العقلية من المراجعة مثل مخزون البضائع ؛ سيتم استخدام التأكيدات اإللكت
صنع اإلنسان ألداء أعمال المراجعة والتعهدات. أيًضا ، سيتبين أن إنشاء وإعطاء هذه اإلجراءات والمشاريع سُيطلب من خالل مراجعة 

اد على المشاريع التي تعتمد على الوعي من صنع اإلنسان لتتحول  أماكن العمل ألداء مهامهم بتكلفة أقل وعاجاًل وليس آجاًل. يتم االعتم
 إلى جزء حتمي من الوجود اليومي المنتظم.

 (19-جائحة كورونا )كوفيد 

الناجمة عن حالة    (COVID-19)، هو جائحة عالمي مستمر لعدوى    Covid، المعروف أيًضا باسم جائحة    COVID-19إن جائحة  
  2019. تم تمييز العدوى الذكية ألول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر  (SARS-CoV-2)ديدة  الجهاز التنفسي الشديدة الش

؛ أهمل اإلغالق في ووهان والمجتمعات الحضرية المختلفة في مقاطعة هوبي احتواء التصعيد ، وانتشر على الفور إلى أجزاء مختلفة 
( عن حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي في  WHOة العالمية )من وسط الصين وجميع أنحاء الكوكب. أعلنت منظمة الصح

. وقد نشأت العديد من االختالفات في العدوى وأصبحت سائدة 2020آذار )مارس(    11، ووباء في    2020كانون الثاني )يناير(    30
  10هي األكثر ضرًرا. اعتباًرا من    ، اختالفات جاما ودلتا  Betaو    Alpha، مع    2021في العديد من الدول بدًءا من حوالي عام  

مليون حالة عابرة ، مما يجعله ربما يكون الوباء األكثر فتًكا على    5.06مليون حالة و    250، تم تأكيد عدد أكبر من    2021نوفمبر  
عن     (COVID-19)، هو الالئحة العالمية مستمر لعدوى   Covid، المعروف أيًضا باسم الالئحة    COVID-19اإلطالق. إن الالئحة  

(. تم تمييز العدوى الذكية ألول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر  SARS-CoV-2)حالة الجهاز التنفسي الشديدة الشديدة  
( عن حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام WHO؛ مختلف أنحاء مقاطعة ووهان ومناطق مختلفة منظمة الصحة العالمية )  2019

، اختالفات جاما ودلتا هي   Betaو    Alpha، مع    2021.  2020آذار )مارس(    11، ووباء في    2020ر(  كانون الثاني )يناي  30في  
مليون حالة عابرة، مما يجعله ربما يكون   5.06مليون حالة و   250، تم تأكيد أكبر من   2021نوفمبر    10األكثر ضرًرا. اعتباًرا من  

 الوباء األكثر فتًكا على اإلطالق. 
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 كورونا في االردن  

، بعد انتشار العدوى    2020مارس   11( بأنه جائحة في  COVID-19وصفت منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا الجديد )
في جميع أنحاء العالم. على الرغم من حقيقة أن هذا لم يكن أول جائحة أو تفشي لفيروس كورونا في العالم ، إال أن مخاطر الفيروس 

سبب امتداد فترة حضانة الفيروس وانتقاله بشكل كبير. نتيجة لذلك ، انغمس العالم في سباق عالمي للحفاظ على صحة  قد تضخمت ب
اإلنسان ، وإبطاء انتشار الفيروس ، وتطوير لقاح. كان الوجود اليومي في حالة من الفوضى. سرعان ما أصبحت أقنعة الوجه أداة  

زت األعمال الروتينية اليومية على الحد من التعرض وتسطيح المنحنى. اعتمدت الحكومات في  ضرورية للحياة وحماية اآلخرين ، وترك
الة  جميع أنحاء العالم تدابير وقائية واحترازية كان لها تأثير كبير على االقتصاد العالمي. ُألقي بالهرم االقتصادي العالمي بأكمله في ح

ات المحلية الصغيرة في حين أن معظم الحكومات أعطت األولوية للحفاظ على صحة  من الفوضى ، من التجارة الدولية إلى صحة الشرك
المواطنين ورفاههم في جميع أنحاء العالم ، فقد أصبح من الواضح أن حماية الصحة االقتصادية للمجتمعات هي الشغل الشاغل التالي.  

في األردن ،   COVID-19ن هذا بمثابة بداية لوباء  . وكا2020مارس    2في األردن في  COVID-19تم اإلبالغ عن أول ظهور لـ  
ة وكذلك بدايات االستجابات الرسمية للمشكلة. تم تقسيم تدابير المسافة االجتماعية والحجر الصحي واإلغالق المختلفة التي نفذتها الحكوم

" ، هي الفترة التي سبقت 0باسم "المرحلة   إلى أربع مراحل أساسية في هذه الدراسة من أجل التوضيح. كانت المرحلة األولى ، المعروفة
. خالل هذا الوقت ، تم إيقاف بعض األنشطة التجارية. بدأت هذه المرحلة  COVID-19اتخاذ إجراءات حكومية لوقف انتشار فيروس 

لمرحلة األولى" ، . والمرحلة الثانية هي "ا 2020مارس  16في الثاني من مارس ، مع وصول الحالة األولى إلى األردن ، وستنتهي في 
والتي تبدأ بفرض إجراءات حكومية واسعة مثل إغالق القطاعات االقتصادية الرئيسية. ، وقيود السفر ، وفي النهاية ، إغالق على مستوى 

يو  يون  3أبريل وانتهت في    29" ، التي بدأت في  2. "المرحلة  2020أبريل    28مارس وستنتهي في    17الدولة. بدأت المرحلة األولى في  
 . COVID-19، كانت بداية جهود الحكومة للسيطرة على انتشار  2020

 النظام المالي في األردن

النظام المالي هو إطار يسمح بتداول األصول بين أعضاء السوق النقدي مثل المتخصصين في القروض والداعمين الماليين والمقترضين.  
تألف المؤسسات المالية من إدارات وأسواق ومؤسسات معقدة ووثيقة الصلة مخطط تعمل األطر النقدية على المستويين العام والعالمي. ت

بشكل عام ، يمكن معرفة األطر النقدية في أي مكان يوجد فيه تداول   لها إلعطاء صلة مثمرة وعادية بين الداعمين والمودعين الماليين.
الفقيرة )قطاعات األعمال النقدية ، وشركات األعمال ، والبنوك( وسيط نقدي )نقدي( في حين أن هناك إعادة توزيع لألصول في المناطق  

النقدي.  الفوائد في المقابل. ُتعرف هذه األداة بأكملها باسم اإلطار  لتلقي  المثالية و اكتشاف أنها تستخدم  النقدية  القدرة  يتم   الستخدام 
النقدية. تمأل األطر  في  للتجارة  النقد واالئتمان والمال كوسيلة  العمالة  استخدام  تداول  الذي يمكن من خالله  المعروف  للحافز  كآلية   

النقدية ،   المنطقة الخاصة( ، وقطاعات األعمال  العامة أو  البنوك )المنطقة  والمنتجات كخيار لمقايضة إطار نقدي متقدم قد يشمل 
بها أو نقلها بين المجاالت المالية ، وتمكن   واألدوات النقدية ، واإلدارات النقدية. تسمح األطر النقدية بتخصيص األصول أو المساهمة

النقدية ، كان االقتصاد األردني سعيًدا بتنفيذ   األشخاص والمؤسسات من مشاركة المخاطر ذات الصلة. قبل عام من حالة الطوارئ 
في جميع أنحاء العالم ، )صندوق االقتصاد الجزئي الكبير بسبب واجهات التبادل القوية التي أقامتها الدولة مع المنطقة والدول المختلفة  

ب(. من المسلم به أن حالة الطوارئ كان لها تعاقبها الخاص على جميع أجزاء االقتصاد ، ومع ذلك اختلفت   2009النقد الدولي ،  
الخصوص ، عالمًيا ، ترك تأثيًرا على الدول في جميع أنحاء العالم ؛ على وجه    اآلثار حسب االرتباط المباشر للطوارئ بكل منطقة.
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كان لدى هؤالء عالقات مالية مفتوحة مع الواليات المتحدة األمريكية. لقد تأثرت هذه الدول أكثر من غيرها. وهذا يعني أن الدول التي  
كان لديها عدد أقل من نقاط التوقف في السوق النقدية العالمية قد تأثرت بشكل محتمل بحالة الطوارئ. بشكل ملحوظ ، كان التفسير 

اسي لحالة الطوارئ هو التقدم غير المضمون. بالنسبة لألردن ، لم تؤثر حالة الطوارئ في البداية على االقتصاد ، وال سيما المجال  األس
سوق المالي ، على أساس أن المنطقة النقدية األردنية كانت معزولة عموًما عن حالة الطوارئ العالمية اعتماًدا على انفتاحها المقيد على ال

  ة العالمية. وقد ساعد هذا التأكيد للمنطقة النقدية األردنية على تأمين مناطقها األخرى. في المرحلة الرئيسية لحالة الطوارئ ، أعلنتالنقدي
تضخم  دائرة النقد األردنية أنها تتوقع نتائج بناءة للطوارئ النقدية العالمية على االقتصاد األردني، على سبيل المثال ، انخفاض معدالت ال

. بشكل أساسي ، مثل هذا تم وضع افتراض على أسس انخفاض قيمة 2009٪ على األقل في عام   5والمضي قدما في التنمية بنسبة  
وبالمثل ، كان من الطبيعي من قبل السلطة العامة أن تؤثر حالة الطوارئ على االنكماش المالي الذي من شأنه أن يؤثر على    النفط.

لواقع ، يعتمد األردن بشكل استثنائي على الجوائز المقدمة من المساهمين ، ولكن في هذه األيام تأثرت السلع حسب االحتياجات. في ا
 الدول المانحة باالنكماش ، مما يعني أن األمة ستكون تحت التأثير المباشر لتراجع التنمية في الدول المتضررة. بشكل عام ، من المتوقع 

 وائزها لألردن. أن تقوم هذه الدول بإيقاف أو تقليل ج

 نظام المحاسبة في األردن

أثرت الخلفيات التعليمية للمحاسبين المحترفين ، الذين حصلوا على تعليمهم في المحاسبة في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر  
( JACPAلمحاسبين القانونيين )ولبنان والجامعات األردنية ، على ممارسة المحاسبة في األردن بشكل كبير. تأسست الجمعية األردنية ل

 JACPA. وكانت وظيفة  1992( ، وانضمت إلى االتحاد الدولي للمحاسبين في أكتوبر  42/1987)بموجب القانون    1987في عام  
اًء في التنظيم المحاسبي ، من ناحية أخرى ، استشارية إلى حد كبير ، وليس لديها أي قدرة إلنشاء معايير المحاسبة أو المراجعة. ابتد

، افتقر األردن إلى هيئة معترف بها قانوًنا للمحاسبة والمراجعة ، وكانت عملية تنظيم المحاسبة   1997، قبل عام    1997من عام  
يلعب دوًرا   JACPAصعبة في األردن ، تم نشر هذه الممارسة من قبل الحكومة فقط )وزارة الصناعة والتجارة( ، مع القطاع الخاص  

عالوة على ذلك ،   ك آلية إنفاذ ، ال سيما تلك التي كانت عقابية ، لضمان اتباع متطلبات الكشف عن القانون.محدوًدا. لم تكن هنا
اقتصرت الممارسة المحاسبية األردنية على توثيق المعامالت غير المنتظم ، مما يفي فقط بشكليات المعايير القانونية القديمة التي ال 

انات المالية. وبالفعل ، فإن أنظمة المحاسبة األردنية ، مثلها مثل أنظمة البلدان النامية األخرى ، تحتوي على شكل أو محتوى ثابت للبي
. كال 2002في    76، وقانون األوراق المالية رقم    1997في    22بها عيوب عديدة. أصدرت الحكومة األردنية قانون الشركات رقم  

الملكية العامة األر   دنية باستخدام معايير المحاسبة الدولية / المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.القانونين يطالبان جميع شركات 
تحتوي المحاسبة على عدة حقول فرعية أو مجاالت موضوعية ، بما في ذلك المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية والتدقيق والضرائب 

 وأنظمة المعلومات المحاسبية: 
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 المحاسبة المالية  .1

ائنين. تهتم المحاسبة المالية باإلبالغ عن البيانات المالية للمؤسسة إلى المستخدمين الخارجيين مثل المستثمرين والمستثمرين المحتملين والد
(. GAAPلخارجيين )يستخدم المعايير المحاسبية المقبولة عموًما لحساب وتسجيل المعامالت التجارية وإنشاء بيانات مالية للمستخدمين ا

 صناع القرار. ُتنشئ المحاسبة المالية تقارير سنوية أو ربع سنوية حول األعمال التجارية ككل ، وعادًة ما تكون بعد ستة إلى عشرة أشهر
ة الفترة  على سبيل المثال ، يتم إصدار البيانات المالية بشكل متكرر بعد ستة إلى عشرة أشهر من نهاي  -من نهاية الفترة المحاسبية  

 المحاسبية.

 المحاسبة اإلدارية  .2

تهتم المحاسبة اإلدارية بجمع وتحليل وإعداد التقارير عن البيانات التي يمكن أن تساعد المديرين في اتخاذ القرارات من أجل تحقيق  
التكلفة والعائد إلى تحليل  الداخلية في المحاسبة اإلدارية  المنظمة. تستند اإلجراءات والتقارير  وليست مطلوبة لاللتزام بمفهوم   أهداف 

(. تهدف GMAPs. )2014في عام   CIMA(. تم وضع مبادئ المحاسبة اإلدارية العالمية من قبل  GAAPالمحاسبة المقبول عموًما )
ر ُتنشئ المحاسبة اإلدارية تقاري  20دولة عبر خمس قارات.    20المبادئ إلى توجيه أفضل الممارسات في المهنة وهي نتيجة بحث من 

ية  سابقة المنحى بفترات زمنية متفاوتة ، فضاًل عن التقارير الموجهة نحو المستقبل مثل الميزانيات. كثيًرا ما يتم تضمين البيانات المال
 وغير المالية في تقارير المحاسبة اإلدارية ، والتي قد تركز على منتجات أو أقسام معينة. 

 التدقيق  .3

لمتحيزين للبيانات المالية للمؤسسة" في سياق المحاسبة ، وهو "التحقق من االدعاءات التي يدلي  التدقيق هو "الفحص والمراجعة غير ا
ة  بها اآلخرون فيما يتعلق بالدفع". المراجعة هي خدمة مهنية منهجية وتقليدية يحاول تدقيق البيانات المالية التعبير عن وجهة نظر مستقل

( و "في جميع الطرق المادية" ، يعرب المدقق GAAPا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموًما )حول البيانات المالية أو التنصل منها. وفقً 
عن حكمه المستقل بشأن اإلنصاف الذي توضح به البيانات المالية الوضع المالي للكيان ، ونتائج العمليات ، والتدفقات النقدية. يجب 

 ( بشكل ثابت.  GAAPتباع معايير المحاسبة المقبولة عموًما )على المدقق أيًضا البحث عن الحاالت التي لم يتم فيها ا

 نظم المعلومات .4

نظام المعلومات المحاسبية هو أحد مكونات نظام معلومات الشركة الذي يتم استخدامه لمعالجة البيانات المحاسبية. تستخدم العديد من  
المصرفية والمالية ، يتم استخدام الذكاء االصطناعي للكشف   الشركات أنظمة المعلومات القائمة على الذكاء االصطناعي. في الصناعة 

عن االحتيال. يتم دعم خدمة العمالء في صناعة البيع بالتجزئة بواسطة الذكاء االصطناعي. في سوق األمن السيبراني ، يتم استخدام  
نظمة البرامج. مع استخدام برامج الكمبيوتر الذكاء االصطناعي أيًضا. يستلزم استخدام اإلحصائيات والنمذجة في أجهزة الكمبيوتر وأ
( للمؤسسة الكبيرة مصدًرا كاماًل ومركزًيا ERPالمحاسبية ، تم تبسيط العديد من إجراءات المحاسبة. يوفر نظام تخطيط موارد المؤسسات )

لشراء إلى التصنيع إلى الموارد البشرية. ومتكاماًل للمعلومات التي قد تستخدمها الشركات إلدارة جميع العمليات التجارية الرئيسية ، من ا 
يمكن أن تكون هذه األنظمة قائمة على السحابة ويمكن الوصول إليها من خالل التطبيق أو المستعرض عند الطلب، أو يمكن نشرها 

 .on-premiseكبرنامج على أجهزة فردية أو خوادم محلية ، ُتعرف العملية باسم  
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 محاسبة الضرائب  .5

تحدة ، تهتم المحاسبة الضريبية بإعداد وتحليل وتقديم مدفوعات الضرائب واإلقرارات. يستلزم نظام الضرائب في الواليات في الواليات الم
المتحدة تطبيق قواعد محاسبية متخصصة ألسباب ضريبية ، والتي قد تختلف عن مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في إعداد التقارير 

ساسية لملكية األعمال المعترف بها بموجب قانون الضرائب األمريكي هي الملكية الفردية ، والشراكة ، والشركة المالية. األنواع األربعة األ
، والشركة ذات المسؤولية المحدودة. يتم فرض ضرائب على دخل الشركات والدخل الشخصي بمعدالت مختلفة ، مع معدالت هامشية 

ل( ومتوسط المعدالت يتقلب وفًقا لمستويات الدخل )المحددة كنسبة مئوية من إجمالي )يتم فرض ضرائب على كل دوالر إضافي من الدخ
 الدخل(. 

 تصرفات البنك المركزي مع البنوك خالل جائحة كورونا 

العام. اختار البنك   الناشئة والصعوبات ومواقفها من االقتصاد  بالنظر إلى التحسينات السريعة التي تحدث عالميا بسبب تأثير كوفيد 
على االقتصاد القريب.   COVID-19لمركزي اتخاذ مجموعة من االستراتيجيات الحكيمة المخطط لها الحتواء التداعيات السلبية لعدوى  ا

ويمكن تلخيص هذه اإلجراءات في السماح للبنوك بإعادة بناء قروض األفراد والمنظمات ، خاصة المتوسطة والصغيرة ، التي تأثرت 
مليون دينار في االقتصاد العام من خالل تقليص المقتنيات الالزمة. خفض تكاليف   550خ ما يزيد عن  بتداعيات هذه العدوى. ض

التمويل والتوسع في تطوير السلف الحالية والمستقبلية للمناطق النقدية من خالل برنامج البنك المركزي لدعم ودعم المجاالت النقدية.  
من خالل تخفيض مكافآت برنامج المؤسسة ورفع معدل شمول الحماية لبرنامج ضمان  دعم منهجية المؤسسة األردنية لضمان القروض 

 صفقات الحي ، على النحو التالي:  

 أواًل: تأجيل حصص مكاتب االئتمان المسموح بها لعمالء المنطقة المالية )منظمات وأفراد( المتأثرين بانتشار عدوى كورونا:  

على المنظمات المتأثرة ، ال ينبغي النظر إلى هذه المنهجية على أنها إعادة بناء مسبقة ، ويجب   السماح للبنوك بتأخير األجزاء المستحقة
. عالوة على ذلك ، يجب على البنوك أال تفرض على هذه المنظمات أي عمولة  CRIFأال تؤثر على درجة االئتمان لهذه المنظمات مع  

 أو تؤجل اإليرادات بسبب هذه الطريقة.

بتولي عملية حجز التزامات العمالء الذين تنطبق عليهم شروط التخطيط مع عدم وجود استثمار مبدئي عملًيا وفوائد السماح للبنوك   •
 فورية.

الفيزا وائتمانات اإلقامة والسلف الفردية دون تحميلهم أي عموالت أو تأجيل   • تأجيل حصص عمالء التجزئة بما في ذلك أقساط 
 الفوائد. 

 . 2020ة أعاله حتى نهاية العام الحالي سيتم تنفيذ الطرق المذكور  •
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 مليون دينار: 550ثانيًا: ضخ سيولة اضافية للمصارف بمبلغ 

٪ ، وهذا اإلجراء سيعطي سيولة إضافية  5٪ إلى  7وقد اختار البنك المركزي خفض نسبة التوفير اإللزامية في المتاجر بالبنوك من  
سيؤدي ذلك إلى تمكين البنوك من تقليل تكاليف القروض التي تفرضها على المكاتب التي تتنازل  مليون دينار أردني.    550للبنوك بقيمة  

عنها لكل منطقة نقدية ، بما في ذلك األشخاص والمنظمات. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا يحدث عندما قام البنك المركزي أواًل بتقليص 
 تقريًبا. 2009عدد المخازن الضرورية بدًءا من عام  

: تخفيض تكاليف تمويل برنامج إعادة التمويل الخاص بالبنك المركزي والذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على  لثاً ثا
 النحو التالي: 

٪ للمشاريع في  1٪ بداًل من 0.5٪ للمشاريع داخل محافظة عمان و 1.75٪ بداًل من 1.00تقليص تكاليف قروض البرنامج إلى  •
 .المحافظات األخرى 

 يجب على البنوك أن تخفض معدل الفائدة على السلف الحالية بسعر مماثل.  •
زيادة التطور األكثر تطرًفا إلحراز تقدم في كل منطقة من المناطق المحددة في البرنامج داخل العاصمة وربطها مع المحافظات  •

 .سنوات ، بما في ذلك سنتان كفترة إعفاء لألفراد الذين يرغبون  10األخرى لتصبح 
ماليين دينار مع مواكبة نقطة االنهيار لمناطق الطاقة والمواصالت الصديقة للبيئة عند    3توسيع قيد التطوير لكافة المناطق الى   •

 ماليين دينار. 4
زيادة تضمين البرنامج للتركيز على مجال المنتج )مع مالحظة أن المجاالت التي يغطيها البرنامج حالًيا هي الصناعة ، وصناعة   •

فر ، والزراعة ، والطاقة المستدامة ، وابتكار البيانات ، والنقل ، والرفاهية ، والتدريب المتخصص والمهني ، والتصميم تقديم  الس
 المشورة(.

رابًعا: دعم إجراءات المؤسسة األردنية لضمان القروض من خالل تخفيض عموالت ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان 
 المبيعات المحلي:

٪ لجميع االئتمانات المقرر التنازل عنها من هذا  0.75٪ إلى  1.50يص هيئات الضمان لبرنامج التمويل الحديث واإلداري من تقل •
 . 2020التاريخ وحتى نهاية العام الحالي  

العام    ٪ للسلف التي سيتم التنازل عنها من هذا التاريخ حتى نهاية0.75٪ إلى  1يضمن تقليص االعتمادات األولية العمولة من   •
 . 2020الحالي  

 ٪. 90٪ إلى  80توسيع مستوى شمول الحماية لصفقات الحي يضمن البرنامج من   •

 خامسًا: تحديث إجراءات وضوابط التعامل النقدي: 

نهم  أعطى البنك المركزي دلياًل للمقيمين والزوار في األردن المتواجدين في المكان الذي توجد فيه المملكة األردنية الهاشمية لمواكبة أم
عند إدارة النقد. تم إعطاء توجيهات تقييدية للبنوك والمنظمات التجارية المصرح لها للحفاظ على األموال نظيفة ، وتعقيم المقصورات 

 النقدية ، والحزم ، والعد ، وترتيب اآلالت ، وأماكن حفظها ، وإعطاء التأمين الحيوي للعاملين الذين يديرون المال والمقيمين.
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 راءات االستمرار في تشغيل أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع:سادسًا: إج

  وأجرى البنك المركزي جولة شدد فيها على ضرورة استمرار البنوك وإدارات التقسيط والتبادل اإللكتروني لألصول في تقديم أنواع المساعدة 
اد مؤسسة ابتكار البيانات الخاصة بها من خالل  النقدية األساسية للعمالء دون تدخل. يجب أن تكون هذه المؤسسات متأكدة من إعد

إمكانية الوصول إلى وجهات اتساق األعمال وضمان التقدم في منح إدارات التقسيط ، وخاصة أجهزة الصراف اآللي ومواقع البيع بالتجزئة 
(POSللمتداولين ، ودعم هذه األدوات والعناية بها بأموال كافية بعد أن تم التعامل معها بشكل )   مناسب لمعالجة قضايا عامة السكان

 دون أي تدخل عملًيا.

من    سيواصل البنك المركزي األردني مراقبة التطورات المالية والنقدية إلى أبعد الحدود لمواكبة دوره في مواكبة الصالبة النقدية والنقدية
. حركة. عالوة على ذلك ، سيواصل البنك المركزي  خالل استخدام األدوات المالية والمصرفية وسيبذل قصارى جهده لضمان تماسك النقد

( ، وسيعكس REPOاألردني تقديم أي سيولة إضافية للبنوك من خالل أجهزته االستراتيجية المالية بما في ذلك ترتيبات إعادة الشراء )
 البنك المركزي األردني التقدم إلى أعلى معدالت الفائدة على ترتيبات إعادة الشراء. 

 البحثمشكلة 

التطورات  لهذه  االستجابة  إلى  المراجعة تحتاج  فإن دعوة   ، المجاالت والمجاالت  في ضوء عوامل جائحة كورونا وظهوره في جميع 
والمناسبات بطريقة قابلة للتطبيق مع الحاجة إلى ترتيب وجمع األدلة وإعادة التفكير في تأثير الجائحة على مسك الدفاتر. المقاييس 

المناسبات الناتجة. وبالمثل ، يجب أن يكون استدعاء المراجعة أسلوًبا قاباًل للتطبيق لالستعداد وتقديم تقارير المراجعة وعبء التماسك و 
األردنية  المملكة  في  الدفاتر  إطار مسك  على  جائحة كورونا  أثر  "هل  المصاحب:  االستفسار  المراجعة  هذه  تتناول  العمالء.  لجميع 

 الهاشمية؟".

 أهداف البحث

 تعرف على تأثير جائحة كورونا على نظام المحاسبة في األردن. ال •
 التعرف على أهمية النظام المحاسبي في األردن.  •
 التعرف على العوامل المؤثرة في تأثير جائحة كورونا على النظام المحاسبي في األردن.  •
 تقديم توصيات حول نظام المحاسبة في األردن.  •

 أهمية الدراسة 

المراجعة مهمة في ضوء حقيقة أنها تميز تأثير جائحة كورونا على عمليات المراجعة الخارجية ؛ باإلضافة إلى ذلك ، يضيف إلى تعتبر  
قًيا  شرح العالمات الحرجة لعمليات المراجعة المتأثرة بالوباء وفًقا لمبادئ المراجعة العالمية ؛ عالوة على ذلك ، فإنه يعطي التزاًما منط

بنية افتراضية يمكن االعتماد عليها ألداء إطار مسك الدفاتر ، وتحديدًا أن جائحة كورونا لم ينته في هذه المرحلة وسيزداد  بما في ذلك  
 . 2020، وبالمثل ، فإن معلومات سيتم تقييم عام  2021تأثيره حتى عام 
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 فرضية الدراسة 

البحثية إلى فرضية الربط بين إطار عملية المراجعة الدراسة  المملكة األردنية   تستند  المحددة بالنظام المحاسبي المقبول والمطبق في 
 الهاشمية ووباء كورونا. وعليه تختبر الدراسة الفرضيات التالية: 

هناك عالقة حاسمة يمكن قياسها بين جائحة كورونا وحكم خبير الفاحص والريبة أثناء تنفيذ عمليات المراجعة الخارجية في المملكة   •
 مية.األردنية الهاش

البنوك  • في  المادية  واألخطاء  المخاطر  وتقييم  الخارجية  المراجعة  وترتيب  جائحة كورونا  بين  قياسها  يمكن  هناك عالقة حاسمة 
 األردنية.

 هناك عالقة حاسمة يمكن قياسها بين جائحة كورونا وأنظمة جمع أدلة المراجعة في البنوك األردنية.  •
 ة كورونا وفحص مقاييس مسك الدفاتر في البنوك األردنية.هناك عالقة حاسمة يمكن قياسها بين جائح •
 هناك عالقة حاسمة يمكن قياسها بين جائحة كورونا والطريقة األكثر شيوعا لفحص األحداث الناتجة في البنوك األردنية. •
 وك األردنية.هناك عالقة حاسمة يمكن قياسها بين جائحة كورونا والطريقة األكثر شيوعا لتقييم عبء التطابق في البن •
 هناك عالقة حاسمة يمكن قياسها بين جائحة كورونا والطريقة األكثر شيوعا لتقديم تقارير المراجعة الخارجية في البنوك األردنية. •
 هناك عالقة حاسمة يمكن قياسها بين جائحة كورونا والطريقة األكثر شيوعا لتقديم تقارير المراجعة الخارجية في البنوك األردنية. •

 صل الثاني: اإلطار النظري الف

المثال ، يواجه األردن العديد من    (:Alshurafat, 2021دراسة، ) الناشئة ، على سبيل  القائمة على الويب في الدول  التعلم  أطر 
الصعوبات. تمكنت الكليات في جميع أنحاء العالم من التغلب على العوائق فيما يتعلق بالمضي قدًما في التعليم عن قرب والشخصي.  

لكليات. على أي حال ، لم يكن الطالب مستعدين بدرجة كافية الستخدام أطر التعلم يعد إطار التعلم عبر اإلنترنت إجابة حتمية لجميع ا
عبر اإلنترنت. تحلل هذه المراجعة المتغيرات التي تؤثر على استخدام أطر التعلم عبر اإلنترنت من خالل طالب مسك الدفاتر في  

( ، وفرضية النشاط SCTاألساسية لفرضية رأس المال االجتماعي )الكليات األردنية التي تمولها الدولة. تم اقتراح نموذج يضم العناصر  
( )TRAالمتصور  االبتكار  إقرار  ونموذج   ،  )TAM  من عليها  الحصول  تم  التي  المعلومات  استخدام  يتم  من خالل    274(.  طالًبا 

ار التعلم المستند إلى الويب ولتحديد االستطالعات التي تمت تجربتها والموافقة عليها مؤخًرا الختبار االستخدام الحقيقي للطالب إلط
العناصر التي تؤثر بشكل قاطع أو عكسي على استخدام هذا اإلطار. كما هو ُمنَظر ، ُتظهر النتائج أن الثقة االجتماعية تؤثر على  

تخدام الواضحة إلطار التعلم سهولة االستخدام الواضحة ، كما ُتظهر قابلية استخدام التعلم المستند إلى الويب. أيًضا ، تتأثر سهولة االس
المستند إلى الويب بشكل قاطع بمعايير الراحة الظاهرة والمعايير العاطفية. تتعقب هذه المراجعة ثالثة مؤشرات حاسمة للعقليات تجاه 

، وطالب مسك الدفاتر خيارات االستخدام: المعايير العاطفية ، والمالءمة المرئية ، ورؤية المساعدة. النتائج مهمة لمدربي مسك الدفاتر  
 ، والكليات ، ومؤسسات التعليم المتقدم. 
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هدفت المراجعة إلى إظهار أثر جائحة كورونا على عملية المراجعة الخارجية كما تدل عليه    :(Al-Khasawneh, 2021)دراسة،  
طالع يدير تأثير الوباء على خطوات مبادئ الفحص في البنوك األردنية ، واعتمد المحلل على المنهجية الثاقبة من خالل تفريق است

وأنظمة المراجعة. وفًقا للمعايير العالمية. وكشف التحقيق أن جائحة كورونا أثر إحصائيا على تقنيات الترتيب وتحديد درجة األهمية 
المراجعة على الحاجة  النسبية ومراجعة األخطار واستراتيجيات جمع األدلة ، وأثر على مضمون تقرير المقيم بشأن جائحة كورونا. تنص  

  إلى التركيز على إنشاء منهجية للمراجعة واالستفادة من التطورات الحالية واإللكترونية في استكمال المراجعات. اشتراط الجهات المختصة 
 في األردن لتعزيز األنظمة والقواعد وعقد فصول إرشادية للمفتشين حول جائحة كورونا وكيفية إدارته.

( إلى جائحة شامل ويؤثر كلًيا على االقتصاد العالمي. بعد ذلك ، تتوقع COVID-19: تحول )الهدف  :(JABIN, 2021)دراسة،  
تأثير   تقرر  أن  الورقة  ركز   COVID-19هذه  واإلجراءات:  والمعلومات  الفحص  بنغالديش. خطة  في  الدفاتر  استدعاء مسك  على 

على استدعاء مسك الدفاتر في بنغالديش؟ تم إنشاء استطالع تقليدي   COVID-19االستكشاف على التحقيق األساسي. ما مقدار تأثير  
والبريد اإللكتروني. تم التحكم في المثال من خالل استخدام استراتيجية التفتيش التعسفي.   Facebookلمواجهته. تم نشر االستطالع عبر  

تم استخدام تحقيق ال لبس فيه واستنتاجي قابل   شخًصا من بنغالديش. تم استخدام حجم ليكرت من خمسة نقاط.  190تشمل التشكيلة  
على استدعاء مسك   COVID-19للقياس )اختبار موقع ويلكوكسون المميز( للفحص. النتائج: وجدت المراجعة تأثيًرا غير عادي لـ  

د أثناء الجوائح وليس الدفاتر في بنغالديش. يتم النظر في العديد من التغييرات بسبب األوبئة. يعمل معظم أصحاب الحسابات عن ُبع
قبل الجوائح. لقد تكيفوا مع االبتكارات الجديدة. يتم عقد التجمعات والتحضير لجميع المقاصد واألغراض. كما أنهم يواجهون مشكالت 

-COVIDتتعلق بحماية الشبكة بسبب انخفاض مستوى أمان المعلومات. لقد اتسع ضعف االحتالل. انتهى ، لذلك ، فإن الوباء العالمي  
الذي حدث بسبب األوبئة سيدفع استدعاء مسك الدفاتر.   19 التعاقب  الدفاتر في بنغالديش. إن  يؤثر بشكل كبير على دعوة مسك 

 ستتحول هذه التغييرات التدريجية إلى عالم عادي جديد. 

-COVIDتركز هذه الورقة حول تأثير التدابير الجديدة التي فرضتها الظروف الوبائية التي أنشأها    :(Frumușanu, 2020)دراسة،  
على حركة محاسبين الخبراء. في هذه المناسبات الشرسة ، يضطلع المدققون المحترفون بدور مهم في كل من الدورات الديناميكية   19

لعناصر المالية. على أي حال ، يمكن أن تؤثر تأثيرات فرض القيود الرسمية واإلعدام  الحالية والدورات الديناميكية طويلة المدى لتحمل ا 
العقلي الناجم عن هذا الوباء على طبيعة بيانات مسك الدفاتر بسبب ذاتية كاتب الحسابات الخبير. عالوة على ذلك ، يعتقد عمالء 

على حركة العناصر    COVID-19بقدر اإلمكان عواقب جائحة  بيانات مسك الدفاتر أن خبراء مسك الدفاتر سيكتشفون بشكل كاٍف و 
 النقدية.

سبب هذه الورقة هو إضافة إلى البحث العلمي في مجال اإلدارة ، من خالل التحقيق في التقنيات المصرفية    :(Marcu, 2021)دراسة،  
، قمنا   COVID-19معرفة النتائج المالية لوباء  المنفذة خالل حاالت الطوارئ المعقدة ، مع االنتباه إلى الوباء الجديد. للعمل على  

وحالة الطوارئ الناجمة عن الوباء. لطالما كان اإلطار المالي في بؤرة   2009إلى    2008بفحص التناقضات بين حالة الطوارئ من  
في ضوء حقيقة أننا ، في  وأثناء الثالثينيات ، ومع ذلك، هذه المرة الظروف متنوعة  2008التركيز لحاالت الطوارئ ، في كل من عام  

الوقت الحالي ، نواجه حالة طوارئ تم تحديدها بالطب التأسيسي. مشاكل. في حاالت الطوارئ الماضية ، كانت البنوك تعتبر سمة من  
لة  سمات المشكلة ، ولكن هذه المرة ُينظر إليها على أنها أحد مكونات الترتيب. تعمل هذه المنهجية على توسيع عمل البنوك في حا

واإلجراءات التي تتبناها البنوك تؤثر على االقتصاد بأكمله. لقد غّير الوباء االقتصاد العالمي بالكامل وأثر بشكل هائل   Covidالطوارئ  
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على معظم المنظمات. يفترض اإلطار المالي جزًءا أساسًيا في الظروف الحالية ألنه جزء مهم وفًقا للمنظور النقدي. في اآلونة األخيرة،  
تمت إعادة صياغته للبقاء على دراية بافتراضات العمالء، ومتطلبات انخفاض التكلفة. لقد أدى    -م تعديل اإلطار المالي باستمرار  ت

إلى تسريع الرقمنة في اإلطار المالي، على الرغم من أن متطلبات التطوير والمنهجيات المتقدمة كانت متغيًرا    COVID-19جائحة  
رفية حتى قبل أن يبدأ الوباء. نقدم تقييًما يعتمد على تدقيق كتابة الحساب ومخطط للمكونات الرئيسية التي مهًما في الخدمات المص

واقتراحاتها   COVID-19. لم يتم إنشاء الكتابة المتعلقة بجائحة  COVID-19تعمل على تحديث اإلطار المالي أثناء وضع جائحة  
 ديد غير متوقع للعالم. لإلطار المالي حتى اآلن ألن الوباء هو لقاء ج

في هذه الورقة ، قام بدراسة كيفية تأثير الوباء على فكرة الكشف النقدي خاصة بالنسبة للمؤسسات النقدية   :(Ozili, 2021)دراسة،  
(. أظهر أن ممارسات أو استراتيجيات مسك الدفاتر ، على سبيل المثال COVID-19)  2020وغير النقدية التي تأثرت بشدة بجائحة  

ستحمام الهائل للمديرين التنفيذيين ، والتهرب من سوء الحظ ، وطرق تجانس الدفع يمكن ، مسك الدفاتر ذات القيمة المعقولة ، وربح اال
أن تساعد في التخلص من تأثير الوباء على معرض الشركة. يتم عرض وفحص بعض التداعيات حول فوائد ومخاطر مسك الدفاتر 

 أثناء الجائحة.

 الفصل الثالث: المنهج

 مجتمع الدراسة وعينتها 

نة البحث من ثالث شركات من قطاعات مختلفة في األردن مدرجة في بورصة عمان وكانت من الفترة الزمنية التي سبقت تكونت عي
 .  2021إلى    2018الجائحة في العام  

 وحدة المعاينة  

 تتكون وحدة التفتيش من محاسبين ومراجعين في الشركات األردنية المدرجة في بورصة عمان. 

 الصناعة التجارية والزراعية  

 2020 2019 2018 
 13,607,709 14,348,052 17,051,804 إجمالي الممتلكات الحالية 

 28,766,037 29,189,281 31,513,529 صافي الدخل 
 73,441 169,704 886,712 إجمالي األصول 

 0.255 0.581 2.814 العائد على األصول٪ 
 0.393 0.901 4.495 العائد على حقوق الملكية
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 شركة االستثمارات التجارية األردنية واإلماراتية 

 2020 2019 2018 
 304,159 300,058 2,277,427 إجمالي الممتلكات الحالية 

 6,790,850 5,463,055 4,909,275 إجمالي األصول 
 788,717- 1,327,795- 588,932- صافي الدخل 

 11.610- 24.300- 12.000- العائد على األصول٪ 
 11.830- 24.880- 12.400- العائد على حقوق الملكية

 مصادر جمع المعلومات 

يعتمد الباحث في جمع المعلومات على مصادر ثانوية: البيانات التي تم الحصول عليها من خالل الدراسات والبحوث السابقة أو المواقع  
 الدراسة اإللكترونية لإلفصاحات السنوية لموضوع هذه 

 شركة تالنت كيا لالستثمار والتطوير العقاري 

 2020 2019 2018 
 304,159 300,058 2,277,427 إجمالي الممتلكات الحالية 

 6,790,850 5,463,055 4,909,275 إجمالي األصول 
 788,717- 1,327,795- 588,932- صافي الدخل 

 11.610- 24.300- 12.000- العائد على األصول٪ 
 11.830- 24.880- 12.400- العائد على حقوق الملكية

 مصادر جمع المعلومات

يعتمد الباحث في جمع المعلومات على مصادر ثانوية: البيانات التي تم الحصول عليها من خالل الدراسات والبحوث السابقة أو المواقع  
 اإللكترونية لإلفصاحات السنوية لموضوع هذه الدراسة. 

 لتحليل والنتائج الفصل الرابع: ا

يتحدث هذا القسم عن التحقيق في المعلومات واكتشافات المراجعة. تم تشريح المسح المستخدم في دراسة المراجعة هذه بعناية لضمان  
تقديم المعلومات المجمعة بوضوح مع دليل الجداول والمعدالت والمخططات ، حيثما أمكن ذلك. تم إجراء فحص الرسم البياني للمراجعة 

 لقبض على المعلومات األساسية لتحقيق أهداف االستكشاف. ل
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 التحليالت 

 الصناعية التجارية والزراعية

مما يعني أن إجمالي األصول المتداولة في   13.607.709  2018وفي    17.051.804  2020إجمالي األصول المتداولة في عام  
 . 2019و   2018كورونا أعلى من العامين السابقين في  

  28.766.037كان إجمالي األصول    2018في عام كورونا وقبل الجائحة في عامين    2020في    31.513.529إجمالي األصول  
وفي عام    886،712  2020بلغ صافي الدخل في عام   وهذا يعني أن إجمالي األصول مرتفع في عام كورونا مما يعني أنها لم تتأثر.

مقارنة بالسنوات التي سبقت الجائحة. بلغ العائد على األصول    2020صافي الدخل في عام  وهذا يشير إلى تضاعف    73،441  2018
 . 2020، مما يعني أن هناك عائًدا ملحوًظا على األصول في عام   0.255  2018وفي عام  2.814  2020في عام 

وضح لنا أن هناك زيادة في العائد ، وهذا ي  0.393بلغ    2018، وفي عام    4.495 2020بلغ العائد على حقوق المساهمين في عام  
 ، وهي أفضل من السنوات التي سبقت جائحة كورونا. 2020على حقوق المساهمين في عام  

 شركة االستثمارات التجارية األردنية واإلماراتية 

زيادة في    ، ما يعني أن هناك   304،159،    2018، وكان في عام    2،277،427،    2020وبلغ إجمالي الممتلكات الحالية في عام  
 على عكس السنوات التي سبقت الوباء. 2020عام 

، وهذا يعني أن هناك انخفاًضا في    6،790،850ُقدرت بـ    2018، وفي عام    4،909،275،    2020بلغ إجمالي األصول في عام  
 .2020إجمالي األصول في عام 

  2020يعني أن إجمالي األصول في عام   ، مما 788.717- كان  2018وفي عام   - 588.932-  2020بلغ صافي الدخل في عام  
 . 2018كان أعلى من عام  

وهذا يشير إلى عجز فائض في العائد   11،610-وفي العام    12،000-حسب موقع البورصة    2020العائد على األصول في عام  
وفي عام    12.400-  2020بلغ العائد على حقوق المساهمين في عام    .2019وتحسن ملحوظ مقارنة بعام    2020على األصول لعام  

، مما يعني أن هناك   24880-بلغ    2019ومقارنة بعام    2020، مما يعني وجود عجز فائض في عام    11.830-كان    2018
 تحسًنا. 

 شركة تالنت كيا لالستثمار والتطوير العقاري 

خسائر التي تسبب بها جائحة  وهذا يوضح مدى ال  10،078بلغ    2018وفي عام    4،194  2020وبلغ اجمالي الحيازات الحالية في عام  
 . 2020كورونا في عام  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  ثالث  العدد

 م2022  –  يارأ –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

103 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وهذا ما يفسر وجود انخفاض ملحوظ في عام    1،700،022كان    2018وفي عام    1،689،487  2020بلغ إجمالي األصول في عام  
 مقارنة باألعوام األخرى. 2020

مقارنة بعام   2020ى تحسن في عام  ، وهذا يشير إل   64،198-كان    2018، وفي عام    17،660-  2020بلغ صافي الدخل في عام  
2018 . 

، وهذا يشير إلى أن نسبة العجز على العائد على   3.780- 2018وكان في عام   1.050- 2020بلغ العائد على األصول في عام 
 . 2018أعلى مما كانت عليه في عام  2020األصول في عام  

، وهذا يعني أيًضا أن هناك تحسًنا واضًحا 4800كان    2018عام  ، وفي    1360يبلغ    2020كان العائد على حقوق المساهمين في عام  
 مقارنة بالسنوات األخرى التي سبقت الوباء.

 الخاتمة

في الختام تم االنتهاء من العمل على البحث الحالي بعنوان أثر جائحة كورونا على النظام المحاسبي في األردن والذي تناولته في هذا  
وجمع البيانات من موقع بورصة عمان لثالثة مختلفة. الشركات ، والمدة الزمنية للبيانات المالية المستردة   البحث التباع النهج التحليلي 

 . 2020إلى   2018من 

 التوصيات 

 بعد تحليل البيانات في المرحلة السابقة يود الباحث إبداء بعض النصائح أو التوصيات:

 وعلى قطاعات مختلفة.دراسة نفس العنوان الحالي على عينة دراسة أكبر  •
 دراسة األبعاد للمتغيرات المستقلة وأثرها على المتغير التابع.  •
 دراسة المخاطر التي تواجه الشركات ووضع الخطط المستقبلية لهذه الكوارث.  •
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