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المؤهلين لتدقيق حسابات  تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات
 4102الجهات الخاضعة لرقابة هيئة األوراق المالية واشرافها وقيدهم في السجل لسنة 

          9/04/4102( تاريخ  878/4102والمعدلة بموجب قراري مجلس المفوضين رقم )
 4107/ 5/ 7( تاريخ 4107/ 049ورقم ) 

-------------------------------------------------- 

تسمى ىذه التعميمات " تعميمات المعايير كالشركط الكاجب تكافرىا في مدققي  (:0المادة )
الحسابات المؤىميف لتدقيؽ حسابات الجيات الخاضعة لرقابة ىيئة األكراؽ المالية 

 .2017/ 5 / 15  مف " كيعمؿ بيا اعتباران 2014ؿ لسنة كاشرافيا كقيدىـ في السج
 

مع مراعاة المعاني المخصصة لمتعاريؼ الكاردة في قانكف األكراؽ المالية كاألنظمة  (:4المادة )
كالتعميمات الصادرة بمكجبو ، يككف لمكممات كالعبارات الكاردة فػي ىذه التعميمات 

 المعاني المخصصة ليا أدناه ، ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ:

  .ىيئة األكراؽ المالية          :    الييئة 

 مجمس مفكضي الييئة.          :   المجمس

 رئيس المجمس.          :    الرئيس

 جمعية المحاسبيف القانكنييف االردنييف.     الجػػػمعيػػػػػػة : 

سجؿ مدققي الحسابات المنسبيف مف الجمعية كالمكافؽ عمييـ       السػػػػػػػػجػػػػػػػؿ:
 ة لرقابة الييئةمف الييئة لتدقيؽ حسابات الجيات الخاضع

شرافيا  .كا 



 

2 
 

مكظؼ مكتب التدقيؽ الحاصؿ عمى الشيادة الجامعية االكلى   الػػػػمػػكظػػػػػؼ: 
عمى االقؿ تخصص محاسبة، اك ام مف التخصصات ذات 

( ساعة معتمدة كحد ادنى 24العالقة بالمينة  كالتي تتضمف )
 مف مكاد المحاسبة. 

مينة التدقيؽ الخارجي لمحسابات كفقا لقانكف تنظيـ مينة   : المػػػػػينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المحاسبة القانكنية المعمكؿ بو .

الشخص الطبيعي المجاز لمزاكلة المينة كفقا ألحكاـ قانكف   مدقؽ الحسابات:
 تنظيـ مينة المحاسبة القانكنية المعمكؿ بو.

نة مف خاللو ، المكتب الذم يزاكؿ مدقؽ الحسابات المي مكتػػػػػػػػػب التدقيؽ:
دائرة مراقبة الشركات في كزارة الصناعة  كالمسجؿ لدل

 كالتجارة.

 الزكج ك الزكجة كاالكالد القصر. :  األقػػػػػػػػربػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

عدـ التزاـ مدقؽ الحسابات بمتطمبات قكاعد السمكؾ الميني ،  الخطأ المينػػػػػػي : 
التكصؿ الى تأكيد معقكؿ كعدـ تخطيط كتنفيذ التدقيؽ بغرض 

 حكؿ ما إذا كانت القكائـ المالية خالية مف األخطاء الجكىرية.

ىك خطأ ىاـ يتمثؿ في اغفاؿ أك حذؼ بنكد في البيانات  الخطأ الجكىرم : 
المالية أك عرضيا بصكرة خاطئة، سكاء بشكؿ متعمد أك غير 
متعمد، مما ينتج عنو فشؿ في االستخداـ أك سكء استخداـ 

 معمكمة المكثكقة كالتي تككف متكفرة عند تقديـ تمؾ البيانات.ال

ُتعتمد معايير التدقيؽ الدكلية الصادرة عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف لغايات  : (8المادة )
شرافيا.  تدقيؽ حسابات الجيات الخاضعة لرقابة الييئة كا 
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مع عدـ االخالؿ بأحكاـ قانكف تنظيـ مينة المحاسبة القانكنية كالتشريعات االخرل  :(2) المادة
ذات العالقة المعمكؿ بيا، يجكز ألم مدقؽ حسابات التقدـ  لمييئة مف خالؿ 

 :الجمعية بطمب قيد اسمو في السجؿ شريطة استيفاء المتطمبات التالية
لدل الجمعية كحاصالن عمى  اف يككف مقيدان في سجؿ مزاكلي مينة التدقيؽ  -أ 

 إجازة مزاكلة مينة  سارية المفعكؿ.
االردنية الياشمية اف ال تقؿ خبرتو العممية كمدقؽ حسابات مزاكؿ في المممكة  -ب 

سنتيف بعد قيده في سجؿ مزاكلي المينة لدل الجمعية كاف  ال تقؿ عف  عف
 . اشميةثالث سنكات في حاؿ كانت الخبرة خارج المممكة االردنية الي

اف ال يككف محركمان مف مزاكلة التدقيؽ عند تقديمو لمطمب اك صدر بحقو  -ػج
حكمان جزائيان قطعيان نتيجة ارتكابو اخطاء مينية أك مخالفات قانكنية ذات عالقة 

  .بالمينة
اف ال يككف قد صدر بحقو عقكبات ناتجة عف ارتكاب اخطاء مينية أك   -د

ممارسة المينة مف قبؿ أم جية تنظيمية معنية أك مخالفات قانكنية ذات عالقة ب
 كال يعتبر التنبيو عقكبة لغاية تنفيذ احكاـ ىذه المادة. رقابية اكثر مف مرتيف

 

عمى مدقؽ الحسابات الذم يرغب  في القيد في السجؿ التقدـ بطمب خطي لمييئة  (:5المادة )
 مف خالؿ  الجمعية مرفقان بو البيانات التالية:

االساسية المتعمقة بو كتشمؿ االسـ كتاريخ االلتحاؽ بعضكية الجمعية  البيانات .1
 كعناكيف االتصاؿ.

شيادة عدـ محككمية كاف ال يككف قد مضى عمى اصدارىا اكثر مف شير،  .2
 كصكر عف ىكية االحكاؿ المدنية سارية المفعكؿ.

ؽ شيادة مف مكتب التدقيؽ الذم عمؿ فيو مدقؽ الحسابات تُثبت قيامو بالتدقي .3
 .لمدة ال تقؿ عف سنتيف

 تقديـ اقرار خطي يتعيد بمكجبو بما يمي: .4
 اقرار باالطالع عمى قانكف االكراؽ المالية كالتشريعات الصادرة بمقتضاه. -أ

االلتزاـ بجميع التشريعات ذات العالقة بممارسة مينة تدقيؽ الحسابات  -ب
 في االردف.
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 ات التي تطمبيا الييئة.االلتزاـ بتكفير جميع البيانات كالمعمكم  -جػ
االلتزاـ بإبالغ الييئة فكر فقده احد متطمبات أك شركط القيد في السجؿ  -د

 المنصكص عمييا في ىذه التعميمات.
 االلتزاـ بعدـ قبكؿ مياـ تنطكم عمى تضارب لممصالح. -ق
 االلتزاـ بعدـ قبكؿ مياـ تمس بشرؼ المينة. -ك
 

يشترط في مكتب التدقيؽ الذم سيزاكؿ مف خاللو مدقؽ الحسابات التدقيؽ عمى   (:6المادة )
 الجيات الخاضعة لرقابة الييئة استيفاء الشركط التالية:

 اف ال يقؿ عدد اعضاء فريؽ التدقيؽ عف اثنيف احدىما مدقؽ حسابات مجاز. .أ 
دقيؽ اف يككف مدققك الحسابات كالمكظفكف متفرغيف  كميا لمعمؿ لدل مكتب الت .ب 

في المممكة االردنية الياشمية كمسجميف لدل المؤسسة العامة لمضماف 
االجتماعي تحت اسـ مكتب التدقيؽ، مع مراعاة أحكاـ قانكف الضماف 

 االجتماعي كالقرارات الصادرة بمقتضاه.
أف يككف أعضاء فريؽ تدقيؽ الحسابات لدل مكتب التدقيؽ حاصميف عمى  .ج 

االقؿ تخصص محاسبة، اك ام مف الشيادة الجامعية االكلى عمى 
( ساعة معتمدة كحد 24التخصصات ذات العالقة بالمينة كالتي تتضمف )

 ادنى مف مكاد المحاسبة.
 أف تككف خبرة احد اعضاء فريؽ التدقيؽ مف المكظفيف سنتيف عمى االقؿ. .د 
تزكيد الييئة بقائمة بأسماء الشركاء كمدققي الحسابات المجازيف بالتكقيع عمى  .ق 

 ر التدقيؽ كالمراجعة كجنسياتيـ كنماذج تكاقيعيـ.تقاري
تزكيد الييئة بشيادات العضكية لدل الجمعية لكؿ مدقؽ حسابات مزاكؿ ضمف   .ك 

 فريؽ التدقيؽ الذم ُيشرؼ عميو مدقؽ الحسابات.
تزكيد الييئة بشيادة مزاكلة المينة سارية المفعكؿ صادرة عف الجمعية لكؿ  .ز 

 لتدقيؽ الذم ُيشرؼ عميو مدقؽ الحسابات.مدقؽ حسابات مزاكؿ ضمف فريؽ ا

 (: 7المادة)
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( مف 6ك 5ك 4تقـك الجمعية بعد التأكد مف تكافر الشركط  الكاردة في المكاد ) .أ 
ىذه التعميمات بتزكيد الييئة بطمب مدقؽ الحسابات خالؿ اسبكعيف مف تاريخ 

 استالمو مرفقان بو كافة الكثائؽ التي قدميا مدقؽ الحسابات في الطمب.
 

يصدر المجمس قراره بالمكافقة عمى طمب القيد في السجؿ اك رفضو خالؿ  .ب 
 شير مف تاريخ استالـ الطمب مف قبؿ الييئة عمى اف يككف قرار الرفض مسببان.

يجكز لمدقؽ الحسابات الذم رفض طمبو االعتراض عمى قرار الرفض خالؿ  جػ.
اسبكع مف تاريخ تبمغو بالقرار، كعمى المجمس الرد عمى االعتراض خالؿ مدة 
اقصاىا شير مف استالـ الييئة لالعتراض كفي حاؿ  رفض الطمب  يعتبر قرار 

 الرفض نيائيان.

 : (8المادة )

في السجؿ لثالث سنكات تنتيي في نياية شير تككف مدة قيد مدقؽ الحسابات  - أ
كانكف االكؿ مف السنة الثالثة، اما القيد االكؿ فيككف مدتو اعتبارا مف تاريخ القيد 
في السجؿ كحتى نياية شير كانكف االكؿ مف السنة الثالثة مف تاريخ انفاذ ىذه 

 التعميمات.

الشيريف االخيريف مف  ب. يجدد القيد بناء عمى طمب يقدـ مف خالؿ الجمعية خالؿ 
السنة الثالثة عمى النماذج المعدة ليذه الغاية مرفقا بيا البيانات كالمعمكمات 

 المطمكبة  في ىذه التعميمات.

 عمى مدقؽ حسابات الجيات الخاضعة لرقابة الييئة مراعاة االمكر التالية: (:9المادة )

فرؽ العمؿ المكمفة عماؿ التدقيؽ عف أصؿ كميا بيف فرؽ العمؿ المكمفة بالف - أ
  بأعماؿ االستشارات المالية كاالدارية لذات العميؿ.

اف يتـ انتخاب المدقؽ لتدقيؽ حسابات أم مف الجيات الخاضعة لرقابة الييئة  - ب
كبياناتيا المالية لسنة مالية كاحدة قابمة لمتجديد سنكيا لمدة ال تتجاكز اربع 

تمؾ المدة مرة أخرل قبؿ مركر جكز إعادة انتخابو بعد يسنكات متتالية، كال 
سنتيف ماليتيف متتاليتيف. كيجكز انتخاب احد الشركاء أك احد المدققيف المزاكليف 
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لدل مكتب التدقيؽ بعد ذلؾ لذات المدة، كيتـ احتساب ىذه المدة اعتبارا مف 
تاريخ انتخابو مف قبؿ الييئة العامة لمشركة اك مف تاريخ تعيينو مف قبؿ مراقب 

 بناء عمى تنسيب مجمس ادارة الشركة اك ىيئة المديريف .الشركات 
بمتطمبات معايير التدقيؽ الدكلية المعتمدة كنظاـ مزاكلة مينة المحاسبة  االلتزاـ -ج 

 القانكنية النافذ.
االلتزاـ بإبالغ مجمس ادارة الشركة أك ىيئة مديرييا كالييئة فكر اكتشاؼ أية   -د 

ض الشركة ألم امكر تؤثر سمبان عمى أكضاعيا مخالفات جكىرية كىامة أك تعر 
 المالية ك/أك االدارية أك إذا لحقت بيا خسائر جسيمة.

 
مدقؽ الحسابات المقيد في السجؿ تزكيد الييئة بام عمى كؿ مف مكتب التدقيؽ ك  :(01المادة )

تعديؿ اك تغيير يطرا عمى بيانات المدقؽ اك مكتب التدقيؽ لدل الييئة خالؿ مدة 
 ( اياـ عمؿ مف تاريخ حدكث التغير اك التعديؿ.10ا )اقصاى

 

عمى مدقؽ حسابات  الشركات الخاضعة لرقابة الييئة  المقيد في السجؿ كجميع  (:00المادة )
مكظفي فريؽ التدقيؽ الخاضعيف إلشرافو اف يمتزمكا بقكاعد السمكؾ الميني الصادر 

سمكؾ ميني معتمده مف ( أك أم قكاعد IFACعف االتحاد الدكلي لممحاسبيف )
 الجمعية.

 

أف ال يقؿ عدد مدققي الشركات المساىمة العامة  يشترط لتدقيؽ حسابات (:04) المادة
كال  الحسابات المجازيف لدل مكتب التدقيؽ عف اثنيف بمف فييـ الشريؾ المسؤكؿ

 .يشترط ذلؾ في تدقيؽ حسابات الجيات االخرل الخاضعة لرقابة الييئة
 

 (:08المادة )
في حاؿ تبيف لممجمس ارتكاب مدقؽ الحسابات  المقيد اسمو في السجؿ  -أ  

ألخطاء مينية أك مخالفات قانكنية ذات عالقة بممارسة المينة اك مخالفة 
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ألحكاـ ىذه التعميمات  فمممجمس بناءن عمى تنسيب مف المجنة المشكمة بمكجب 
 ف التدابير التاليةاحكاـ الفقرة )ب( مف ىذه المادة اتخاذ تدبير اك اكثر م

 فرض تدبير اك اكثر  كفقا ألحكاـ قانكف االكراؽ المالية المعمكؿ بو. .1
 تعميؽ قيد اسمو في السجؿ لمفترة التي يراىا مناسبة. .2
 شطب قيد اسمو في السجؿ. .3

 

تشكؿ لجنة تختص بالنظر في المخالفات المرتكبة مف قبؿ مدققي الحسابات   -ب 
لتي تراىا مناسبة لممجمس عمى اف يككف تشكيميا عمى كتقدـ تنسيباتيا بالتدابير ا

 -النحك التالي :
 عضك يمثؿ الييئة  يسميو رئيس الييئة. .1
عضك يمثؿ الجمعية  تسميو الجمعية كفي حاؿ كانت المخالفة تتعمؽ  .2

 بيذا العضك تقـك الجمعية بتسمية عضك آخر  بديالن عنو.
 مع الجمعية. عضك اكاديمي مستقؿ يسميو رئيس الييئة بالتشاكر .3

إذا صدر بحؽ مدقؽ الحسابات أية عقكبات ناتجة عف  ارتكابو لخطأ ميني  -ػج
اك ارتكابو لمخالفات قانكنية ذات عالقة بممارسة المينة مف قبؿ أم جية 
تنظيمية معنية أك رقابية اكثر مف مرتيف  فيتـ تعميؽ قيده في السجؿ لفترة مؤقتة 

رار مسببان، كاذا صدر بحؽ مدقؽ الحسابات كفؽ قرار المجمس عمى اف يككف الق
 بعد ذلؾ أم عقكبة فمممجمس شطب اسمو مف السجؿ.

يتعيف عمى مدقؽ الحسابات الذم يتقرر تعميؽ قيد اسمو في السجؿ االستمرار  -د  
ييا فبميامو لحيف اصدار تقريره حكؿ البيانات المالية المطمكبة  لمفترة التي تقرر 

ىذه البيانات ربعية اك نصؼ سنكية اك سنكية ، كعمى تعميؽ قيده سكاء كانت 
مجمس ادارة الشركة المعنية اك ىيئة مديرييا اتخاذ االجراءات الالزمة لتعييف 

 مدقؽ حسابات جديد كفقان لمتشريعات ذات العالقة.
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إذا صدر بحؽ مدقؽ الحسابات أم جزاءات أك عقكبات ناتجة عف ارتكاب   -ق
قانكنية ذات عالقة بالمينة مف قبؿ سمطة قضائية، اخطاء مينية أك مخالفات 

أك إذا ُحـر مف مزاكلة المينة بشكؿ نيائي مف قبؿ الييئة العميا لتنظيـ مينة 
  المحاسبة القانكنية،  فيتـ شطب اسمو مف السجؿ نيائيان.

 
ُيحظر عمى مدقؽ الحسابات المقيد في السجؿ اف يدقؽ حسابات أم مف الجيات  (:02المادة )

الخاضعة لرقابة الييئة اذا كاف احد اقاربو عضكا في مجمس ادارة تمؾ الجية اك 
ىيئة مديرييا اك ادارتيا التنفيذية العميا، اك اذا كاف احد اقاربو يممؾ اسيمان اك 

 حصصان في تمؾ الجية بشكؿ يؤثر عمى استقاللية مدقؽ الحسابات.
 

 

 

 (: 05المادة )

الييئة بعد تاريخ بدء العمؿ بيذه التعميمات ال يجكز ألم جية خاضعة لرقابة  - أ
 أف تعّيف مدقؽ حسابات غير مقيد في السجؿ.

 
يحظر عمى مدقؽ الحسابات تدقيؽ أم جية خاضعة لرقابة الييئة اال بعد قيده  - ب

 في السجؿ لدل الييئة.
شركة التدقيؽ يجب اقتراف اسـ المدقؽ مع اسـ  عند انتخاب مدقؽ الحسابات -جػ

 ا عند انتخابو ، كذكر ذلؾ في محضر اجتماع الييئة العامةالتي يعمؿ بي

 لمييئة شطب قيد المدقؽ مف السجؿ كذلؾ في الحاالت التالية:  (:06المادة )

 فقد المدقؽ أحد شركط القيد المنصكص عمييا في ىذا التعميمات. .1
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 بناء عمى طمبو. .2
تاريخ انتياء عدـ تجديد قيد المدقؽ بالسجؿ لدل الييئة لمدة ستة أشير مف  .3

 القيد.


