
 31/3/2014 التاريخ                                                                                ديوان التشريع و الرأي

 
 2004( لعام 122ًظام رقن )

ههٌت ( هي قاًوى تٌظين 45الٌظام الداخلي لجوعيت الوحاسبيي القاًوًييي االردًييي / صادر بوقتضى الفقرة )ب( هي الوادة )

 2003( لسٌت 33الوحاسبت القاًوًيت رقن )

 

 

 -1المادة
 ( ويعمل بو من تاريخ نشره 2004يسمى ىذا النظــام ) النظام الداخمي لجمعية المحاسبين القانونيين االردنيين  لسنة  

 .في الجريدة الرسمية
  -2المادة

 :ي المخصصة ليا ادناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلكيكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعان
 .القانون: قانون تنظيم مينة المحاسبة القانونية النافذ المفعول

 .الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين 
 .الييئة العامة: الييئة العامة لمجمعية

 .المجمس: مجمس ادارة الجمعية 
 .الرئيس: رئيس المجمس 
 .المينة: مينة المحاسبة القانونية بفرعييا المحاسبة والتدقيق 
 .عضو الجمعية: المحاسب القانوني المسجل في سجالت الجمعيــة 

 عضوية الجمعية
 -3المادة

 يشترط في المحاسب القانوني ان يكون مسجال في سجل المزاولين لممينة في الجمعية وليذه الغاية يترتب عميو تقديم طمب -أ
 -:جيل عمى االنموذج المعتمد لدييا مرفقًا بو الوثائق التاليةالتس

 .اجازة مزاولة المينة او صورة مصدقة عنيا .1
 .ايصــال دفــع كل من رسم مزاولة المينة و رسم التسجيل في الجمعية .2

 .عمى المحاسب القانوني ان يحدد في طمبو مجال مزاولتو لممينو بأي من فرعييا المحاسبة او التدقيق-ب
 -4المادة

 يعد المجمس جدوال بأسماء المحاسبين القانونيين المسجمين في سجل المزاولين كل في مجال مزاولتو لممينة و المسددين لاللتزامات
 المالية المترتبة عمييم وذلك حسب الحروف االبجدية عمى ان ينشر ىذا الجدول في الجريدة الرسمية خالل مدة ال تتجاوز نياية

 كل سنة ، اما بالنسبة لمجدول االول فيتم نشره خالل مدة ال تتجاوز شيرا من تاريخ نفاذ احكام ىذا النظام شير ايمول من
 -5المادة

 يتم بقرار من المجمس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين في أي من االسباب والحاالت -أ
 -:التالية

 .بناء عمى طمبو- .1
 .س عمال اخر غير العمل في المينةاذا مار - .2
 .اذا عمل لدى أي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسميــة العامة- .3
 .اذا تم تعميق تسجيمو او ايقاف العمل باجازة مزاولة المينة لمدة ال تزيد عمى سنتين وفقا الحكام القانون- .4
 .لمجمعيـــــة لمدة تزيد عمى سنتين اذا لم يسدد االلتزامات المالية المترتبة عميو- .5



 .يفقد المحاسب القانوني الذي تم نقل اسمو الى سجل غير المزاولين عضويتو في الييئة العامة -ب
 يجوز لممحاسب القانوني الذي تم نقل اسمو الى سجل غير المزاولين ان يطمب اعادة تسجيمو في سجل المزاولين اذا زال -ج

 .دت الى  نقل اسمو الى سجل غير المزاولين وفقا الحكام الفقرة )أ( من ىـــذه المادةالسبب او الحالة التي ا
  -6المادة

 .يفقد عضو الجمعية عضويتو فييا اذا الغيت اجازة المزاولة الممنوحة لو وفقًا الحكام القانون
 مجمس ادارة الجمعية

 -7المادة 
 مزاولين لممينة والمسددين لاللتزامات المالية المترتبة عمييم قبليعد المجمس جدوال بأسماء اعضاء الييئة العامة ال -أ

  0ثالثين يوما من موعد اجتماعيا عمى ان يعمق ىذا الجدول عمى لوحة االعالنات في مقر الجمعية 
 خالل سبعةيجوز لكل ذي مصمحة ان يتقدم الى المجمس باعتراض عمى صحة الجدول المشار اليو في الفقرة )أ( من ىذه المادة  -ب

 .ايام من تاريخ االعالن عنو وعمى المجمس البت في ىذا االعتراض خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديمو
 -8المادة

 -:يتألف المجمس عمى النحو التالي 
 .الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين العمال التدقيق-أ

 .المزاولين العمال المحاسبةاثنين من المحاسبين القانونيين -ب
 -9المادة

 ( من ىذا النظام ان يرشح نفسو لرئاسة المجمس7يحق لعضو الييئة العامة الوارد اسمو في الجدول وفقا الحكام المادة ) -أ
 او لعضويتو 

 خبرة ال تقل عنيشترط فيمن يرشح نفسو لرئاسة المجمس ان يكون محاسبا قانونيا مزاوال لممينة داخل المممكة ولديو  -1-ب
 .عشر سنوات في اعمال التدقيق

 يشترط فيمن يرشح نفسو لعضوية المجمس ان يكون محاسبا قانونيا مزاوال لممينة داخل المممكة ولديو خبرة ال تقل عن ثالث -2
 .سنوات
 -10المادة

 عمى االنموذج المعتمد ليذه الغاية يقدم طمب الترشيح لرئاسة المجمس او لعضويتو ، اثناء اوقات الدوام المقررة الى الجمعية
 موقعًا من مقدمو وذلك خالل سبعة ايام من موعد اغالق باب الترشيح عمى ان يسمم طالب الترشيح نسخة موقعة من ىذا الطمب

 -11المادة
 خاب تسمىتنتخب الييئة العامة في اجتماعيا الذي تجرى فيو االنتخابات لجنة من ثالثة اعضاء من غير المرشحين لالنت -أ

 .لجنة االشــراف عمى االنتخـــابات ( وتختار ىذه المجنة رئيسا ليا من بين اعضائيا )
 تتولى المجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجمس بما في ذلك توزيع اوراق االقتراع عمى االعضاء وجمعيا-ب

 دم ليا اثناء االنتخاب وتنظيم محضر باعماليا وليا في سياقوفرز االصوات واعالن نتائج االنتخاب والبت في أي اعتراض يق
 القيام بمياميا االستعانة باي شخص او أي لجنة تؤلف من اعضاء الييئة العامة غير المرشحين لالنتخاب لمساعدتيا عمى فرز

 .االصوات
 -12المادة

 ق قائمة المرشحين حسب التسمسل الزمني لترشيحيميغمق باب الترشيح قبل سبعة ايام من الموعد المقرر لالنتخاب ويتم تعمي -أ
 .عمى لوحة االعالنات في مقر الجمعية في اليوم التالي الغالق باب الترشيح

 .اذا لم يتقدم لمنصب الرئيس اال مرشح واحد اعتبر فائزًا بالتزكية-1-ب
 .بالتزكيةاذا كان عدد المتقدمين لمترشيح مساويًا لعدد اعضاء المجمس اعتبروا فائزين  -2



 اذا قل عدد المتقدمين لمترشيح لعضوية المجمس عن العدد المطموب اعتبروا فائزين بالتزكية ويحق لمييئة العامة اكمال -ج
 .العدد خالل انعقاد االجتماع بانتخاب من تتوافر فييم شروط الترشيح وفقا الحكام ىذا النظام

 -13المادة
 ي ورقة واحدة مميورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة االشراف عمى االنتخاباتيجري انتخاب الرئيس واعضاء المجمس ف -أ

 يمارس عضو الييئة العامة حق االقتراع بنفسو وال يجوز لو الكتابة واالشارة عمى ورقة االقتراع بما يدل عمى شخصيتو  -ب
 .وذلك تحت طائمة اىمال ىذه الورقة

 االسماء او غير المقروءة او غير المميورة بخاتم الجمعية كما تيمل في جميع االحوالتيمل اوراق االقتراع الخالية من  -ج
 .االوراق غير الموقعة من رئيس لجنة االشراف عمى االنتخابات

 تيمل االسماء الزائدة حسب تسمسميا في االوراق التي تحتوي عمى اسماء اكثر من العدد المطموب ، اما اذا تضمنت ىذه -د
 ماء اقل من العدد المطموب فتعتبر صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤىم فييا االوراق اس

 يعتبر فائزا بمنصب الرئيس المرشح الذي حصل عمى اكثر االصوات ، كما يفوز بعضوية المجمس المرشحون الحاصمون عمى اكثر -ىـ
 .االصوات

 احدىما بالتراضي فيما بينيما واال بأقدمية الحصولاذا تساوت االصوات التي حصل عمييا مرشحان او اكثر فيتم اختيار   -و
 .عمى اجازة مزاولة المينة

 -:يعتبر عضوا احتياطيا في المجمس كل من حصل عمى اكثر االصوات من غير الفائزين باالنتخابات وعمى النحو التالي -ز
 .اربعة من الممارسين العمال التدقيق- .1
 .اثنان من الممارسين العمال المحاسبة- .2
 -14المادة

 .ينعقد المجمس المنتخب في اجتماعو االول بدعوة من الرئيس خالل ثمان واربعين ساعة من موعد اعالن نتائج االنتخاب 
 -15المادة

 .عمى عضو المجمس حضور اجتماعاتو في الوقت المعين وال يجوز لو االنسحاب من أي اجتماع قبل  انيائو من الرئيس-أ
 مجمس في تقديم اقتراح فعميو تقديمو خطيًا لمرئيس او المين السر قبل موعد اجتماع المجمس عمىاذا رغب احد اعضاء ال -ب

 .ان يعرض عميو في اول جمسة لو لمنظر فيو
  -16المادة

 -:يفقد عضو المجمس عضويتو فيو في أي من الحاالت التالية
 .المجمساذا تغيب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبمو -أ

 .اذا قررت الييئة العامة اقالتو وفقًا الحكام القانون-ب
 .اذا قدم استقالتو خطيًا وقبميا المجمس-ج

 -17المادة
 -:يتولى الرئيس الميام والصالحيات التالية -أ

 .تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المممكة وخارجيا بما في ذلك االتحادات والييئات المينية العربية والدولية- .1
 .توكيل محام او اكثر لتمثيل الجمعية في االجراءات القانونية او القضائية- .2
 .التوقيع عمى قرارات المجمس- .3
 .التوقيع عمى مراسالت الجمعية بما في ذلك التبميغات الصادرة عنيا- .4
 .الشأن التوقيع عن الجمعية في االمور المالية باالشتراك مع امين الصندوق وفقا لمتعميمات الصادرة بيذا- .5
 .أي ميام اخرى يكمفو المجمس بيا- .6

 .يتولى نائب الرئيس ميام وصالحيات الرئيس عند غيابو-ب



 -18المادة
 -:يتولى امين السر الميام والصالحيات التالية 
 0الجتماعوضع جدول اعمال اجتماعات المجمس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وارساليا لالعضاء قبل ثمان واربعين ساعة من موعد ا-أ

 0تدوين محاضر اجتماعات المجمس وتمخيص القرارات الصادرة عنو وتوقيعـــيا مــن الرئيس واالعضاء-ب
 .االشراف عمى سجالت الصادر والوارد في الجمعية-ج
 .االشراف عمى ممفات االعضاء المزاولين وغير المزاولين في الجمعية-د
 .الجمعيةاالشراف عمى الموظفين والعاممين في  -ىـ
 .اي ميام اخرى يكمفو المجمس بيا-و

 -19المادة
 -:يتولى امين الصندوق الميام والصالحيات التالية 
 االشراف عمى الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع عمى اوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية-أ

 .وفقا لمتعميمات الصادرة بيذا الشأن
 اف عمى موارد الصناديق الخاصة بالجمعية واوجو صرفيا مراعيا في ذلك التعميمات الصادرة عن المجمس بيذا الشأناالشر -ب
 .اعداد البيانات المالية لمجمعية وتقديميا لممجمس بالتعاون مع مدقق حسابات الجمعية الصدارىا-ج
 .اي ميام اخرى يكمفو المجمس بيا   -د

 عامة الشؤون المالية واالحكام ال
 -20المادة

 -:أتستوفي الجمعية الرسوم التالية .1
 .مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيمو- .2
 .خمسة وسبعين دينارًا عن مزاولة العضو لممينة سنوياً - .3
 .خمسين دينارًا عن تسجيل المتدرب او اعادة تسجيمو- .4
 .خمسين دينارًا عن كل ورقة امتحان- .5

 %( من اتعاب المحاسب القانوني المزاول العمال التدقيق في المممكـــة عمى ان يتم0.5بنسبة )كما تستوفي الجمعية رسما -ب
  0توريدىا لمجمعية خالل ستين يومًا من تاريخ اصدار فاتورة االتعاب  

 -:وتستوفى الجمعية بدل الخدمات التالية -ج
 .عشرين دينارًا عن اصدار اجازة مزاولة المينة لمعضو- .1
 .دنانير عن اصدار بطاقة المينة لمعضو المزاول لكل خمس سنواتعشرة - .2
 .خمسة دنانير عن اصدار بطاقة لممتدرب لكل ثالث سنوات- .3

 اذا تأخر عضو الجمعية عن دفع الرسم السنوي لمزاولة المينة لمدة تزيد عمى شيرين من تاريخ استحقاقو فيترتب عميو دفع -د
 مقدار الرسم تحسب شيريا عن مدة التأخير في دفع ذلك الرسم عمى ان ال يتجاوز ىذا %( من5مبمغ اضافي يعادل ما نسبتو )

 .المبمغ مقدار الرسم االصمي
  -21المادة

 يتولى المجمس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عمييا وال يجوز صرف أي مبمغ من اموال الجمعية اال وفق اوجو -أ
 .موازنة الجمعية الصرف المقررة من المجمس بمقتضى

 يعتمد المجمس بنكًا او اكثر اليداع اموال الجمعية فيو ويتم السحب منيا بموجب تحاويل موقعة من الرئيس وامين الصندوق -ب
. 
 .يحتفظ امين الصندوق بمبالغ نقدية لممصاريف النثرية او الطارئة وفقًا لما يحدده المجمس -ج



  -22المادة
 ( من القانون عمى ما يمي20لمبينة ادناه والتي تحتفظ بيا الجمعية بمقتضى احكام الـــمادة )يشتمل كل سجل من السجالت ا

:- 
 -:السجل العام-أ

 .اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانو الكامل- .1
 .رقم اجازة المزاولة وتاريخيا- .2

 -:سجل المحاسبين القانونيين المزاولين العمال التدقيق-ب
 .القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميالده وعنوانو الكاملاسم المحاسب - .1
 .رقم اجازة المزاولة وتاريخيا- .2
 .اسم المكتب الذي يعمل بو- .3

 -:سجل المحاسبين القانونيين المزاولين العمال المحاسبة -ج
 .اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميالده- .1
 .رقم اجازة المزاولة وتاريخيا- .2
 .الشركة التي يعمل بيا وعنوانيا الكاملاسم - .3

 -:سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين -د
 .اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانو الكامل- .1
 .تاريخ نقل اسمو الى سجل غير المزاولين- .2

 -:سجل المتدربين -ىـ
 .اسم المتدرب وتاريخ ميالده وعنوانو الكامل- .1
 .والتخصص واسم الجامعة وتاريخ التخرج منياالشيادة الجامعية  - .2
 .اسم المحاسب القانوني الذي يشرف عمى تدريبو- .3
  -23المادة

 يضع المجمس التعميمات الالزمة لتنفيذ احكام ىذا النظام بما في ذلك التعميمات المالية وعمى ان يتم نشر ىذه التعميمات
 .في الجريدة الرسمية

 -24المادة
 .في أي نظام اخر يتعارض مع احكام ىذا النظام ال يعمل باي نص ورد

 


