
 31/3/2014 التاريخ ديوان التشريع و الرأي
 

 2003( لعام 73قانون رقم )
 قانون تنظيم مينة المحاسبة القانونية )قانون مؤقت(

 -1المادة
 ( ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2003يسمى ىذا القانون )قانون تنظيم مينة المحاسبة القانونية لسنة  

  -2المادة
 -يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك:

 الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
 الييئة العميا لممينة المشكمة بمقتضى احكام ىذا القانون.
 مقتضى احكام ىذا القانون.الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين المنشأة ب

 الييئة العامة : الييئة العامة لمجمعية.
 المجمس: مجمس ادارة الجمعية.

 الرئيس: رئيس المجمس.
 المحاسبة: تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة وما يرتبط بيا من اعمال وفقا الحكام ىذا القانون. 

 البداء الرأي فييا. التدقيق: فحص الحسابات والبيانات المالية
 المينة: مينة المحاسبة القانونية بفرعييا المحاسبة والتدقيق.

 المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المينة وفقا الحكام ىذا القانون واالنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه.
 ني  وفقا الحكام ىذا القانون.اجازة  المزاولة: اجازة مزاولة المينة التي تمنح لممحاسب القانو 

 -3المادة
 -ييدف ىذا القانون الى ما يمي: 
 تنظيم مزاولة المينة واالرتقاء بيا.-أ

 ضمان االلتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساىم في حماية االقتصاد الوطني.-ب
 نونيين.االرتقاء بالمستوى العممي والميني لممحاسبين القا-ج
 تأكيد االلتزام بقواعد سموك المينة وآدابيا.-د
 تعزيز دور المحاسب القانوني وحيدتو واستقالليتو. -ىـ

 الييئة العميا
 -4المادة

 -تشكل ىيئة عميا لممينة برئاسة الوزير وعضوية كل من: -أ
 نائبا لمرئيس وزير المالية -1
 محافظ البنك المركزي االردني.-2
 محاسبة.رئيس ديوان ال-3
 رئيس مجمس مفوضي ىيئة االوراق المالية.-4
 مدير عام ىيئة التأمين.-5
 مراقب عام الشركات.-6
 الرئيس.-7



 شخص من ذوي الخبرة واالختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينو مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير.-8
 تخصص محاسبة يعينو مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير المستند إلى توصية رئيس الجامعةعضو ىيئة تدريس من أي جامعة  -9

 ثالثة محاسبين قانونيين يسمييم المجمس.-10
 ( من الفقرة )أ( من ىذه المادة سنتين قابمة لمتجديد10( و )9( و )8تكون مدة العضوية لالعضاء المنصوص عمييم في البنود ) -ب

 يجوز تغيير أي منيم بتعيين بديل لو لممدة المتبقية من عضويتو وذلك بذات الطريقة التي عين بيا.مرة واحدة و 
 -5المادة

 -تتولى الييئة العميا الميام والصالحيات التالية:
 اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء عمى تنسيب المجمس.-أ

 مينة ووضع التعميمات الالزمة لتنظيم عمميا وتحديد صالحياتيا وكيفية اجراء االمتحانات وسائر االمورتشكيل لجنة ترخيص ال-ب
 المتعمقة بيا.

 المصادقة عمى منح اجازة المزاولة بناء عمى تنسيب لجنة الترخيص والغاء ىذه االجازة بناء عمى تنسيب المجمس.-ج
 مجمس.النظر في االعتراضات المقدمة عمى قرارات ال-د
 تشكيل المجان الالزمة لمساعدة الييئة العميا عمى القيام بمياميا وتحديد صالحياتيا.-ىـ
 اصدار التعميمات المتعمقة بتنظيم عمميا والتعميمات الالزمة لتنفيذ احكام ىذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه.-و
 سيق مع المجمس.اعداد مشروعات التشريعات المتعمقة بالمينة بالتعاون والتن-ز
 اعتماد المعاىد المينية  لممحاسبين القانونيين او ما يماثميا.-ح

 -6المادة
 تجتمع الييئة العميا بدعوة من رئيسيا او نائبو عند غيابو مرة عمى االقل كل ثالثة اشير  ، ويتكون النصاب القانوني -أ

 ن بينيم الرئيس او نائبو وتتخذ قراراتيا بأكثرية اصواتالجتماعاتيا بحضور ما اليقل عن ثمثي اعضائيا  عمى ان يكون  م
 0اعضائيا  عمى االقل

 يختار الوزير امين سر لمييئة العميا يتولى تنظيم اجتماعاتيا وتدوين محاضرىا وحفظ قيودىا وسجالتيا ومتابعة تنفيذ-ب
 قراراتيا.
 الجمعية

 -7المادة
 تنشأ جمعية تسمى ) جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين ( تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري وليا -أ

 بيذه الصفة تممك االموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق اىدافيا بما في
 نوب عنيا في االجراءات القضائية اي محام توكمو ليذه الغاية.ذلك ابرام العقود وليا حق التقاضي وي

 يمثل الرئيس الجمعية امام الجيات الرسمية واي جية اخرى.-ب
 يكون مركز الجمعية الرئيسي في عمان وليا انشاء فروع او فتح مكاتب في المممكة.-ج

  -8المادة 
 -تيدف الجمعية الى مايمي:

 ظ عمى تقاليد المينة وشرفيا.رعاية مصالح االعضاء والحفا -أ
 تشجيع البحث العممي والميني في مجاالت المينة المختمفة. -ب
 المساىمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاممين في المينة. -ج
 التعاون والتنسيق مع الجمعيات والييئات المينية والعممية المحمية والعربية والدولية. -د

  -9المادة
 -لى الجمعية ، في سبيل تحقيق اىدافيا ، الميام والصالحيات التالية:تتو 



 نشر المعمومات المتعمقة بالمينة بين المحاسبين القانونيين واصدار الكتب والمجالت والنشرات الدورية المينية والعممية-أ
 وتبادليا وعقد المؤتمرات واالجتماعات والندوات والدورات التدريبية.

 مجال المينة مع الجامعات والمؤسسات التعميمية. التعاون في-ب
  0توثيق العالقات المينية واالجتماعية بين مزاولي المينة محميا وعربيا ودوليا -ج
 االنضمام الى عضوية الييئات العربية والدولية ذات العالقة بالمينة اذا رأت ذلك مناسبًا.-د
 .اقتراح تطوير التشريعات ذات العالقة بالمينة-ىـ
 تدريب المحاسبين القانونيين لتطبيق معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات.-و

 الييئة العامة لمجمعية
 -10المادة

 تتألف الييئة العامة لمجمعية من جميع المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين لاللتزامات المالية السنوية المترتبة 
 ن التاريخ المقرر النعقادىا.عمييم قبل ثالثين يوما عمى االقل م

  -11المادة
 يتم تبميغ الدعوة الجتماعات الييئة العامة بارساليا بالبريد المسجل قبل واحد وعشرين يوما عمى االقل من موعد االجتماع

 ل الحديثةوبالنشر في صحيفتين يوميتين محميتين ولمرة واحدة قبل سبعة ايام من موعد االجتماع ويجوز تبميغ الدعوة بالوسائ
 بما في ذلك ) الفاكس ( والبريد االلكتروني عمى ان تتضمن الدعوة جدول االعمال.

 -12المادة
 تعقد الييئة العامة اجتماعا عاديا خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشير من تاريخ انتياء السنة المالية لمجمعية في المكان  -أ 

 والزمان المذين يحددىما المجمس.
 يرأس الرئيس او نائبو عند غيابو اجتماعات الييئة العامة ، وفي حال غيابيما معا تنتخب الييئة العامة رئيسًا لالجتماع. -ب
 ( من ىذا القانون ، يجوز لممحاسبين المتدربين حضور اجتماعات الييئة العامة دون10عمى الرغم مما ورد في المادة ) -ج

 ان يكون ليم حق التصويت.
 -13المادة

 -تتولى الييئة العامة في اجتماعيا العادي الميام والصالحيات التالية: 
 مناقشة التقرير السنوي لممجمس واقراره. -أ

 التصديق عمى البيانات الختامية لمجمعية المقدمة من المجمس. -ب
 مناقشة الموازنة التقديرية لمجمعية واقرارىا.-ج
 لجمعية عمى ان ال يكون من اعضاء المجمس او أي من المجان المشكمة بمقتضى احكاماختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات ا-د

 ىذا القانون او االنظمة الصادرة بمقتضاه او شريكًا في شركة مع أي من اعضاء المجمس.
 انتخاب رئيس المجمس واعضائو. -ىـ
 لمجمس.الموافقة عمى مشروعات التشريعات المتعمقة بعمل الجمعية والمقترحة من ا-و
 أي امور اخرى تتعمق بالمينة يتم اقتراحيا في اجتماع الييئة العامة وتوافق عمى ادراجيا في جدول االعمال. -ز

 -14المادة
 يكون النصاب القانوني الجتماع الييئة العامة العادي بحضور ما يزيد عمى نصف المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين-أ

 نوية المترتبة عمييم ، واذا لم يكتمل النصاب خالل ساعة واحدة من الوقت المحدد لالجتماع يؤجللاللتزامات المالية الس
 لمدة ال تزيد عمى سبعة ايام من التاريخ المقرر لالجتماع االول ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محميتين ويكون

 النصاب في االجتماع الثاني قانونيًا ميما كان عدد الحضور.
 يكون التصويت في الييئة العامة عمنيًا باستثناء االنتخابات الدورية العضاء المجمس فتكون سرية ، اال انو يجوز ان -ب



 تتخذ القرارات بطريقة االقتراع السري اذا قرر اكثر من ربع المحاسبين القانونيين الحاضرين ذلك.
 ية اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين.تتخذ قرارات الييئة العامة في اجتماعيا العادي باكثر  -ج

 -15المادة
 يتم دعوة الييئة العامة الى اجتماع غير عادي يقتصر البحث فيو عمى االمور المحددة في جدول االعمال بما في ذلك تعديل  -أ

 لمجمس في أي من الحالتينأي من االنظمة الصادرة بمقتضى احكام ىذا القانون او اقالة الرئيس او نائبو او أي من اعضاء ا   
 -التاليتين:

 بناء عمى قرار من المجمس.-1
 %( من المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين لاللتزامات المالية المترتبة20بناء عمى طمب يقدمو لممجمس ما ال يقل عن )-2

 عمييم قبل ثالثين يوما من تاريخ تسمم الطمب متضمنا جدول اعمال االجتماع.
 يكون النصاب القانوني الجتماع الييئة العامة غير العادي بحضور ما يزيد عمى نصف المحاسبين القانونيين المزاولين -ب

 المسددين لاللتزامات المالية المترتبة عمييم ، واذا لم يكتمل النصاب خالل ساعة واحدة من الوقت المحدد لالجتماع يعتبر
 االجتماع ممغى.

 ( من ىذا القانون عمى اجتماع الييئة14( واحكام الفقرة )ب( من المادة )12رتين )ب( و )ج( من المادة )تطبق احكام الفق -ج
 العامة غير العادي.

 0تتخذ القرارات في اجتماع الييئة العامة غير العادي باكثرية ال تقل عن ثمثي  اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين  -د
 مجمس ادارة الجمعية

 -16المادة
 يتألف مجمس ادارة الجمعية من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبيم الييئة العامة لمدة ثالث سنوات وفقا الحكام النظام الداخمي  -أ 

 لمجمعية.
 ينتخب المجمس من بين اعضائو في اول اجتماع يعقده نائبًا لمرئيس وامينًا لمسر وامينًا لمصندوق. -ب
 بو او عضو المجمس لدورة ثانية وال يحق الي منيم ترشيح نفسو لممركز ذاتو اال بعديجوز اعادة انتخاب الرئيس او نائ -ج

 انقضاء دورة واحدة عمى االقل عمى انتياء مدة دورتو االخيرة.
 -17المادة

 -يتولى المجمس الميام والصالحيات التالية: 
 ادارة شؤون الجمعية االدارية والمالية.-أ

 ترسيخ قواعد السموك الميني.-ب
 التنسيب لمييئة العميا باعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات. -ج
 التعاون مع الييئة العميا في اعداد مشروعات التشريعات ، واقتراح مشروعات االنظمة المتعمقة بالمينة.-د
 التنسيب لمييئة العميا بالغاء اجازة المزاولة.   -ىـ
 فيذ قراراتيا.دعوة الييئة العامة لالجتماع وتن -و
 تشكيل المجان الالزمة لمساعدتو عمى قيامو بميامو بما في ذلك لجنة التفتيش عمى مكاتب المحاسبين القانونيين المزاولين. -ز
 شؤون التقاعد والتعاون والتأمين الصحي واالسكان وتحصيل عوائدىا وذلك بموجب تعميمات يضعيا المجمس وتوافق عمييا الييئة-ح

 دق عمييا الييئة العميا عمى ان تتضمن ىذه التعميمات حق المجمس في تفويض ىذه الصالحية الى لجنة ادارة أيالعامة وتصا
  0صندوق او التعاقد مع أي جية اخرى ليذه الغاية 

 النظر في النزاعات بين المحاسبين القانونيين المتعمقة بمزاولة المينة وبين المحاسبيـن القانونيين وعمالئيم ، واقرار-ط
 التسويات المناسبة بشأن ىذه النزاعات.

 وضع اسس تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبيم وشروط استخداميم وانياء خدماتيم. -ي



 مل الجمعية.أي امور اخرى ذات عالقة بع-ك
 -18المادة

 يجتمع المجمس مرة عمى االقل كل شير بدعوة من رئيسو او نائبو عند غيابو او بناء عمى طمب خطي يتقدم بو خمسة من اعضاء 
 المجمس ، ويكون اجتماعو قانونيًا بحضور ما ال يقل عن اغمبية اعضائو عمى ان يكون الرئيس او نائبو من بينيم ويتخذ قراراتو

 ة اصوات اعضائو الحاضرين عمى االقل وعند تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صوت معو رئيس االجتماع ، وال يجوز االمتناعباغمبي
 عن التصويت.

 -19المادة
 اذا انتيت مدة المجمس وتعذر عمى الييئة العامة ، الي سبب من االسباب  عقد االجتماع النتخاب مجمس جديد ، يستمر المجمس 

 ، وعمى الوزير في ىذه الحالة دعوة الييئة العامة النتخاب مجمس جديد خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشير من تاريخفي عممو 
 انتياء مدة المجمس قابمة لمتمديد ثالثة اشير اخرى.

 -20المادة
 -تحتفظ الجمعية بالسجالت الخاصة بالمحاسبين القانونيين بما في ذلك ما يمي:  -أ

 السجل العام. -1
 سجل المزاولين.-2
 سجل غير المزاولين.-3
 سجل المتدربين.-4
 يحدد النظام الداخمي لمجمعية المعمومات والوثائق التي يجب ان تدون او تحفظ في كل سجل. -ب

 مزاولة المينة
 -21المادة

 -يحظر عمى أي شخص غير حاصل عمى اجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين ما يمي: 
 مال التدقيق.مزاولة اع-أ

 ( من30العمل في أي وظيفة رئيسية تتعمق بأعمال المحاسبة لدى أي من الجيات المنصوص عمييا في الفقرة )ب( من المادة )-ب
 ( من ىذا القانون والتعميمات الصادرة بمقتضاه.31ىذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عمييا في  الفقرة )أ( من المادة )

  -22المادة
 -فيمن يتقدم بطمب لمحصول عمى اجازة المزاولة توافر الشروط التالية:يشترط 

 ان يكون اردني الجنسية.-أ
 ان يكون متمتعا باالىمية المدنية الكاممة.-ب
 غير محكوم عميو بجناية او بجنحة مخمة باالخالق او االمانة.-ج
 -ان يكون حاصال عمى أي من المؤىالت التالية:-د
 شيادة جامعية تخصص محاسبة.-1
 شيادة كمية مجتمع ) الدبموم ( تخصص محاسبة.-2
 شيادة جامعية في أي من التخصصات ذات العالقة بالمينة عمى ان تتضمن الحد االدنى من المواد المتعمقة بالمحاسبة ، ويتم-3

 بة القانونية.تحديد ىذه الشيادات والحد االدنى المطموب بمقتضى نظام مزاولة مينة المحاس
 شيادة في المينة من المعاىد المينية لممحاسبين القانونيين او ما يماثميا والمعترف بيا من الييئة العميا بموجب تعميمات-4

 تصدرىا ليذه الغاية اذا كان حاصال عمى شيادة جامعية.
 المحاسبة القانونية الصادر بمقتضاه. ان يستكمل متطمبات التدريب المنصوص عمييا في ىذا القانون ونظام مزاولة مينة-ىـ
 ان يجتاز االمتحان  الذي تجريو لجنة الترخيص بما في ذلك االمتحان  بالتشريعات االردنية ذات العالقة بالمينة.-و



 -23المادة
 الشياداتيقدم طمب اجازة المزاولة الى لجنة الترخيص عمى االنموذج المعتمد من الييئة العميا ليذه الغاية مرفقا بو  -أ

 والوثائق  المطموبة وفقا الحكام ىذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه.
 عمى لجنة الترخيص رفع تنسيبيا بشأن الطمب المنصوص عميو في الفقرة )أ( من ىذه المادة والمستكمل الشروط الى الييئة-ب

 العميا ان تصدر قرارىا بشأنو في اول اجتماع تعقدهالعميا  خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمو ، وعمى الييئة 
0  
 اذا وافقت الييئة العميا عمى الطمب  فعمى مقدمو استكمال اجراءات تسجيمو محاسبا قانونيا في الجمعية خالل ستين يوما -ج

 من تاريخ تبمغو قرار الموافقة واال تعتبر الموافقة ممغاة حكما.
 يجوز لمقدمو الطعن بقرارىا  لدى محكمة العدل العميا خالل ثالثين يوما من تاريخ تبمغو اذا رفضت الييئة العميا الطمب -د

 ىذا القرار.
 ال يحول رفض الطمب  دون تقديم طمب جديد اذا زالت االسباب التي ادت الى رفضو.-ىـ

 -24المادة
 رئيس الييئة العميا او من ينتدبو من يقسم مقدم الطمب بعد الموافقة عمى طمبو ، وقبل منحو اجازة المزاولة ، امام -أ

 -اعضائيا بحضور الرئيس  اليمين التالية:
 ) اقسم باهلل العظيم ان اقوم بواجبات مينتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين واالنظمة والتعميمات المعمول

 بيا وان احافظ عمى اسرار المينة وآدابيا وقواعدىا (.
 يتم نشر القرار الصادر عن الييئة العميا بمنح االجازة في الجريدة الرسمية عمى نفقة الجمعية وتحفظ نسخة من ىذه االجازة-ب

 في الممف الخاص بمقدم الطمب.
 -25المادة

 مينة فيمع مراعاة مبدأ المعاممة بالمثل ، يجوز الي شخص غير اردني التسجيل في سجل المحاسبين القانونيين لمزاولة ال
 المممكة شريطة ان تتوافر فيو الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانون واالنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه شريطة التقيد

 بتشريعات العمل واالقامة النافذة المفعول.
 -26المادة

 لمجال مزاولتيم لممينة عمى تصدر الييئة العميا التعميمات الالزمة لتحديد شروط تصنيف المحاسبين القانونيين وفقا  -أ
 ان تتضمن ىذه التعميمات من  يتوجب عميو منيم التأمين ضد المسؤولية المدنية عن أي عطل وضرر يمحق بالغير نتيجة لمزاولتو

 لممينة.
 ن تنظيمتحدد شروط واحكام التأمين المنصوص عميو في الفقرة )أ( من ىذه المادة بموجب نظام يصدر ليذه الغاية بمقتضى قانو -ب

 اعمال التأمين المعمول بو.
 -27المادة

 تحدد قواعد سموك المينة وآدابيا بمقتضى تعميمات تصدرىا الييئة العميا بناء عمى تنسيب المجمس.  -أ 
 عمى المحاسب القانوني االلتزام بقواعد سموك المينة وآدابيا ويترتب عميو عند القيام بواجبات عممو ان يحافظ عمى اسرار -ب
 مينة تحت طائمة المسؤولية القانونية.ال

 التدريب
 -28المادة

 ( من ىذا القانون ، يقدم طمب التسجيل في سجل المتدربين الى الجمعية عمى االنموذج المعتمد42مع مراعاة احكام المادة ) -أ
 (22و )ج( و )د( من المادة )ليذه الغاية مرفقا بو الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عمييا في الفقرات )أ( و )ب( 

 من ىذا القانون.



 ال يقبل طمب التسجيل في سجل المتدربين ما لم يكن مرفقا بموافقة خطية من المحاسب القانوني الذي يرغب طالب التسجيل -ب
 في التدرب لديو وتحت اشرافو وعمى مسؤوليتو.

  -29المادة
 االحكام المتعمقة بالتدريب ومدده واحكامو واسس تحديد راتب المتدربينتحدد بمقتضى نظام مزاولة مينة المحاسبة القانونية 

 وسائر االمور المتعمقة بيم.
 الجيات الممزمة بتعيين  محاسب قانوني

 -30المادة
 مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر ، تمتزم الجيات المبينة ادناه باختيار محاسب قانوني مسجل في سجل المحاسبين القانونيين -أ

 -المزاولين لغايات تدقيق حساباتيا:
 الشركات المساىمة العامة والمساىمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية باالسيم.-1
 توصية البسيطة التي يزيد رأسماليا او حجم مبيعاتيا السنوية عمى مائة الف دينار.شركة التضامن وال-2
 المؤسسات او الشركات التي ينطبق عمييا حد التسجيل وفقا لقانون الضريبة العامة عمى المبيعات واالنظمة الصادرة بمقتضاه.-3
 النقابات والجمعيات التي تؤسس بمقتضى التشريعات المعمول بيا.-4
 االندية التي تحدد بموجب قرار صادر عن الييئة العميا.-5
 المؤسسة المسجمة وفقا لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة واستنادا لقرار تتخذه الييئة العميا بناء عمى تنسيب-6

 مجمس مفوضي منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 اطق الحرة المعمول بو.المؤسسات والشركات المسجمة وفقا الحكام قانون المن-7
 تمتزم الشركات المساىمة العامة والمساىمة الخاصة بتعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعمق باعمال المحاسبة-ب

 ويسري ىذا االلتزام عمى الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسماليا او حجم مبيعاتيا السنوية مميون دينار
 يذ احكام ىذه الفقرة بما في ذلك تاريخ البدء في تطبيقيا بمقتضى التعميمات التي تصدرىا الييئة العميا ليذهويتم تنف
 الغاية.

 عمى كل من تخمف عن تعيين محاسب قانوني وفقا الحكام الفقرتين )أ( و )ب( من ىذه المادة دفع غرامة الى الجمعية مقدارىا -ج
 (31و عن ذلك بعد ثالثة اشير من انتياء المدة المنصوص عمييا في الفقرة )أ( من المادة )ثالثة دنانير عن كل يوم يتخمف في

 من ىذا القانون.
 -31المادة

 -( من ىذا القانون:30عمى أي جية ممزمة بتعيين محاسب قانوني وفقا الحكام المادة ) 
 انون قابمة لمتمديد سنة اخرى بقرار من الييئةتوفيق اوضاعيا خالل مدة ال تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام ىذا الق-أ

 ( من ىذا القانون فيتم بمقتضى تعميمات30العميا ، اما توفيق اوضاع الشركات المنصوص عمييا في الفقرة )ب( من المادة )
 تصدرىا الييئة العميا.

 تزويد الجمعية باسم المحاسب القانوني خالل ثالثين يوما من تاريخ  اختياره.-ب
  -32ةالماد

 مع مراعاة احكام قانون الشركات المعمول بو ال يجوز الي جية تغيير المحاسب القانوني الذي تم اختياره لغايات تدقيق حساباتيا
 خالل السنة المالية ، ويستثنى من ذلك الحاالت التي يتعذر عمى المحاسب القانوني االستمرار في قيامو بميامو او اذا توقف

 ام ىذا القانون واالنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه ، عمى ان يبمغ المجمس بذلك خالل ثالثين يوما.عن العمل وفقا الحك
 -33المادة

 ال يجوز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساىمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد عمى 
 اربع سنوات متتالية عمى ان تؤخذ موافقة الييئة العميا عمى ما زاد عمى ذلك.



 المجنة التأديبية
 -34المادة

 تشكل في الجمعية بقرار من المجمس لجنة تأديبية عمى ان تحدد اختصاصاتيا وكيفية عقد اجتماعاتيا واصدار قراراتيا والتصديق 
 اوى والنظر فييا وتشكيل أي لجان اخرى لغايات قيام ىذه المجنة بمياميا بمقتضىعمييا وتنفيذىا ونشرىا واجراءات تقديم الشك

 نظام مزاولة مينة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضى احكام ىذا القانون.
  -35المادة

 او اخل اذا ارتكب المحاسب القانوني او المتدرب أي مخالفة الحكام ىذا القانون واالنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه
 بواجبات عممو او بقواعد سموك المينة وآدابيا يحيمو المجمس الى المجنة التأديبية.

  -36المادة
 -توقع المجنة التأديبية أيا من العقوبات التأديبية التالية:

 -اذا كان المخالف محاسبا قانونيا:-أ
 التنبيو.-1
 االنذار الخطي.-2
 مزاولة لمدة ال تزيد عمى سنتين.تعميق التسجيل وايقاف العمل باجازة ال-3
 الغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نيائيا من سجل المزاولين.-4
 -اذا كان المخالف  متدربا:-ب
 التنبيو.-1
 االنذار الخطي.-2
 وقف التدريب لمدة ال تزيد عمى سنتين.-3

 -37المادة
 جمس ، ويكون قرار المجمس خاضعا لمصادقة الييئة العميا اذا تعمق بالغاءتكون قرارات المجنة التأديبية خاضعة لمصادقة الم 

 اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نيائيا من سجل المزاولين عمى ان تكون ىذه القرارات قابمة لمطعن امام محكمة
 العدل العميا.

 الشؤون المالية
 -38المادة 

 م االول من شير تموز من كل سنة وتنتيي في اليوم الثالثين من شير حزيران من السنةتبدأ السنة المالية لمجمعية في اليو  
 التالية.
 -39المادة

 -تتكون الموارد المالية لمجمعية مما يمي: -أ
 رسوم التسجيل واعادة التسجيل.-1
 رسوم مزاولة المينة السنوية.-2
 رسوم التدريب واالمتحانات.-3
 بدل اصدار اجازة المزاولة والبطاقة المينية واي وثائق اخرى يصدرىا المجمس.-4
 المساعدات والتبرعات والمنح واليبات التي ترد الييا شريطة موافقة مجمس الوزراء عمييا اذا كانت من مصدر غير اردني.-5
 ريع االموال المنقولة وغير المنقولة التي تممكيا الجمعية او تستثمرىا.-6
 عوائد انشطة الجمعية.-7
 بدل الخدمات التي تقدميا الجمعية كما يحددىا المجمس.-8



 نسبة او مبمغ مقطوع من اتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد أي منيما بمقتضى االنظمة الصادرة وفقا الحكام-9
 ىذا القانون.

 ىا المجمس.بدل االشتراك في مجمة الجمعية واثمان مطبوعاتيا كما يحدد-10
 أي موارد اخرى يوافق عمييا المجمس.-11
 تستوفي الجمعية الرسوم المنصوص عمييا في الفقرة )أ( من ىذه المادة ويحدد مقدارىا وكيفية استيفائيا وسائر االمور -ب

 المتعمقة بيا بموجب النظام الداخمي لمجمعية.
 -40المادة

 لمالية التالية ويعرضيا عمى الييئة العامة مرفقة بالتقرير السنوي لممجمسيضع المجمس موازنة تقديرية لمجمعية لمسنة ا -أ
 والبيانات المالية الختامية لمجمعية عن السنة المالية السابقة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشير من نياية كل سنة مالية

 لمناقشتيا والتصديق عمييا.
 سنوي العادي الي سبب من االسباب يستمر المجمس في االنفاق عمى اساساذا لم تتمكن الييئة العامة من عقد اجتماعيا ال -ب

 الموازنة السابقة الى ان تجتمع الييئة العامة وتصادق عمى الموازنة التقديرية الجديدة.
 احكام انتقالية

 -41المادة
 -يشكل وفقا الحكام ىذا القانون مجمس انتقالي مؤلف من: -أ

 ة مدققي الحسابات القانونيين األردنيين المنشأة بمقتضى قانون مينة تدقيق الحسابات رقمرئيس واعضاء مجمس ادارة جمعي-1
 .1985( لسنة 32)
 اربعة اعضاء من ذوي الخبرة يعينيم مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير.-2
 يمارس المجمس االنتقالي صالحيات المجمس ويمارس رئيس مجمس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين األردنيين صالحيات -ب

 الرئيس وفق احكام ىذا القانون وذلك الى حين اجراء انتخابات المجمس بدعوة من الييئة العميا خالل مدة ال تتجاوز سنة
 من تاريخ نفاذ احكام ىذا القانون.

 -42المادة
 يحق لكل شخص يعمل في المحاسبة او التدقيق ، عند نفاذ احكام ىذا القانون ، ان يتقدم بطمب الى لجنة الترخيص لمحصول 

 عمى اجازة المزاولة خالل مدة ال تزيد عمى سنة من تاريخ نفاذ احكامو قابمة لمتمديد سنة اخرى بقرار من الييئة العميا
 -:عمى ان تتوافر فيو ما يمي

 
 ( من ىذا القانون.22الشروط المحددة في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( و )د( و )و( من المادة )-أ

 ان تكون لديو خبرة عممية في اعمال المحاسبة ضعف مدة التدريب او خبرة في التدقيق مساوية لمدة التدريب المحددة بموجب -ب
 مى ان تحدد شروط اعتماد ىذه الخبرة وطريقة احتسابيا بموجب تعميمات( من ىذا القانون ، ع29النظام الصادر بمقتضى المادة )
 تصدرىا الييئة العميا ليذه الغاية.

 احكام عامة
  -43المادة

 يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة وال تزيد عمى ثالث سنوات او بغرامة التقل عن خمسة االف دينار وال تزيد عمى عشرين -1-أ
 ( من ىذا القانون .21ن العقوبتين ، كل من خالف احكام المادة )الف دينار او بكمتا ىاتي

 ( من ىذه الفقرة عمى كل من زاول المينة خالل مدة ايقاف تسجيمو او بعد شطب اسمو من سجل المزاولين.1تطبق احكام البند ) -2
 قوبة الحبس وال يجوز الحكم بالغرامةفي حال تكرار أي من االفعال المنصوص عمييا في الفقرة )أ( من ىذه المادة تكون الع -ب

 في ىذه الحالة.



 -44المادة
 مع عدم االخالل باي عقوبة اشد ورد النص عمييا في أي تشريع اخر ، يعاقب المحاسب القانوني بالحبس لمدة التقل عن سنة 

 ر او بكمتا ىاتين العقوبتينوال تزيد عمى ثالث سنوات او بغرامة ال تقل عن خمسة االف دينار وال تتجاوز عشرين الف دينا
 -، اذا ارتكب عن قصد او نتيجة اىمال جسيم أيا من االفعال التالية:

 دون بيانات كاذبة في أي تقرير او حسابات او وثيقة قام باعدادىا اثناء مزاولة المينة. -أ
 قة بمزاولة المينة.وضع تقريرًا مغايرًا لمحقيقة او صادق عمى وقائع مغايرة لمحقيقة في أي وثيقة متعم -ب

  -45المادة
 -يصدر مجمس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام ىذا القانون بما في ذلك مايمي:

 نظام مزاولة مينة المحاسبة القانونية وذلك خالل ستة اشير عمى االكثر من تاريخ نفاذ احكام ىذا القانون عمى ان يتضمن -أ
 -بصورة خاصة ما يمي:

 مجاالت مزاولة المينة وشروط مزاولة كل منيا واحكاميا وحقوق المحاسبين القانونيين بمجاالتيم المختمفة وااللتزامات-1
 المترتبة عمييم.

 االحكام المتعمقة بالتعميم المستمر لممحاسب القانوني. -2
 تحديد اختصاصات لجان التفتيش التي يشكميا المجمس واسموب عمميا. -3
 سيس شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين والمؤىالت المطموبة ومسؤولية الشركة والمحاسبين القانونيين فيياشروط تأ -4

 واي امور اخرى تتعمق فييا.
 -النظام الداخمي لمجمعية عمى ان يتضمن عمى وجو الخصوص مايمي:-ب
 تخابات بما في ذلك تمثيل جميع مجاالت المينة فيشروط الترشيح لعضوية المجمس واجراءاتو وجميع االمور المتعمقة باالن-1

 المجمس وحاالت فقد العضوية واثارىا واالستقالة من المجمس.
 توزيع الميام بين اعضاء المجمس وتحديد صالحيات الرئيس ونائبو وصالحيات امين السر وامين الصندوق والمفوضين بالتوقيع-2

 قانونية وكيفية عقد االجتماعات وتدوين محاضر الجمسات واي امور اخرى تتعمقعن المجمس في االمور المالية واالدارية وال
 بعمل المجمس.

 تحديد مقدار الرسوم التي تستوفييا الجمعية وكيفية فرضيا واستيفائيا وتحصيميا وانفاقيا واالجراءات المتعمقة بذلك.-3
 انشاء فروع او فتح مكاتب لمجمعية في أي مكان في المممكة.-4

 -46دةالما
 تصبح الجمعية الخمف القانوني والواقعي لجمعية مدققي الحسابات القانونيين األردنيين المنشأة بمقتضى احكام قانون -أ

 وتنتقل الييا جميع موجوداتيا وحقوقيا وتتحمل االلتزامات المترتبة عمييا اعتبارا 1985( لسنة 32مينة تدقيق الحسابات رقم )
 القانون.من تاريخ نفاذ احكام ىذا 

 يعتبر المسجمون في جمعية مدققي الحسابات القانونيين األردنيين والمسددين لجميع االلتزامات المترتبة عمييم مسجمين-ب
 حكما في الجمعية.

 -47المادة
 التدقيقعمى الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يمتزم المحاسبون القانونيون وجميع الجيات العامة والخاصة باجراء المحاسبة و  

 وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة من الييئة العميا.
  -48المادة

 ال تسري احكام التشريعات المتعمقة باالجتماعات العامة عمى اجتماعات الجمعية التي تعقد وفقا الحكام ىذا القانون واالنظمة
 الصادرة بمقتضاه.

 -49المادة



 وتعديالتو ، عمى ان تبقى االنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه 1985( لسنة 32يمغى قانون مينة تدقيق الحسابات رقم )  -أ 
 سارية المفعول الى المدى الذي التتعارض فيو مع احكام ىذا القانون ، الى ان تمغى او يستبدل غيرىا بيا خالل مدة ال تزيد

 لقانون.عمى سنة من تاريخ نفاذ احكام ىذا ا
 تبت الييئة العميا في أي من االمور التي لم يرد عمييا نص في ىذا القانون لحين صدور االنظمة والتعميمات الالزمة لتنفيذ-ب

 احكام القانون 
 ال يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام ىذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه. -ج

 -50المادة
 رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ احكام ىذا القانون. 

 


