
 النظام مواد

  -1 - المادة

 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشره تارٌخ من به وٌعمل(  2006 لسنة القانونٌة المحاسبة مهنة مزاولة نظام)  النظام هذا ٌسمى

   -2 - المادة

 -: ذلك ؼٌر على القرٌنة تدل لم ما ادناه لها المخصصة المعانً النظام هذا فً وردت حٌثما التالٌة للكلمات ٌكون

 .المفعول النافذ القانونٌة المحاسبة مهنة تنظٌم قانون:  القانون

 .االردنٌٌن القانونٌٌن المحاسبٌن جمعٌة:  الجمعٌة

 .الجمعٌة ادارة مجلس:  المجلس

 .المجلس رئٌس:  الرئٌس

 .والتدقٌق المحاسبة بفرعٌها القانونٌة المحاسبة مهنة:  المهنة

  – 3  - المادة

 -: التالً النحو على للمهنة مزاولتهم وفق القانونٌٌن المحاسبٌن عمل مجاالت تحدد -أ

  التدقٌق العمال المزاولٌن من الؽٌر لحساب او الخاص مكتبه فً وٌعمل التدقٌق العمال مزاول قانونً محاسب - .1

 . القانون الحكام وفقا رئٌسٌة وظٌفة فً المحاسبة اعمال فً ٌعمل قانونً محاسب - .2

 الفقرة الحكام وفقا المحدد عمله مجال عن الجمعٌة اعالم بالمزاولة البدء قبل للمهنة المزاول القانونً المحاسب ٌلتزم -1- ب

 .ذلك على تطرأ قد تؽٌٌرات وبأي وعنوانه المادة هذه من . أ

 . المادة هذه من( أ) الفقرة الحكام وفقا مزاولته فً ٌرؼب الذي العمل مجال تحدد شهادة القانونً المحاسب ٌمنح .2

 الوقت فً المملكة خارج المهنة ٌزاول ان المحاسبة بأعمال متعلقة رئٌسٌة وظٌفة فً ٌعمل الذي القانونً للمحاسب ٌجوز ال -ج

 . ذاته

  -4 - المادة

 -: ٌلً مما بأي القٌام المحاسبة او التدقٌق العمال المزاول القانونً المحاسب على ٌحظر 

 . اخرى مهنة أي فً العمل او الصناعة او التجارة احتراؾ -أ

 .فٌها مساهما او شرٌكا ٌكون شركة أي حسابات تدقٌق -ب

 .للمهنة تسًء بطرٌقة االعالن وسائل من وسٌلة بأي لنفسه بالدعاٌة القٌام -ج

 .العمل على للحصول آخر قانونً محاسب الي المشروعة ؼٌر المنافسة او المضاربة -د

 ٌسمح التً وللجهات القانون ٌجٌزها التً المجاالت فً اال عمله خالل من علٌها اطلع التً واالسرار المعلومات افشاء -هـ

 .الٌها واالسرار المعلومات تلك تقدٌم ٌوجب او



 ٌدققها لم او بتدقٌقها ٌقم لم حسابات عن تقارٌر على والتوقٌع المالٌة البٌانات تتضمنه ما لحقٌقة مخالؾ رأي ابداء -و

 .اشرافـــه تحت  العاملٌن من أي

 بتدقٌق كلؾ التً للجهة العادل المالً الوضع تعكس ال ومٌزانٌات ختامٌة وحسابات بٌانات عدالة على والتوقٌع الشهادة -ز

 .حساباتها

 .بالؽٌر الضرر ٌلحق اهمال او مهنً خطأ ارتكاب -ح

 .موظفٌه احد خالل من او باسمه مباشرة ؼٌر او مباشرة بصورة كانت سواء حساباتها ٌدقق التً الجهة وسندات باسهم التعامل -ط

 عمل أي فً دائمة بصفة االشتؽال او ادارتها مجلس فً عضوا ٌكون ان او حساباتها ٌدقق التً الشركة تأسٌس فً االشتراك -ي

 .ادارتها مجلس اعضاء من عضو الي شرٌكا ٌكون ان ٌجوز وال ، فٌها استشاري او اداري او فنً

  -5 - المادة

 -: ٌلً بما المحاسبة او التدقٌق العمال المزاول القانونً المحاسب ٌلتزم

 .المهنً السلوك وقواعد للمهنة المعتمدة والمحاسبة التدقٌق بمعاٌٌر التقٌد -أ 

 .للمهنة ممارستــه بحكم علٌها ٌطلع التً المعلومات سرٌة على المحافظة -ب

 خطأ أي من خالٌة المالٌة البٌانات كانت اذا فٌما معقول تأكٌد على للحصول وتنفٌذها التدقٌق اجراءات بتخطٌط القٌام -ج

 .جوهري

 المالٌة البٌانات فً الواردة والمعلومات للمبالػ المؤٌدة للبٌانات اختباري اساس على والفحص التدقٌق اجراءات شمول -د

 .المالٌة للبٌانات االجمالً العرض وتقٌٌم االدارة اجرتها التً الهامة توالتقدٌرا المتبعة المحاسبٌة االسس وتقٌٌم

  ،اعمالها سٌر لحسن كفاٌتها مدى من والتأكد للتدقٌق الخاضعة للجهة الداخلٌة الرقابة وانظمة المالٌة االنظمة فحص  -هـ

 .التدقٌق اجراءات عمل ومدى طبٌعة لتحدٌد وذلك

 .علٌها للحصول ضرورة ٌجد بٌانات واي عنه الصادرة والتعلٌمات ه ومحاضر االدارة مجلس قرارات على االطالع -و

 الحاسوب انظمة ذلك فً بما معها متفقة المالٌة البٌانات وان اصولٌة بصورة منظمة والسجالت الحسابات ان من التأكد -ز

 .المستخدمة

 .الحسابات مع متفقة االدارة مجلس تقرٌر فً الواردة المالٌة البٌانات ان من التأكد -ح

 التزوٌر او التالعب او حساباتها بتدقٌق ٌقوم التً الجهة اموال فً اكتشافه ٌتم اختالس أي عن المختصة الجهات تبلٌػ -ط

 .الحسابات هذه فً

 معاٌٌر الى مستند التدقٌق العمال المزاول القانونً المحاسب عٌنت التً الجهة او العامة الهٌئة الى تقرٌر تقدٌم -ي

 :التالٌة الفقرات باحدى ، دققها التً المالٌة البٌانات حول الرأي ابداء التقرٌر هذا ٌتضمن ان على المعتمدة التدقٌق



 .تحفظ بدون الرأي ابداء  .1

 .النتائج على المالً واثره التحفظ هذا اسباب وبٌان تحفظ مع الرأي ابداء  .2

 .االسباب بٌان مع الرأي ابداء عدم .3

 .االسباب بٌان مع مخالؾ رأي ابداء .4

  -6 - المادة

 -: ٌلً بما القٌام الٌه الموكلة الرئٌسٌة لالعمال باالضافة التدقٌق العمال المزاول القانونً للمحاسب ٌجوز -أ

 .المعلومات وانظمة واالقتصادٌة والضرٌبٌة والمالٌة المحاسبٌة المجاالت فً المهنٌة والخبرة االستشارة تقدٌم  .1

 .الفقرة هذه من( 1) البند فً علٌها المنصوص المجاالت فً والقوامة والخبرة والتصفٌة التحكٌم بأعمال القٌام .2

 واعداد الؽٌر لحساب االقتصادٌة المعلومات وجمع واالحصائٌة المالٌة والدراسات االقتصادٌة الجدوى دراسات بأعمال القٌام .3

 .المعتمدة المهنة وسلوك قواعد مع ٌتعارض ال بما واالعمال االداء تقٌٌم واعمال الداخلٌة النظم

 الفقرة فً علٌها المنصوص باالعمال القٌام المحاسبة بأعمال تتعلق رئٌسٌة وظٌفة فً ٌعمل الذي القانونً للمحاسب ٌجوز ال -ب

  المادة هذه من ( أ)

  – 7  - المادة

 االسباب من سبب الي الٌه الموكولة والواجبات بالمهام القٌام التدقٌق لمهنة المزاول القانونً المحاسب على تعذر اذا

 التً االسباب ٌتضمن خطٌا تقرٌرا ٌوما   ثالثٌن وخالل للمجلس ٌقدم ان الحسابات بتدقٌق القٌام عن االعتذار قبل فعلٌه

 .باعماله قٌامه دون حالت او اعاقت

 - 8 - المادة

 او مؤتمرات او ندوات حضور خالل من بالمهنة المتعلقة المستجدات متابعة المستمر بالتعلٌم ٌقصد ، النظام هذا لمقاصد -أ

 .المهنة مجال فً مقاالت كتابة او متخصصة معاهد فً دورات فً المشاركة

 عن تقل ال لمدة مستمر تعلٌم شهادة سنة كل من تموز شهر خالل للجمعٌة ٌقدم ان للمهنة المزاول القانونً المحاسب على -ب

 .المهنة مجال فً منشورٌن مقالٌن او مهنً مؤتمر فً مشاركا بحثا الٌها مضافا   ساعات عشرة او ساعة عشرٌن

 هذه من( ب) الفقرة فً علٌها المنصوص المتطلبات القانونً المحاسب ٌحقق لم اذا المهنة مزاولة اجازة تجدٌد ٌجوز ال -ج

 .المادة

  -9 - المادة

 ٌقدم ان للمهنة المزاولٌن سجل فً التسجٌل الى العودة فً والراؼب المزاولٌن ؼٌر سجل فً المسجل القانونً المحاسب على

 . المزاولٌن سجل الى اسمــه نقل قبل ساعة( 40) عن تقل ال مستمر تعلٌم شهادة للمجلس

 -10 - المادة

 . الؽاٌة لهذه المعد لالنموذج وفقا المطلوبة بالوثائق معززا الجمعٌة فً المتدربٌن سجل فً للتسجٌل التدرٌب طلب ٌقدم -أ 



 النحو على محاسبة تخصص شهادة لحملة الترخٌص الؼراض الجمعٌة فً مسجل قانونً محاسب باشراؾ التدرٌب مدد تكون  -ب

 : التالً

 .(الدكتوراة) الثالثة الجامعٌة الدرجة لحاملً واحدة سنة  .1

 .(الماجستٌر) الثانٌة الجامعٌة الدرجة لحاملً سنتٌن .2

 .(البكالورٌوس) االولى الجامعٌة الدرجة لحاملً سنوات ثالث .3

 .المجتمع كلٌة شهادة لحملة سنوات خمس .4

 حدا معتمدة ساعة( 24) تتضمن والتً بالمهنة العالقة ذات التخصصات من أي فً االولى الجامعٌة الشهادة لحاملً ٌحق -1- ج

 .الجمعٌة فً المتدربٌن سجل فً التسجٌل المحاسبة فً ادنى

 من أي فً االولى الجامعٌة الشهادة لحملة الترخٌص الؼراض الجمعٌة فً مسجل قانونً محاسب باشراؾ التدرٌب مدد تكون .2

 -: التالً النحو على بالمهنة العالقة ذات التخصصات

 .(الدكتوراة) الثالثة الجامعٌة الدرجة لحاملً سنتٌن -

 . (الماجستٌر) الثانٌة الجامعٌة الدرجة لحاملً سنوات ثالث -

  . (البكالورٌوس) االولى الجامعٌة الدرجة لحاملً سنوات اربع -

 -: التالٌة االسس المتدرب المحاسب راتب تحدٌد عند تراعى -د

 .ٌحملها التً والعلمٌة المهنٌة والشهادات المتدرب المحاسب خبرة سنوات عدد -1

 .العمل وزارة قبل من لالجور المقرر االدنى الحد عن ٌقل ال ان -2

 .السنوٌة بالزٌادة شموله -3

 – 11 - المادة

 ٌشؽلون والذٌن النظام هذا من( 10) المادة من( ج)و( ب) الفقرتٌن فً الواردة العلمٌة والشهادات الدرجات لحاملً ٌحق 

 شرٌطة المزاولة اجازة على للحصول الترخٌص بطلب التقدم الحكومٌة الدوائر لدى التدقٌق او المحاسبة بأعمال متعلقة وظائؾ

 تقدٌمه عند تراعى ان على المقرر االمتحان اجتٌاز بعد المجال هذا فً سنوات( 7) عن تقل ال مدتها خبرة لدٌهم تكون ان

 . النظام هذا من( 10) المادة من( ج) و( ب) الفقرتٌن احكام المتدربٌن سجل فً التسجٌل لطلب

  -12 - المادة

 المزاولٌن القانونٌٌن المحاسبٌن من ثالثة من سنوات ثالث لمدة اكثر او تفتٌش لجنة دورته بداٌة فً المجلس ٌؤلؾ . 1       -أ

 .  اعضائها اصوات بأكثرٌة توصٌاتها وتتخذ لها رئٌسا اعضائها بٌن من اللجنة وتسمً للمهنة      

 بقرار لذلك الضرورة دعت كلما او الؽاٌة لهذه ٌحددها التً المدد خالل المجلس من بقرار بمهامها التفتٌش لجنة تقوم .2

 .عنه صادر

 -:ٌلً مما التأكد مهمة التفتٌش لجنة تتولى -ب

 السلوك وآداب المعتمدة التدقٌق بمعاٌٌر وملتزم بمزاولتها وٌقوم للمهنة متفرغ التدقٌق لمهنة المزاول القانونً المحاسب ان .1

 . المهنً



 بشروط وملتزم للمهنة المزاول القانونً المحاسب اشراؾ تحت متدرب المتدربٌن سجل فً المسجل المحاسب ان .2

 . التدرٌب ومتطلبات

 تقدمه ان على القانونً المحاسب ومن أعضائها من موقعا   التفتٌش اعمال من عمل كل عن محضرا تعد ان التفتٌش لجنة على -ج

 . الشأن بهذا الالزمــــة التوصٌات به مرفقا المجلس الى

   - 13 - المادة

 ٌشكلها ثالثٌة تحقٌق لجنة الى بدوره ٌحٌلها الذي المجلس الى المتدرب او القانونً المحاسب بحق خطٌا الشكوى تقدم -أ

 .الشكوى تقدٌم تارٌخ من ٌوما عشر اربعة تتجاوز ال مدة خالل الؽاٌة لهذه

 . احالتها تارٌخ من شهرٌن تتجاوز ال مدة خالل المجلس الى الشكوى بشأن تقرٌرها التحقٌق لجنة ترفع -ب

 بشأنها جرت التً التحقٌقات مع الشكوى فٌحٌل تأدٌبٌا   علٌه المشتكى مالحقة تستوجب التحقٌق نتائج ان المجلس رأى اذا -ج

 .الٌه التحقٌق نتائج احالة تارٌخ من ٌوما   عشر اربعة تتجاوز ال مدة خالل التأدٌبٌة اللجنة الى بها المتعلقة االوراق وسائر

 - 14 – المادة

 تقل ال ان على للمهنة المزاولٌن القانونٌٌن المحاسبٌن من ثالثة من سنة لمدة تأدٌبٌة لجنة المجلس من بقرار تؤلؾ -أ

 .لها رئٌسا   اعضائها بٌن من المجلس وٌسمً سنوات عشر عن  للمهنة منهم أي مزاولة مدة

 باالجماع قراراتهـــا وتتخذ اعضائها جمٌع بحضور شهرٌن كل االقل على مرة رئٌسها من بدعوة التأدٌبٌة اللجنة تجتمع -ب

 .القانـــون الحكام وفقا علٌها للمصادقة للمجلس قراراتها وترفع اعضائها اصـــوات بأكثرٌـــــة او

 تارٌخ من اسبوع خالل الٌه المنسوبة بالمخالفة بتبلٌؽه فتقوم التأدٌبٌة اللجنة الى علٌه المشتكى المجلس احال اذا -ج

 بمحام االستعانة حق وله بالشكوى المتعلقة دفوعه البداء اسبوع خالل امامها المثول وعلٌه ، الٌها التحقٌق نتائج احالة

 .امامها المطروحة القضٌة حول الشهود شهادة الى االستماع حق وللجنة التأدٌبٌة اللجنة جلسات لحضور

 اذا اال ؼٌابٌة بصورة الشكوى فً النظر فٌجري تعقدها جلسة أي فً التأدٌبٌة اللجنة امام علٌه المشتكى ٌحضر لم اذا -د  

 مشروع بعذر كان ؼٌابه ان واثبت بحقه للجنة النهائً القرار صدور وقبل ذلك بعد التأدٌبٌة اللجنة امام علٌه المشتكى مثل

 .اللجنة تقبله

 العقوبات بإحدى الٌها احالتها تارٌخ من اشهر ثالثة تتجاوز ال مدة خالل الشكوى بخصوص قرارها التأدٌبٌة اللجنة تصدر  -هـ

 .علٌه للمصادقة للمجلس قرارها وترفع القانون فً علٌها المنصوص

 المتعلقة االوراق جمٌع احالة فعلٌها جزائٌا جرما ٌشكل علٌه المشتكى فعل ان الشكوى فً النظر اثناء للجنة تبٌن اذا -و

 .بحقه القانونٌة االجراءات التخاذ المختص العام المدعً الى بدوره لٌحٌلها المجلس الى بالشكوى

 

 



  -15 -المادة

 مراقب دائرة لدى الشركة تسجل ان على الخاصة مكاتبهم فً التدقٌق العمال مزاولٌن قانونٌٌن محاسبٌن بٌن مدنٌة شركات انشاء ٌجوز 

 -: ٌلً ما ذلك فً وٌشترط بها المعمول للتشرٌعات وفقا   والتجارة الصناعة وزارة فً الشركات عام

 .تضامنٌة الشركاء بٌن المسؤولٌة تكون ان  - أ

 .واحدة شركة من اكثر فً شرٌكا   القانونً المحاسب ٌكون ال ان  - ب

 |.الؽٌــر لـدى او مستقلة بصورة سواء الشركة نطاق خارج المهنة ٌمارس ال ان - ج

 .منها انسحابه او الشركة الى قانونً محاسب أي انضمام عند المجلس اشعار ٌتم ان - د

 .الشركة هذه عن الصادر التقرٌر على التوقٌع عند اجازته ورقم اسمه التدقٌق لمهنة المزاول القانونً المحاسب ٌظهر ان - ه

 

  -16 - المادة

 على فٌترتب النظام هذا من( 15) المادة احكام بمقتضى المنشأة الشركات من أي فً الشرٌك القانونً المحاسب توفى اذا -أ

 فً بما القانون الحكام وفقا الوفاة تارٌخ من سنتٌن خالل الشركة فً اوضاعهم توفٌق القانونٌٌن المحاسبٌن ؼٌر من ورثته

 باالمور بالتوقٌع المفوضٌن بصالحٌة الشركة استمرارٌة التأسٌس عقد ٌتضمن ان على المهنة لممارسة االجازة شروط توافر ذلك

 المحاسبٌن من الشركاء بقٌة مع باالتفاق الشركة فً حقوقهم تصفٌة فتتم ذلك تعذر واذا ، اخرى امور واي والمالٌة االدارٌة

 ذلك فً قراره وٌكون تصفٌتها طرٌقة وتحدٌد الحقوق هذه تقدٌر المجلس ٌتولى ذلك على االتفاق تعذر حال وفً القانونٌٌن

 .االطراؾ لجمٌع وملزما نهائٌا

 تقارٌر بموجب المهنة ممارسة من منعه بمرض اصٌب او الخاص لحسابه التدقٌق لمهنة المزاول القانونً المحاسب توفى اذا -ب

 او الوفاة تارٌخ من سنوات ثالث خالل اوضاعهم توفٌق الحال مقتضى حسب علٌه او ورثته فعلى معتمدة طبٌة لجنة عن صادرة

 ٌتولى ذلك حصول عدم حالة وفً ، المجلس بموافقة التدقٌق لمهنة مزاول قانونً محاسب مع المدة هذه خالل والتعاون ، المرض

 . االطراؾ لجمٌع وملزما نهائٌا بذلك قراره وٌكون التدقٌق لمهنة مزاول قانونً محاسب مع التعاون ترتٌب المجلس

  - 17 – المادة

 ممارسته عند اجازته ورقم اسمه بإظهار ٌلتزم ان على اجنبً مدقق مع تعاونٌ ان التدقٌق العمال المزاول القانونً للمحاسب 

 . المالٌة البٌانات على رأٌه ابداء او للمهنة

  - 18 - المادة

 . الرسمٌة الجرٌدة فً التعلٌمات هذه نشر ٌتم ان على النظام هذا احكام لتنفٌذ الالزمة التعلٌمات المجلس ٌصدر 


