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 2004) لسنة 30قانون رقم (
 بتنظیم مھنة مراقبة الحسابات *

 نائب أمیر دولة قطر،ن حمد آل ثاني              نحن تمیم ب    

بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 
 ) منھ،51)، (34)، (23( )،22(

في شأن نظام السجل التجاري،  1962) لسنة 11وعلى القانون رقم (    
 والقوانین المعدلة لھ،

 بتنظیم مھنة مراقبة الحسابات، 1974) لسنة 7وعلى القانون رقم (    

بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول  1988) لسنة 7وعلى القانون رقم (    
 خلیج العربیة للمھن الحرة في دولة قطر،مجلس التعاون لدول ال

بإنشاء مصرف قطر المركزي،  1993) لسنة 15وعلى القانون رقم (    
 ،1997) لسنة 19المعدل بالقانون رقم (

بتنظیم وزارة المالیة  1993) لسنة 22وعلى المرسوم بقانون رقم (    
 واالقتصاد والتجارة، وتعیین اختصاصاتھا،

بشأن دیوان المحاسبة، والقوانین  1995) لسنة 4قم (وعلى القانون ر    
 المعدلة لھ،

 ،2002) لسنة 5وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (    

بتعدیل تشكیل مجلس  2002) لسنة 1وعلى األمر األمیري رقم (    
 الوزراء، 

 وعلى اقتراح وزیر االقتصاد والتجارة،    

 ون المقدم من مجلس الوزراء،وعلى مشروع القان    

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،   

 2020نة ـ) لس8م (ـون رقـانـق

 اتــابـالحس قــدقیـة تــم مھنـظیـبتن

  رـأمیر دولة قط  د آل ثاني     ـم بن حمـنحن تمی

 مت �س�تعاضة عن �سمیة مراقب احلسا�ت ٕاىل مدقق احلسا�ت 

 وعن �نة مراقبة احلسا�ت ٕاىل تدقيق احلسا�ت 

 ، ورـالع على الدستـبعد االط

  ، اتـة الحسابـة مراقبـبتنظیم مھن 2004) لسنة 30ون رقم (ـوعلى القان

 ،2015) لسنة 11ون رقم (ـون الشركات التجاریة الصادر بالقانـوعلى قان

 ،التجـارة والصنـاعــة ر ـوعلى اقتراح وزی

 ، وزراءــس الـدم من مجلـون المقـمشروع القانوعلى 

 ، ورىــس الشـذ رأي مجلـوبعد أخ
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 2004أغسطس /  29في  لجریدة الرسمیة العدد الثاني عشر*ا    

 قررنا القانون اآلتي:
 فصل تمھیدي 

 تعاریف عامة 

 )1مادة (

في تطبیق أحكام ھذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالیة ،       
 : المعاني الموضحة قرین كل منھا ، ما لم یقتض السیاق معنى آخر

 . وزارة االقتصاد والتجارة الوزارة :

 . وزیر االقتصاد والتجارة الوزیر :

 . إدارة الشؤون التجاریة بالوزارة اإلدارة المختصة :

 

 

مھنة تدقیق ومراقبة الحسابات التي یزاولھا المحاسب القانوني وفقاً  المھنة :
 . ألحكام ھذا القانون

الوثیقة الصادرة وفقاً ألحكام ھذا القانون والتي تخول صاحبھا  الرخصة :
 . الحق في مزاولة المھنة

 

الشخص الطبیعي أو االعتباري الحاصل على الرخصة  المحاسب القانوني :
 . وفقاً ألحكام ھذا القانون

 . لجنة قبول المحاسبین القانونیین اللجنة :

 

 : يـون اآلتـررنا القانــق

 الفصـل األول

 تعـاریـف

 )1مادة (

المعاني  ، لكلمات التالیةوا ینلعبارتل، تكون  كام ھذا القانونـفي تطبیق أح
 : رــمعنى آخ، ما لم یقتض السیاق  ة قرین كل منھاـالموضح

 .التجـارة والصنـاعــة  وزارة : وزارةــال
 .التجـارة والصنـاعــة ر ـوزی : رــوزیــال
 

 اإلدارة المختصة
 
: 

 
 . وزارةـة بالـختصلمدة اإلداریة اـالوح
 �دیدة �ري ٕادارةة ٕاىل ٕاماكنیة ٕا�شاء و�دة ٕاداریةٕاشار 

 الشؤون الت�اریة  
 

 ومراجعة الحسابات التيمھنة تدقیق  : ةـــــنــالمھ
 ،ات ـابـزاولھا مدقق الحسیُ  
 . ونـكام ھذا القانـاً ألحـوفق 
 

 المعنوي المقید في سجالت الشخص الطبیعي أو  : الحسابات قـمدق
 . ونـكام ھذا القانـوفقاً ألح ،مدققي الحسابات

  لجنة شؤون مدققي الحسابات : ةــــنـاللج
 .) من ھذا القانـون 14المنصوص علیھا في المادة (
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 سجالت المحاسبین  

 الباب األول

 سجالت المحاسبین القانونیین وشروط القید فیھا 

 )2مادة (

   : تنشأ في الوزارة السجالت اآلتیة       

 . القانونیین المشتغلینسجل المحاسبین  -1

 . سجل المحاسبین القانونیین غیر المشتغلین -2

 . سجل المحاسبین القانونیین المتدربین -3

  سجل مكاتب المحاسبة العالمیة -4

ویصدر بنماذج السجالت وشروط ونظام القید فیھا قرار من الوزیر بناء 
 . على اقتراح اللجنة

 

 

 )3مادة (

ال یجوز ألي شخص طبیعي أو اعتباري ، ممارسة المھنة ما لم یكن       
 مقیداً في سجل المحاسبین القانونیین المشتغلین لدى الوزارة .

وینقل ٕاىل جسل احملاس�بني القانونیني �ري املش�تغلني احملاسب القانوين ا�ي توقف عن مزاو�       
به ، كام جيوز للم�اسب ل املهنة ٔ�ي سبب من أ�س�باب. ویمت النقل يف هذه احلا� بناء �ىل ط 

بدالً من جلنة قبول احملاس�بني القانونني يف ٕاىل جلنة شؤون مدققي احلسا�ت  تغیري ُمسمى
 القانون القدمي

 سجالت المحاسبین  

 الفصـل الثـاني

 ھاــد فیـروط القیـات وشـابـقي الحسـدقـالت مـسج

 )2مـادة (

 : ةــالت اآلتیـالسجوزارة ـأ في الـنشتُ 

 سجالت مدققي الحسابات المشتغلین، وتشمل: -1

 .  من األشخاص الطبیعیین سجل مدققي الحسابات   -أ

 . سجل مكاتب وشركات المحاسبة -ب

 . سجل مدققي الحسابات المتدربین -ج

 . سجل مدققي الحسابات غیر المشتغلین -2

ً لما  لوزیرلجنة ، بعد موافقة اول تقتضیھ أصول ، إنشاء سجالت أخرى وفقا
ویكون القید في ھذه السجالت وفقاً للشروط التي تُحددھا اللجنة ،  ممارسة المھنة

 .ویعتمدھا الوزیــر 

 .ھذه المادة، ویعتمدھا الوزیــر وتُعد اللجنة نماذج السجالت المنصوص علیھا في

 )3مـادة (

في  قیداً ممارسة المھنة ما لم یكن مُ  معنويوز ألي شخص طبیعي أو ـال یج
 . ونـكام ھذا القانـ، وفقاً ألح سجالت مدققي الحسابات المشتغلین
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اس�بني املقيد يف جسل احملاس�بني القانونیني �ري املش�تغلني طلب ٕا�ادة نقل امسه ٕاىل جسل احمل
 . القانونیني املش�تغلني ، ٕاذا رغب يف العودة ٕاىل مزاو� املهنة ٔأو زال املانع من ممارس�ته لها

 )4مادة (

یشترط فیمن یقید في سجل المحاسبین القانونیین المشتغلین من       
 :األشخاص الطبیعیین ما یلي

 

 

 

 .أن یكون قطري الجنسیة -1

 

مجال المحاسبة من أن یكون حاصالً على مؤھل جامعي في  -2
 .إحدى الجامعات أو المعاھد المعترف بھا

 .أن یكون متمتعاً باألھلیة المدنیة الكاملة -3

أن یكون محمود السیرة حسن السمعة، ولم یسبق الحكم علیھ  -4
بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف 

 .أو األمانة، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره

ً ألسباب تمس نزاھة وشرف  -5 أال یكون قد حكم علیھ تأدیبیا
ما لم یكون قد مضى خمس سنوات من تاریخ وأخالق المھنة، 
 .نفاذ الحكم علیھ

 

 

 

 

 )4مـادة (

 ما یلي: من األشخاص الطبیعیین قید في سجل مدققي الحساباتشترط فیمن یُ یُ 

�ٕالضافة ٕاىل �شرتاطات املتفق �لهيا بني القانونیني القدمي واجلدید فقد وردت بعض 
ويه يف ُمجملها �سهیل لٕالشرتاطات املفروضة �ىل مدقق الز�دات يف القانون اجلدید 

حتسني مس�توى �نة و احلسا�ت عند �سجیل قيد يف جسل احملاس�بني القانونیني املش�تغلني.
 مدققي احلسا�ت و�رتقاء �ملس�توى املهين

 .أن یكون قطـري الجنسیـة  -1

 ن یكون كامـل األھلیــــة .أ -2

 إحدى المحاسبة من مجال في جامعيل مؤھى عل حاصالً  یكون أن -3
 مؤھل آخر تعتبره أي أو ، بھا العلیا المعترف المعاھد أو الجامعات

  .دالً لـھ الجھة المختصة بمعادلة الشھادات معا

 من اجلهة ا�تصة مبعاد� الشهادات  إال�رتاف �لشهادات املعاد�

م یصدر ضده حكم نھائي في ول حسن السمعة ، السیرة محمود كونن یأ -4
 إلیھ ردیكن قد  لم ماة ، األمان وأ بالشرف جنایة أو في جریمة مخلة

 . ارهـاعتب
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أن تكون لدیھ خبرة عملیة مستمرة بعد الحصول على المؤھل  -6
العلمي لمدة ال تقل عن ثالث سنوات بالنسبة لحاملي شھادة 

ي شھادة الماجستیر وسنة لحاملي البكالوریوس وسنتین لحامل
 .الدكتوراه

 

 

 

 

 

 

ً لممارسة المھنة، ومع ذلك یجوز للمحاسب  -7 أن یكون متفرغا
القانوني القیام باألعمال التي ال تتعارض مع قواعد وسلوك 
ً لما تحدده الالئحة التنفیذیة لھذا  وآداب المھنة، وذلك طبقا

 .القانون

 

 

 

أو قرار تأدیبي نھائي بالشطب من السجل  كمـُ حصدر علیھ  قد یكون أال -5
 ثالث عن تقل ال مدةأو القرار  الحكم على صدورى مض قد یكن لم ما ،

 ت .سنوا

س�نوات لقبول طلب  3س�نوات ٕاىل   5تقلیل مدة سقوط احلمك اجلنايئ من 
 التسجیل

) من ھذا 10المنصوص علیھا في المادة ( مدة التدریب أتم قد أن یكون -6
تكون لدیھ خبرة عملیة مستمرة بعد الحصول على المؤھل  أو ،القانون 

العلمي لمدة ال تقل عن ثالث سنوات بالنسبة لحاملي درجة البكالوریوس 
، أو ما  لحاملي درجة الدكتوراه سنةوسنتین لحاملي درجة الماجستیر و

جمعیات معاھد أو أو الحصول على شھادة الزمالة من إحدى ، یُعادلھا 
 . ةــحددھا اللجنالمحاسبین التي تُ 

�ىل شهادة الزما� من �ادل اخلربة العملیة �حلصول حيث ٔأنه بذ� �كون قد 
 اللجنـة.ٕا�دى معاهد ٔأو مجعیات احملاس�بني اليت ُحتددها 

 . ةــ، وفقاً لما تحدده اللجن جتاز االختبار التأھیلي لمزاولة المھنةأن ی -7

 ز�دة ٕاجتیاز �ختبار التأٔهیيل للتسجیل وهو ما مل �كن موجود �لقانون القدمي 

یجوز للجنة السماح لمدقق الحسابات ، و تفرغاً لمزاولة المھنةأن یكون مُ  -8
بین مزاولة المھنة  الجمع ، على طلبھ ، بناءً  القطري المقید بالسجل

، وذلك لمدة خمس سنوات من  واألعمال التي ال تخل بآدابھا وأصولھا
 ، ، ویجوز للجنة مد ھذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة تاریخ القید

 .  ةــوفقاً لما تقتضیھ مصلحة المھن
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 الخبرة المحاسبیة المقبولة للقید 

 )5مادة (

 :تعتبر خبرة محاسبیة مقبولة ، مزاولة العمل بأحد المجاالت التالیة      

  المحاسبة مراجعة الحسابات في أحد مكاتب -1

ممارسة األعمال الرئیسیة في المحاسبة أو أعمال مراقبة  -2
الحسابات أو التفتیش على الحسابات في إحدى الوزارات أو 
المؤسسات أو الھیئات العامة أو الخاصة أو الشركات وفقاً لما 

 . تحدده الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

تدریس مواد المحاسبة أو المراجعة في الكلیات أو المعاھد أو  -3
ً لما تحدده  أیة جھة تعلیمیة أو تدریبیة مقبولة المستوى وفقا

 . الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

 یلي كما النص كان فقد القطریین غیر شأن وفي

 )7مادة (

) من ھذا القانون ، یجوز قید 4) من المادة (1استثناء من حكم البند (      
األشخاص الطبیعیین من غیر القطریین في سجل المحاسبین القانونیین 
المشتغلین متى كانوا مستوفین للشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون ، 

 : وط اآلتیةباإلضافة إلى الشر

 القيددقق احلسا�ت القطري اس�تثناء ملدة مخس س�نوات من �رخي مل اجلدیدٔأعطى القانون 
 د هذه املدة حسب ما �راه اللجنة مع ٕاعطاء اللجنة صالحية السامح مب

 هو سامح للموظفني �لتسجیل ملدة مخس س�نوات وجيوز للجنة متدیدها و 

 

 

 

 الخبرة المحاسبیة المقبولة للقید 

 )5مادة (

 : ةـالتالی المجاالت ي من، مزاولة العمل بأ تُعتبر خبرة محاسبیة مقبولة

 . ةـالحسابات في أحد مكاتب أو شركات المحاسبمراجعة  -1

ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقیق أو التفتیش على الحسابات في إحدى  -2
العامة  والمؤسسات أو الھیئاتاألجھزة الحكومیة األخرى  أو الوزارات

 .  ةـالخاص الجھات أو

في الكلیات أو  أو التدریب علیھا تدریس مواد المحاسبة أو المراجعة -3
وذلك وفقاً ،  المعاھد أو أیة جھة تعلیمیة أو تدریبیة مقبولة المستوى

  ةــللشروط والضوابط التي تضعھا اللجن

 

 وفي شأن غیر القطریین فقد كان النص كما یلي

 )6مادة (
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أن یكون لدیھ إقامة مشروعة وثابتة في الدولة طوال مدة قید  -1
 . اسمھ

أن یكون شریكاً ألحد المحاسبین القانونیین القطریین المقیدین  -2
 . في سجل المحاسبین القانونیین المشتغلین أو یعمل لدیھ

أن یكون حاصالً على الزمالة من أحد معاھد أو جمعیات أو  -3
أو حاصالً على العضویة بھا لمدة ال تقل عن  ھیئات المحاسبین

 . خمس سنوات

 

 

 

 

 )8مادة (

تأسیس شركات  یجوز للقطریین من غیر المحاسبین القانونیین      
تضامن لمزاولة المھنة في الدولة باالشتراك مع محاسبین قانونیین قطریین 

 . أو غیر قطریین ، وتقید الشركة في سجل المحاسبین القانونیین المشتغلین

      

 

 

ویجب أن یكون المدیر المسئول للشركة من المقیدین في سجل المحاسبین  
 القانونیین المشتغلین

 الشخص الطبیعي قیدیجوز ،  من ھذا القانون )1بند/ 4المادة (من حكم  استثناءً 
 انى ك، متشخاص الطبیعیین األ من سجل مدققي الحساباتي في غیر القطر

ً تسم ) 7( ) و5( ) و4( ) و3( ) و2البنود (في الشروط المنصوص علیھا  وفیا
 : ةــ، باإلضافة إلى الشروط اآلتی من المادة المذكورة

 

  ھ .اسم قید مدة طوال الدولة في وثابتة مشروعة إقامة لھ تكون أن -1

ً  یكون أن -2 في سجل  القطریین المقیدین الحسابات مدققي ألحد شریكا
أو سجل مكاتب وشركات  من األشخاص الطبیعیینالحسابات  مدققي

 . ھـلدی أو یعمل،  المحاسبة

 المحاسبین جمعیات أو معاھد أحد من الزمالةى عل حاصالً  یكون أن -3
 عن تقل ال لمدة ابھ العضویة على حاصالً  أو ، اللجنة تُحددھا التي

المنصوص علیھا في  التدریبمدة قد أتم  أو یكون،  سنوات خمس
 ) من ھذا القانــون .10المادة (

�سهیل يف �سجیل �ري القطریني ٕ�عتبار مدة التدریب مساویة للحصول �ىل 
شرتاط التفرغ .

�
 الزما� من ٔأ�د معاهد ومجعیات احملاس�بني، ؤأضاف ٕا�هيا ا

 . ةــاً لمزاولة المھنـكون متفرغـأن ی -4

 )7مـادة (

تأسیس شركات تضامن لمزاولة المھنة  وز لمدققي الحسابات القطریینـیج
، وفقاً للنموذج المعد لھذا  باالشتراك مع مدققي حسابات قطریین أو غیر قطریین

 . ةــقید الشركة بسجل مكاتب وشركات المحاسب، وتُ  رضـالغ

�نة مدققي و�س�تفاد مهنا توطني �نة مدققي احلسا�ت، حتسني مس�توى 
احلسا�ت، حتدید مسؤولیة ٔأحصاب املصل�ة حيث قرص تأٔسيس رشاكت التضامن 
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د الشركاء شخصاً اعتباریاً مؤسساً خارج الدولة وجب أن یكون وإذا كان أح 
 . حاصالً على ترخیص بمزاولة المھنة في الدولة التي تم تسجیلھ فیھا

وال یجوز ألحد الشركاء ممارسة المھنة إال كشریك في الشركة       
 وباسمھا ولحسابھا ، كما یشترط إال یكون شریكاً في أكثر من شركة واحدة

. 

 حقوق الورثة 

 )11مادة (

ٕاذا توىف ٔأ�د احملاس�بني القانونیني املش�تغلني من �ري القطریني ، واكن رش�اكً يف       
ٔأي من الرشاكت املنشأٔة مبوجب ٔأحاكم هذا القانون ، وجب �ىل ورثته توفيق ٔأوضاعهم 

، وجتري تصفية حقوقهم يف الرشكة �التفاق مع   يف الرشكة �الل س�نة من �رخي الوفاة
 . بقية الرشاكء

 )9ة (ماد

ال یجوز للشركات المرخص لھا مزاولة المھنة االستعانة في أعمالھا       
 . إال بمن كان مقیداً بسجل المحاسبین القانونیین المشتغلین

وفي جمیع األحوال ، ال یجوز لھذه الشركات االستعانة بمن استبعد أو       
 . القانونشطب اسمھ أو أوقف عن مزاولة المھنة طبقاً ألحكام ھذا 

 التدریب 
 )6مادة (

مع مرا�اة أٔحاكم املادة السابقة ، یقيد امس لك من �ش�تغل �ٔول مرة بأٔعامل تدقيق       
  ومراقبة احلسا�ت �س�ل احملاس�بني القانونیني املتدربني ، و�كون مدة التدریب كام یيل

ملزاو� املهنة �رشاكة �ري القطریني �ىل املدققني فقط من القطریني ، بعد ٔأن اكنت 
 �لك القطریني

ویجب أن یكون المدیر المسؤول عن توقیع تقاریر التدقیق ومراجعة الحسابات 
ن المقیدین في سجل مدققي الحسابات من األشخاص الصادرة عن الشركة م

 الطبیعیین .

ً ـوإذا كان أح ً د الشركاء شخصا وجب أن یكون ، مؤسساً خارج الدولة معنویا
 . حاصالً على ترخیص بمزاولة المھنة في الدولة التي تم تسجیلھ فیھا

سمھا إد الشركاء ممارسة المھنة إال كشریك في الشركة وبـوز ألحـوال یج
 . دةـكاً في أكثر من شركة واحـكون شریـ، كما یشترط أال ی ولحسابھا

 حقوق الورثة 

 )8مـادة (

،  أحد الشركاء في أي من الشركات المنشأة بموجب أحكام ھذا القانون يوفإذا تُ 
،  اةـوجب على ورثتھ توفیق أوضاعھم في الشركة خالل سنة من تاریخ الوف

 . اءـاالتفاق مع باقي الشركوتجري تصفیة حقوقھم في الشركة ب

 

 )9مـادة (

في بغیر المقیدین ال یجوز لمكاتب وشركات المحاسبة االستعانة في أداء أعمالھا 
 . سجالت مدققي الحسابات المشتغلین

طب الشركات االستعانة بمن شُ المكاتب ووز لھذه ـ، ال یج والـوفي جمیع األح
 . ونـكام ھذا القانـاسمھ أو أوقف عن مزاولة المھنة طبقاً ألح

 التدریب 
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و مجعیات أٔو س�نة وا�دة لل�اصلني �ىل در�ة ا�كتوراه أٔو در�ة الزما� من معاهد أٔ 
 . هیئات احملاس�بني القانونیني اليت حتددها الالحئة التنفيذیة لهذا القانون

 . س�نتني لل�اصلني �ىل املاجس�تري يف جمال احملاس�بة

 . ثالث س�نوات لل�اصلني �ىل در�ة الباكلوریوس

 . وحتدد الالحئة التنفيذیة لهذا القانون �یفية التدریب ورشوطه      

 

 

 

 

 

 

 

 المكاتب العالمیة والمكاتب غیر القطریةقید 

 )10مادة (

یجوز بموافقة رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر       
الترخیص لمكاتب المحاسبة العالمیة بمزاولة المھنة في الدولة ، بالشروط 

 :  التالیة

ً لھ  .1 ً لمكتب رئیسي في الخارج مرخصا أن یكون المكتب فرعا
ي البلد الصادر منھ الترخیص ، وأن تكون قد بمزاولة المھنة ف

 )10مـادة (

) من ھذا القانون 5) والمادة (5،  4،  3،  2البنود /4مع مراعاة أحكام المادة (
، بسجل  الحسابات جعةقید اسم كل من یشتغل ألول مرة بأعمال تدقیق ومرایُ ، 

 : يـ، وتكون مدة التدریب كما یل مدققي الحسابات المتدربین

 . وراهـة الدكتـللحاصلین على درجسنة واحدة  -1

 . رــة الماجستیـین على درجـسنتین للحاصل -2

 . وریوسـكالـة البـثالث سنوات للحاصلین على درج -3

 

 . ھـون كیفیة التدریب وشروطـة لھذا القانـة التنفیذیـحدد الالئحوتُ 

 قطري  مدقق حسابات كلـمكافأة شھریة ل صرف الوزارة وتتولى
 . وزراءـال مجلس رار منـللضوابط التي یصدر بھا قاً ـ، وفق متدرب

يف القانون اجلدید مع ز�دة رصف  10يف القانون القدمي بنص املادة  6ٕاستبدال نص املادة 
دققي احلسا�ت مل�شجیع و�ذب وھو  قطري مدقق حسا�ت لك�ماكفأٔة شهریة ل رصف

 املتدربني القطریني �ىل التدریب.

 املتدربني القطریني من املدققنياملسامهة يف رفع �دد و 

 

 قید المكاتب العالمیة والمكاتب غیر القطریة

 )11مـادة (
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مضت على صدور ھذا الترخیص عشر سنوات على األقل مارس 
 . خاللھا المكتب الرئیسي العمل في المھنة دون انقطاع

أن یقدم المكتب طالب الترخیص تعھداً من المكتب الرئیسي مصدقاً  .2
میع علیھ من السفارة القطریة المختصة، یتضمن التزامھ بتحمل ج

االلتزامات التي تنشأ عن مزاولة المكتب طالب الترخیص ، المھنة 
في الدولة ، وان یثبت بوثائق رسمیة عقد تأسیس المكتب الرئیسي 
ونظامھ األساسي إن وجد في بلده ونشاطھ ومالءتھ المالیة وأعمال 

   . المحاسبة التي قام بھا
بالتوقیع متمتعاً أن یكون المسئول عن إدارة المكتب أو المفوض  .3

المدنیة الكاملة وأن یكون حاصالً على شھادة من إحدى   باألھلیة
الجامعات أو المعاھد المعترف بھا في مجال المحاسبة ، وأال تقل 
مدة خبرتھ العملیة عن عشر سنوات ، ویستثنى من شرط الخبرة 

 ً   المدیر المسئول إذا كان قطریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزاولة المھنة فيلالمحاسبة غیر القطریة  ومكاتب شركاتقید فروع وز ـیج
 : ةــ، بالشروط والضوابط التالی الدولة

ساریاً في الدولة التي  الشركة أو المكتب غیر القطري أن یكون ترخیص -1
 واتـ، وزاول المھنة فیھا لمدة ال تقل عن عشر سن نتمي إلیھا بجنسیتھی
. 

أن یُقدم المكتب أو الشركة تعھداً من مركز إدارتھ الرئیس ، ُمصدقاً  -2
علیھ من السفارة القطریة المختصة ، یتضمن التزامھ بتحمل جمیع 
االلتزامات التي تنشأ عن مزاولة فرع المكتب أو الشركة المھنة في 

 الدولة ، 

وأن تُثبت بوثائق رسمیة عقد تأسیس المكتب أو الشركة والنظام 
ساسي إن وجد في بلده ، ونشاطھ ومالءتھ المالیة وأعمال المحاسبة األ

 التي قام بھا .

قیداً بسجل ، مُ  أن یكون المسؤول عن إدارة الفرع أو المفوض بالتوقیع -3
، وأال تقل مدة خبرتھ العملیة من األشخاص الطبیعیین  مدققي الحسابات

ؤول إذا كان ستثنى من شرط الخبرة المدیر المس، ویُ  عن عشر سنوات
 ً  . قطریا

ً لما تحدده اإلدارة  تدریب عدد من مدققي الحسابات القطریین -4 ، وفقا
 . المختصة

حدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات قید وتجدید قید فروع مكاتب وتُ 
  . وشركات المحاسبة غیر القطریة في سجل مكاتب وشركات المحاسبة

الشركة أو المكتب غیر ، بناًء على عرض اإلدارة المختصة ، إلغاء قید  وللجنة
تُخطر اإلدارة و،  القطري في حالة مخالفة شروط وضوابط وآداب مزاولة المھنة

  صـالجھة المختصة بإصدار ترخیص محل الفرع لتتولى إلغاء الترخیالمختصة 
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  3عجز المادة (

وینقل ٕاىل جسل احملاس�بني القانونیني �ري املش�تغلني احملاسب القانوين ا�ي توقف       
 به ، ل عن مزاو� املهنة ٔ�ي سبب من أ�س�باب. ویمت النقل يف هذه احلا� بناء �ىل ط 

كام جيوز للم�اسب املقيد يف جسل احملاس�بني القانونیني �ري املش�تغلني طلب ٕا�ادة نقل 
اس�بني القانونیني املش�تغلني ، ٕاذا رغب يف العودة ٕاىل مزاو� املهنة ٔأو امسه ٕاىل جسل احمل

 . زال املانع من ممارس�ته لها

 

 

 الباب الثاني

  في السجالتإجراءات القید 

 )12مادة (

تقدم طلبات القید في سجالت المحاسبین القانونیین إلى اإلدارة المختصة  
   . بالمستندات المؤیدة لھاعلى النموذج المعد لذلك ، مشفوعة 

في اعطاء لوزراء موافقة رئیس مجلس األغى وبذلك یكون القانون الجدید قد 
 .فروع شركات ومكاتب المحاسبة غیر القطریة لمزاولة المھنةالتراخیص ل

سمح بقید فروع شركات المحاسبة ومكاتب المحاسبة دون االقتصار على و
 العالمي منھا فقط

عدد من مدققي  شرط جدید للموافقة على قیده وھو اشتراط تدریب أضافو
 القطریین.الحسابات 

إلغاء قید الشركة أو المكتب غیر القطري في حالة للجنة بعطى صالحیة وأ
 المھنة.مخالفة شروط وضوابط وآداب مزاولة 

 

 

 

 )12مادة (

مدقق بناًء على طلبھ ، ،  الحسابات غیر المشتغلین نقل إلى سجل مدققيیُ 
لمدة  الحسابات القطري الذي توقف عن مزاولة المھنة ألي سبب من األسباب

 تزید على سنـة .

ٕاشرتاط ٔأن �زید مدة التوقف عن مزاو� املهنة �ىل س�نة ٔ��ل �نتقال من جسل املش�تغلني 
   ٕاىل �ري املش�تغلني

یجوز لمدقق الحسابات المقید في سجل مدققي الحسابات غیر المشتغلین طلب و
، إذا رغب في العودة  إعادة اسمھ إلى سجل مدققي الحسابات الذي كان مقیداً فیھ

 . اـع من ممارستھ لھـالمھنة أو زال المانإلى مزاولة 

 الثـالـثل ـالفص
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 )13مادة (

وتشكل   )) تسمى ((لجنة قبول المحاسبین القانونیینتنشأ في الوزارة لجنة   
 : على النحو التالي

-   ً  وكیل الوزارة رئیسا

 نائباً للرئیس        مختصةممثل عن اإلدارة ال  -

 عضواً              لیةممثل عن وزارة الما  -

 عضواً             لمحاسبةا ممثل عن دیوان  -

 عضواً    كزيالمر ممثل عن مصرف قطر -

 أحد من ذوي الخبرة في المحاسبة یختاره الوزیر. -

وترشح كل جھة من یمثلھا في اللجنة ، ویصدر بتسمیة الرئیس ، ونائب   
  الرئیس واألعضاء ، قرار من الوزیر

سنوات قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخر وتكون مدة العضویة ثالث        
 . مماثلة

وتتولى اللجنة االختصاصات المنصوص علیھا في ھذا القانون ،       
 . وتضع الئحة داخلیة لتنظیم عملھا

 )14مادة (

تعرض طلبات القید في سجالت المحاسبین القانونیین على اللجنة       
خالل ثالثین یوماً من تاریخ ویفصل في طلب القید   بحسب ترتیب ورودھا

، فإذا طلب من مقدم الطلب استیفاء بیانات أو تقدیم مستندات أخرى  تقدیمھ
تقدیم المستندات   ، فإن المدة المشار إلیھا تبدأ من تاریخ استیفاء البیانات أو

 . المطلوبة كاملة

 التــد في السجــراءات القیـإج

 )13مـادة (

وفقاً للنماذج قدم طلبات القید في سجالت مدققي الحسابات إلى اإلدارة المختصة تُ 
 . اـدة لھـ، مشفوعة بالمستندات المؤیالمعدة لھذا الغرض 

 )14مـادة (

بتشكیلھا  ، یصدر" اتـة شؤون مدققي الحسابـلجن"جنة تسمى في الوزارة ل نشأتُ 
  رــعلى اقتراح الوزی ، بناءً  قرار من مجلس الوزراءوتحدید مـدة العضویة فیھا ، 

 وتتولى اللجنة االختصاصات المنصوص علیھا في ھذا القانـون .

 جلنة شؤون مدققي احلسا�ت، مت تغري امس اللجنة من جلنة قبول احملاس�بني القانونیني ٕاىل
يل العضویة ومدهتا قرار �شك  اعطى، و مل حيدد شلك اللجنة ومدة العضویة لٔ�عضاءو

 ا�ط القانون �لالحئة التنفيذیة �شكيل جلنة شؤون املدققني�لس الوزراء،   و 
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 )15مادة (

و الرفض خالل على اللجنة أن تقوم بإخطار طالب القید بقرار القبول أ      
ً من تاریخ صدور القرار بكتاب مسجل ، وی جب أن یتضمن ثالثین یوما

 ، اإلخطار أسباب الرفض

 

 

ویجوز لمن رفض طلبھ ، التظلم من قرار اللجنة إلى الوزیر خالل ثالثین 
 یوماً من تاریخ تسلمھ اإلخطار ،

دیمھ ، ویجب على الوزیر البت في التظلم خالل ثالثین یوماً من تاریخ تق 
ویعتبر انقضاء ھذا المیعاد دون البت فیھ رفضاً للتظلم . ویكون قرار الوزیر 

 ً  . بالبت في التظلم نھائیا

 

 )16مادة (

إذا قُبل طلب القید فعلى اإلدارة المختصة تدوین بیانات الطلب في السجل  
المخصص لذلك ، وتحدد الالئحة التنفیذیة شكل السجل والبیانات الواجب 

فیھ ویمنح طالب القید في ھذه الحالة فرداً كان أو شركة ترخیصاً قیدھا 
معتمداً من اإلدارة المختصة متضمناً االسم والعنوان والجنسیة ورقم وتاریخ 

 . القید في السجل ومدة الترخیص ونوع السجل المقید فیھ

 

 

 

 )15مـادة (

تُعرض طلبات القید في سجالت مدققي الحسابات على اللجنة ، بحسب ترتیب 
 ، وذلك خالل أسبوعین من تاریخ استالم اإلدارة المختصة لھا .ورودھا 

  تقصري مدة الفصل يف طلب القيد من شهر ٕاىل ٔأس�بو�ني فقط

حتسني من جودة ورس�ة ٕاجراءات العمل، وتقلیل �د طالب القيد عند وھو 
ستيفاء بعض البیا�ت املنهتیة من �الل تقلیل املدة بني اس�تالم طلب ا�ادة ا

 القيد واعرضه  �ىل اللجنة .

وتتولى اللجنة البت في طلب القید ، وإخطار طالب القید بقرارھا فیھ بأي وسیلة 
ً من تاریخ عرض الطلب علیھا ، فإذا  تُفید العلم بھ ، وذلك خالل ثالثین یوما

القید استیفاء بیانات أو تقدیم مستندات أخرى ، فإن المدة  طلبت اللجنة من طالب
المشار إلیھا تبدأ من تاریخ استیفاء البیانات أو تقدیم المستندات المطلوبة كاملة 

 ، وفي حالة رفض الطلب یتعین أن یكون الرفض ُمسببـاً .

ر خالل ثالثین یوماً ـ، التظلم من قرار اللجنة إلى الوزی فض طلبھویجوز لمن رُ 
 إخطاره بقرار الرفـض من تاریخ 

عتبر ، ویُ  ویبت الوزیر في التظلم خالل ثالثین یوماً من تاریخ تقدیمھ  
ر ـویكون قرار الوزی ه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنیاً لھ ،انقضاء ھذ

ًـ بالبت في التظلم نھائی  . ا

 

 )16مـادة (

،  في السجل المخصص لذلكالمقبول ت الطلب ن اإلدارة المختصة بیاناودتُ 
تُعد من اإلدارة المختصة شھادة قید معتمدة منح طالب القید في ھذه الحالة ویُ 
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 أداء الیمین 

 )17مادة (

قید اسمھ في سجل  یؤدي المحاسب القانوني الذي یتقرر قبول       
المحاسبین القانونیین المشتغلین قبل مباشرة أعمالھ الیمین ، أمام الوزیر أو 

 : من ینیبھ ، بالصیغة التالیة

أعمالي بالشرف واألمانة وأن أحافظ على سر   (أقسم با� العظیم أن أؤدي
 ) . المھنة وأن أحترم آدابھا وتقالیدھا

 . الیمین یودع في اإلدارة المختصةویحرر محضر یثبت فیھ أداء       

 

 

 

 

 

 

 

 )18مادة (

یُجدد القید في السجالت بموجب طلبات یقدمھا أصحاب الشأن خالل       
ثالثة أشھر قبل تاریخ انتھائھ ، ویستثنى من ھذا التجدید المقیدون بسجل 

 المحاسبین القانونیین غیر المشتغلین.

وذلك وفقاً لنموذج الشھادة المعد لذلك باإلدارة ،  بمزاولة المھنةبمثابة ترخیص 
 المختصـة .

  أخرى مماثلة، قابلة للتجدید لمدة أو مدد وتكون مدة القید ثالث سنوات

، القيداكت احملاس�بة من �الل متدید مدة لفتح ماكتب ورشوهو �ذب للم�اس�بني 
رفع عبء ومتطلبات الت�دید املتكرره س�نو� واقتصارها �ىل قيام احملاسب هبا مرة 

 لك ثالث س�نوات

 أداء الیمین 

 )17مـادة (

من الحسابات  وقع مدقق الحسابات الذي یتقرر قبول قید اسمھ في سجل مدققيیُ 
ً ، تعھداً  ، قبل مباشرة أعمالھاألشخاص الطبیعیین   :بالصیغة التالیـــة  مكتوبا

 ٕاستبدال قسم ا�ميني �لتوقيع �ىل تعهد مكتوب

، وأن  ، وأن أحترم قوانین الدولة أتعھد بأن أؤدي عملي بكل شرف وأمانة"
د بمعاییر المحاسبة ، وأن أتقی أحافظ على أمانة المھنة وأحترم تقالیدھا وآدابھا

، وأال أفشي أسرار عمالئي أو أیة معلومات أؤتمن  والتدقیق المعتمدة في الدولة
حرر ویُ           ."علیھا بحكم عملي إال في حدود ما تقضي بھ تشریعات الدولة

 . ةــبالتعھد محضر یودع لدى اإلدارة المختص

إالشارة ٕاىل املعایري احملاسبية املعمتدة ��و�، ز�دة يف املبىن تمن عن ز�دة يف املعىن، ويه 
ا�ولیة للمهنة، ٔأما ا�ٓن وبعد  املعایريحيث اكنت الصیغة القدمية قارصة �ىل ا�رتام ا�ٓداب و 

ٔأن تطرقت بعض القوانني واللواحئ الوطنیة ٕاىل املعایري احملاسبية فقد مت النص �ىل التقيید هبا 
 مضن القسم
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القید في الموعد المنصوص علیھ ویترتب على عدم سداد رسوم تجدید      
في الفقرة السابقة ، شطب االسم من السجل . ویتم الشطب بقرار من اللجنة 

 بعد إنذار المخالف بكتاب مسجل.

وال یجوز إعادة القید في ھذه الحالة ، إال بعد دفع رسم قید جدید ، فضالً      
 .عن رسم التجدید المتأخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ة ٕاجراءات قيد احملاس�بني القانونیني املش�تغلني. وتوحيد صیغة �سهیل ورسٕاضافة ٕاىل 
 احللف للمسلمني و�ري املسلمني

 )18مـادة (

قدمھ صاحب جدد القید في سجالت مدققي الحسابات المشتغلین بموجب طلب یُ یُ 
مرفقاً بھ ما ، ئھ الشأن إلى اإلدارة المختصة خالل ثالثة أشھر قبل تاریخ انتھا

الالزمة لتطویر مھارات  دورات المحاسبة أو المراجعةالبرامج وفید اجتیازه یُ 
مدققي الحسابات وال یسري تجدید القید على ،  ممارسة المھنة التي تحددھا اللجنة

 . المشتغلین غیر

ویجوز تجدید القید خالل ثالثة أشھر من تاریخ انتھائھ ، بناًء على طلب صاحب 
ویتم استیفاء الرسم المقرر عن كامل المدة  ،الشأن ، إذا قدم عذراً تقبلھ اللجنة 

 . دـاعتباراً من تاریخ انتھاء القی

یمت دفع رمس جتدید وا�د �ال مت تقدمي طلب الت�دید �الل الثالثة ٔأشهر ما بعد انهتاء 
 القيد رشط تقدمي �ذر تقب� اللجنة 

ین وتُعرض طلبات تجدید القید على اللجنة بحسب ترتیب ورودھا ، خالل أسبوع
 من تاریخ استالم اإلدارة المختصة لھـا .

وتتولى اللجنة البت في طلب تجدید القید خالل ثالثین یوماً من تاریخ عرضھ 
علیھا ، فإذا طلبت اللجنة من مقدم الطلب استیفاء بیانات أو تقدیم مستندات أخـرى 
 ، فإن المدة المشار إلیھا تبدأ من تاریخ استیفاء البیانات 

 لمستندات المطلوبة كاملـة .أو تقدیم ا

بقرار القبول أو الرفض خالل ثالثین یوماً  تجدیدوتقوم اللجنة بإخطار طالب ال
، وفي حالة الرفض یجب أن  ، بأیة وسیلة تفید العلم رارـمن تاریخ صدور الق

 . ضـیتضمن اإلخطار أسباب الرف
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 )19مادة (

تحدد بقرار من الوزیر ، بناء على اقتراح اللجنة ، رسوم القید في        
ً . وال یصبح ھذا  السجالت الخاصة بكل فئة ، ورسوم تجدید القید سنویا

 .القرار نافذاً إال بعد اعتماده من مجلس الوزراء

 

 

 الحقوق والواجبات 

 الباب الثالث

 حقوق المحاسبین القانونیین وواجباتھم 

 

 )20( مادة

یجوز بموافقة الوزیر الترخیص لمن قید في سجل المحاسبین القانونیین       
  . المشتغلین بفتح مكتب لھ لممارسة المھنة

 

 

 )21مادة (

یكون للمحاسب القانوني الحق في القیام بمزاولة المھنة في المجاالت       
 : اآلتیة

، وفقاً ، التظلم من قرار الرفض إلى الوزیر  ویجوز لمن رفض طلب تجدید قیده
 ) من ھذا القانـون .15لألحـكام المنصوص علیھا في المادة (

 ءملدقق احلسا�ت تقدمي �ذر للجنة �شأٔن جتاوز املدة املنصوص �لهيا للت�دید �رشط  استيفا
من �ام فض طلبات الت�دید الرمس اخلاص بت�دید القيد وموافقة اللجنة . ؤأصبح قبول ٔأو ر 

وهو توس�یع ملهام جلنة شؤون احملاس�بني، وحتسني ملس�توى �نة مدققي احلسا�ت اللجنة، 
 و�رتقاء �ملس�توى املهين.

 

 )19مـادة (

، حدد بقرار من الوزیر رسوم القید والتجدید في سجالت مدققي الحسابات تُ 
 القانـون .ورسوم الخدمات األخـرى التي تقدمھا الوزارة وفقاً ألحكام ھذا 

 اصبح الوز�ر يف ظل القانون اجلدید هو من یقرتح رسوم الت�دید دون الرجوع للجنة

 

 الحقوق والواجبات 

  ـرابـعل الـالفص

 ھمـاتـبـات وواجـابــقي الحسـدقـوق مـقـح

 )20مـادة (

وز الترخیص لمن قید في ـ، یج ) من ھذا القانون6أحكام المادة (مراعاة مع 
، بفتح  ھذا القانونالمنصوص علیھا في سجالت مدققي الحسابات المشتغلین 

 بعد استیفاء موافقة الجھات المعنیــة  مكتب لھ لمزاولة المھنة، ویصدر الترخیص
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وفقاً  مراجعة وتدقیق الحسابات المالیة وإبداء الرأي فیھا -1
 . ألصول المھنة

تقدیم الخبرة والمشورة والدراسات في المجاالت المالیة  -2
 . واالقتصادیة واإلداریة والضریبیة

 . أعمال التصفیات وفقاً ألحكام القوانین المعمول بھا -3

 . أیة مھام أخرى تنص علیھا القوانین المعمول بھا -4

 

 

 

 )22مادة (

 : للمحاسب القانوني في سبیل مزاولة مھنتھ ما یلي       

االطالع على الدفاتر والسجالت والمستندات وغیرھا من  -1
الوثائق ، ولھ الحق في طلب البیانات واإلیضاحات التي یرى 
ضرورة الحصول علیھا أو یرى أنھا ضروریة والزمة لتأدیة 

 . مھامھ بصورة كاملة وصحیحة

دلة التي تؤید رأیھ الذي توصل إلیھ طبقاً الحصول على كافة األ -2
للمعاییر واألصول المھنیة ، وال یجوز ألي شخص أن یمنع أو 
یحجب أیة وثائق أو بیانات أو معلومات یراھا الزمة لتنفیذ 

 . مھامھ

ً لخزائن ومخازن  -3 إجراء الجرد في الوقت الذي یراه مناسبا
موجودات  الجھة الخاضعة للتدقیق ، ولھ الحق في التأكد من

الجھة والتزاماتھا ، وفي زیارة مصانعھا وورشھا ومخازنھا 

وتتولى اإلدارة المختصة ، بناًء على طلب صاحب الشأن ، قید المكتب المرخص 
 المحاسبـة . لھ في سجل مكاتب وشركات

 ٔألزم استيفاء املوافقة من إالدارة ا�تصة بدال من الوز�ر.

 )21مـادة (

 : ةـام التالیـق في مزاولة المھـكون لمدقق الحسابات الحـی

ً لمعاییر  ، رأي فیھاـوإبداء ال، مراجعة وتدقیق الحسابات المالیة  -1 وفقا
 . المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة

والحسابات الدوریة  التقاریر عن القوائم المالیة والمیزانیاتإعداد  -2
 . والسنویة لعمالئھ

 تقدیم الخبرة والمشورة والدراسات في المجاالت المالیة واالقتصادیة  -3
 . ةـوالضریبی

 . ةـال التصفیـأعم -4

  معمول بھا في الدولة على اختصاصھرى تنص القوانین الـأیة مھام أخ -5

وهو توس�یع ملهام مدققي احلسا�ت، وحتسني من جودة مراجعة و تدقيق احلسا�ت املالیة 
، ملعایري احملاس�بة واملراجعة املعمتدة ��و�من �الل الزام املاكتب و الرشاكت بتطبیق. 

  املعمول هبا ٕال�داد التقار�ر �ى مجیع رشاكت وماكتب احملاسبريتوحيد املعای

 )22مـادة (

 : يــما یل، لمدقق الحسابات في سبیل مزاولة مھنتھ 

،  الع على الدفاتر والسجالت والمستندات وغیرھا من الوثائقـاالط -1
وطلب البیانات واإلیضاحات التي یرى ضرورة الحصول علیھا أو یرى 

 . ةـأنھا ضروریة والزمة لتأدیة مھامھ بصورة كاملة وصحیح
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ومكاتبھا ومواقع عملھا ومشاریعھا واالستیضاح من المختصین 
 . عن النواحي التي یحتاجھا لتأدیة مھمتھ على الوجھ األمثل

 

 )23مادة (

ال یجوز ألي شركة أو مؤسسة عزل المحاسب القانوني خالل السنة       
  التي یقوم بتأدیة مھامھ فیھا ، إال إذا تبین مخالفتھ ألحكام ھذا القانون المالیة

 

 

 )24مادة (

یجب على المحاسب القانوني التقید بسلوك وآداب وتقالید المھنة        
 . ومعاییر المحاسبة والمراجعة والقواعد الفنیة األخرى المتعارف علیھا

المحددة بموجب القوانین واللوائح كما یجب علیھ التقید بالواجبات       
 .المعمول بھا

 

 

 )25مادة (

یلتزم كل من حصل على رخصة بمزاولة المھنة أن یمارسھا من خالل       
مكتبھ أو من خالل أحد المكاتب المرخصة في الدولة خالل ستة أشھر من 

   . تاریخ قیده بالسجل ، ویمكن تمدید ھذه الفترة بموافقة الوزیر

 )26(مادة 

 

د رأیھ الذي توصل إلیھ طبقاً للمعاییر الحصول على كافة األدلة التي تؤی -2
، وال یجوز ألي شخص أن یمنع أو یحجب أیة وثائق  واألصول المھنیة

 . ھـأو بیانات أو معلومات یراھا الزمة لتنفیذ مھام

ً لخزائن ومخازن الجھة  -3 إجراء الجرد في الوقت الذي یراه مناسبا
 الجھة والتزاماتھاد من موجودات ـق في التأكـ، ولھ الح الخاضعة للتدقیق

، وفي زیارة مصانعھا وورشھا ومخازنھا ومكاتبھا ومواقع عملھا 
ومشاریعھا واالستیضاح من المختصین عن النواحي التي یحتاجھا لتأدیة 

 . ھ األمثلـمھمتھ على الوج

 )23مـادة (

عزل مدقق الحسابات خالل السنة المالیة التي ألي شركة أو مؤسسة ال یجوز 
قوانین مخالفتھ ألحكام ھذا القانون والثبتت ، إال إذا  مھامھ فیھا یقوم بتأدیة

 . ةـ، وبعد موافقة اإلدارة المختص ذات الصلة واللوائح

ر رقابة ٔألزم الرشكة ٔأو املؤسسة وجوب موافقة إالدارة ا�تصة بقرار العزل،  وهو تعز�ز �و 
 حفظ حقوق مدقق احلسا�تومتابعة إالدارة ا�تصة، و 

 )24( مـادة

یجب على مدقق الحسابات التقید بسلوك وآداب وتقالید المھنة ومعاییر المحاسبة 
 . ةـوالمراجعة المعتمدة بالدول

وغیرھا  كما یجب علیھ التقید بضوابط الحوكمة ومعاییر االنضباط المؤسسي
 من الواجبات المحـددة بموجب القوانین واللوائح المعمول بھا .

رفع مس�توى الشفافية والعدا� وحتقيق مبادئ ، و تب احملاس�بةحتسني من جودة معل ماك
تعز�ز من فعالیة الضوابط ا�ا�لیة ، و إالدارة الرش�یدة �ى ماكتب ورشاكت احملاس�بة
 للرشاكت املدقق �لهيا من قبل ماكتب احملاس�بة
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ال یجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات الھیئات والمؤسسات       
العامة في الدولة أو شركات المساھمة أو شركات التأمین أو البنوك ، إال إذا 

المھنة مدة ال تقل عن خمس سنوات متصلة بعد قیده في سجل  زاول
   . المحاسبین القانونیین المشتغلین

 

 

 

 

 

 )27مادة (

 : ر على المحاسب القانوني اآلتيیحظ     

 . االشتغال بالتجارة -1

مباشرة أي عمل یتعارض مع السلوك المھني أو یخل بكرامة  -2
 . المھنة

الحصول على أي عمل من أعمال مھنتھ عن طریق اإلعالن ،  -3
 . أو عن أي طریق یعتبر مخالً بكرامة المھنة

تدقیق حسابات الشركة التي عمل بھا كموظف ، ما لم یمض  -4
 . على تركھ العمل مدة سنتین على األقل

 

 

 )25مـادة (

  الدولةفي النافذة  مقررة في القوانین واللوائحمع عدم اإلخالل بأیة شروط أخرى 

 

المؤسسات العامة أو  وأعتماد میزانیات الھیئات االحسابات ال یجوز لمدقق 
غیرھا وشركات التأمین  وأأو البنوك  شركات المساھمة أو صنادیق االستثمار

قد زاول المھنة في مكتب أو شركة محاسبة  إال إذا كان،  من المؤسسات المالیة
 . مدة ال تقل عن خمس سنوات متصلة

 

 

 

 

 

 

 )26مـادة (

 : يلــر على مدقق الحسابات ما یـحظیُ 

 . ارةــال بالتجـاالشتغ -1

عنھا بأي طریقة تتعارض مع القوانین اإلعالن المھنة أو ممارسة  -2
ة المتعارف ـقواعد سلوك وآداب المھنمع ، أو  واللوائح المعمول بھا

 . علیھا
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 )28مادة (

ال یجوز للمحاسب القانوني أن یقوم بتدقیق حسابات الشركة في       
 : الحاالت اآلتیة

في تأسیس الشركة أو مشاركتھ فیھا أو اشتراكھ في   االشتراك -1
بأي عمل فني أو إداري   عضویتھ مجلس إدارتھا أو اشتغالھ بھا

 . أو استشاري

 إذا كان شریكاً أو وكیالً ألحد مؤسسي الشركة أو الشركاء فیھا -2
. 

إذا كان قریباً من الدرجة األولى لمن یشرف على إدارة الشركة  -3
 أو حساباتھا .

شراء أسھم الشركة التي یدقق حساباتھا أو بیعھا خالل فترة  -4
 . تدقیقھ لھا

 . إذا كان دائناً أو مدیناً للشركة -5

 

 )29مادة (

ي بات التتتعارض مع أعمال التدقیق ومراجعة الحسا أعمالبأیة  القیام -3
 . اـباشرھیُ 

لدى ، سواًء كانت مباشرة أو غیر مباشرة ، أن تكون لھ أیة مصلحة  -4
یقوم بتدقیق ومراجعة حساباتھ أو أي من األطراف ذات  العمیل الذي

 . ةـالعالق

بالبیع أو الشراء على األوراق المالیة الخاصة بالعمیل الذي  التعامل -5
 تقدیم ، أو كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر ، سواءً  یدقق حساباتھ

 . أیة استشارات ألي شخص بشأنھا

وذلك فیما ، یتولى تدقیق حساباتھ  للعمیل الذيأن یكون دائناً أو مدیناً  -6
 . ھـعدا أتعاب الخدمات التي یؤدیھا ل

ً ـأن یكون شری -7  .  رــأو محاسباً في أي شركة أو مكتب محاسبة آخ كا

 

 )27مـادة (

في الحاالت  محل التدقیقالقیام بتدقیق حسابات الجھة یجوز لمدقق الحسابات ال 
 : اآلتیــة 

، أو سبق ا االشتراك في تأسیسھا أو المشاركة فیھا أو في إدارتھ -1
 لعمل مدة سنتیناض على تركھ ـصفة ما لم یمأیة العمل فیھا ب
 .على األقـل 

شركائھا أو موظفاً كاً أو وكیالً ألحد مؤسسیھا أو ـأن یكون شری -2
ً لدى أي منھم أو قریب  . الدرجة األولى منلھ  ا

 . اـدقق حساباتھالتي یُ للجھة تقدیم أیة أعمال استشاریة  -3
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ال یجوز للمحاسب القانوني أن یقوم بتدقیق حسابات الشركات أو       
 . المؤسسات التي لھ فیھا مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة

 )30مادة (

یجب على المحاسب القانوني أن یقرن اسمھ برقم قیده في السجل في        
. كما یجب  جمیع المكاتبات والشھادات والمیزانیات والتقاریر التي یوقعھا

  القید أو الترخیص الممنوح لھ في مكان بارز من مكتبھ  علیھ وضع شھادة

 )31مادة (

یجب على المحاسب القانوني أن یستخدم اسمھ الشخصي كعنصر       
أساسي في عنوان مكتبھ ، وإذا كانت شركة فیجب أن یتضمن عنوانھا اسم 

 . جود شركةواحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما یدل على و

 

 

 

 )32(مادة 

یلتزم المحاسب القانوني بإخطار اإلدارة المختصة بأي تغییر یطرأ على 
عنوانھ خالل ثالثین یوماً من تاریخ حدوث ھذا التغییر أو التعدیل . ویترتب 

عنوانھ الموجود   على عدم األخطار في المواعید المحددة صحة إبالغھ على
 .  باإلدارة المختصة

 

 

 

 

 

 

 

 )28مـادة (

یجب على مدقق الحسابات أن یقرن اسمھ برقم قیده في السجل في جمیع 
كما یجب علیھ وضع  ، وقعھاالمكاتبات والشھادات والمیزانیات والتقاریر التي یُ 

 . ھـارز من مكتبـكان بـشھادة القید في م

 )29مـادة (

یجب على مدقق الحسابات أن یستخدم اسمھ الشخصي كعنصر أساسي في عنوان 
، وإذا كانت شركة فیجب أن یتضمن عنوانھا اسم واحد أو أكثر من  ھـمكتب

 . ةـالشركاء مع إضافة ما یدل على وجود شرك

 )30مـادة (

 : يــبما یلسنویـاً ، ار اإلدارة المختصة ـمدقق الحسابات بإخط یلتزم

مراجعة أسماء ومؤھالت من یستعین بھم في أداء مھام تدقیق و -1
 . اتـالحساب

 . مـحساباتھ جعةقائمة بأسماء العمالء الذین یتولى تدقیق ومرا -2

خالل یطرأ على عنوانھ أو تعدیل أي تغییر كما یلتزم بإخطار اإلدارة المختصة ب
، ویترتب على عدم اإلخطار  ثالثین یوماً من تاریخ حدوث ھذا التغییر أو التعدیل

في المواعید المحددة اعتبار إبالغھ على عنوانھ الموجود باإلدارة المختصة 
ًـ صحیح  . ا
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 )33( مادة

یجب على المحاسب القانوني التوقیع على تقاریر المراجعة الصادرة        
من مكتبھ بنفسھ إذا كان فرداً ، أما في حالة الشركات فیجب أن یقوم بالتوقیع 
على تلك التقاریر أحد الشركاء أو المدیرین المرخص لھم بمزاولة المھنة ، 

 . وال یجوز إنابة شخص آّخر في التوقیع

 )34مادة (

ألي سبب  یجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاولة المھنة     
من األسباب بصورة مؤقتة أو دائمة أن یخطر اإلدارة المختصة بذلك خالل 

ً من تاریخ توقفھ ،  ً في حالة توقفھ ثالثین یوما ویعتبر الترخیص منتھیا
 . النھائي

 

 )35مادة (

ي إلغاء ترخیص كل من توقف عن مزاولة لإلدارة المختصة الحق ف      
المھنة ولم یتقدم باإلخطار المنصوص علیھ في المادة السابقة خالل الموعد 

 . المحدد . ویخطر بھذا القرار بكتاب مسجل

ویجوز لمن ألغى ترخیصھ التظلم من قرار اإللغاء إلى الوزیر خالل       
ى الوزیر البت في التظلم ثالثین یوماً من تاریخ تسلمھ اإلخطار ، ویجب عل

خالل ثالثین یوماً من تاریخ تقدیمھ ، ویعتبر انقضاء ھذا المیعاد دون البت 
 ً    . فیھ رفضاً للتظلم ، ویكون قرار الوزیر بالبت في التظلم نھائیا

 

ٕالزام مدقق احلسا�ت بأٔخطار إالدارة س�نو�ً بأٔمور اخري �ري تعدیل ٔأو تغیري عنوان املكتب 
كشف العمالء ا�ي یمت التدقيق ، املوظفني ا��ن یعملون معه يف التدقيقكشف  ويه:
توس�یع نطاق واملتابعة �ى إالدارة ا�تصة، و  ور ومس�توى الرقابة�حتسني ، وهو �لهيم

 مسؤولیة احصاب املصل�ة

 )31مـادة (

الصادرة من والمراجعة التدقیق  یجب على مدقق الحسابات التوقیع على تقاریر
ً مكتبھ  أما إذا كان شخصاً معنویاً فیجب أن یقوم ،  بنفسھ إذا كان شخصاً طبیعیا

بالتوقیع على تلك التقاریر أحد الشركاء أو المدیرین المقیدین في سجل مدققي 
 ، وفي جمیع األحوال الحسابات من األشخاص الطبیعیین ، 

 . عـر في التوقیــوز إنابة شخص آخـال یج

 )32مـادة (
 الحسابات إذا توقف عن مزاولة المھنة ألي سبب من األسبابیجب على مدقق 

خطر اإلدارة المختصة بذلك خالل ثالثین یوماً أن یُ ، بصورة مؤقتة أو دائمة  ،
 . من تاریخ توقفھ

مل تعترب هذه املادة ٔأن �كون الرتخيص منهتيي من تلقاء نفسه يف �ال توقف املدقق عن 
  لقدميممارسة املهنة كام اكن يف القانون ا

 )33مـادة (

للجنة ، بناًء على عرض اإلدارة المختصة ، شطب مدقق الحسابات من السجل 
 المقیـد بـھ ، في أي من الحاالت اآلتیــة :

 فقـد أي شـرط من شـروط القیــد . -1

mailto:info@qcpa.org.qa
http://www.qcpa.org.qa/


Tel: +974 44412284 Mobile: +974 50440980, +974 33633455 Email: info@qcpa.org.qa | www.qcpa.org.qa 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )36مادة (

ً أو        في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة المھنة نھائیا
تصفیة جمیع المعامالت   یترتب علیھا اإلضرار بالعمالء أو الغیر . یتم  لمدة

ً للقواعد واإلجراءات التي تحددھا  وااللتزامات المترتبة على ذلك طبقا
 .  الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

 

 )37مادة (

انقضاء المدة المقررة لتقدیم طلب تجدید القید بالسجل ، دون تقدیمھ  -2
فقرة ثانیة) من ھذا  /18المادة (، وذلك مع عـدم اإلخالل بحـكم 

 القانـون .

 عدم اجتیـاز البرامج والدورات التدریبیة الالزمة لتجدید القیـد . -3

عدم إخطار اإلدارة المختصة عن التوقف عن مزاولة المھنة خالل  -4
 المدة المنصوص علیھا في المادة السابقـة .

وأسبابھ بأي وسیلة  وفي جمیع األحوال ، یُخطـَر من ُشِطب قیده بقرار الشطب
إلى الوزیر خالل ثالثین یوماً من  شطبالتظلم من قرار التفید العلم ، ویكون لھ 

ر في التظلم خالل ثالثین یوماً من تاریخ ـ، ویبت الوزی ارـتاریخ تسلمھ اإلخط
، ویكون قرار ھ رفضاً ل التظلم عتبر انقضاء ھذه المدة دون البت في، ویُ  تقدیمھ
ًـ في التظلم نھائیر بالبت ـالوزی  . ا

  شطب مدقق احلسا�ت من جسل احملاس�بني القانونیني املش�تغلنياخرى ل  وحض �االت

 �دم اجتیاز املدقق لربامج وا�ورات التدریبية الالزمة للت�دید

 فقد املدقق الي رشط من رشوط القيد

 

 

 

 )34مـادة (

لمدة یترتب علیھا في حالة توقف مدقق الحسابات عن مزاولة المھنة نھائیاً أو 
، یتم تصفیة جمیع حسبما یثبت لإلدارة المختصة  اإلضرار بالعمالء أو الغیر
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ون المحاسب القانوني مسئوال عن أعمال التدقیق وعن صحة یك       
 . البیانات الواردة في تقریره

ویسأل المحاسب القانوني عن تعویض الضرر الذي یلحق العمیل أو      
الغیر بسبب اإلھمال أو التقصیر أو األخطاء المھنیة التي تصدر عنھ في 

 . أداء مھنتھ

یون كانوا مسئولین بالتضامن ما لم یمكن فإذا تعدد المحاسبون القانون      
 . خطا ألحدھم  نسبة الضرر إلھمال أو تقصیر أو

وإذا تولت التدقیق شركة قامت مسئولیة جمیع الشركاء التضامنیة في       
مواجھة الغیر عما یلحقھ من أضرار بسبب ما یقع من أخطاء مھنیة أو 

 . تقصیر

 )38مادة (

مسئوالً عن أي إھمال أو خطأ مھني ألحق   يیكون المحاسب القانون      
الضرر بالطرف الثالث الذي استخدم القوائم المالیة الموقعة من قبل 
المحاسب القانوني واعتمد علیھا في اتخاذ قرارات مالیة ، وبشرط أن یكون 

 . الطرف الثالث حسن النیة

 )39مادة (

یلحق بالجھة أو یكون المحاسب القانوني مسئوالً عن الضرر الذي       
المالك أو الغیر نتیجة أخطاء أو إھمال من قبل المساعدین الذین یعملون 

  .تحت إشرافھ

 )40مادة (

المعامالت وااللتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددھا 
 لھذا القانـون . الالئحة التنفیذیة

 

 )35مـادة (

وعن صحة لمراجعة واكون مدقق الحسابات مسؤوالً عن أعمال التدقیق ـی
 . رهـالبیانات الواردة في تقری

عن تعویض الضرر الذي یلحق العمیل أو الغیر بسبب مدقق الحسابات سأل ویُ 
أو عن المساعدین الذین اإلھمال أو التقصیر أو األخطاء المھنیة التي تصدر عنھ 

 .ــة مھنالفي أداء یعملون تحت إشرافھ ، 

الضرر  سبُ مسؤولین بالتضامن ما لم یمكن نَ فإذا تعدد مدققو الحسابات كانوا
 . مـدھـأ أحـال أو تقصیر أو خطـإلھم

شركة قامت مسؤولیة جمیع الشركاء والمراجعة التدقیق أعمال وإذا تولت 
التضامنیة في مواجھة الغیر عما یلحقھ من أضرار بسبب ما یقع من أخطاء 

 . رـمھنیة أو تقصی

 )36مـادة (

مسؤوالً عن أي إھمال أو خطأ مھني ألحق الضرر یكون مدقق الحسابات 
بالطرف الثالث الذي استخدم القوائم المالیة الموقعة من قبل مدقق الحسابات 
واعتمد علیھا في اتخاذ قرارات مالیة، وبشرط أن یكون الطرف الثالث حسن 

 . ةــالنی
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 على المحاسب القانوني االحتفاظ بالسجالت والملفات والبیانات      
ة آخر من نھایوذلك لفترة ال تقل عن عشر سنوات اعتباراً المتعلقة بعمالئھ 
 .  یباشر فیھا حساباتھمسنة مالیة كان 

 

 

وال یحول اعتزال المحاسب القانوني للمھنة دون التزامھ باالحتفاظ بتلك      
 . السجالت والملفات والبیانات للمدة المشار إلیھا في الفقرة السابقة

 )41مادة (

على المحاسب القانوني أن یقدم إلى الجھات الرسمیة المختصة أیة       
الشركات والمؤسسات التي یقوم أو قام بتدقیق حساباتھا  معلومات تطلبھا عن

 . وذلك بعد حصول تلك الجھات على إذن السلطة القضائیة المختصة

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 المسئولیة التأدیبیة للمحاسبین القانونیین 

 )42مادة (

 

 

 )37مـادة (

 یانات المتعلقة على مدقق الحسابات االحتفاظ بالسجالت والملفات والب
، أو أي مدة أخرى أطول مقررة ل عن خمس سنوات ـوذلك لمدة ال تق، بعمالئھ 

باشر ر سنة مالیة كان یُ ـاعتباراً من نھایة آخ،  بموجب القوانین واللوائح النافذة
 . مـحساباتھتدقیق ومراجـعة فیھا 

  �لقانون القدمي تقلیل مدة �حتفاظ �لس�الت ملدة مخس س�نوات بدًال من عرش س�نوات

وال یحول اعتزال مدقق الحسابات للمھنة دون التزامھ باالحتفاظ بتلك السجالت 
 . ةـرة السابقـوالملفات والبیانات للمدة المشار إلیھا في الفق

 

 )38مـادة (

 أیة معلومات الجھات الرسمیة قدم إلى على مدقق الحسابات أن یُ 
،  بتدقیق حساباتھاقـام أو یقوم أو بیانات تطلبھا عن الشركات أو الجھات التي 

أو بناًء على  وذلك وفقاً للقوانین واللوائح ذات الصلة التي تطبقھا ھذه الجھات ،
 إذن من السلطة القضائیة المختصـة .

الرشاكت ٔأو صالحية تقدمي مدقق احلسا�ت ٔ�ي من البیا�ت واملعلومات اليت تطلهبا 
اجلهات اليت قام بتدقيق حسا�هتا وفق القوانني واللواحئ اليت تطبقها ت� اجلهات، بعد ٔأن 

 اكنت مقصورة يف القانون القدمي �ىل ٕاذن قضايئ
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من تلقاء نفسھا أو بناء على شكوى تقدم إلیھا أن تجري تحقیقاً  للوزارة      
ع المحاسب القانوني فیما ینسب إلیھ من أمور تخل بالشرف ، أو تمس م

إلى تقالیدھا ، أو تتضمن إھماالً في تأدیة الواجبات   بكرامة المھنة ، أو تسيء
 . ، أو تخالف أحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ

 

جریمة فإذا تبین للوزارة أن الواقعة المنسوبة للمحاسب القانوني تشكل       
تبین لھا أنھا تشكل مخالفة   جنائیة أحالت الموضوع إلى النیابة العامة ، وإذا

تأدیبیة ، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأدیب ، ویتولى التحقیق 
 ومباشرة الدعوى مدیر اإلدارة المختصة أو من یندبھ الوزیر لھذا الغرض

. 

 )43مادة (

یین أمام مجلس تأدیب یشكل بقرار من یكون تأدیب المحاسبین القانون      
الوزیر برئاسة أحد قضاة المحكمة المدنیة الكبرى أو من في حكمھا یختاره 
وزیر العدل بناء على ترشیح رئیس المحاكم العدلیة ، وعضویة أحد موظفي 

 . الوزارة وأحد موظفي دیوان المحاسبة یختاره رئیسھ

 

 

 

 )44مادة (

القانوني الذي أخل بواجباتھ المھنیة أو خرج على یعاقب المحاسب        
مقتضیاتھا أو ارتكب مخالفة ألصول المھنة أو معاییر المحاسبة والتدقیق 

 خـامـسل الـالفص

 اتـابـي الحسـقـدقـة لمــأدیبیـة التـؤولیـالمس

 )39مـادة (

 ، قدم إلیھا على شكوى تُ  من تلقاء نفسھا أو بناءً ، لإلدارة المختصة 
،  إلیھ من أمور تخل بالشرف نسبُ جري تحقیقاً مع مدقق الحسابات فیما یُ أن تُ 

أو تمس بسلوك وآداب وكرامة المھنة المتعارف علیھا ، أو تتضمن إھماالً في 
والقرارات والئحتھ التنفیذیة كام ھذا القانون ـخالف أحأو تُ  ، تأدیة الواجبات

 .   أحكام أي قوانین أو لوائح نافذة أخرى ذات صلةأو  ھـالمنفذة ل

شكل جریمة إذا تبین لإلدارة المختصة أن الواقعة المنسوبة لمدقق الحسابات تُ ف
شكل مخالفة ، وإذا تبین لھا أنھا تُ  أحالت الموضوع إلى النیابة العامة، جنائیة 

تحقیق ومباشرة قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأدیب ، ویتولى ال ، ةـتأدیبی
 الدعوى التأدیبیة مدیر اإلدارة المختصة أو من یندبھ الوزیـر لھذا الغـرض .

 منح صالحية احملاس�بة لٕالدارة ا�تصة بعد ٔأن اكنت للوزارة يف القانون القدمي

 )40مادة (

یكون تأدیب مدققي الحسابات أمام مجلس تأدیب یُشكل بقرار من الوزیـر برئاسة 
المحكمة االبتدائیة یختاره المجلس األعلى للقضاء ، وعضویة أحـد أحد قضاة 

 موظفي الوزارة وأحـد موظفي دیوان المحاسبة یختاره رئیسـھ .

�رٔأس ا�لس التأٔدیيب ٔأ�د القضاة من احملمكة �بتدائیة خيتاره ا�لس أ��ىل للقضاء بدال 
تاره وز�ر العدل بناء �ىل �رش�یح من ٔأ�د قضاة احملمكة املدنیة الكربى ٔأو من يف حمكها خي 

 رئيس احملامك العدلیة.
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المتعارف علیھا أو آدابھا أو خالف حكماً من أحكام ھذا القانون واللوائح أو 
 لھ بالعقوبات التأدیبیة اآلتیة  القرارات المنفذة

 . التنبیھ -1

 . اإلنذار -2

 . قف عن مزاولة المھنة مدة ال تجاوز سنةالو -3

 . شطب االسم من السجل المقید فیھ -4

 )45مادة (

مجلس التأدیب االبتدائي في المخالفات بعد إعالن المخالف   یفصل      
بخمسة عشر یوماً عل فبل الموعد المحدد النعقاد الجلسة بالحضور أمامھ 

المخالفات المنسوبة إلیھ وتاریخ وذلك بكتاب مسجل یتضمن ملخص ،  األقل
 انعقاد الجلسة ومكانھا ، وتكون جلساتھ سریة.

 

ویجوز للمخالف أن یبدي دفاعھ شفاھة أو كتابة بنفسھ أو بمن یوكلھ       
 . المشتغلین بالمھنة أو من المحامین  من زمالئھ

وللمجلس أن یقرر حضور المخالف بنفسھ ، فإذا لم یحضر رغم إعالنھ   
في الدعوى  اتخاذ القرار في غیبتھ ، ویجب أن یكون القرار الصادرجاز 

 ً  . التأدیبیة علنیاً ومسببا

 

 )46مادة (

یخطر المحاسب القانوني بقرار مجلس التأدیب بموجب كتاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره ، ویقوم 

 )41مـادة (

یُعاقب مدقق الحسابات الذي أخل بواجباتھ المھنیة أو خرج على مقتضیاتھا أو 
ارتكب مخالفة ألصول المھنة أو معاییر المحاسبة والتدقیق المتعارف علیھا أو 
ً من أحـكام ھذا القانون واللوائح   آدابھا أو خالف حكما

رى ذات صلة ،  أو القرارات المنفـذة لھ أو أحكام أي قوانین أو لوائح نافذة أخ
 بالجـزاءات التأدیبیة اآلتیــة : 

 التنبیـھ . -1

 . ذارـاإلن -2

 . واتـالوقف عن ممارسة المھنة مدة ال تزید على ثالث سن -3

 . لـد من السجـشطب القی -4

 )42مـادة (

یفصل مجلس التأدیب في المخالفات بعد إعالن مدقق الحسابات المحال بالحضور 
وذلك بأي وسیلـة تُفید العلم ، ،  أیام على األقلقبل موعـد الجلسة بسبعة أمامھ 

على أن یتضمن اإلعالن ملخصاً بالمخالفات المنسوبة إلى المدقق وتاریخ انعقاد 
 الجلسة ومكانھا ، وتـكون جلساتھ سریـة .

ٔأ�م ٕاضافة ٕاىل ٕاع�د ٔأي وس�ی�  7یوم ٕاىل  15تقلیل مدة ٕا�الن املدقق جبلسة التأٔدیب من 
 ًال من ٔأن اكنت كتاب مس�ل بعمل الوصول فقط.تفيد العمل بد

ویجوز للُمحال أن یُبدي دفاعھ شفاھةً أو كتابةً بنفسھ أو عن طریق من یوكلھ 
 من زمالئھ المشتغلین بالمھنة أو من المحامـین .

وللمجلس أن یُقرر حضـور المحال بنفسھ ، فإذا لم یحضر رغم إعالنھ جاز 
أن یـكون القرار الصادر في الدعوى التأدیبیة اتخاذ القرار في غیبتھ ، ویجب 

 علنیاً وُمسببـاً .
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توقیعھ باالستالم صورة من  مقام اإلخطار تسلیم المحاسب القانوني بعد
  القرار

 )47مادة (

التظلم منھ إلى مجلس للمحاسب القانوني الذي صدر ضده قرار تأدیبي 
بكتاب  التأدیب االستئنافي خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ إعالنھ بالقرار

 . مسجل أو من تاریخ تسلمھ صورتھ

ن على القرار ویقدم التظلم للجنة ، ویجب أن یتضمن أوجھ الطع      
والطلبات وأن ترفق بھ المستندات المؤیدة لھ ، ویترتب على تقدیم التظلم في 
المیعاد وقف تنفیذ القرار الصادر بتوقیع الجزاء حتى یفصل في التظلم نھائیاً 

 . من مجلس التأدیب االستئنافي

 )48مادة (

یشكل مجلس التأدیب االستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة االستئناف       
على ترشیح رئیس المحاكم العدلیة ، وعضویة أحد   یختاره وزیر العدل بناءً 

موظفي الوزارة ومحاسب قانوني مرخص لھ بمزاولة المھنة یختاره الوزیر 
في مجلس ، على أال یشترك في المجلس من باشر التحقیق أو كان عضواً 

ً إال بحضور جمیع  التأدیب االبتدائي ، وال یكون انعقاد المجلس صحیحا
 . أعضائھ

ولمجلس التأدیب االستئنافي أن یؤید أو یخفف أو یلغي الجزاء التأدیبي       
 ً  . ویصدر قراره بأغلبیة آراء أعضائھ ، ویكون قراره في ھذا الشأن نھائیا

. 

 )49مادة (

المحاسب القانوني المرخص لھ أو وقفھ عن مزاولة ال یحول اعتزال       
  المھنة دون محاكمتھ تأدیبیاً عن المخالفات التي ارتكبھا خالل مزاولتھ للمھنة

 

 ویُخطـر مدقق الحسابات بقرار مجلس التأدیب بأي وسیلة تُفید العلـم .

 

 

 )43مـادة (

الطعن في القرار أمام الدائرة لمدقق الحسابات الذي صدر ضده قرار تأدیبي ، 
 .المختصة بمحكمة االستئناف خالل ثالثین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار 

�كون الطعون ٔأمام ا�ا�رة ا�تصة مبحمكة �س�تئناف �ىل �الف القانون القدمي حيث اكن 
 التظمل ٔأمام جملس التأٔدیب �س�تئنايف
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 )50مادة (

تسقط الدعوى التأدیبیة بمضي ثالث سنوات من تاریخ اعتزال المھنة أو  
 عن العمل.  اإلیقاف

 )51مادة (

یعد لھذا الغرض ، ویؤشر بمضمونھا تدرج قرارات التأدیب في سجل خاص 
 . في السجل المقید فیھ المحاسب القانوني

وتتولى اللجنة إخطار جمیع الوزارات واألجھزة الحكومیة األخرى      
والھیئات والمؤسسات العامة بقرارات التأدیب النھائیة الصادرة بالشطب أو 

 . اإلیقاف عن العمل

 )52مادة (

الذي صدر قرار تأدیبي نھائي بشطب اسمھ من  للمحاسب القانوني       
السجل المقید فیھ ، أن یطلب من اللجنة إعادة قید اسمھ في ذلك السجل بعد 

 . على األقل من تاریخ صدور ھذا القرارثالث سنوات مضي 

ً من تاریخ تقدیم الطلب أن تصدر  ویجب على اللجنة خالل ثالثین یوما
 .قرارھا بإعادة أو رفض القید

حالة رفض الطلب ال یجوز للمحاسب القانوني طلب تجدیده إال بعد  وفي
مضي سنة على األقل من تاریخ صدور قرار الرفض . وتكون قرارات 

 . اللجنة التي تصدر في ھذا الشأن نھائیة

 وتتبع في تقدیم طلبات إعادة القید األوضاع المنصوص علیھا في ھذا القانون
. 

 )53مادة (

 

 )44مـادة (

الحسابات أو توقفھ عن مزاولة المھنة دون محاكمتھ  ال یحول اعتزال مدقق
 تأدیبیـاً عن المخالفات التي ارتكبھا خـالل مزاولتھ للمھنـة .

 وتسقط الدعوى التأدیبیة بمضي ثالث سنوات من تاریخ اعتزال المھنة 
 أو التوقف عن العمـل . 

 

 )45( مادة

ر بمضمونھا ؤشَّ ویُ ،  عد لھذا الغرضتُدرج قرارات التأدیب في سجل خاص یُ 
 . في السجل المقید فیھ مدقق الحسابات

 

 

 )46مـادة (

لمدقق الحسابات الذي صدر قرار تأدیبي نھائي بشطب اسمھ من السجل المقید 
ثالث سنوات ضي ، أن یطلب من اللجنة إعادة قید اسمھ في ذلك السجل بعد مُ  فیھ

 . رارـعلى األقل من تاریخ صدور ھذا الق

صدر قرارھا لجنة خالل ثالثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب أن تُ ویجب على ال
 . بإعادة أو رفض القید

 ال یجوز لمدقق الحسابات تقدیم طلب جدید ، وفي حالة رفض الطلب 
وتكون قرارات  ، ضي سنة على األقل من تاریخ صدور قرار الرفضإال بعد مُ 

 . ةـاللجنة التي تصدر في ھذا الشأن نھائی

mailto:info@qcpa.org.qa
http://www.qcpa.org.qa/


Tel: +974 44412284 Mobile: +974 50440980, +974 33633455 Email: info@qcpa.org.qa | www.qcpa.org.qa 
 

30 
 

إذا فقد احد المحاسبین القانونیین المقیدین في سجالت المحاسبین       
القانونیین أحد الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون ،أحال الوزیر األمر 

 . إلى اللجنة للنظر فیھ ، واألمر عند االقتضاء بشطبھ من السجل المقید فیھ

ى الوزیر خالل ثالثین ولمن تم شطب اسمھ أن یتظلم من ھذا القرار إل      
 . یوماً من تاریخ إبالغھ بالقرار

 الفصل الخامس

 العقوبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبع في تقدیم طلبات إعادة القید األوضاع المنصوص علیھا في ھذا وتُ 
 . ونـالقان

قد مسح للم�اسب �رفع طلب للجنة وذ� ٕال�ادة قيد امسه يف الس�ل بعد الشطب 
 ا�هنايئ.

 

 

 

 سـادسل الـالفص

 اتــوبـقـالع

 ر.ق بعد ٔأن 2.000.000مت ز�دة ا�الفات وتدرجي العقوبة والغرامة وصوًال ٕاىل 
ر.ق �لقانون القدمي و�نهتاء �حلبس ملدة س�نة فقط  50.000اكن �دها أ�قىص 

 بدل ٔأن اكنت س�نتني يف القانون القدمي

 

 )47مادة (

دة ـعاقب بالحبس م، یُ  رـالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخـمع عدم اإلخ
أو  ، ملیوني لایر) 2,000,000( على ال تزید ال تجاوز سنة وبالغرامة التي

 : نـل مـك، بإحدى ھاتین العقوبتین 

ریر أو حساب أو وثیقة في إطار مزاولتھ ـن بیانات كاذبة في أي تقوَّ دَ  -1
 . ذلكـھ بـ، مع علم ةـللمھن
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 )54مادة (

یعاقب بالحبس علیھا قانون أخر ،  مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص 
بإحدى مدة ال تجاوز سنتین وبالغرامة التي ال تجاوز خمسین ألف لایر أو 

 : كل منھاتین العقوبتین 

 

 

 

زاول المھنة دون أن یكون اسمھ مقیداً في السجل المعد لذلك  -1
 . طبقاً ألحكام ھذا القانون

زاول المھنة خالل مدة إیقافھ عن العمل أو بعد شطب اسمھ من  -2
 .سجل المحاسبین القانونیین

غایراً للحقیقة أو صادق على وقائع غیر حقیقیة في مستند ع تقریراً مُ ـوق -2
 . ةـد المھنـكم قواعـاً أو بحـیتوجب إصداره قانون

 . على توزیع أرباح صوریة أو غیر حقیقیةصادق  -3

 . مـالء الذین یقوم بتدقیق حساباتھـالعم سـراً من أسـرار أي منأفشى  -4

 . بَل العاملین تحت إشرافھـلھ أو من قِ ـَ دقق من قِبع تقاریر مالیة لم تُ ـوق -5

 . شطب اسم مدقق الحسابات المخالف من السجل المقید فیھبویُحكم 

في جریدة أو جریدتین یومیتین اإلدانة بالحكم الصادر  وللمحكمة األمر بنشر
 . على نفقة المخالف

تغلیظا العقو�ت �رادع لعدم ت املرتبكة من قبل مدقق احلسا�ت، تقلیص �دد ا�الفا
 الوقوع يف ا�الفات

 )48مادة (

 عاقب بالحبس مدةیُ ،  رـالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخـمع عدم اإلخ
 أو ، ون لایرـملی )1,000,000( تجاوز سنة وبالغرامة التي ال تزید علىال 
 : نـل مـك،  دى ھاتین العقوبتینـبإح

ر.ق بدًال من مخسني ٔألف ر�ل ، وتقلیل احلبس  1.000.000ز�دة الغرامة يف العقوبة ٕاىل 
 ٕاىل س�نة بدًال من س�نتني

 

المعد لذلك طبقاً زاول المھنة دون أن یكون اسمھ مقیداً في السجل  -1
 . لـ، أو زاول المھنة بعد شطب اسمھ من السج ونـكام ھذا القانـألح
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ت توصل إلى قید اسمھ بسجل المحاسبین القانونیین بإعطاء بیانا -3
للواقع  و بتقدیم شھادات غیر مطابقةأو معلومات غیر صحیحة أ

 . مع علمھ بذلك

استخدم نشرات أو لوحات أو الفتات أو أیة وسیلة من وسائل  -4
اإلعالن من شانھا إیھام الجمھور بأن لھ الحق مزاولة المھنة 

 .خالفاً للواقع

خالف معاییر المحاسبة أو المراجعة أو المعاییر المھنیة  -5
 .األخرى

ابات لم تدقق من قبلھ آو من قبل العاملین قام بتوقیع تقاریر حس -6
 . تحت إشرافھ

ویجوز للمحكمة بحسب األحوال أن تحكم بإغالق المكتب ، ونزع      
اللوحات ، وإعدام النشرات وغیرھا من وسائل الدعایة وشطب اسمھ من 

 . السجل المقید فیھ

 

 )55مادة (

لایر وال تزید على ثالثین یعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف        
ألف لایر كل من خالف أحكام المواد 

 . ) من ھذا القانون41)،(40)،(31)،(30)،(29)،(28)،(27(

 

 

 

أو  توصل إلى قید اسمھ بسجالت مدققي الحسابات بإعطاء بیانات -2
مع علمھ ، ة أو بتقدیم شھادات غیر مطابقة للواقع ـمعلومات غیر صحیح

 . بذلك

 

 

وسائل اإلعالن من دم نشرات أو لوحات أو الفتات أو وسیلة من ـاستخ -3
 . عـواقـور بأن لھ حق مزاولة المھنة خالفاً للـشأنھا إیھام الجمھ

 

 

 

، وإعدام النشرات وغیرھا من وسائل  ، ونزع اللوحات ویُحكم بإغالق المكتب
، بحسب  ، وشطب اسم مدقق الحسابات المخالف من السجل المقید فیھ الدعایة

 . والـاألح

في جریدة أو جریدتین یومیتین اإلدانة بوللمحكمة األمر بنشر الحكم الصادر 
 . فـة المخالـعلى نفق

 )49مادة (

عاقب بالحبس مدة ، یُ  رـمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخ
، أو  ملیون لایر )1,000,000( اوز سنة وبالغرامة التي ال تزید علىـال تج

 : نـل مـك، بإحدى ھاتین العقوبتین 

 . لــھ عن العمـالل مدة إیقافـة خـزاول المھن -1

 . رىــخالف معاییر المحاسبة أو المراجعة أو المعاییر المھنیة األخ -2
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 ، بإغالق المكتب ، فضالً عن ذلك ، أن تحكم ، بحسب األحوال ویجوز للمحكمة
، كما یجوز لھا أن  جل المقید فیھ، وشطب اسم مدقق الحسابات المخالف من الس

على نفقة في جریدة أو جریدتین یومیتین اإلدانة بتأمر بنشر الحكم الصادر 
 . فـالمخال

 )50مادة (

عاقب بالغرامة التي ، یُ  رـمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخ
أحكام المواد  أیاً منالف ـخمن كل ، خمسین ألف لایر ) 50,000(ال تزید على 

 . ونــانـذا القـمن ھ،  )38) ، (37، ( )29، ( )28، ( )27، ( )26(

 ويه عقوبة مل یتضمهنا القانون القدمي حيث اكن قد �رك اجلزاء �لهيا للجنة 

 )51مادة (

یُعاقب المسؤول عن اإلدارة الفعلیة للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات 
كب بالمخالفة ألحكام ھذا القانـون ، إذا ثبت علمھ المقررة عن األفعال التي تُرت

بھا ، أو كان إخاللھ بالواجبات التي تفرضھا علیھ اإلدارة قد أسھم في وقوع 
 الجریمــة .

ویـكون الشخص المعنوي مسؤوالً بالتضامن عن الوفاء بما یُحكم بھ من 
انون قد تعویضات ، إذا كانت الجریمة التي وقعت بالمخالفة ألحكام ھذا الق

 ارتُكبت من أحد العاملین بھ أو باسمھ أو لصالحـھ . 

 مدقق ٔألزتام یضمن الغرامة سقف ارتفاعوف� س�بق من مواد العقو�ت جند 
 املرتبكة ا�الفات �دد تقلیص،  �خر�ن حقوق وحيفظ املهنیة لواجباته احلسا�ت

 .إالدارة يف الوظیفية �لواجبات اخللل من التقلیل، احلسا�ت مدقق قبل من

  احلسا�ت مدقق خمالفة عن التسرت ٔأو الشخصیة املصاحل ردع
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 الفصل السادس

 أحكام عامة وانتقالیة 

 )56مادة (

على المحاسبین القانونیین العاملین في الدولة سواء كانوا أفراداً أو        
شركات وقت العمل بأحكام ھذا القانون ، أن یوفقوا أوضاعھم طبقاً ألحكامھ 
خالل سنة من تاریخ العمل بھ ، ویجوز بقرار من مجلس الوزراء تمدید 

 . على سنتین المدة المشار إلیھا لمدة التزید

 )57مادة (

یكون للموظفین الذین یصدر بندبھم قرار من النائب العام باالتفاق مع        
مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع  الوزیر صفة 

 .بالمخالفة ألحكام ھذا القانون

 املصل�ة احصاب مسؤولیة نطاق توس�یع

 )52مادة (

 ، التصالح في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون فوضھ، أو من یُ  للوزیر
بحـكم نھائي  قبل تحریك الدعوى الجنائیة ، أو أثناء نظرھا ، وقبل الفصل فیھا ،

لغرامة المقررة وإزالة أسباب نصف الحد األقصى لقیمة ا، وذلك مقابل سداد 
عدم تحریك الدعـوى الجنائیـة أو انقضـاؤھا  ، ویترتب على التصالح ةـالمخالف

 .، بحسب األحــوال 

توس�یع نطاق اجلهة ا�تصة يف اجراءات اختاذ العقو�ت املنسوبة للم�الفني من 
 املدققني

 السـابــعل ـفصال

 ةـــــــامــكام عـــأح

 )53مـادة (

 صفة مأموري الضبط بتخویلھم الذین یصدر الوزارة یكون لموظفي 
ضبط وإثبات الجرائم ، قـرار من النائب العام باالتفاق مع الوزیـر ، القضائي 

 . ونـكام ھذا القانـالتي تقع بالمخالفة ألح

 )54مـادة (

حدد المعاییر ، وتُ  قواعد سلوك وآداب ممارسة المھنةمدونة ة ـدر اللجنـتُص
 . ةـدة بالدولـالمحاسبیة المعتم

 توس�یع نطاق دور واختصاص اللجنة حيث مت اس�ت�داث هذه املادة
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 )58مادة (

یصدر الوزیر الالئحة التنفیذیة لھذا القانون والقرارات الالزمة لتنفیذ       
، یستمر  أحكامھ ، وإلى أن یتم العمل بھذه الالئحة التنفیذیة وتلك القرارات 

یتعارض مع أحكام ھذا  العمل بالقرارات واألنظمة المعمول بھا حالیاً فیما ال
 . القانون

 )59مادة (

المشار إلیھ ، كما یلغى كل حكم  1974) لسنة 7القانون رقم (یلغى        
 . یخالف أحكام ھذا القانون

 )60مادة (

على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون .       
  وینشر في الجریدة الرسمیة

 

  تمیم بن حمد آل ثاني

 نائب أمیر دولة قطر

  ھـ25/5/1425 صدر في الدیوان األمیري بتاریخ:
  

 م13/7/2004ق: فالموا                         

 

 

 )55مـادة (

 ، والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكامھ ونـة التنفیذیة لھذا القانـر الالئحـصدر الوزییُ 
، یستمر العمل بالقرارات  الالئحة التنفیذیة وتلك القرارات، وإلى حین العمل بھذه 

 . ونـذا القانـواألنظمة المعمول بھا حالیاً فیما ال یتعارض مع أحكام ھ

 )56مـادة (

، خالل  أحكام ھذا القانون توفیق أوضاعھم وفقاً ألحكامھبعلى جمیع المخاطبین 
 دةـالوزیر مد ھذه المھلة لمرار من ـوز بقـ، ویج ھـر من تاریخ العمل بـستة أشھ

 . ةـرى مماثلــدد أخـأو م

ویُستثنى من توفیق األوضاع المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ، الشركاء من 
غیر مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحـكام ھـذا 

 القـانـون .

 ٔأشهر بدًال من س�نة. 6قلل مدة توفيق أ�وضاع ٕاىل 

 )57مـادة (

 . ار إلیھـالمش 2004) لسنة 30م (ـون رقـانـى القـلغیُ 

 )58مـادة (

ر في ـنش. ویُ  ونـ، تنفیذ ھذا القان ، كل فیما یخصھ على جمیع الجھات المختصة
 . ةــدة الرسمیـالجری

 د آل ثانيـم بن حمـتمی
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 رـــأمیر دولة قط

 ھـ1441/   07      /   16   :    صدر في الدیوان األمیري بتاریخ

 م2020/    03     /   11 :      الموافق          
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