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فــي إطــار رســالتها والجهــود التــي تقوم بهــا جمعيــة المحاســبين القانونيين 
ــر  ــة قط ــق بدول ــة  والتدقي ــبة والمراجع ــة المحاس ــاء بمهن ــة لإلرتق القطري
قامــت الجمعيــة بإعــداد وإصــدار قواعــد ســلوك وأداب المهنــة تماشــيًا مــع 

المعاييــر الدوليــة وقواعــد وأداب المهنــة المتعــارف عليهــا.

تشــمل هــذه القواعــد تعاريــف المصطلحــات والتفســير لقواعــد ســلوك 
وأداب المهنــة وعالقاتهــا بالمعاييــر المهنيــة ومبــادئ وقواعــد ســلوك 

اداب المهنــة 

ــة  ــي دول ــن ف ــبين والمدققي ــاء و المحاس ــى األعض ــب عل ــد يج ــذه القواع ه
قطــر العمــل واالخــذ بهــا أثنــاء تأديــة اعمالهــم و تقديــم خدماتهــم للعمــالء.

مقدمة
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نظــام جمعبــة المحاســبين القانونييــن القطريــة الصــادر بقــرار وزيــر وزيــر شــؤون الخدمــة 

ــة  ــهر جمعي ــجيل وش ــى تس ــة عل ــنة 2007 بالموافق ــم )6(لس ــكان رق ــة واإلس المدني

المحاســبين القانونييــن القطريــة

لجنة سلوك واداب المهنة 

تتضمــن قواعــد وســلوك المهنــة مجموعــة مــن المبــادئ التــي تمثــل القيــم األخالقيــة 
ــل  ــي تمث ــد الت ــن القواع ــة م ــى مجموع ــة ال ــي، باإلضاف ــلوك المهن ــس الس ــي تقي الت
ــه  ــة أعمال ــد ممارس ــا عن ــى به ــو أن يتحل ــى العض ــب عل ــي يج ــلوكية الت ــات الس الصف

ــة. ــات ذات العالق ــالء والجه ــة والعم ــع زمالئ ــه م ــن تعامل ــه وع ومهام

كل شــخص طبيعــي يحصــل علــى عضويــة جمعيــة المحاســبين القانونييــن القطريــة 
والحاصليــن علــى قيــد مهنــة مــن وزارة التجــارة والصناعة الممارســين ألعمال المحاســبة 

والتدقيــق

كل شــخصي طبيعــي أو شــخصية اعتبارية-ســواء كانــت ربحيــة أو غيــر ربحية-التــي تتعامل 
مــع االعضــاء المقيديــن بغــرض الحصــول علــى الخدمــات المهنيــة التــي يقدمها.

مجموعــة الخدمــات التــي يقدمهــا االعضــاء المقيديــن للعمــالء مثــل خدمــات المحاســبة 
والمراجعــة والتدقيــق واالستشــارات.

النظام األساسي

اللجنة

قواعد وسلوك المهنة

العضو

العميل

مهنة تدقيق الحسابات
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المدخل . 1

قواعد سلوك واداب المهنة وعالقاتها بالمعايير . 2
المهنية

الباب الثاني : تمهيد
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المعلومــات  علــى  الثقــة  إضافــة  هــى  األساســية  وظيفتهــا  المحاســبة  مهنــة 
التــي تحتــوى عليهــا القوائــم الماليــة وتعطــى مؤشــرًا واضحــًا ألصحــاب الشــركات 
والمؤسســات ومتخــذي القــرار فــي معرفــة المبــادئ المحاســبية ألعمالهــم  مثــل الربــح 

والخســارة والعائــد المتوقــع والمخاطــر .

ومــن هــذا المنطلــق وإضافــة الــى المبــادئ والقوانييــن التــي تنظــم المهنــة وتحكــم 
والمبــادئ  القواعــد  مــن  مجموعــة  الجمعيــة  أعــدت  فقــد  وممارســتها  أعمالهــا 
الســلوكية التــي يجــب علــى االعضــاء المقيديــن والعاملييــن فــي تقديــم خدمــات 
المحاســبة والمراجعــة والتدقيــق العمــل بهــا لرفــع مســتوى المهنــة وإكتســاب ثقــة 

المجتمــع وتحســين أداء المهنــة ورفــع كفائتهــا.

وهــذه المبــادئ والقواعــد ليســت وليــدة الصدفــة أو اللحظــة وانمــا هــى مبــادئ حياتيــه 
وردت فــي القــرأن الكريــم والســنه النبويــة الشــريفة وغيرهــا مــن الديانــات الســموية 
مثــل االمانــه والصــدق وعــدم كتمــان الحــق وعــدم الخيانــة واالخــالص فــي أداء االعمــال 

قواعــد ســلوك وأداب المهنــة تتضمــن مدخــاًل يوضــح أســاس المبــادئ التــي أعــدت علــى 
ضوئهــا القواعــد والربــط بينهــا وبيــن القيــم االخالقيــة والتــي تعتبــر مقيــاس للســوك 
المهنــي والعالقــة بيــن قواعــد ســلوك وأداب المهنــة والمعاييــر المهنيــة االخــرى هــي 
عالقــة إرتبــاط ومكملــة لبعضهــا البعــض، فقواعــد الســلوك تكــون ُمفســرة وموضحــه 
لألحــكام العامــة فــي المعاييــر المهنيــة وبعــض المواضيــع التــي لــم تــرد فــي المعاييــر 

المدخل

قواعد سلوك وأداب المهنة وعالقتها 
بالمعايير المهنية 
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المسؤولية . 1

مصلحة المجتمع . 2

األمانه . 3

الموضوعية واالستقالل . 4

العناية المهنية الواجبة. 5

نطاق وطبيعة الخدمات . 6

المبادئ
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يتعــرض االعضــاء مــن مدققــي الحســابات عنــد قيامهــم بمســؤلياتهم المهنيــة بإتخــاذ 
قــرارات مهنيــة حاســمة وذات حساســية فــي جميــع أوجــه نشــاطهم وخدماتهــم 
باإلضافــة تقــع عليهــم مســؤوليات هامــة تجــاه الجهــات المســتفيدة وتجــاه المجتمــع 
ــى  ــم والمســتمر والتعــاون فيمــا بينهــم، والحفــاظ عل ــزام الدائ ــذا يجــب عليهــم االلت ، ل

ــع. ــة المجتم ــة وثق ــد المهني التقالي

ــأداء  ــام ب ــق(  القي ــبة والتدقي ــب المحاس ــاب مكات ــن )أصح ــاء المقيدي ــى االعض ــب عل يج
عملهــم بالطريقــة التــي تحافــظ علــى مصلحــة المجتمــع وأحتــرام ثقتــه وااللتــزام باالطــار 
ــا  ــتفيدن منه ــن المس ــة وم ــات العام ــة للمؤسس ــات المهني ــم الخدم ــي وتقدي المهن

بــكل أمانــه وصــدق 

ــأداء مهــام عملــه مســتقاًل فــي اداء  ــام ب ــد القي ــًا عن يجــب علــى العضــو أن يكــون أمين
ــة  ــة للمهن ــن المنظم ــر والقوانيي ــزام بالمعايي ــه االلت ــب علي ــا يج ــه، كم ــه وخدمات واجب

ــح الشــخصية. ــب المصال ــر حس ــل للمعايي ــير أو تأوي ــدم تفس ــا وع ــارف عليه والمتع

مــن اهــم القواعــد والمبــادئ المميــزة للمهنــة والتــي ُتضيــف قيمــة لخدمــات العضــو 
)مدقــق الحســابات( وتتطلــب الموضوعيــة مــن العضــو أن يكــون محايــدًا ومســتقاًل فــي 
جميــع مايتعلــق بخدماتــه المهنيــة وأن يبتعــد عــن أي تعــارض )تضــارب( مصالــح ، ويتعيــن 
علــى العضــو )مدقــق الحســابات( أن يقيــم عالقاتــه مــع عمالئــه بإســتمرار  وعــدم الدمــج 

بيــن عالقتــه الشــخصية وعالقــة العمــل.

المسؤولية  •

مصلحة المجتمع  •

األمانه واالستقامة   •

الموضوعية واالستقالل  •
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يجــب علــى العضــو أن يلتــزم بمعاييــر المهنيــة  وإتخــاذ العنايــة الواجبــة وأن يســعى دائمًا 
لتحســين كفائتــه وجــودة خدماتــه، ولتحســين ذلــك يتعيــن علــى العضــو أداء مســؤولياته 
المهنيــة بكفــاءة ، واالهتمــام بمصالــح العمــالء وتأديــة الخدمــات علــى الوجــة االكمــل 
، مــع معرفــة كافــة المعلومــات والصفــات التــي تؤهلــه للحصــول علــى لقــب مدقــق 

حســابات والتدريــب المســتمر 

يجيــب علــى العضــو )مدقــق الحســابات( أن يلتــزم بقواعــد ســلوك وأداب المهنــة 
والمعاييــر المحاســبية الدوليــة ومعاييــر التدقيــق، عنــد تحديــد نطــاق وطبيعــة الخدمــات 
التــي يؤديهــا، كمــا يجــب عليــه أن يأخــذ باإلعتبــار المبــادئ المهنيــة عنــد تحديــد قبــول أو 

رفــض تأديــة خدمــات مهنيــة .

العناية المهنية الواجبة

نطاق وطبيعة الخدمات
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اإللتزام بالمعايير . 3

إقتران اسم العضو بالقوائم المالية . 4
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أموال العمالء. 13
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قواعد سلوك واداب المهنة 
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ــة طبقــا  ــه المهني ــه لخدمات ــد أدائ ــى العضــو الممــارس أن يكــون مســتقال عن يجــب عل
ــة  ــر والقواعــد المهني ــة والمعايي ــح ذات العالقــة بالمهن ــه األنظمــة واللوائ لمــا تتطلب
الصــادرة عــن جمعيــة المحاســبين القانونييــن القطريــة، ويعتبــر اإلســتقالل مفقــودًا كمــا 
هــو وارد فــي نــص المــادرة رقــم )27( مــن قانــون تنظيــم مهنــة تدقيــق الحســابات رقــم 

8 للعــام 2020 والتــي تنــص علــى:-

ال يجــوز لمدقــق الســحابات القيــام بتدقيــق حســابات الجهــة محــل التدقيــق فــي الحاالت 
التالية:-

يجــب علــى العضــو أن يتصــف بالعــدل وأن يتحلــى عنــد قيامــه بعملــه المهنــي بالنزاهــة 
والعفــة والصــدق والموضوعيــة وأن يتجــرد مــن المصالــح الشــخصية وأال يخضــع حكمــه 

آلراء اآلخريــن وأال يقــوم عــن علــم باإلفصــاح عــن المعلومــات علــى غيــر حقيقتهــا.

يجــب علــى العضو الــذي يقدم خدمــات المراجعــة، والمحاســبة، واإلستشــارات، والضريبة، 
ــك الخدمــات  ــة التــي تحكــم تل ــر المحاســبة الدولي ــزم بمعايي أو أي خدمــات أخــرى أن يلت

وعليــه تبريــر أي إنحــراف عــن تلــك المعاييــر.

االشــتراك فــي تأسيســها أو المشــاركة فيهــا أو فــي إدارتهــا، أو ســبق . 1
العمــل فيهــا بأيــة صفــة مــا لــم يمــض علــى تركــه العمــل مــدة ســنتين علــى 

األقــل.

أن يكــون شــريكًا أو وكيــاًل ألحــد مؤسســيها أو شــركائها أو موظفــًا لــدى أي . 2
منهــم أو قريبــًا لــه مــن الدرجــة األولــى.

تقديم أية أعمال استشارية للجهة التي ُيدقق حساباتها.. 3

اإلستقالل

األمانة واإلستقامة

اإللتزام بالمعايير
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يجب على العضو التقيد بالمعايير الدولية وعلى األخص ما يلي:-

ال يجــوز للعضــو الممــارس إبــداء رأى يوحــي بــأن القوائــم الماليــة لمنشــأة معينــة قــد تــم 
إعدادهــا وفقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة ومعاييــر التدقيــق الدوليــة، إذا كانــت تلــك 
القوائــم تحتــوى علــى انحــراف ذو أهميــة نســبية عــن تلــك المعاييــر وكان لهــذا االنحــراف 
ــه  ــات أن ــم ككل، إال إذا اســتطاع العضــو الممــارس إثب ــر جوهــري علــى هــذه القوائ تأثي
نتيجــة لظــروف غيــر عاديــة فــإن إعــداد تلــك القوائــم حســب تلــك المعاييــر يــؤدى إلــى 
قوائــم ماليــة مضللــة. وفــى هــذه الحالــة يجــب عليــه أن يوضــح فــي تقريــره االنحــراف 
وآثــاره التقريبيــة إذا كان هــذا ممكنــا، وبيــان األســباب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي التقيــد 

بالمعيــار إلــى قوائــم ماليــة مضللــة.

الكفاءة المهنية: . 1
علــى العضــو أال يقبــل ســوى الخدمــات المهنيــة التــي يســتطيع هــو أو 

شــركة المحاســبة المهنيــة التــي ينتمــي إليهــا، أدائهــا بكفــاءة

العناية المهنية الواجبة: . 2
على العضو أن يبذل في أداء خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة

التخطيط واإلشراف:. 3
 على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية بصورة كافية

الحصول على معلومات كافية ومالئمة: . 4
علــى العضــو الحصــول علــى القــدر المناســب مــن المعلومــات بحيــث تكــون 
أساســا معقــوال للنتائــج أو التوصيــات التــي يتوصــل إليهــا فيمــا يتعلــق 

ــا. ــي يؤديه ــة الت ــات المهني بالخدم

المعايير العامة

معايير المحاسبة
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ــي أو  ــه المهن ــالل عمل ــن خ ــا م ــل إليه ــي توص ــات الت ــاء المعلوم ــو إفش ــوز للعض ال يج
اســتخدامها لمنفعتــه الخاصــة إال بموافقــة محــددة مــن العميــل. ويجــب عــدم تفســير 

هــذه القاعــدة بأنهــا تعفــي العضــو مــن:-

اإللتزام بالمعايير الفنية ومعايير المحاسبة والمراجعة. 1

التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات قضائية. 2

االلتزام باألنظمة أو التعليمات الحكومية. 3

السرية

يجــب أن تكــون األتعــاب متناســبة مــع الوقــت والجهــد المبــذول مقابــل الخدمــات التــي 
ــل  ــى عمي ــة إل ــم الخدمــات المهني يقدمهــا العضــو الممــارس. وال يجــوز عــرض أو تقدي
بموجــب اتفــاق ينــص علــى عــدم دفــع األتعــاب إال إذا تــم التوصــل إلــى قــرار محــدد أو 
نتيجــة معينــة، أو إذا كانــت قيمــة األتعــاب نتوقــف بطريقــة أو بأخــرى علــى نتائــج هــذه 
الخدمــات، وال تعتبــر األتعــاب معلقــة علــى شــرط إذا تــم تحديدهــا بواســطة المحاكــم أو 

أي جهــة أخــرى.

األتعاب

ال يجــوز للعضــو الممــارس أن يفــاوض العمــالء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر للحصــول 
ــة  ــل خدم ــارس أن يقب ــو المم ــق العض ــن ح ــه م ــر. إال أن ــل آخ ــه زمي ــوم ب ــل يق ــى عم عل
مــن يطلــب منــه ذلــك، وعليــه فــي حالــة مــا إذا طلــب منــه أن يكــون مراجعــا لحســابات 
منشــأة بــدال مــن زميــل آخــر اإللتــزام بأحــكام معاييــر المراجعــة فــي هــذا الشــأن، ويحظــر 
علــى العضــو الممــارس الدخــول فــي منافســة زميــل فــي الحصــول علــى عمــل يقــوم 
بــه األخيــر عــن طريــق عــرض أو قبــول أتعــاب تقــل بدرجــة ملحوظــة عــن أتعــاب زميلــه 

دون ســبب معقــول.

المنافسة على األتعاب
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ــاباته أن  ــة حس ــالء مراجع ــد العم ــه أح ــب من ــذي يطل ــارس ال ــو المم ــى العض ــب عل يج
ــة تحــول دون  ــة اعتراضــات مهني ــه أي ــت لدي ــه الســابق عمــا إذا كان يستفســر مــن زميل
قبولــه عمليــة المراجعــة. وعلــى العضــو الممــارس أن يقــدم لزميلــه الــذي مــن المتوقــع 
أن يحــل محلــه فــي تقديــم أيــة خدمــات مهنيــة ألحــد عمالئــه أيــة إيضاحــات تطلــب منــه، 

خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة، وذلــك بعــد أخــذ موافقــة العميــل فــي كلتــا الحالتيــن.

ــة  ــة وعالقت ــمعة المهن ــمعته وس ــئ لس ــي تس ــال الت ــب األعم ــو أن يتجن ــى العض عل
ــة. ــي المهن ــه ف بزمالئ

اإلتصال بالمراجع السابق

السلوك الحسن

ــة أو  ــة أو مضلل ــي بطريقــة كاذب ــى عمــل مهن ال يجــوز للعضــو الممــارس الحصــول عل
خادعــة ســواء كان ذلــك باإلعــالن أو بــأي شــكل آخــر مــن طــرق اجتــذاب العمــالء. ويحظــر 
ــق  ــن طري ــالء ع ــن عم ــث ع ــأنه البح ــن ش ــا م ــلك كل م ــارس أن يس ــو المم ــى العض عل

ــة. ــة للمهن ــن المنظم ــكام القوانيي ــة ألح ــراه بالمخالف ــة أو اإلك ــاح أو المضايق اإللح

الحصول على العمل المهني

يحظــر علــى العضــو الممــارس دفــع عمــوالت مقابــل الحصــول علــى عمالئــه أو قبــول 
هدايــا ذات شــأن لــه أو ألحــد مســاعديه، كمــا ال يجــوز لــه قبــول عمــوالت نظيــر نصحــه 
ــر بشــراء منتجــات أحــد عمالئــه. ويجــوز للعضــو الممــارس والمكاتــب األخــرى التــي  للغي

يتعــاون معهــا وأن يفصــح للعميــل عــن قبــول دفــع هــذه األتعــاب.

العموالت 
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ــع  ــي جمي ــجل ف ــي الس ــده ف ــم قي ــمه برق ــرن اس ــابات أن يق ــق الحس ــى مدق ــب عل يج
ــر التــي ُيوقعهــا، كمــا يجــب عليــه وضــع  ــات والتقاري ــات والشــهادات والميزاني المكاتب
شــهادة القيــد فــي مــكان بــارز مــن مكتبــه، يجــب علــى مدقــق الحســابات أن يســتخدم 
ــه، وإذا كانــت شــركة فيجــب أن  ــوان مكتب اســمه الشــخصي كعنصــر أساســي فــي عن
ــى وجــود  ــدل عل ــر مــن الشــركاء مــع إضافــة مــا ي يتضمــن عنوانهــا اســم واحــد أو أكث

شــركة.

إسم المكتب ونشاطه

ُيحظر على مدقق الحسابات ما يلي:

مزاولة األعمال األخرى

االشتغال بالتجارة.. 1

ممارســة المهنــة أو اإلعــالن عنهــا بــأي طريقــة تتعــارض مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول . 2
بهــا، أو مــع قواعــد ســلوك وآداب المهنــة المتعــارف عليهــا.

القيام بأية أعمال تتعارض مع أعمال التدقيق ومراجعة الحسابات التي ُيباشرها.. 3

أن تكــون لــه أيــة مصلحــة، ســواًء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لــدى العميــل الــذي يقوم . 4
بتدقيــق ومراجعــة حســاباته أو أي مــن األطــراف ذات العالقة.

التعامــل بالبيــع أو الشــراء علــى األوراق الماليــة الخاصــة بالعميــل الــذي يدقــق حســاباته، . 5
ســواًء كان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو تقديــم أيــة استشــارات ألي شــخص 

ــأنها. بش

أن يكــون دائنــًا أو مدينــًا للعميــل الــذي يتولــى تدقيــق حســاباته، وذلــك فيمــا عــدا أتعــاب . 6
الخدمــات التــي يؤديهــا لــه.

أن يكون شريكًا أو محاسبًا في أي شركة أو مكتب محاسبة آخر.. 7


