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أهم التســاؤالت المطروحة
حـــــــول قانــــــون تنظــــــيم المهنــــــة

قــانــــون رقــــم 8 لسنــــة 2020
وإجــابـاتهــــا حســــــــب النــص

س 1/ هــل يجوز ألي شــخص على علــم بالمهنة بموجب عملــه أن يمارس المهنة  «
دون القيد في الســجالت ؟

D  ج 1/     ال يجــوز

حيــث تنــص المــادة 3 علــى أنــه  ال يجـــوز ألي شــخص طبيعــي أو معنــوي ممارســة المهنــة مــا لم يكن 
ُمقيــدًا فــي ســجالت مدققــي الحســابات المشــتغلين ، وفقــً ألحـــكام هذا القانـــون .

س 2/ مــا هي شــروط القيد في الســجالت للقطريين وغيــر القطريين ؟ «
وهل يُشــترط تفرغ المدقق القطري لممارســة المهنة؟ أم أن هناك اســتثاء؟ «

D  ج 2/  عدد من الشــروط حســب نص المادة الرابعة ، وال يشــترط التفرغ

مادة )4( 
ُيشــترط فيمــن ُيقيــد فــي ســجل مدققــي الحســابات من األشــخاص الطبيعييــن ما يلي:

1(   أن يكــون قطـــري الجنسيـــة،  2( أن يكــون كامـــل األهليــــــة ، 3( أن يكــون حاصــاًل علــى 
مؤهــل جامعــي فــي مجــال المحاســبة مــن إحــدى الجامعــات أو المعاهــد العليــا المعترف بها ، أو 

أي مؤهــل آخــر تعتبــره الجهــة المختصــة بمعادلــة الشــهادات معــادالً لـــه، 4( أن يكــون محمود 
الســيرة حســن الســمعة ، ولــم يصــدر ضــده حكــم نهائــي فــي جناية أو في جريمــة مخلة 

بالشــرف أو األمانــة ، مــا لــم يكــن قد رد إليه اعتبـــاره .

ُــكم أو قــرار تأديبــي نهائــي بالشــطب مــن الســجل ، ما لــم يكن قد  5(   أال يكــون قــد صــدر عليــه حـ
مضــى علــى صــدور الحكــم أو القــرار مــدة ال تقل عن ثالث ســنوات .

6(    أن يكــون قــد أتــم مــدة التدريــب المنصــوص عليهــا فــي المــادة )10( مــن هــذا القانون، أو تكون 
لديــه خبــرة عمليــة مســتمرة بعــد الحصــول علــى المؤهــل العلمــي لمــدة ال تقل عن ثالث 

ســنوات بالنســبة لحاملــي درجــة البكالوريــوس وســنتين لحاملــي درجة الماجســتير وســنة 
لحاملــي درجــة الدكتــوراه، أو مــا ُيعادلهــا، أو الحصــول علــى شــهادة الزمالة من إحــدى معاهد أو 

جمعيــات المحاســبين التــي ُتحددهــا اللجنــــة .

7(   أن يجتــاز االختبــار التأهيلــي لمزاولــة المهنــة ، وفقــً لمــا تحــدده اللجنــــة .
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D  وفيمــا يخص شــرط التفرغ فقد تم اســتثناءه للقطريين ال لغيرهم، حســب النص
. التالي 

8(    أن يكــون ُمتفرغــً لمزاولــة المهنــة، ويجــوز للجنــة الســماح لمدقــق الحســابات القطــري المقيــد 
بالســجل، بنــاًء علــى طلبــه، الجمــع بيــن مزاولــة المهنــة واألعمــال التي ال تخل بآدابهــا وأصولها، 

وذلــك لمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ القيــد، ويجــوز للجنــة مد هذه المــدة لمدة أو مدد أخرى 
مماثلــة ، وفقــً لمــا تقتضيــه مصلحــة المهنــــة . 

وهو ســماح للموظفين بالتســجيل لمدة خمس ســنوات ويجوز للجنة تمديدها ومما ســبق 
مــن اشــتراطات يتبيــن ورود بعض الزيــادات في القانون الجديد والتي هــي في ُمجملها 

تســهيل لإلشــتراطات المفروضة على مدقق الحســابات عند تســجيل قيد في ســجل 
المحاســبين القانونيين المشــتغلين. وتحســين مســتوى مهنة مدققي الحســابات واالرتقاء 

بالمســتوى المهني

س 3/ هــل يجــوز قيد غير القطريين ؟ وما هي شــروط القيد ؟ «  

D     /3 ج  
D  ولكن بشروط نعم   
D : حيــث تنص المــادة )6( منه على أنه  

مادة 6 
 اســتثناًء مــن حكــم المــادة )4 بنــد/1( مــن هــذا القانــون ، يجوز قيــد الشــخص الطبيعي غير 

القطــري فــي ســجل مدققــي الحســابات مــن األشــخاص الطبيعيين ، متى كان مســتوفيً الشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي البنــود )2( و )3( و )4( و )5( و )7( مــن المــادة المذكــورة ، باإلضافــة إلــى 

الشروط اآلتيــــة :

1(     أن تكــون لــه إقامــة مشــروعة وثابتــة فــي الدولــة طــوال مدة قيد اســمه .

2(    أن يكــون شــريكً ألحــد مدققــي الحســابات القطرييــن المقيديــن فــي ســجل مدققــي 
الحســابات من األشــخاص الطبيعيين أو ســجل مكاتب وشــركات المحاســبة ، أو يعمل لديـــه .

3(   أن يكــون حاصــاًل علــى الزمالــة مــن أحــد معاهــد أو جمعيــات المحاســبين التــي ُتحددهــا اللجنة، 
أو حاصــاًل علــى العضويــة بهــا لمــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات ، أو يكون قد أتم مــدة التدريب 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة )10( من هذا القانــــون .

4(   أن يـــكون متفرغـــً لمزاولة المهنــــة .
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س 4/ مــا هــي الوظائف التي يُعــد العمل في أي منها لعدد من الســنوات خبرة  «
محاســبية مقبولة للقيد؟

D  ج 4/  نصــت المــادة 5 مــن القانون علــى أن تُعتبر خبرة محاســبية مقبولة ، مزاولة
العمل بأي من المجاالت التاليـــة:

1(    مراجعــة الحســابات فــي أحــد مكاتــب أو شــركات المحاسبـــة .

2(    ممارســة أعمــال المحاســبة أو التدقيــق أو التفتيــش علــى الحســابات فــي إحــدى الــوزارات أو 
 األجهــزة الحكوميــة األخــرى أو الهيئــات والمؤسســات العامــة أو الجهــات الخاصـــة . 

3(    تدريــس مــواد المحاســبة أو المراجعــة أو التدريــب عليهــا فــي الكليــات أو المعاهــد أو أيــة جهــة 
تعليميــة أو تدريبيــة مقبولــة المســتوى ، وذلــك وفقــً للشــروط والضوابــط التــي تضعها 

اللجنــــة

س 5/ هــل يجــوز ألي من القطريين }القطريين من غير المحاســبين{ تأســيس  «
شــركات تضامن لمزاولة المهنة باإلشــتراك مع مدققي حســابات قطريين أو غير 

؟ قطريين 

D  ج 5/  ال يجـــوز للقطريين من غير المحاســبين تأســيس شــركات تضامن لمزاولة
المهنة باالشــتراك مع مدققي حســابات قطرييــن أو غير قطريين .

حيــث تنص المادة 7 من هــذا القانون على أنه 
يجــوز لمدققــي الحســابات القطرييــن تأســيس شــركات تضامــن لمزاولة المهنة باالشــتراك 	 

مــع مدققــي حســابات قطرييــن أو غيــر قطرييــن، وفقــً للنمــوذج المعد لهذا الغـــرض، 
وُتقيد الشــركة بســجل مكاتب وشــركات المحاسبــــة .

ويجــب أن يكــون المديــر المســؤول عــن توقيــع تقاريــر التدقيق ومراجعة الحســابات 	 
الصــادرة عــن الشــركة مــن المقيدين في ســجل مدققي الحســابات من األشــخاص 

الطبيعييــن .
وإذا كان أحـــد الشــركاء شــخصً معنويــً مؤسســً خــارج الدولــة، وجــب أن يكــون حاصاًل على 	 

ترخيــص بمزاولــة المهنــة فــي الدولــة التــي تم تســجيله فيها .
وال يجـــوز ألحـــد الشــركاء ممارســة المهنة إال كشــريك في الشــركة وبإســمها ولحســابها ، 	 

كما يشــترط أال يـــكون شريـــكً في أكثر من شــركة واحـــدة .
وهــذا النــص علــى خــالف مــا كان منصــوص عليــه بالقانون القديــم من إجازة ذلك 	 

للقطرييــن مــن غير المحاســبين 
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س 7/ هل يتوقف نقل مدقق الحســابات من ســجل المشــتغلين إلى ســجل غير  «
المشــتغلين أو العكــس على طلب منه أم ال ؟ 

D  ج 7/    نعــم

مــادة )12( على أن : 
ُينقــل إلــى ســجل مدققــي الحســابات غيــر المشــتغلين، بناًء علــى طلبه، مدقق الحســابات 	 

القطــري الــذي توقــف عــن مزاولــة المهنــة ألي ســبب من األســباب لمدة تزيد على سنـــة .
ويجــوز لمدقــق الحســابات المقيــد فــي ســجل مدققي الحســابات غيــر المشــتغلين طلب 	 

إعــادة اســمه إلــى ســجل مدققــي الحســابات الــذي كان مقيــدًا فيه ، إذا رغــب في العودة 
إلــى مزاولــة المهنــة أو زال المانـــع من ممارســته لهـــا .

س 8/ مــا هــي المدة المحــددة لقبول طلبات القيد أو رفضهــا ؟ وفي حال رُفضت  «
هــل يمكــن التظلــم من قرار الرفض ؟ وإلى أي الجهــات يمكن التظلم ؟ 

D  /8 ج
 45 يــوم بحد أقصــى مالم تطلب اللجنة اســتيفاء بيانات .

حيــث تنص المـــادة )15( من هذا القانــون حيث تنص على أن : 

ُتعــرض طلبــات القيــد فــي ســجالت مدققــي الحســابات علــى اللجنة ، بحســب ترتيب 	 
ورودهــا ، وذلــك خــالل أســبوعين مــن تاريــخ اســتالم اإلدارة المختصة لها .

وتتولــى اللجنــة البــت فــي طلــب القيــد ، وإخطــار طالــب القيــد بقرارها فيه بأي وســيلة 	 
ُتفيــد العلــم بــه، وذلــك خــالل ثالثيــن يومــً من تاريخ عــرض الطلب عليها، فــإذا طلبت 

اللجنــة مــن طالــب القيــد اســتيفاء بيانــات أو تقديــم مســتندات أخرى، فإن المدة المشــار 
إليهــا تبــدأ مــن تاريــخ اســتيفاء البيانــات أو تقديــم المســتندات المطلوبــة كاملة، وفي 

حالــة رفــض الطلــب يتعيــن أن يكون الرفض ُمسببـــً 
ويجــوز لمــن ُرفــض طلبــه التظلــم مــن قــرار اللجنــة إلى الوزيـــر خالل ثالثين يومــً من تاريخ 	 

إخطاره بقرار الرفـــض 
ويبــت الوزيــر فــي التظلــم خــالل ثالثيــن يومــً من تاريــخ تقديمه ، وُيعتبــر انقضاء هذه 	 

المــدة دون رد علــى التظلــم رفضــً ضمنيــً لــه ، ويكــون قــرار الوزيـــر بالبت فــي التظلم 
نهائيـــً .
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س 9/ ما هي حـقـــوق مـدقـــقي الحســابـات ؟  «

D  9 ج
تنــص المــواد  ) 20 & 21 & 22 & 23 ( من هــذا القانون على أن :

مادة )20( 
 جـــواز الترخيــص لمــن قيــد في ســجالت مدققــي الحســابات المشــتغلين المنصوص 	 

عليهــا فــي هــذا القانــون ، بفتــح مكتــب لــه لمزاولــة المهنة، ويصــدر الترخيص بعد 
اســتيفاء موافقــة الجهات المعنيــــة 

وتتولــى اإلدارة المختصــة ، بنــاًء علــى طلــب صاحــب الشــأن ، قيــد المكتــب المرخــص له في 	 
ســجل مكاتب وشــركات المحاسبـــة 

مـادة )21(
يـــكون لمدقق الحســابات الحـــق في مزاولة المهـــام التاليـــة :	 
مراجعــة وتدقيــق الحســابات الماليــة ، وإبــداء الـــرأي فيهــا ، وفقــً لمعايير المحاســبة 	 

والمراجعــة المعتمــدة بالدولــة .
إعــداد التقاريــر عــن القوائــم الماليــة والميزانيــات والحســابات الدوريــة والســنوية لعمالئه .	 
تقديــم الخبــرة والمشــورة والدراســات فــي المجــاالت الماليــة واالقتصادية والضريبيـــة .	 
أعمـــال التصفيـــة .	 
أيــة مهــام أخـــرى تنــص القوانيــن المعمــول بهــا في الدولة علــى اختصاصه 	 

مـادة )22(
لمدقــق الحســابات فــي ســبيل مزاولــة مهنتــه ، ما يلــــي :	 
االطـــالع علــى الدفاتــر والســجالت والمســتندات وغيرهــا مــن الوثائق ، وطلــب البيانات 	 

واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول عليهــا أو يرى أنهــا ضرورية والزمة لتأديــة مهامه 
بصــورة كاملة وصحيحـــة 

الحصــول علــى كافــة األدلــة التــي تؤيــد رأيــه الذي توصل إليــه طبقــً للمعايير واألصول 	 
المهنيــة ، وال يجــوز ألي شــخص أن يمنــع أو يحجــب أيــة وثائــق أو بيانــات أو معلومــات يراهــا 

الزمــة لتنفيذ مهامـــه .
إجــراء الجــرد فــي الوقــت الــذي يــراه مناســبً لخزائن ومخازن الجهــة الخاضعــة للتدقيق ، 	 

ولــه الحـــق فــي التأكـــد مــن موجــودات الجهــة والتزاماتهــا ، وفي زيارة مصانعها وورشــها 
ومخازنهــا ومكاتبهــا ومواقــع عملهــا ومشــاريعها واالســتيضاح مــن المختصيــن عن 

النواحــي التــي يحتاجهــا لتأديــة مهمتــه على الوجـــه األمثل .
 	

مـادة )23(
ال يجــوز ألي شــركة أو مؤسســة عــزل مدقــق الحســابات خــالل الســنة الماليــة التي يقوم 	 

بتأديــة مهامــه فيهــا ، إال إذا ثبتــت مخالفتــه ألحــكام هــذا القانــون والقوانيــن واللوائح ذات 
الصلــة ، وبعــد موافقــة اإلدارة المختصـــة .
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س 10/ مــا هي واجبات مدقق الحســابات ؟ «

D  /10 ج
واجبــات مدقق الحســابات كثيرة وقد تــم حصرها بالمواد

)24& 25 & 28 & 29 & 30 & 31 & 32( علــى أن

مــادة )24(  يجــب علــى مدقــق الحســابات التقيــد بســلوك وآداب وتقاليد المهنــة ومعايير 
المحاســبة والمراجعــة المعتمــدة بالدولـــة 

كمــا يجــب عليــه التقيــد بضوابــط الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط المؤسســي وغيرها من 	 
الواجبــات المحـــددة بموجــب القوانيــن واللوائــح المعمــول بها .

مـــادة )25(   مــع عــدم اإلخــالل بأيــة شــروط أخرى مقررة فــي القوانين واللوائــح النافذة في 
الدولة 

ال يجــوز لمدقــق الحســابات اعتمــاد ميزانيــات الهيئــات أو المؤسســات العامة أو شــركات 	 
المســاهمة أو صناديــق االســتثمار أو البنــوك أو شــركات التأميــن وغيرهــا من المؤسســات 

الماليــة ، إال إذا كان قــد زاول المهنــة فــي مكتــب أو شــركة محاســبة مــدة ال تقــل عــن خمس 
ســنوات متصلة .

 	
مـــادة )28(       يجب على مدقق الحســابات أن يقرن اســمه برقم قيده في الســجل في 

جميــع المكاتبــات والشــهادات والميزانيــات والتقاريــر التــي ُيوقعهــا ، كمــا يجــب عليه وضع 
شهادة القيد في مـــكان بـــارز من مكتبـــه .

مـــادة )29(       يجب على مدقق الحســابات أن يســتخدم اســمه الشــخصي كعنصر أساســي 
فــي عنــوان مكتبـــه ، وإذا كانــت شــركة فيجــب أن يتضمــن عنوانهــا اســم واحــد أو أكثر من 

الشــركاء مــع إضافــة مــا يدل على وجود شركـــة .

مـــادة )30(        يلتزم مدقق الحســابات بإخطـــار اإلدارة المختصة سنويـــً ، بما يلــــي :
أســماء ومؤهــالت مــن يســتعين بهــم فــي أداء مهــام تدقيق ومراجعة الحسابـــات .	 
قائمــة بأســماء العمــالء الذيــن يتولــى تدقيــق ومراجعة حساباتهـــم .	 
كمــا يلتــزم بإخطــار اإلدارة المختصــة بــأي تغييــر أو تعديــل يطــرأ علــى عنوانه خــالل ثالثين 	 

يومــً مــن تاريــخ حــدوث هــذا التغييــر أو التعديــل ، ويترتــب علــى عدم اإلخطار فــي المواعيد 
المحــددة اعتبــار إبالغــه علــى عنوانــه الموجود بــاإلدارة المختصة صحيحـــً 

مـــادة )31(       يجــب علــى مدقــق الحســابات التوقيــع علــى تقاريــر التدقيــق والمراجعــة 
الصــادرة مــن مكتبــه بنفســه إذا كان شــخصً طبيعيــً ، أمــا إذا كان شــخصً معنويــً فيجــب أن 
يقــوم بالتوقيــع علــى تلــك التقاريــر أحــد الشــركاء أو المديريــن المقيديــن في ســجل مدققي 

الحســابات مــن األشــخاص الطبيعييــن ، وفــي جميــع األحوال ، 
ال يجـــوز إنابة شخص آخــــر في التوقيـــع .	 

مـــادة )32(         يجــب علــى مدقــق الحســابات إذا توقــف عــن مزاولــة المهنــة ألي ســبب مــن 
األســباب ، بصــورة مؤقتــة أو دائمــة ، أن ُيخطــر اإلدارة المختصــة بذلــك خــالل ثالثيــن يومً من 

تاريــخ توقفه .
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س 11/ مــا هــي األفعال التــي يحظر على مراقب الحســابات مقارفتها ؟ «

D /11 ج
 تجيــب علــى ذلك المواد )26 & 27 ( حيث تنــص على التالي :

مادة )26(                  
 ُيحظـــر على مدقق الحســابات ما يلــــي :

االشتغـــال بالتجــــارة .	 
ممارســة المهنــة أو اإلعــالن عنهــا بــأي طريقــة تتعــارض مع القوانيــن واللوائــح المعمول بها 	 

، أو مــع قواعــد ســلوك وآداب المهنـــة المتعــارف عليهــا .
القيــام بأيــة أعمــال تتعــارض مــع أعمــال التدقيــق ومراجعة الحســابات التي ُيباشرهـــا .	 
أن تكــون لــه أيــة مصلحــة ، ســواًء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة ، لدى العميــل الذي يقوم 	 

بتدقيــق ومراجعــة حســاباته أو أي مــن األطــراف ذات العالقـــة .
التعامــل بالبيــع أو الشــراء علــى األوراق الماليــة الخاصــة بالعميــل الــذي يدقق حســاباته 	 

، ســواًء كان ذلك بشــكل مباشــر أو غير مباشــر ، أو تقديم أية استشــارات ألي شــخص 
بشــأنها .

أن يكــون دائنــً أو مدينــً للعميــل الــذي يتولــى تدقيــق حســاباته ، وذلــك فيمــا عدا أتعاب 	 
الخدمــات التــي يؤديها لـــه .

أن يكون شريـــكً أو محاســبً في أي شــركة أو مكتب محاســبة آخــــر . 	 

مـادة )27(
ال يجــوز لمدقــق الحســابات القيــام بتدقيــق حســابات الجهــة محــل التدقيــق في الحاالت 	 

اآلتيــــة : 
االشــتراك فــي تأسيســها أو المشــاركة فيهــا أو فــي إدارتهــا ، أو ســبق العمــل فيها بأية 	 

صفــة مــا لــم يمـــض علــى تركه العمل مدة ســنتين على األقـــل .
أن يكــون شريـــكً أو وكيــاًل ألحــد مؤسســيها أو شــركائها أو موظفــً لــدى أي منهــم أو 	 

قريبــً لــه مــن الدرجة األولى .
تقديــم أيــة أعمــال استشــارية للجهــة التي ُيدقق حساباتهـــا .	 
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س 12/ مــا هــي الحاالت التي يمكن لإلدارة المختصة فيها شــطب مدقق الحســابات  «
الســجل المقيد به ؟ وما هي الخطوات المســموح للمشــطوب باتخاذها ؟

D /12 ج
 تجيــب عن ذلك المادة 33 والتــي تنص على أنه 

للجنــة، بنــاًء علــى عــرض اإلدارة المختصــة ، شــطب مدقق الحســابات من الســجل المقيـــد بـــه ، 
فــي أي من الحاالت اآلتيــــة:

فقـــد أي شـــرط من شـــروط القيــــد .	 
انقضــاء المــدة المقــررة لتقديــم طلــب تجديــد القيــد بالســجل ، دون تقديمــه ، وذلك مع 	 

عـــدم اإلخــالل بحـــكم المــادة )18/ فقــرة ثانيــة( من هذا القانـــون .
عــدم اجتيـــاز البرامــج والــدورات التدريبيــة الالزمة لتجديد القيـــد .	 
عــدم إخطــار اإلدارة المختصــة عــن التوقــف عــن مزاولــة المهنة خالل المــدة المنصوص 	 

عليهــا فــي المادة السابقـــة .
وفي جميع األحوال ، ُيخطــَـر من ُشــِطب قيده بقرار الشــطب وأســبابه بأي وســيلة تفيد 	 

العلــم ، ويكــون لــه التظلــم مــن قــرار الشــطب إلى الوزيــر خالل ثالثين يومــً من تاريخ 
تســلمه اإلخطـــار ، ويبــت الوزيـــر فــي التظلــم خــالل ثالثيــن يومً مــن تاريخ تقديمــه ، وُيعتبر 

انقضــاء هــذه المــدة دون البــت فــي التظلــم رفضــً لــه ، ويكون قرار الوزيـــر بالبت في 
التظلــم نهائيـــً .

س 13/ كــم هــي المدة التي يجــب على المدقق فيها االحتفاظ بالســجالت ؟  «

D     /13 ج
 خمس سنوات 

مـادة )37(
علــى مدقــق الحســابات االحتفــاظ بالســجالت والملفــات والبيانــات المتعلقــة بعمالئه، 	 

وذلــك لمــدة ال تقـــل عــن خمــس ســنوات ، أو أي مــدة أخرى أطــول مقررة بموجــب القوانين 
واللوائــح النافــذة ، اعتبــارًا مــن نهايــة آخـــر ســنة ماليــة كان ُيباشــر فيها تدقيق ومراجـــعة 

حساباتهـــم .
وال يحــول اعتــزال مدقــق الحســابات للمهنــة دون التزامــه باالحتفــاظ بتلك الســجالت 	 

والملفــات والبيانــات للمــدة المشــار إليهــا في الفقـــرة السابقـــة .
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س 14/ مــن له ســلطة التحقيق مع مدقق الحســابات ؟ ومتى يمكــن التحقيق  «
معــه ؟ ومــا هــي العقوبات التي يمكــن توقيعها عليه ؟ وآليــة التظلم منها ؟ 

D  / 14 ج
تجيــب عــن ذلك المواد )39 & 40 & 41 & 42 & 43( 

مادة )39(
لــإدارة المختصــة، مــن تلقــاء نفســها أو بنــاًء علــى شــكوى ُتقــدم إليهــا، أن ُتجري تحقيقــً مع مدقق 	 

الحســابات فيمــا ُينســُب إليــه مــن أمــور تخــل بالشــرف ، أو تمس بســلوك وآداب وكرامــة المهنة 
المتعــارف عليهــا ، أو تتضمــن إهمــاالً فــي تأديــة الواجبــات ، أو ُتخالــف أحـــكام هــذا القانــون والئحته 

التنفيذيــة والقــرارات المنفــذة لـــه أو أحــكام أي قوانيــن أو لوائــح نافــذة أخــرى ذات صلة  . 
فــإذا تبيــن لــإدارة المختصــة أن الواقعــة المنســوبة لمدقــق الحســابات ُتشــكل جريمــة جنائية ، 	 

أحالــت الموضــوع إلــى النيابــة العامــة ، وإذا تبيــن لهــا أنهــا ُتشــكل مخالفة تأديبيـــة ، قامــت بإحالة 
الموضــوع إلــى مجلــس التأديــب ، ويتولــى التحقيــق ومباشــرة الدعــوى التأديبيــة مدير اإلدارة 

المختصــة أو مــن يندبــه الوزيـــر لهذا الغـــرض .

مادة )40(
يكــون تأديــب مدققــي الحســابات أمــام مجلــس تأديــب ُيشــكل بقرار من الوزيـــر برئاســة أحد قضاة 	 

المحكمــة االبتدائيــة يختــاره المجلــس األعلــى للقضــاء ، وعضويــة أحـــد موظفي الوزارة وأحـــد 
موظفــي ديــوان المحاســبة يختاره رئيســـه 

مـادة )41(
ُيعاقــب مدقــق الحســابات الــذي أخــل بواجباتــه المهنيــة أو خــرج علــى مقتضياتها أو ارتكــب مخالفة 

ألصــول المهنــة أو معاييــر المحاســبة والتدقيــق المتعــارف عليهــا أو آدابهــا أو خالــف حكمــً من أحـــكام 
هذا القانــون واللوائح 

أو القــرارات المنفـــذة لــه أو أحــكام أي قوانيــن أو لوائــح نافــذة أخــرى ذات صلــة ،  بالجـــزاءات التأديبيــة 	 
اآلتيــــة : 

التنبيـــه ،	 
 اإلنـــذار ، 	 
الوقــف عــن ممارســة المهنــة مــدة ال تزيد على ثالث سنـــوات .	 
شطب القيـــد من السجـــل .	 

مـادة )42(
يفصــل مجلــس التأديــب فــي المخالفــات بعــد إعــالن مدقــق الحســابات المحال بالحضــور أمامه قبل 	 

موعـــد الجلســة بســبعة أيــام علــى األقــل ، وذلــك بــأي وسيلـــة ُتفيــد العلم ، علــى أن يتضمن اإلعالن 
ملخصــً بالمخالفــات المنســوبة إلــى المدقــق وتاريــخ انعقــاد الجلســة ومكانها ، وتـــكون جلســاته 

سريـة .
ويجــوز للُمحــال أن ُيبــدي دفاعــه شــفاهًة أو كتابــًة بنفســه أو عــن طريــق من يوكلــه من زمالئه 	 

المشــتغلين بالمهنــة أو مــن المحامـــين .
وللمجلــس أن ُيقــرر حضـــور المحــال بنفســه ، فــإذا لــم يحضــر رغــم إعالنه جــاز اتخاذ القرار فــي غيبته 	 

، ويجــب أن يـــكون القــرار الصــادر فــي الدعــوى التأديبيــة علنيً وُمسببـــً .
وُيخطـــر مدقــق الحســابات بقــرار مجلــس التأديــب بأي وســيلة ُتفيد العلـــم .	 

مـادة )43(
لمدقــق الحســابات الــذي صــدر ضــده قــرار تأديبــي، الطعن فــي القرار أمام الدائــرة المختصة 	 

بمحكمــة االســتئناف خــالل ثالثيــن يومــً مــن تاريخ إخطــاره بالقرار .
تكــون الطعــون أمــام الدائــرة المختصــة بمحكمــة االســتئناف علــى خــالف القانون القديــم حيث كان 	 

التظلــم أمــام مجلــس التأديب االســتئنافي



Page 10  •  QCPA

س 15/ هــل يحول اعتزال مدقق الحســابات دون مســاءلته عن ما اقترف من  «
مخالفــات ؟ ومــا هي مدة التقادم التي تســقط الدعوى التأديبيــة بمُضيها ؟ 

D  /15 ج
ال يمنــع إعتــزال المدقق من محاســبته عن ما اقترف، ما لم يســري التقادم .

حيث تنص المـــادة )44( على أنه 

ال يحــول اعتــزال مدقــق الحســابات أو توقفــه عــن مزاولــة المهنــة دون محاكمتــه تأديبيـــً عن 	 
المخالفــات التــي ارتكبهــا خـــالل مزاولته للمهنـــة 

وتســقط الدعــوى التأديبيــة بمضــي ثــالث ســنوات مــن تاريــخ اعتزال المهنــة أو التوقف عن 	 
العمـــل . 

س 16/ متــى يمكــن للمدقق الذي صدر ضده قرار تأديبي نهائي بشــطب اســمه من  «
الســجل المقيــد فيــه أن يطلب مــن اللجنة إعادة القيد مــن جديد ؟ وماذا لو رُفض 

؟ الطلب 

D  /16 ج
بعــد 3 ســنوات وفــي حالة تم الرفض فــال يجوز لمدقق الحســابات تقديم طلب جديد إال 

بعــد مُضي ســنة على األقل مــن تاريخ صدور قرار الرفض .

حيث تنص المـــادة )46( مــن هذا القانون على أن 
لمدقــق الحســابات الــذي صــدر قــرار تأديبي نهائي بشــطب اســمه مــن الســجل المقيد فيه، 	 

أن يطلــب مــن اللجنــة إعــادة قيــد اســمه فــي ذلك الســجل بعد ُمضي ثالث ســنوات على 
األقــل مــن تاريخ صدور هذا القـــرار .

ويجــب علــى اللجنــة خــالل ثالثيــن يومــً مــن تاريــخ تقديــم الطلب أن ُتصــدر قرارها بإعادة أو 	 
رفــض القيد .

وفــي حالــة رفــض الطلــب ، ال يجــوز لمدقــق الحســابات تقديــم طلب جديــد إال بعد ُمضي 	 
ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ صــدور قــرار الرفض ، وتكون قــرارات اللجنة التــي تصدر في هذا 

الشأن نهائيـــة .
وُتتبــع فــي تقديــم طلبــات إعــادة القيــد األوضاع المنصــوص عليها في هذا القانـــون 	 


