اﻟﺘﺎرﯾﺦ 3 :أﺑﺮﯾﻞ 2022

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻌـﺎﱄ ﺍﻟﺴﻴﺪ  /ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﺻﺎﻟــﺢ ﺍﻟﺼﺎﻟــﺢ

ﺍﳌﻮﻗــــﺮ

ﺭﺋﻴـــﺲ ﳎﻠـــﺲ ﺍﻟﺸـــﻮﺭﻯ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ،،،
ﯾﺴﺮﻧﻲ أن أرﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﯿﻜﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺮﺳﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ،ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺘﻜﺮم ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
واﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم ﻟﻌﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮﻗﺮ.

وﺗﻔﻀﻠﻮا ﻣﻌﺎﻟﯿﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام،،،

ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻴـﻦ ﺍﳌﺴـﻘﻄﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
اﻟﻣرﻓﻘﺎت:

 ﺧﻄﺎب اﻹﺣﺎﻟﺔ. ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ. .1ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
 .2رأي ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
 .3ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
 .4ﺟﺪول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
 .5ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺮأي اﻟﻤﺎﻟﻲ.
 .6اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ور ّد وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ.
 .7ﻣﺮﺋﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن.
 .8ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ.
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سعادة السيد  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
يطيــــ ـ لنــــــا أن نرفــــ ـ إلــــ ـ كم املرســــــنم رــــــاننن رقــــــم  )15لســــــن 2021م
شأن مدقري الحسا ات الخارج ني.
رجـــــــــا مناقشـــــــــتق يدراســـــــــتق يإ ـــــــــداد رريـــــــــر شـــــــــأنق مت ـــــــــ نا
رأيكــــــم للر ــــــق

ــــــق امل

ــــــا يـــــ ل من ــــــد أق ــــــا

ـــــ أســــــا

مــــ ـ

اريخق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

علي بن صاحل الصاحل

رئيس جملس الشورى
/ف/

ﻣﻠﺨﺺ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ

اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ

ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

 16ﻣﺎرس  – 2022دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺮاﺑﻊ – اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

 3أﺑﺮﯾﻞ  – 2022دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺮاﺑﻊ – اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ

) (7

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺴﺔ

___

ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺒﺮرات إﺻﺪار اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن – ﻛﻤﺎ ھﻮ وارد ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ
واﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ – ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﮭﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﻔﺎف ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ

ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن  -ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ  -ﻣﻦ ) (61ﻣﺎدة ،ﺟﺎءت ﺿﻤﻦ )(8
ﻓﺼﻮل ،ﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول )اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ( وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) ،(2 ،1وﺟﺎء
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان )ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺷﺮوط اﻟﻘﯿﺪ( وﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
) 3إﻟﻰ  ،(12أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻨﻈﻢ )إﺟﺮاءات اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ( وﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮاد
ﻣﻦ ) 13إﻟﻰ  ،(15وﺣﻤﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻨﻮان )ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ(
وﺷﻤﻞ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) ،(17 ،16ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺣﻘﻮق
واﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﮭﺎم ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( وﻧﻈﻤﺘﮫ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) 18إﻟﻰ  ،(37وﺗﻨﺎول
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس )اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد )38
إﻟﻰ  ،(46وﻧﻈﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ )اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت( وﺷﻤﻞ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) 47إﻟﻰ ،(51
وﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻷﺧﯿﺮ )اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ( وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) 52إﻟﻰ
.(61

1

ﺭﺃﻱ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

• وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ:
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﯿﱠﻦ ﺳـــﻌﺎدة وزﯾﺮ اﻟﺼـــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴـــﯿﺎﺣﺔ أن
اﻟﮭـﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ھﻮ زﯾـﺎدة أﻋـﺪاد ﻣﻜـﺎﺗـﺐ اﻟﺘـﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨـﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ظـﻞ
ﺗﺰاﯾـﺪ اﻟﺸــــﺮﻛـﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓـﺎء ﺑـﺎﻟﺘﺰاﻣـﺎﺗﮭـﺎ ﻓﻲ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺑﯿـﺎﻧـﺎﺗﮭـﺎ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺼـــﺪاﻗﯿﺔ ،ووﺿـــﻊ ﺿـــﻮاﺑﻂ
ﻣﺸــﯿﺮا إﻟﻰ أن ﻋﺪد
ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺪﻗﻘﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻟﻠﺴــﻮق ﺑﺄﺳــﺲ ﺻــﺤﯿﺤﺔ،
ً
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﯾﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴـﺠﻠﺔ .ﻛﻤﺎ
أﻣﺮا
أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﺸـﺮﯾﻚ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ھﻲ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻤﻲ ،وﻟﯿﺲ ً
ﻣﺴـﺘﺠﺪًا ،ﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ھﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸـﺮﯾﻚ ﻛﻞ  3ﺳـﻨﻮات ،وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻛﻞ  5ﺳــﻨﻮات ،وھﻮ أﻣﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﺳــﯿﻌﺰز اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ .ﻛﻤـﺎ أن طﺒﯿﻌـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻲ اﻟﺘـﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨـﺎرﺟﻲ واﺣـﺪة ،وﯾﺘﻢ اﺗﺒـﺎع ﻧﻔﺲ
ﺧﻼﺻﺔ ﺁﺭﺍء ﺍﳉﻬﺎﺕ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ

ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﻤـﻞ ،ﻣﻨﻮھـًﺎ ﺑـﺄن ﻣﻦ أھﻢ ﺷــــﺮوط اﻟﻤـﺪﻗﻘﯿﻦ واﻟﻤﺤـﺎﺳــــﺒﯿﻦ اﻟﺤﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﮭﺎ ﻛﺘﺎﺑﯿًﺎ) .ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ (6

• ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ:
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ،أﻛﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﮭﻨﺔ
ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أھﻢ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻀﻤﺎن أن ﯾﻜﻮن اﻗﺘﺼﺎدًا ﻣﻮﺛﻮﻗًﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻠﯿًﺎ وإﻗﻠﯿﻤﯿًﺎ وﻋﺎﻟﻤﯿًﺎ،
ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ وﺟﻮب أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﻗﻖ ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺘﺼﻔًﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،وأن
ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ
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اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﯿﻦ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﯾﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﮭﺎ ،وھﻲ
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
)اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ( واﻟﻤﻮﺟﺰة أدﻧﺎه ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
أ .اﻟﻤﺎدة ) :(4ﺷﺮوط اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
ب.اﻟﻤﺎدة ) :(6اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.
ج .اﻟﻤﺎدة ) (12ﺷﺮوط اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
د .اﻟﻤﺎدة ) :(23ﺗﺪوﯾﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ اﻟﻤﮭﻨﺔ.
ھـ .اﻟﻤﺎدة ) :(24اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
وأوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم.
و .اﻟﻤﺎدة ) :(25ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرھﺎب.
ز .اﻟﻤﺎدة ) :(26اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
 .2ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻤﮭﻨﻲ وإﻧﺠﺎزھﺎ ﺑﺼﻮرة
دورﯾﺔ.
 .3ﺿﺮورة اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،وﺿﺮورة اﺳﺘﯿﻔﺎء ذﻟﻚ
ﻛﺸﺮط ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
 .4ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر إﻧﮭﺎء ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻧﺺ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﺪور.
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ً
 .5ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ أو ﺟﮭﺎز ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺆون
اﻟﻤﮭﻨﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ (7
ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
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ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
إدارة ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺍﳌﺮﻓﻖ )(1
ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ

ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳋﺎﻣﺲ

5

اﻟﺘﺎرﯾﺦ 3 :أﺑﺮﯾﻞ 2022
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ(22) :

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
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ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺮاﺑﻊ – اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻣﻘﺪﻣﺔ:

15

ﺑﺘﺎرﯾﺦ  16ﻣﺎرس  2022وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﺎب رﻗﻢ ) 780ص ل م ق  /ف  5د  ،(4أﺣﺎل
ﻣﻌـﺎﻟﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺎﻟﺢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﺸـﻮرى إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ،
ﻟﺪراﺳﺘﮫ وإﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﺘﻀﻤﻦ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻟﯿﺘﻢ ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
20

ً
ﺃﻭﻻ :ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﯿﺔ:
) (1ﺗﺪارﺳﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻵﺗﯿﺔ:
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

رﻗﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻗﺒﻞ ورود ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
 31أﻛﺘﻮﺑﺮ 2021
اﻟﺜﺎﻟﺚ
1

 7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021
اﻟﺮاﺑﻊ
 14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021
اﻟﺨﺎﻣﺲ
 13ﻣﺎرس 2022
اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
ﺑﻌﺪ ورود ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
 20ﻣﺎرس 2022
اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
 27ﻣﺎرس 2022
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
 3أﺑﺮﯾﻞ 2022
اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ

5

) (2اطﻠﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ واﻟﺘﻲ
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ.

10

 اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (26ﻟﺴﻨﺔ  1996ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
 ﺟﺪول ﻣﻘﺎرن ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.
 رأي ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
 ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
 ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺮأي اﻟﻤﺎﻟﻲ.
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 رد وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻠﺠﻨﺔ.
 ﻣﺮﺋﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ.
 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ.
• ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع رﻗﻢ ) (22اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  20ﻣﺎرس  2022ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ:
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺪ زاﯾﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺰﯾﺎﻧﻲ
وﻛﯿﻞ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
اﻟﺴﯿﺪة إﯾﻤﺎن أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺪوﺳﺮي
2

20

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺒﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﻌﯿﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ رﺿﻲ
وزارة ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب
أﺧﺼﺎﺋﻲ ﺷﺆون ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺪة ﺳﻮﺳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻨﺎص
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• ﺣﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ:
ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺳﻼم أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺴﯿﺪة زھﺮة ﯾﻮﺳﻒ رﺣﻤﺔ
ﺑﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أول
اﻟﺴﯿﺪة أﻣﯿﻨﺔ ﻋﻠﻲ رﺑﯿﻊ
ﺑﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺸﻌﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
إدارة ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن
ﻣﺸﺮف ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺴﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻔﻮظ
أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟﺴﯿﺪة ﻣﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﯾّﺲ
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم
ﻣﺸﺮف إﻋﻼم وﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﺮادي

ً

ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺭﺃﻱ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:

رأت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸـﺆون اﻟﺘﺸـﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸـﻮرى ﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

) (15ﻟﺴﻨﺔ  2021ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ؛ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

3
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ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﺭﺃﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ:

5

ﺑﯿﱠﻦ ﺳﻌﺎدة وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ أن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﺛﻞ ھﻮ
زﯾﺎدة أﻋﺪاد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ،وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ،ووﺿﻊ
ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺪﻗﻘﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻟﻠﺴﻮق ﺑﺄﺳﺲ ﺻﺤﯿﺤﺔ،
ً
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﯾﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﺸﺮﯾﻚ
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أﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺪًا ،ﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ھﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ھﻲ ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻟﻤﻲ ،وﻟﯿﺲ ً
اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻛﻞ  3ﺳﻨﻮات ،وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻛﻞ  5ﺳﻨﻮات ،وھﻮ أﻣﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﺳﯿﻌﺰز اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ .ﻛﻤﺎ أن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﺣﺪة ،وﯾﺘﻢ اﺗﺒﺎع
ﻧﻔﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻨﻮ ًھﺎ ﺑﺄن ﻣﻦ أھﻢ ﺷﺮوط اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
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ﻛﻤﺎ طﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺣﻮل ﻣﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻗﺪ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ) .ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ (6
ً

ﺭﺍﺑﻌﺎ -ﺭﺃﻱ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ:

ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ،أﻛﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ
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اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أھﻢ اﻷدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻟﻀﻤﺎن أن ﯾﻜﻮن اﻗﺘﺼﺎدًا ﻣﻮﺛﻮﻗًﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻠﯿًﺎ وإﻗﻠﯿﻤﯿًﺎ وﻋﺎﻟﻤﯿًﺎ ،ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ وﺟﻮب أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﻗﻖ
ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺘﺼﻔًﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة
واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،وأن ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮة

4
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اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﯿﻦ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ

5

اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﯾﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﮭﺎ ،وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻼت )اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ(
واﻟﻤﻮﺟﺰة أدﻧﺎه ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
أ .اﻟﻤﺎدة ) :(4ﺷﺮوط اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
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ب .اﻟﻤﺎدة ) :(6اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.
ج .اﻟﻤﺎدة ) (12ﺷﺮوط اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
د .اﻟﻤﺎدة ) :(23ﺗﺪوﯾﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
اﻟﻤﮭﻨﺔ.
ھـ .اﻟﻤﺎدة ) :(24اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وأوﺟﮫ
اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم.
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و .اﻟﻤﺎدة ) :(25ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرھﺎب.
ز .اﻟﻤﺎدة ) :(26اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
 .2ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻤﮭﻨﻲ وإﻧﺠﺎزھﺎ ﺑﺼﻮرة دورﯾﺔ.
 .3ﺿﺮورة اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،وﺿﺮورة اﺳﺘﯿﻔﺎء ذﻟﻚ ﻛﺸﺮط
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ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
 .4ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر إﻧﮭﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ً
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﺪور.
 .5ﺗﻘﺘﺮح اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ أو ﺟﮭﺎز ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺆون اﻟﻤﮭﻨﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ
رﻗﻢ (7

5
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ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ -ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:

5

ﺗﺪارﺳــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (15ﻟﺴــﻨﺔ  2021ﺑﺸــﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ،واطﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ ،وﻋﻠﻰ رأي ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
واﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﯿـﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸــــﻮرى واﻟـﺬي ﺟـﺎء ﻣﺆﻛـﺪًا ﻟﺴــــﻼﻣـﺔ اﻟﻤﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻨـﺎﺣﯿﺘﯿﻦ
اﻟﺪﺳــﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﺬﻛﺮة اﻟﺮأي اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪﱠﺗﯿﻦ
ﺑﺸــﺄﻧﮫ ،وﺗﻢ ﺗﺒﺎدل وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻟﮫ ﺑﯿﻦ أﺻــﺤﺎب اﻟﺴــﻌﺎدة أﻋﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،واﻟﻤﺴــﺘﺸــﺎرﯾﻦ
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اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴـــﺘﺸـــﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ،واﺳـــﺘﻤﻌﺖ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼـــﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ.
وﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ،أﻛﺪ ﺳﻌﺎدة وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ أﻧﮫ ﺳﺘﺼﺪر اﻟﻘﺮارات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﺿــﯿﺢ وﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاد ﻣﺮﺳــﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﻔﺼــﯿﻠﻲ ،وأن اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاد ﺳﯿﻈﮭﺮ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إدﺧﺎل أﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮭﺎ.
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ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺮﺳـــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن  -ﻓﻀـــﻼً ﻋﻦ اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ  -ﻣﻦ ) (61ﻣﺎدة ،ﺟﺎءت ﺿـــﻤﻦ )(8
ﻓﺼـﻮل ،ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول )اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ( وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) ،(2 ،1وﺟﺎء اﻟﻔﺼـﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان )ﺳــﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت وﺷــﺮوط اﻟﻘﯿﺪ( وﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) 3إﻟﻰ  ،(12أﻣﺎ
اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻨﻈﻢ )إﺟﺮاءات اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴــــﺠﻞ( وﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) 13إﻟﻰ  ،(15وﺣﻤﻞ
اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻨﻮان )ﺻــﻼﺣﯿﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ( وﺷــﻤﻞ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) ،(17 ،16ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎء
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﮭﺎم ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( وﻧﻈﻤﺘﮫ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
) 18إﻟﻰ  ،(37وﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴـﺎدس )اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت( وذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد ) 38إﻟﻰ  ،(46وﻧﻈﻢ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺴـــﺎﺑﻊ )اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت( وﺷـــﻤﻞ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) 47إﻟﻰ ،(51
وﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻷﺧﯿﺮ )اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ( وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) 52إﻟﻰ .(61
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺒﺮرات إﺻــــﺪار اﻟﻤﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن – ﻛﻤﺎ ھﻮ وارد ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺸــــﺮﯾﻊ
واﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ – ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﮭﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳــــﺒﯿﺔ وﺗﺸــــﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﻔﺎف ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
6
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ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎدل وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ،اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

5

ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻮاﻓﻘًﺎ ﻣﻊ اﻷھﺪاف واﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 .1ﺟﺎء اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﮭﺪف ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (26ﻟﺴﻨﺔ  1996ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
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اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﻘﯿﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ وﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ،واﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺣﺪ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺷﻔﺎف ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺑﺈﻧﺼﺎف ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات
اﻟﺒﺖ ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻔﺮوع ﺷﺮﻛﺎت
وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ذات اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط ﻗﯿﺪ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ واﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ ،وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع
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اﻷﻋﻤﺎل.
 .2ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﮭﺎ ﻣﻊ ﺳﻌﺎدة وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ أن اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﺳﯿﻌﺎﻟﺞ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﯿﺚ
ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ) (24ﻣﻜﺘﺒًﺎ ﻓﻘﻂ ،وھﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﯾﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪدھﺎ ،وﺗﻈﮭﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط وزارة
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اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ
أوﻗﺎت ﻣﺤﺪدة ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺮى أن اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺪد
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﻷطﺮ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
 .3ﺗﺮى اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮف ﯾﻌﺰز ﻣﻦ دور ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﺧﻠﻖ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ،
وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﻄﻂ
7
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واﻟﺒﺮاﻣﺞ ،وﯾﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﮭﺎدف إﻟﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاءات ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

5

ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻔﺮص وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﯾﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.
 .4ﯾﻜﻔﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
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وﺿﻊ آﻟﯿﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،وإﯾﺠﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﮭﻢ وﻟﻀﻤﺎن
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.
15

وﺣﯿﺚ روﻋﻲ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺎ أوﺟﺒﺘﮫ اﻟﻤﺎدة ) (38ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻﺪورھﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺻﺪر اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﺎل ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ،ﺑﺘﺎرﯾﺦ  2أﻏﺴﻄﺲ ،2021
وﺗﻢ إﯾﺪاﻋﮫ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺎرﯾﺦ  17أﻏﺴﻄﺲ  .2021وﺣﯿﺚ ﺗﻮاﻓﺮت ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ،
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وھﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘﺪرھﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ،إذ إن ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟ ُﻤﻠﺠﺌﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ
ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻺرادة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة )/33أ( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻣﻦ أن ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ھﻮ رأس اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺘﻘﺪﯾﺮ ﺟﻼﻟﺘﮫ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺒﺮرھﺎ؛
ﻓﺈن اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﺴﺘﻮﻓﯿًﺎ ﺷﺮو َ
ط اﻟﻤﺎدة ) (38ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺗﻮاﻓﺮت ﺑﺸﺄﻧﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻹﺻﺪاره وﻧﻔﺎذه ﻋﻠﻰ
ﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺮراﺗﮫ،
ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﯿﺎﻧﮫ .وﺗﺄﺳﯿ ً
وﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ.
8
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ً
ﺳﺎﺩﺳﺎ -ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻘﺮﺭﻱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ:

5

إﻋﻤﺎﻻً ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (39ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر

ﻛﻞ ﻣﻦ:
 .1ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻮاد ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺨﯿﺎط

ﻣﻘﺮرا أﺻﻠﯿـًﺎ.
ً

 .2ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺘﺎذ رﺿﺎ ﻋﺒﺪﷲ ﻓﺮج

ﻣﻘﺮرا اﺣﺘﯿﺎطﯿًﺎ.
ً
10

ً

ﺳﺎﺑﻌﺎ -ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:

ﻓﻲ ﺿــﻮء ﻣﺎ دار ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎت وﻣﺎ أﺑﺪي ﻣﻦ آراء أﺛﻨﺎء دراﺳــﺔ اﻟﻤﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈن

اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺻــــﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳــــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (15ﻟﺴــــﻨﺔ  2021ﺑﺸــــﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ.
15

واﻷﻣﺮ ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮﻗﺮ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم،،،

20

ﺭﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻓﺮﺝ

ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﳌﺴﻘﻄﻲ

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

9
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ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
إدارة ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺍﳌﺮﻓﻖ )(2
رأي
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳋﺎﻣﺲ
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اﻟﺘﺎرﯾﺦ ۲۱ :ﻣﺎرس ۲۰۲۲م

ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ  /ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﳌﺴﻘﻄﻲ ﺍﶈﱰﻡ
ﺭﺋﻴــﺲ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع :اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (۱٥ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۲۱م ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ.

ﺗﺤﯿﺔ طﯿﺒﺔ وﺑﻌﺪ،

ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱٦ﻣﺎرس ۲۰۲۲م ،أرﻓﻖ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺎﻟﺢ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ رﻗﻢ ) ۷۸۱ص ل ت ق  /ف  ٥د  ،(٤ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (۱٥ﻟﺴﻨﺔ
۲۰۲۱م ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ،إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،وذﻟﻚ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮫ وإﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
وﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻣﺎرس ۲۰۲۲م ﻋﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺤﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ،ﺣﯿﺚ اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﻣﺬﻛﺮﺗﮫ اﻹﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ،وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﺑﺸﺄﻧﮫ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،واﻟﺴﯿﺪ إﯾﺎد ﺣﺴﻦ ،اﻟﻤﺘﺪرب ﺑﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﺑﺸﺄﻧﮫ.
۱
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واﻧﺘﮭـﺖ اﻟﻠﺠﻨـﺔ – ﺑﻌـﺪ اﻟﻤـﺪاوﻟـﺔ واﻟﻨﻘـﺎش – إﻟﻰ ﻋـﺪم ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻤﺮﺳــــﻮم ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﻟﻤﺒـﺎدئ وأﺣﻜـﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر.
رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﺗﺮى اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (۱٥ﻟﺴــﻨﺔ ۲۰۲۱م ﺑﺸــﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ،ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.

ﺩﻻﻝ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﺍﻳﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

۲

ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
إدارة ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺍﳌﺮﻓﻖ )(3
ﻣذﻛرة
اﻟرأي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳋﺎﻣﺲ
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التاريخ 13 :مارس 2022م

سعادة السيد /خالد حسين المسقطي المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

الموضوع :مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 2021بشأن مدققي الحسابات الخارجيين

بنا ًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله ،وبعد
االطالع على الدستور ،وعلى المرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية
لمجلس الشورى وتعديالته ،وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )7لسنة
 1987وتعديالته ،وعلى المرسوم بقانون رقم ( )26لسنة  1996بشأن مدققي الحسابات،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2001و تعديالته،
وعلى مرسوم بقانون رقم ( )16لسنة  2002بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية
وتعديالته ،وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم
( )64لسنة  2006وتعديالته ،وعلى قانون رقم ( )51لسنة  2014في شأن تنظيم مزاولة

1
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المهن الهندسية وتعديالته ،وعلى المرسوم بقانون رقم ( )27لسنة  2015بشأن السجل
التجاري وتعديالته وبعد دراسة المرسوم بقانون المذكور ،نفيد سعادتكم باآلتي:

أوال  -محتوى المرسوم بقانون :
يتألف مشروع المرسوم بقانون فضال عن الديباجة من ( )61مادة ،جاءت ضمن ( )8فصول،
حيث تناول الفصل األول (األحكام العامة) وذلك في المادتين (  ،)2 ،1وجاء الفصل الثاني
بعنوان (سجل مدققي الحسابات و شروط القيد) وتناول المواد من (  3إلى  ،)12أما الفصل
الثالث فنظم (إجراءات القيد في السجل) ،وتناول المواد من (13إلى  ،)15في حين جاء
الفصل الرابع بعنوان (صالحيات اإلدارة المختصة) وشمل المادتين ( ،)17 ،16بينما جاء
الفصل الخامس تحت عنوان (حقوق والتزامات ومهام مدققي الحسابات) ونظمته المواد من
( 18إلى  ،)37وتناول الفصل السادس ( المسئولية التأديبية لمدققي الحسابات) وذلك في
المواد (  38إلى  ،)46وجاء الفصل السابع بعنوان ( العقوبات) وشمل المواد من ( 47إلى
 ،)51وتناول الفصل الثامن واألخير (األحكام الختامية) في المواد ( 52إلى . )61
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ثانيا  -أهداف ومبررات المرسوم بقانون :
بحسب ما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني تتمثل مبررات إصدار مشروع
القانون ،بأداة المرسوم بقانون؛ بهدف النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين لاللتحاق
بها ،فضال عن توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات على النحو الذي يسد
النقص في السوق لقلة هذه المكاتب ،ومن ثم تأخر الشركات والبنوك في الوفاء بالتزاماتها
في تقديم بيانتها المالية المدققة في المواعيد المحددة قانونا ،لذلك جاء هذا المرسوم بقانون
ليعالج أوجه القصور في القانون المطبق سابقا ،والذي كان يحد من قيام المكاتب البحرينية
بتطوير وتوسيع خدماتها المحاسبية.
كما يهدف المرسوم إلى استحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف خاص بإجراءات الترخيص
إلنشاء مكاتب المحا سبة بما في ذلك الترخيص لفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات
األجنبية ذات الخبرات العالمية .ومن جانب آخر يكفل المرسوم النزاهة والثقة الواجب توافرها
في مكاتب تدقيق الحسابات من خالل وضع آليات شفافة وواضحة للرقابة والتفتيش على
المرخصين بأعمال التدقيق بما يساهم في الحد من الممارسات الضارة بهذا القطاع المهم
وضمان جودة خدمات التدقيق المحاسبي.
وبخصوص إصدار المرسوم بقانون بصفة عاجلة ،فإن ذلك جاء من أجل تمكين الشركات
التجارية إلرسال بيانتها المالية المدققة من مكتب تدقيق الحسابات للجهات اإلدارية المعنية
بغرض التحقق من ا لتزاماتها بأحكام القانون وسالمة مركزها المالي وللتعاون مع الجهات
المختصة بشأن االمتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي ،حيث تأخرت بعض
الشركات في تقديم بيانتها في المواعيد التي حددتها الجهات نظرا إلى قلة عدد المكاتب المؤهلة
لتدقيق حساباتها ،األمر الذي ينعكس سلبا على قدرة المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية
وباألخص مع االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالتعاون في مجال االمتثال الضريبي ومكافحة
3
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التهرب الضريبي على المستوى الوطني والدولي وتحسين تبادل المعلومات الضريبية خاصة
وأن المملكة استطاعت مؤخرا أن ترفع اسمها من قائمة االتحاد األوروبي للجهات غير
المتعاونة في المسائل الضريبية.
باإلضافة إلى أن إصدار المرسوم بصفة عاجلة من شأنه أن يعزز من زيادة أعداد مكاتب
تدقيق الحسابات وزيادة إعدادها لتلبية احتياجات سوق األعمال ،وخفض تكلفة أعمال وخدمات
التدقيق المحاسبي ،حيث إنه ليس من المستساغ أن تقوم الجهات اإلدارية المختصة وعلى
وجه الخصوص سوق األوراق المالية ،والجهاز الوطني لإليرادات ،ومصرف البحرين
المركزي ،ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوقيع جزاءات إدارية أو مالية ضد الشركات
أو البنوك المتأخرة في إيداع بيانتها المالية المدققة أو الدعوة لعقد جمعياتها العمومية في
المواعيد المحددة قانونا إذا كان سبب التأخر يعود لقلة مكاتب التدقيق المؤهلة لمراجعة بيانات
هذه الشركات والبنوك.

ثالثا  -النصوص الدستورية والقانونية ذات العالقة:
تنص المادة ( 9فقرة  )1من الدستور على أن " :أ-الملكية ورأس المال والعمل ،وفقا لمبادئ
العدالة اإلسالمية ،مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي والثروة الوطنية ،وهي جميعا
حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون".
وتنص المادة ( 10فقرة أ) من الدستور على أن " أ -االقتصاد الوطني أساسه العدالة
االجتماعية ،وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ،وهدفه التنمية
االقتصادية وفقا لخطة مرسومة ،وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون".
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وتنص المادة ( 32فقرة ب) من الدستور على أن ":ب -السلطة التشريعية يتوالها الملك
والمجلس الوطني وفقا للدستور ،ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء،
وباسمه تصدر األحكام القضائية ،وذلك كله وفقا ألحكام الدستور".
كما تنص المادة ( 33فقرة أ) من الدستور على أن ":الملك رأس الدولة ،والممثل األسمى
لها ،ذاته مصونة ال تمس ،وهو الحامي األمين للدين والوطن ،ورمز الوحدة الوطنية".
وتنص المادة ( )38من الدستور على أن ":إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس
الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير
ال تحتمل التأ خير ،جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ،على أال
تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من
تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين
الجديدين في حالة ا لحل أو انتهاء الفصل التشريعي ،فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة
القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك .وإذا عرضت ويقرها المجلسان زال كذلك ما كان
لها من قوة القانون".
وتنص المادة ( )121من المرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية
لمجلس الشورى على أن ":يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق
ألحكام المادة ( )38من الدستور ،وتحال إليه من رئيس مجلس النواب ،إلى اللجان المختصة
إلبداء رأيها فيها ،ويكون لها في المجلس وفي اللجان األولوية على أيه أعمال أخرى".
وتنص المادة ( )122منه على أن " :ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص
أي مرسوم بقانون صادر طبقا ألحكام المادة ( )28من الدستور".
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وتنص المادة ( )123منه على أن " :تسري بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة
بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة .ويصوت المجلس على هذه
المراسيم بالموافقة أو بالرفض.
ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ،وينشر هذا القرار
في الجريدة الرسمية".

رابعا  -الرأي القانوني:
 -1من ناحية مبررات اإلصدار الشكلية:
وفقا لنص المادة ( )38من الدستور إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى والنواب ،سواء
كان فيما بين أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ،ما يوجب اإلسراع في اتخاذ
تدابير ال تحتمل التأخير جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التي تكون لها قوة القانون،
وأوجبت عرضها على كل من المجلسين خالل شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان
قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء
الفصل التشريعي .والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم بقوانين تعتبر نافذة ومرتبة آثارها
القانونية من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين ،فإذا لم تعرض زال ما كان
لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك ،وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان
زال كذلك مالها من قوة القانون.
وحيث أن المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2021بشأن مدققي الحسابات الخارجين صدر
حال غياب مجلسي الشورى والنواب ،بتاريخ  2أغسطس  ،2021أي بعد انتهاء الدور
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التشريعي الثالث وقبل بداية الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الخامس ،وأودع
مجلسي الشورى والنواب بتاريخ  17أغسطس  2021عمال بنص المادة (  )38من الدستور،
استنادا لحدوث حالة االستعجال التي تدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة ال تحتمل التأخير .وهذه
الحالة يقدرها جاللة الملك باعتبار جاللته رأس الدولة ،إذ أن مدى توافر حالة االستعجال
الملجئة إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية وذلك باعتبار
ما تنص عليه المادة (/33أ ) من الدستور أن جاللة الملك هو رأس الدولة.
فضال عن أن الحاجة الماسة إلصدار هذا المرسوم بقانون تكمن في الطبيعة القانونية

للمراسيم بقوانين ـ وفقا للدستور البحريني ـ باعتبار أنها تكون نافذة ومرتبة آلثارها القانونية من
تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين ،فإذا لم تُعرض زال ما كان لها من قوة القانون

بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك ،وإذا ُعرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة
القانون ،ومن ثم يكون لها األثر مباشر وفعال في مواجهة الحالة التي قدرت بأنها عاجلة.
وحيث راعى المرسوم بقانون موضوع مذكرة الرأي النصوص الدستورية والقانونية سالفة
الذكر ومن ثم فقد صدر مستوفياً لشروط المادة ( )38من الدستور ،ولباقي النصوص الدستورية
ذات الصلة .كما توافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره على نحو ما سلف

بيانه.
وحيث إ ن حالة االستعجال الملجئة المبررة إلصدار التشريعات بأداة المراسيم بقوانين هي
مسألة واقع تختلف بشأنها الرؤي ووجهات النظر ،سواء من حيث وصفها بالضرورة ،أو من
حيث وصفها باالستعجال ،فإننا نترك للجنة الموقرة وللمجلس الموقر من بعدها تقدير مدى
توافر هذه الحالة.
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 -2من ناحية األحكام الموضوعية :
يتألف مشروع المرسوم بقانون فضال عن الديباجة من ( )61مادة ،جاءت ضمن ()8
فصول ،حيث تناول الفصل األول (األحكام العامة) وذلك في المادتين ( ، )2 ،1حيث بينت
المادة ( )1منه التعريفات ومن ضمنها المؤسسات المالية وقد حددتها بالجهات األتية :البنوك
وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال األوراق المالية والمحافظ والصناديق
االستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين
ووسطاء سوق األوراق المالية وشركات االستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات
المالية وشركات التقييم والتصنيف االئتماني وسوق البحرين لألوراق المالية وأسواق المعادن
الثمينة والسلع االستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي .بما في ذلك المؤسسات التي
تقدم خدماتها المالية وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية .حيث راعى المرسوم بقانون التعديالت
األخيرة التي أجريت على قانون الشركات.
وجاء الفصل الثاني بعنوان (سجل مدققي الحسابات و شروط القيد) وتناول المواد من ( 3
إلى  ،)12ويالحظ أن المادة ( )4من المرسوم بقانون وضعت شروط فيمن يقيد في السجل
من األشخاص الطبيعيين ،ولم تحدد جنسية المقيد في السجل اذا ما كان بحريني أم أجنبي،
مما يفتح المجال أمام غير البحريني لممارسة هذا العمل كأداة قانونية تعمل على تشجيع
االستثمار في هذا القطاع بعد تنظيمه للمؤسسات المالية ولألفراد ،وتوسع بذلك عن
المرسوم بالقانون رقم ( )26لسنة  1996بشأن مدققي الحسابات الملغي ،وقد اشترطت
الفقرة ( )7من نفس المادة ( )4شروط إضافية تتمثل باالتي:
أ -أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة في المملكة طوال مدة قيد اسمه.
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ب -أن يعمل لدى أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة أو يعمل لدى فرع المكتب أو
شركة تدقيق غير بحرينية مرخص لها بالعمل في المملكة.
ج -أن تكون لديه خبرة محاسبية ال تقل عن خمس سنوات.
ولم يوضح النص في الفقرة (/7ب) من المادة ( )4من المرسوم بقانون أيضا ً فيما اذا ما كان
مسموح لغير البحريني المقيد في سجل المدققين إذا استوفى الشروط المطلوبة من الحصول
على ترخيص لمزاولة المهنة من عدمه خارج نطاق المكاتب البحرينية المرخصة ،مما يفضل
معه أن تقوم لجنتكم الموقرة باالستفسار عن وجود ضوابط قانونية ستنظم هذا األمر من خالل
الالئحة التنفيذية أو القرارات التي ستصدر عن الوزير المختص بذلك.
ونصت المادة ( )6من المرسوم بقانون على أن " :تُعتبر خبرة محاسبية ،مزاولة العمل بأي
من المجاالت اآلتية:
 -1تدقيق الحسابات في أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة.
 -2ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات
أو الهيئات والمؤسسات العامة أو األجهزة الحكومية األخرى أو الشركات أو
المؤسسات المالية ،في المملكة .ويجوز اعتبار ممارسة هذه األعمال خبرة محاسبية
حال ممارستها خارج المملكة بقرار يصدر من الوزير" .وقد أوضحت وزارة
الصناعة والتجارة في ردها الكتابي لمجلس النواب الموقر ما يلي :أن معايير الخبرة
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المحاسبية المشار إليها في المادة والمدة ،تعتبر كافية .وأن عملية التدقيق الخارجي يقوم بها
فريق كامل من المحاسبين .وكذلك أن فريق التدقيق يعد المعلومات والبيانات األولية ،ومن
ثم يوقع عليها المدقق الخارجي المعتمد .وال يكون المدقق الخارجي مؤهالً للتوقيع على
البيانات إال بعد إكمال خمس سنوات من العمل كمدقق خارجي ،مهما كانت خبرته السابقة.
وقد بينت الفقرة ( )8من المادة ( )4بأن للوزير المختص أن يصدر أي شروط أخرى يقوم
بتحديدها بقرار منه ،فهل يعني هذا أضافة اشتراطات أخرى على المقيدين بالسجل أيا ً كانت
جنسيتهم.
وأوجبت المادة ( )5على مدقق الحسابات تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية عن األخطاء
المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله ،وتكون صادرة من
إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ قيده في السجل ،وفي
حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر القيد كأن لم يكن ،وذلك دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية.
ويصدر بتحديد شرائح الغطاء التأميني قرارا ً من الوزير .ويالحظ أن النص لم يبين اإلجراء
في حالة ما اذا انتهى الغطاء التأميني خالل السنوات التالية ولم يقم المدقق بتجديدها ،فهل
يلغى ترخيصه دون إنذار أو مدة محددة لتصويب وضعه .وينطبق هذا األمر على نص
الفقرة ( )6من المادة ( )10والمتعلقة بقيد فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات األجنبية.
وحددت المادة ( )6من المرسوم بقانون اشتراطات الخبرة المحاسبية لمزاولة العمل في
المجاالت اآلتية :
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 .1تدقيق الحسابات في أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة.
 .2ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو
الهيئات والمؤسسات العامة أو األجهزة الحكومية األخرى أو الشركات أو المؤسسات
المالية ،في المملكة .ويجوز اعتبار ممارسة هذه األعمال خبرة محاسبية حال ممارستها
خارج المملكة بقرار يصدر من الوزير .وهذه االشتراطات ربما ال تتوافق مع معايير
التدقيق الدولية كسنوات كافية للعمل في هذا المجال ،وكما هو معلوم لدى المختصين
بهذا المجال.
 .3أن هناك تباين واختالف من حيث متطلبات التأهيل االكاديمي والمهني والتدريب لكل
من التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي ،ويمكن للجنتكم الموقرة االستفسار عن عدم
تضمين هذه االشتراطات في هذا القانون ،أو على األقل بالنسبة للعاملين في هذا
المجال من األجانب بدال من أن يقوم الوزير المختص بإصدار اشتراطات جديدة بقرار
منه.
أما الفصل الثالث فنظم (إجراءات القيد في السجل) ،وتناول المواد من (13إلى  ،)15وقد
بينت المادة ( )13من المرسوم بقانون إجراءات تقديم طلبات القيد في سجالت مدققي
الحسابات إلى اإلدارة المختصة بأن يتم تقديمه بصورة إلكترونية ،مشفوعة بالمستندات المؤيدة
لها ،وتتولى اإلدارة المختصة البت في طلب القيد خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقديمه
مستوفيا ً الشروط المطلوبة ،فإذا ما رأت اإلدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب
عليها إخطار مقدم الطلب بذلك ،خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقديم الطلب ،فإذا لم يقدمها
خالل أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويكون رفض اإلدارة المختصة للطلب ُمسبباً ،ويُعد مضي ميعاد البت في الطلب المستوفي
دون رد بمثابة رفض ضمني .وكان من األفضل ولحسن الصياغة التشريعية اإلشارة في
نفس المادة السابقة الى المادة ( )52والمتعلقة بإمكانية التظلم من القرار الصادر بالرفض من
اإلدارة المختصة لدى الوزير أو مضي المدة دون البت فيها من قبل اإلدارة .حيث نصت
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المادة ( )52على أن " :يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا ً لهذا القانون خالل ستين
يوما ً من تاريخ إعالنها أو نشرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب إلى الوزير ،ويجب البت فيه
خالل ستين يوما ً من تقديمه ،فإذا ُرفض التظلم يكون الرفض ُمسبباً ،ويعد انقضاء ميعاد
الستين يوما ً دون رد ،بمثابة رفضا ً ضمنيا ً للتظلم .ويحق للمتظلم الطعن باإللغاء أمام المحكمة
الكبرى خالل ستين يوما ً من تاريخ علمه برفض التظلم صراحةً أو انقضاء ميعاد الستين يوما ً
دون رد وال تقبل الدعوى إال بعد التظلم من القرار".
في حين جاء الفصل الرابع بعنوان (صالحيات اإلدارة المختصة) وشمل المادتين (،16
 ،) 17بينما جاء الفصل الخامس تحت عنوان (حقوق والتزامات ومهام مدققي الحسابات)
ونظمته المواد من ( 18إلى .)37
وقد نصت المادة (  )23من القانون على أن " :مع مراعاة القواعد التي تصدر من مصرف
البحرين المركزي بشأن شركات المساهمة العامة ،يعين مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة
تجدد لمدد مماثلة ،على أال تتجاوز خمس سنوات مالية متتالية ،وال يجوز تعيينه بعد ذلك إال
بعد ُمضي سنتين ماليتين .ويجب تغيير المدقق المسئول عن عملية تدقيق حسابات الشركة
واعتماد التقرير النهائي بحد أقصى كل ثالث سنوات" .وأثار هذا النص تساؤالت لدى السادة
النواب حول األثر المباشر للتنفيذ وكذلك أحتساب المدة السابقة قبل صدور هذا القانون،
فأجابت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ردها الكتابي الموجه الى اللجنة المالية
واالقتصادية في مجلس النواب الموقر ،بانه تم تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارة وعدد
من مدققي الحسابات من ممثلي جمعية المحاسبين البحرينية لتتم دراسة التطبيق القانوني
الجديد وعلى األخص بعض المواد ومن ضمنها المادة ( )23بشأن التدوير ،وبنا ًء على
مخرجات اللجنة سيتم تطبيق تلك المواد التطبيق األمثل لما فيه مصلحة الشركات التجارية
ومهنة تدقيق الحسابات .وكذلك أفادت الوزارة أنها قد قامت بدراسة المادة ( )23من القانون
المذكور ،وتم االتفاق مع جمعية المحاسبين البحرينية على أن يكون تطبيق المادة بأثر فوري،
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وأن يتم احتساب مدد تعيين مدقق الحسابات وتغيير المدقق المسؤول عن عملية تدقيق
حسابات الشركة واعتماد التقرير النهائي لها من تاريخ نفاذ القانون .وكذلك أن تغيير الشريك
أمرا مستجدًا ،حيث إن المعمول به هو تغيير
لمكاتب التدقيق الخارجي مبدأ عالمي ،وليس ً
الشريك كل  3سنوات ،وتغيير مكتب التدقيق كل  5سنوات .وأن طبيعة العمل في التدقيق
الخارجي واحدة ،ويتم اتباع نفس قواعد العمل .وتغيير الشريك أمر إيجابي وسيعزز المركز
المالي العالمي لمملكة البحرين .وأن من أهم شروط المدققين والمحاسبين الحفاظ على سرية
المعلومات .وقد تم إرسال تعميم للشركات آللية احتساب المدة ،وتوضيح بشأن مسألة األثر
الرجعي .وأن مسألة التنقل بين الشركات ومكاتب التدقيق أمر وارد ،ولهم حرية االختيار في
ذلك.
لقد نصت المادة ( )24على انه يجب على مدققي الحسابات تضمين تقاريرهم المحاسبية
السنوية التي تقدم للشركات والمؤسسات ،بالمخالفات التي يجدونها خالل عملية تدقيق
الحسابات.
كما يجب عليهم فورا ً إبالغ  -لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة ( )184مكررا ً من
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة ( 2001إن وجدت) -
والمسئولين في الشركات والمؤسسات المدقق عليها ،عن أية مخالفات خطيرة تظهر لهم
أثناء عملهم.
حيث لم يجر العمل التشريعي على وضع نص يحتمل حدوث أمر ،واألصل في النصوص
القانونية أن تبنى على اليقين والجزم وليس االحتمال والشك والتخمين -حيث وردت عبارة
(أن وجدت) فيما يتعلق بلجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة ( )184مكررا ً من قانون
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الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  .2001وكان من حسن
الصياغة التشريعية الغاء هذه العبارة ،1تحسبا ً ألي تعديالت في المستقبل.
وفي رد وزارة الصناعة والتجارة الكتابي لمجلس النواب حول المادة ( )24من المرسوم
بقانون  :أن المهام المذكورة في المادة كان يُعمل بها من خالل القرارات الوزارية ،وتم
إضافتها للمرسوم ليكون تنظيمها بقانون .لوحظ وجود احتكار لدائرة العمل في التدقيق
الخارجي ،لذلك وجب توسيع دائرة العمل.
ولقد حظرت المادة ( )26في البند ( )4على مدقق الحسابات التعامل بالبيع أو الشراء على
األوراق المالية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها ،سوا ًء كان ذلك بشكل
مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات ألي شخص بشأنها .ولم تحدد ماهية األعمال
االستشارية التي من الممكن أن تؤثر على استقاللية مدقق الحسابات .فكان من األفضل أن

 - 1مادة ( 184مكرراً) ،أضيفت بموجب القانون رقم ( )1لسنة  2018بتعديل بعض أحكام قانون الشركات

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  .2001ونصها :أ -تش َّكـل بقرار من مجلس اإلدارة
لجنة تدقيق تش َّكـل بكاملها من بين أعضائه تتولى مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة والتدقيق
المحاسبي وما يتصل به ،ومدى االلتزام بأحكام القانون وأنظمة وسياسات الشركة .ويحدِّد ميثاق إدارة
وحوكمة الشركات ضوابط تشكيل لجنة التدقيق واختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها.للجنة
التدقيق  -في سبيل القيام بعملها  -حق االطالع على سجالت الشركة ومستنداتها وأوراقها وحساباتها وطلب
أي ِّ إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية .ب -يُد َرج ضمن التقرير السنوي بيان
بأعمال لجنة التدقيق يراعى فيه أن يشتمل على التفاصيل المنصوص عليها في ميثاق إدارة وحوكمة
الشركات.
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يحيل النص الى الالئحة التنفيذية في تحديد أو حصر هذه األعمال االستشارية المحظورة
بما يتوافق مع معايير التدقيق الدولية المشار اليها في المادة ( )20سابقة الذكر.
وحددت المادة ( )25من القانون متطلبات حوكمة الشركات ومكافحة غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب ،إال أنها لم تحدد آلية رفع التقارير والشركات الخاضعة لها.
وحول استفسار مجلس النواب حول البند ( )5من المادة ( )26من المرسوم بقانون والتي
نصت على أن" :يُحظر على مدقق الحسابات ما يأتي -5 :أن يكون دائنا أو مدينا للشركة أو
المؤسسة التي يدقق حساباتها ،فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها لهم" .وتفسير المادة ،فهو
إمكانية تقديم الخدمة للشركة أو المؤسسة التي يقوم بتدقيق حساباتها ،وعدم إمكانية اإلقراض
أو االقتراض منهم.
وتناول الفصل السادس ( المسئولية التأديبية لمدققي الحسابات) وذلك في المواد (  38إلى
،)46
ويالحظ بان المادة ( )44من المرسوم بقانون حددت جزاءات تأديبية لمدقق الحسابات الذي
أخل بواجباته المهنية أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب مخالفة ألصول المهنة أو معايير
المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها أو آدابها أو خالف حكما ً من أحكام هذا القانون واللوائح
أو القرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو قرارات نافذة أخرى ذات صلة ،وتدرجت
الجزاءات التأديبية على النحو االتي:
-1

التنبيه.

-2

اإلنذار الكتابي.

-3

الغرامة التي ال تجاوز ( )100.000مائة ألف دينار.

-4

الوقف عن ممارسة المهنة مدة ال تزيد على ثالث سنوات.

-5

إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة ،وشطب اسم المخالف من السجل.
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ويتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة َجسامة المخالفة ،والعنَت الذي بدا من المخا ِلف ،والمنافع
التي جناها ،والض ََّرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك .وقد جاء من ضمن هذه الجزاءات فرض
غرامة من قبل المجلس التأديبي الذي أشارت المادة ( )40الى تشكيله ،تصل الى
( )100.000مائة ألف دينار ،وهو مبلغ غرامة كبير جدا ً مقارنة بنفس النهج الذي أتبعه
المشرع في تشريعات مماثلة ،مثال ذلك ما جاء في المادة ( )26من قانون رقم ( )51لسنة
 2014في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وتعديالته ،حيث نصت على االتي" :أ -مع
عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية أو المدنية ،يجازى كل مرخص له يخالف أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا ً له بإحدى الجزاءات التأديبية اآلتية:
-1

اإلنذار الكتابي.

-2

توقيع غرامة إدارية ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار.

-3

الوقف ،جزئيا ً أو كلياً ،عن مزاولة المهنة لمدة ال تجاوز ثالث سنوات.

-4

إنزال الفئة لمدة ال تجاوز ثالث سنوات.

-5

حظر القيام بأعمال هندسية جديدة لمدة ال تجاوز ثالث سنوات.

-6

إلغاء الترخيص والحرمان نهائيا ً من مزاولة المهنة.

ب -في الحالة المنصوص عليها في البند ( )2من الفقرة (أ) من هذه المادة ،يتعيَّن عند تقدير
الغرامة مراعاة جسامة المخالفة ،والعنَت الذي بدا من المخالف ،والمنافع التي جناها،
والض ََّرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك.).
في البداية لم ينص قانون مزاولة المهن الهندسية على الغرامة التأديبية ولكن أضيفت بعد
تعديله في عام  ،22021حيث تم فرض غرامة تأديبية ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على

 - 2المرسوم بقانون رقم ( )18لسنة  2021بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )51لسنة  2014في شأن
تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
16

 - Generalعام

عشرين ألف دينار ،على الرغم من المهن الهندسية قد تتصل بشكل أو بأخر بحياة الناس.
ولعل تبرير التشدد في الغرامة التأديبية على مخالفة أحكام قانون مدققي الحسابات هو التأكيد
من قبل الجهة المختصة على خطورة المخالفات التي قد ترتكب من قبل مدققي الحسابات،
وما لها من أثر سلبي على هذه المهنة والثقة بالعاملين بها وتشجيع االستثمار الوطني واألجنبي
في هذا المجال.
ومن جانب أخر نجد بان الغرامة التأديبية قد تساوت مع الغرامة الجنائية التي نص عليها
في المادة ( )47منه والتي عاقبت على أفعال مجرمة باالتي ":مع عدم اإلخالل بأية عقوبة

أشد ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار
وال تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" ،ومن مراجعة النصين نجد بانه
من الممكن أن يرتكب مدقق الحسابات فعل مخالف ألحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات
المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو قرارات نافذة أخرى ذات صلة ،مع أحد األفعال المجرمة
في المادة ( )47من المرسوم بقانون ،فقد يفرض عليه المجلس التأديبي أوال غرامة تأديبية
بحدها األقصى وهو ( )100.000مائة ألف دينار ،ثم يحال المخالف الى المحكمة فتحكم
عليه بالحبس أو الغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على مائة ألف دينار،
مما قد يدفع هذا األمر الى عدم الرغبة لدى المستثمرين في القطاع ،أو قد يثير لديهم المخاوف
من االستثمار داخل مملكة البحرين.
وجاء الفصل السابع بعنوان (العقوبات) وشمل المواد من (47إلى  ،)51وتناول الفصل الثامن
واألخير (األحكام الختامية) في المواد ( 52إلى . )61
ويالحظ أن المادة ( )61من المرسوم بقانون قد نصت على أن :ويعمل به من أول الشهر
التالي لمضي ثالثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .وهذا يعني نفاذ هذا المرسوم
بقانون بعد مضي ثالثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،أي أن المرسوم بقانون
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يحتاج الى فترة انتقالية لتوفيق األوضاع وتجهيز البنية اإلدارية والتكنولوجية المناسبة
لتطبيقيه.

هذا ما لزم بيانه وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

المستشار الدكتور علي حسن الطوالبه

المستشار الدكتور إسالم أحمد علي

نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين

المستشار القانوني لشؤون اللجان

18

ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
إدارة ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺍﳌﺮﻓﻖ )(4
ﺟدول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣدﻗﻘﻲ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳋﺎﻣﺲ

ﻋﺎم General -

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ
)اﻟﺑﺣرﯾن ،اﻟﻛوﯾت ،اﻹﻣﺎرات ،ﻗطر(

إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷول أﻣﯾﻧﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻣد رﺑﯾﻊ
ﻗﺳم اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت /ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن
ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى

1

ﻋﺎم General -

ﺟدول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣواد اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (21ﻟﺳﻧﺔ  2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾن )اﻟﻧﺎﻓذ( وﻣﺎ
ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣن ﻣواد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻘطري
ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﻣﺎدة )(1

ﻣﺎدة )(1

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﻣﺎدة )(1

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
ﻣﺎدة )(1

ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻘﺼﺪ ﻓﯿﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻜﻮن

ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ

ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ

ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻌﺒﺎرﺗﯿﻦ واﻟﻜﻠﻤﺎت

ﯾﻘﺘﺾ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ:
اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ
ِ

اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾ ﺳﯿﺎق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﯾﻦ

ُ
ﺧﻼف ذﻟﻚ:
ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ
َ

اﻟﺪوﻟﺔ :دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ.

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ :ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ.

اﻟﻮزارة :وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .اﻟﺪوﻟﺔ :اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﻮزارة :اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﻮز ﯾﺮ :وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﻟﺘﺠﺎرة.

اﻟﻨﺺ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ:
اﻟﻮزارة :وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.

اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻮزﯾﺮ :وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﺑﺸﺆون ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة.

اﻟﮭﯿﺌﺔ :ھﯿﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﻠﻊ.
2

ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺾ اﻟﺴﯿﺎق ﻣﻌﻨﻰ
آﺧﺮ:
اﻟﻮزارة :وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﻟﻮزﯾﺮ :وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﻮزﯾﺮ :اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﻤﮭﻨﺔ :ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
اﻟﺘﺠﺎرة.

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

اﻟﺴﺠﻞ :ﺳﺠﻞ ﺑﺎﻟﻮزارة ﯾﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ إﻣﺎرة.

اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻘﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﺔ :ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻮزارة أو اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.
اﻹدارة

اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ

ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت :اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو

ﺣﺴﺐ اﻟﻘﯿﺪ  :اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﻘﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﺪ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﻮزارة.

اﻷﺣﻮال.

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

اﻟﺴﺠﻞ :ﺳﺠﻞ ﻗﯿﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ  :ﻟﺠﻨﺔ ﻗﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب اﻟﻤﮭﻨﺔ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت :أي ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة.

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.
اﻟﻤﮭﻨﺔ:
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻣﮭﻨﺔ
اﻟﺘﻲ

ﺗﺪﻗﯿﻖ

وﻣﺮاﺟﻌﺔ

ﯾُﺰاوﻟﮭﺎ

ﻣﺪﻗﻖ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت :اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أ
واﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ

ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﻓﻖ ا ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا

أو اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت :اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺴﺠﻼت اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ :رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ :ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وأﻋﻀﺎء اﻹدارة

اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ( 14

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ :اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻜﮫ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺳﺎري ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﺮد ﯾﺰاول اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﻦ

اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮدﯾﺔ.

اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮭﺎ أي ﻣﻦ ھﺆﻻء ﺑﻤﺎ ﻻ

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

واﻟﺼﺎدر ﻟﮫ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﻤﮭﻨﺔ :ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ :اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة وﻓﻘﺎ ً ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ) (%30ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ،وﻛﺬا

ﯾُﺰاوﻟﮭﺎ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎ ﻧﻮن ،واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ أو اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ.
ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ

ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ .ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻟﻮزارة .ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت:
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
وﺷﺮﻛﺎت

وﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺼﺮاﻓﺔ

اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ:

ﺟﻤﻌﯿﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ

وﺳﻤﺎﺳﺮة واﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ.

ووﺳﻄﺎء اﻟﻤﺎل ووﺳﻄﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ووﺳﻄﺎء ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
وﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
4

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

وأﺳﻮاق اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ واﻟﺴﻠﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﺷﮭﺎدة اﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ:
ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪده ﻗﺮار ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.
اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻞ :ھﻮ اﻟﺸﺮﯾﻚ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ.

5

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ﻣﺎدة )(2

ﻣﺎدة )(2

ﻣﺎدة )(3

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﺎدة )(3

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ او ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو
ﻣﻤﺎرﺳﺔ

اﻋﺘﺒﺎري

ﻣﮭﻨﺔ

ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﺳﻤﮫ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ُﻣﻘﯿﺪ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻣﻘﯿﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ.
ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(3

ﻣﺎدة )(3

1

ﻣﻘﯿﺪا ً ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ

ﺳﺠﻼت

ﻣﺪﻗﻘﻲ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة.

اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ،وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻣﺎدة )(2

ﻣﺎدة )(2

 -1ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺳﺠﻼت ﻟﻘﯿﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺗُﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﻟﺴﺠﻼت اﻵﺗﯿﺔ:
ﯾُﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺳﺠﻞ ﻟﻘﯿﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﺴﺠﻼت اﻵﺗﯿﺔ:
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﯿﺔ:
-1

ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﺘﺪرﯾﺐ.

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ-1 :

ﺳﺠﻼت

ﻣﺪﻗﻘﻲ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

 -1ﺳﺠﻞ ﻗﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أ -ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ،وﺗﺸﻤﻞ:
ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.

اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ

اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ

ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ .أ -ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ

ب -ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ.

 - 1ﯾﻼﺣظ ﺑﺄن ﻣرﺳوم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﺳﺟل ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟم ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓرﻗت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

 -2ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ -2 .ﺳﺠﻞ ﻗﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ .ب -ﺳﺠﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
-3

ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ.

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.
 -3ﺳﺠﻞ ﻗﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.

ج -ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ .ج -ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ.
د -ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص -2ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ

وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻧﻤﻮذج ﻛﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ

اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ

ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ .اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ.

ﺳﺠﻞ وﻧﻈﺎم اﻟﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت -2ﻟﻠﻮزﯾﺮ إﻧﺸﺎء أﯾﺔ ﺳﺠﻼت أﺧﺮى وﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﯾﺮ ،إﻧﺸﺎء
اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﯿﺪھﺎ ﺑﮫ.

ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ

ﺣﺎﺟﺔ

اﻟﻌﻤﻞ .ﺳﺠﻼت أﺧﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ

-3ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وﯾﻜﻮن اﻟﻘﯿﺪ
ﺷﻜﻞ اﻟﺴﺠﻞ واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزم ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﺠﻼت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﻓﯿﮫ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﯿﺪھﺎ ﺗُﺤﺪدھﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﯾﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ.
ﺑﮫ ،وأﺣﻜﺎم ﻧﻘﻞ اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ .وﺗُﻌﺪ

اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻧﻤﺎذج

اﻟﺴﺠﻼت

اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة،
وﯾﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(4

ﻣﺎدة )(4

ﻣﺎدة )(4

ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻣﻦ أوﻻ :ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺸﺮوط
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
 -1أن ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ.

اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-1ان

ﯾﻜﻮن

ﻛﻮﯾﺘﻲ

واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﺎدة )(4

ﯾُﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾُﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:

-2أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻮاطﻨﻮ دول اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.

-1أن ﯾﻜﻮن ﻗﻄﺮي اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ.

ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ

-2أن ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ.

إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.

ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ

اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ أو أي ﻣﺆھﻞ آﺧﺮ  -2أن ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ.

اﻟﻮزارة أو ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ ﻟﻠﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺪ،

-3أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى

ﺗﻌﺘﺒﺮه اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻘﻮﯾﻢ -3أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أ و اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﯿﺎ

اﻟﻤﺆھﻼت ﻣﻌﺎدﻻً ﻟﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺪ ﻛﻤﺪﻗﻖ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺷﺮوطﮫ.

اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ،أو أي ﻣﺆھﻞ آﺧﺮ

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ،وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،

ﺗﻌﺘﺒﺮه اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ

ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة أواي ﺷﮭﺎدة أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮫ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﺎدة )(5

اﻟﺸﮭﺎدات ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﮫ.

اﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.

ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﯾﺠﻮز ﻗﯿﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ

-4أن ﯾﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴﯿﺮة واﻟﺴﻠﻮك .ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ
8
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

 -3أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة  -5أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

-4أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة ﺣﺴﻦ

ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ ،ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ او ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﻦ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص اﻟﺴﻤﻌﺔ ،وﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ
ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد إﻟﯿﮫ
ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ اﻋﺘﺒﺎره.
ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎره.
-4

ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮوط ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ أ و ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ
اﻵﺗﯿﺔ:

ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد

-6أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ -1أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ً ﻷﺣﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ إﻟﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎره.

أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ

-5أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﯿﮫ ُﺣﻜﻢ أو

ﻗﺮار ﺗﺄدﯾﺒﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ اﻧﻘﻀﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺄدﯾﺒﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

أﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻞ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ

ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻣﺪة  -7ان ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ) (%25ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،أو ﻋﺎﻣﻼً ﻟﺪى ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
-5

ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻞ

ﺳﺠﻞ ﻣﺰاوﻟﻲ اﻟﻤﮭﻨﺔ أو ﻋﺎﻣﻼً ﻟﺪى ﻓﺮع

-6أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ

اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ( 10ﻣﻦ
ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﮭﺎ ھﺬه ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة.
9

ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ - 8ان ﯾﺠﺘﺎز اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ -2 ،أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
وﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ أﺣﺪ ﻣﻌﺎھﺪ أو ﻣﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث

ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

 -6أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ً ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ

ﯾﺼﺪر

ﺑﮭﺎ

ﻗﺮار

ﻣﻦ

اﻟﻮزﯾﺮ .ﺳﻨﻮات

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ

درﺟﺔ

اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ واﺟﺮاءات وﺷﺮوط ھﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر -3أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس وﺳﻨﺘﯿﻦ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ درﺟﺔ
أي ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري أو اﻻﻟﺘﺤﺎق وﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻧﻌﻘﺎده ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻼزم ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ وﺳﻨﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ درﺟﺔ

ﺑﻮظﯿﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻻﺟﺘﯿﺎزه واﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ

اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،أو ﻣﺎ ﯾُﻌﺎدﻟﮭﺎ ،أو اﻟﺤﺼﻮل

ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ.

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
-7

ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﻌﺎھﺪ
أو ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺪدھﺎ

أن ﯾﻜﻮن ﺑﺤﺮﯾﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ -9 ،أن ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ.
وﯾﺠﻮز ﻗﯿﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﻲ ﻣﺘﻰ
ﻛﺎن

ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎ ً

اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻟﻠﺸﺮوط وﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻣﻦ

-7أن ﯾﺠﺘﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺄھﯿﻠﻲ

اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وﻓﻖ ا ً ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده

اﻟﻤﺎدة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط

اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اﻵﺗﯿﺔ:
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ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

أ -أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ  -1ان ﯾﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ طﻮال ﻣﺪة ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ.

ﻣﺮﺧﺼﯿﻦ

وﻣﻘﯿﺪﯾﻦ

ﻓﻲ

ﺳﺠﻞ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

-8أن ﯾﻜﻮن ُﻣﺘﻔﺮغ ا ً ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ،
وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ب -أن ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺪى أﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.

اﻟﻘﻄﺮي اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ،ﺑﻨﺎ ًء

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﯾﻌﻤﻞ  -2ان ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ وﺛﯿﻘﺔ

ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ ،اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ

ﻟﺪى ﻓﺮع اﻟﻤﻜﺘﺐ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻏﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ

واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﺂداﺑﮭﺎ

ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ،

وأﺻﻮﻟﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ج-

ﻣﻦ

وﯾﺠﻮز زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﻘﺮار

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺪ ،وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪ ھﺬه

أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻻ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.

اﻟﻤﺪة ﻟﻤﺪة أوﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،وﻓﻘًﺎ

ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.
 -8أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﯾﺼﺪر

ﻣﺎدة )(5

ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.

ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮة ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻣﺰاوﻟﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

-1ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ
أ و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
-2ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أو اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ
إﺣﺪى اﻟﻮزارات أ و اﻷﺟﮭﺰة
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

اﻷﺧﺮى

أو

اﻟﮭﯿﺌﺎت

واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
-3ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻠﯿﺎت أو اﻟﻤﻌﺎھﺪ أو أﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
أ وﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﻤﺲ ﺗﻮى ،وذك
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ
اﻟﻠﺠﻨﺔ.
12
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﺎدة )(6

اﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة  4ﺑﻨﺪ (1 /ﻣﻦ
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﯾﺠﻮز ﻗﯿﺪ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
(ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎ ً
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد
)( 2و)  (3و)  (4و)  (5و)  (7ﻣﻦ
اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ:
-1أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ طﻮال ﻣﺪة ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

-2أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ً ﻷﺣﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻄﺮﯾﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو ﺳﺠﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،أو ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺪﯾﮫ.
-3أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
أﺣﺪ ﻣﻌﺎھﺪ أو ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺪدھﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،أو ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،أو ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻢ ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 10ﻣﻦ
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
-4أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ً ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(5

ﻣﺎدة ) (4اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﯿﻘﺔ وﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻣﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻻﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل طﻮال ﻣﺪة
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ -1 ،ان ﯾﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء
وﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ﻣﻦ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﺧﺼﯿﻦ

وﻣﻘﯿﺪﯾﻦ

ﻓﻲ

ﺳﺠﻞ

اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.
ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ -2 ،ان ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ وﺛﯿﻘﺔ
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﯿﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ،وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ،
ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ.

وﯾﺠﻮز زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﻘﺮار

وﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻗﺮارا ً ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.
ﻣﺎدة ) (14ﺑﻨﺪ 12
15

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
-12اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ،
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.
ﻣﺎدة )(10

ﻣﺎدة )(7
-

-

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (4اﻟﺒﻨﻮد

ﯾُﻘﯿﺪ اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﺘﻐﻞ ﻷول ﻣﺮة

 6 ،4 ،2،3واﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ ھﺬا

ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﺑﺴﺠﻞ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻘﯿﺪ اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﺘﻐﻞ ﻷول

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺪرﯾﺐ،

ﻣﺮة

وﻣﺮاﺟﻌﺔ

وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﻤﺎﻣﮭﺎ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﺑﺴﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﯾﻘﻀﻲ اﻟﻤﺪﻗﻖ ﺗﺤﺖ

اﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻛﻤﺎ

اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ أو

ﯾﻠﻲ:

ﺷﺮﻛﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ أو ﺷﺮﻛﺎت

-1ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ

اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ

اﻟﺪﻛﺘﻮراه.

إﺧﻄﺎر اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻜﺘﺐ
16
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

أو اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

 -2ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،وﯾﺮﻓﻖ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر

اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ.

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﺬﻟﻚ ،وﯾﻠﺘﺰم

 -3ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ أداء

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس.

ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﺪرب ﻟﺪﯾﮫ.

وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺷﺮوطﮫ.
وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺷﮭﺮﯾﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﻄﺮي ﻣﺘﺪرب،
وﻓﻖ ا ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ ﻗﺮار
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

17
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(8

-

-

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
-

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﺪرﯾﺐ أن ﯾﻔﺘﺢ ﻣﻜﺘﺒﺎ ً ﺑﺎﺳﻤﮫ أﺛﻨﺎء
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ.

2

ﻣﺎدة )(9

-

-

ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺬي
أﻣﻀﻰ ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻘﻞ اﺳﻤﮫ إﻟﻰ ﺳﺠﻞ
ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ،وﻋﻠﯿﮫ أن
ﯾﺮﻓﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ دﻗﻖ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ.
 - 2ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ ﺟﺎء ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺧﺻوص آﻟﯾﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺣت اﻟﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت.

18
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

وﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪرب ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ أداء
اﻟﻤﺪﻗﻖ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻲ أﻣﻀﺎھﺎ.

ﻣﺎدة )(10

اﻟﻤﺎدة )(5

اﻟﻤﺎدة )(7

اﻟﻤﺎدة )(11

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﯾﺠﻮز ﻗﯿﺪ ﻓﺮوع ﺷﺮﻛﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻟﻔﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻟﮭﻢ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻔﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ وردت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ،ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (21ﻟﺴﻨﺔ رﻗﻢ  1ﻟﺴﻨﺔ  2016اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ،ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮوع ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ،2001ﯾﺠﻮز ﻗﯿﺪ ﻓﺮوع ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻐﺮض ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ-1 :أن ﯾﻜﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

1أن ﯾﻜﻮن ﺗﺮﺧﯿﺼﮭﺎ ﺳﺎرﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﺳﺎرﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ19
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺠﻨﺴﯿﺘﮭﺎ ،وزاوﻟﺖ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺠﻨﺴﯿﺘﮫ ،وزاول

وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﯿﺔ:

اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ

 -6أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻛﺎت

2-أن ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻨﻮات.

وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻔﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ وﻣﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ  -2أن ﯾُﻘﺪم اﻟﻤﻜﺘﺐ واﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﮭﺪا ً ﻣﻦ

اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﻛﺰ إدارﺗﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲُ ،ﻣﺼﺪﻗﺎ ً ﻋﻠﯿﮫ

اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،

ذات

اﻟﺨﺒﺮات

اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار

ھﺬا

ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.

وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻓﺮع

 -6أن ﯾﻜﻮن ﺗﺮﺧﯿﺼﮭﺎ ﺳﺎرﯾﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ
ﺑﺠﻨﺴﯿﺘﮫ.
 -6أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ زاوﻟﺖ اﻟﻤﮭﻨﺔ

اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﯾﺘﻀﻤﻦ

اﻟﺘﺰاﻣﮫ

ﺑﺘﺤﻤﻞ

ﺟﻤﯿﻊ

ﺷﺮوط ﻗﯿﺪ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻜﺘﺐ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن ﺗُﺜﺒﺖ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎص
ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.

اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ

اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إن وﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه،

ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ

وﻧﺸﺎطﮫ وﻣﻼءﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﻋﻤﺎل

ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ.
20
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
 -4أن ﺗُﺜﺒﺖ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﯿﺔ ﻋﻘﺪ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

-3أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إدارة اﻟﻔﺮع

ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﻜﺘﺐ

أو اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊُ ،ﻣﻘﯿﺪا ً ﺑﺴﺠﻞ

واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إن وﺟﺪ ﻓﻲ

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص

ﺑﻠﺪھﺎ ،وﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻣﻼءﺗﮭﺎ

اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ،وأﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺧﺒﺮﺗﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ

ﺗﺪﻗﯿﻖ

ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،وﯾُﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺷﺮط

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

وأﻋﻤﺎل

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆول إذا ﻛﺎن

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ.

ﻗﻄﺮﯾﺎ ً.

 -5أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ إدارة
اﻟﻔﺮع أو اﻟﻤﻔﻮض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ،

-4ﺗﺪرﯾﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻣﻘﯿﺪا ً ﺑﺴﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﻘﻄﺮﯾﯿﻦ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻹدارة

اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ،وأﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﺧﺒﺮﺗﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ

وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﺳﻨﻮات.

إﺟﺮاءات ﻗﯿﺪ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﻓﺮوع ﻣﻜﺎﺗﺐ

 -6أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﯾﺼﺪر

وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻓﻲ

ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.

ﺳﺠﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

وﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

وﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻹدارة

اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،إﻟﻐﺎء ﻗﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو

اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ ،وﺗﻜﻮن

ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ وآداب ﻣﺰاوﻟﺔ

ﺻﺎدرة ﻣﻦ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وﺗُﺨﻄﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً

اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺮﺧﯿﺺ

ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ،وﻓﻲ ﺣﺎل

ﻣﺤﻞ اﻟﻔﺮع ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ.

اﻟﻤﻔﻌﻮل

طﻮال

ﻣﺪة

ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﯿﺪ ﻛﺄن ﻟﻢ
ﯾﻜﻦ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻨﻲ
اﻟﻨﯿﺔ ،وﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻐﻄﺎء
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻗﺮارا ً ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﻮظﯿﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(11

ﻣﺎدة )(12

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (17ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﺎدة )(12
ﯾُﻧﻘل إﻟﻰ ﺳﺟل ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻏﯾر
اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ ،ﻣدﻗﻖ

ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﺗﺮﻓﻊ

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘطري اﻟذي ﺗوﻗف ﻋن

اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ إذا ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ

ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب

ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ،أن ﯾﻄﻠﺐ ﻧﻘﻞ اﺳﻤﮫ اﻟﻘﯿﺪ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻗﯿﺪه ﻓﻲ

ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺔ.

إﻟﻰ ﺟﺪول ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﺳﺠﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ

وﯾﺟوز ﻟﻣدﻗﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾد ﻓﻲ

اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻮﻗﻔﮫ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.

ﺳﺟل

ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ .وﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻣدﻗﻘﻲ

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

ﻏﯾر

اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن طﻠب إﻋﺎدة اﺳﻣﮫ إﻟﻰ ﺳﺟل

ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ

ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻘﯾد ا ً ﻓﯾﮫ،

ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب

إذا رﻏب ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣزاوﻟﺔ

ﻟﺬات اﻟﻤﺪة.

اﻟﻣﮭﻧﺔ أو زال اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ

وﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﻲ

ﻟﮭﺎ.

ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ
طﻠﺐ إﻋﺎدة اﺳﻤﮫ إﻟﻰ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ،إذا رﻏﺐ ﻓﻲ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ أو زال
اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ
ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ.

ﻣﺎدة )(12

-

ﻣﺎدة )(15

ﻣﺎدة )(25

ﯾﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ّ

 -1دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﯿﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى

اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ

اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻮزارات أو اﻟﮭﯿﺌﺎت

اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻐﯿﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

واﻷﺟﮭﺰة

أو

واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت

اﻟﮭﯿﺌﺎت،

اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼً

ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو إﻋﺪاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪورﯾﺔ أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أو ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وأن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺎرس ﻣﮭﻨﺔ

اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﻮك أو ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ

ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ

اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ

ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺗﺼﺪر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻗﺮارا ً ﺗﺤﺪد زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ أو ﺷﺮﻛﺔ

اﻟﺴﺠﻞ.

ﻓﯿﮫ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

وﯾﻀﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺪ ﺑﮭﺬا اﻟﺴﺠﻞ.

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻀﻮاﺑﻂ

 -2ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة

واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ

وأﯾﺔ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﻘﻀﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ

اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ

اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻣﺪﻗﻖ

ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻤﺼﺎرف
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﻣﻮال ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﯿﺮ واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﯿﺪا ً ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،وأن
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﯾﻜﻮن ﻗﺪ زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة )(9

ﻣﺎدة )(13

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﺎدة )(6

إﺟﺮاءات اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ

ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﺗﻘﺪم طﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺗُﻘﺪم طﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ

ﻣﺎدة )(13

ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ،اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻖ

ﺗُﻘﺪم طﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﯿﻞ اﻟﻮزارة او ﻣﻦ ﯾﻨﻮب اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﯾﺪة ا ً ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﮫ ،وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ -2 .ﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻄﻠﺐ أﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﮭﺎ.
ﺑﺼﻮرة

إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ،

ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺗﺮﺷﺤﮭﻤﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ،وﻋﻀﻮ إﯾﻀﺎﺣﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ إذا رأت

ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﮭﺎ ،وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻦ اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻣﻤﺜﻼ ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ -3 .ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻣﺎدة )(14
اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة .وﯾﺘﻮﻟﻰ طﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺗُﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﻟﺠﻨﺔ
ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺣﺪ ﻣﻮظﻔﻲ اﻻدارة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﺗﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا ﺷﺆون ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت" ،ﯾﺼﺪر
ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎ ً اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﯾﺨﺘﺎره رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،دون اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ) (30ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ،
ﻓﺈذا ﻣﺎ رأت اﻹدارة ﺿﺮورة اﺳﺘﯿﻔﺎء ان ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود .وﺗﺠﺘﻤﻊ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ،وإذا ﻛﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﯿﺴﮭﺎ ،ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
اﻟﻠﺠﻨﺔ

إﺧﻄﺎر ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺧﻼل وﻻ ﯾﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ اﻻ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﺪة وﺗﺘﻮﻟﻰ

اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت

ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع اﻻﻗﻞ ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ.

واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ -4 .ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ

ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎره اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺄن وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ إﻻ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﺎدة )(15
إذا ﺻﺪرت ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻻﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أن ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ طﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﺗُﻌﺮض طﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت

ﻟﻢ ﯾﻜﻦ.

وﯾﻜﻮن رﻓﺾ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ،ﻓﺈذا ﺗﺴﺎوت اﻟﻮاﺟﺐ إرﻓﺎﻗﮭﺎ

ﺑﮫ.

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ

ﻟﻠﻄﻠﺐ ُﻣﺴﺒﺒﺎً ،وﯾُﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺒﺖ اﻵراء ﯾُﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﮫ

ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ دون رد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ.

أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼم اﻹدارة

ﻣﺎدة )(7

رﻓﺾ ﺿﻤﻨﻲ.
ﻗﺮارا ً

ورودھﺎ،

وذﻟﻚ

ﺧﻼل

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﮭﺎ.

ﯾﺤﺪد ﯾﻘﺪم طﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ،

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ .ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﮫ

وإﺧﻄﺎر طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﺑﻘﺮارھﺎ ﻓﯿﮫ ﺑﺄي

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ

وﺳﯿﻠﺔ ﺗُﻔﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮫ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل

ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ

ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮض اﻟﻄﻠﺐ

وﯾﺼﺪر

اﻟﻮزﯾﺮ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﺈذا طﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ طﺎﻟﺐ

ﻓﻮر ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ.

اﻟﻘﯿﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺪﯾﻢ

ﻣﺎدة )(8

ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎر

ﺗﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﺧﻼل

إﻟﯿﮭﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أو

ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وروده إﻟﯿﮭﺎ

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،

ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن

اﻟﻤﻘﺮرة ،وإذا ﻛﻠﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻜﻮن اﻟﺮﻓﺾ ُﻣﺴﺒﺒﺎ ً.

ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات

وﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ُرﻓﺾ طﻠﺒﮫ ،اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ

أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﺪة اﻟﺴﺘﯿﻦ ي وﻣﺎ اﻟﻤﺸﺎر

ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ال وزﯾﺮ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ

إﻟﯿﮭﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت

ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﻘﺮار

او ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،

اﻟﺮﻓﺾ.

وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻮات ھﺬه اﻟﻤﺪة دون اﻟﺒﺖ ﻓﻲ

وﯾﺒﺖ اﻟﻮزﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ

اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﻀﮫ.

ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ،وﯾُﻌﺘﺒﺮ
اﻧﻘﻀﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪة دون رد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

رﻓﻀﺎ ﺿﻤﻨﯿﺎ ﻟﮫ ،وﯾﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻮزﯾﺮ
ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً.

ﻣﺎدة )(10

ﻣﺎدة )(14

ﻣﺎدة )(13

ﻣﺎدة )(16

ﺗُﺪون اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ -1ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل طﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﺗُﺪون اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ
ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ،
وﯾُﻤﻨﺢ طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﺷﮭﺎدة ﻗﯿﺪ ﺗُﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ،وﻣﻨﺢ طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،وﯾُﻤﻨﺢ طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﺗﺮﺧﯿﺼﺎ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﮭﺎدة ﺑﺎﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﺷﮭﺎدة ﻗﯿﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻹدارة

وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺳﺎرﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﺪون ﺑﮭﺎ اﺳﻤﮫ وﻋﻨﻮاﻧﮫ وﺟﻨﺴﯿﺘﮫ ورﻗﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗُﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ
ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻘﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺪه ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،اﻟﻘﯿﺪ وﺗﺎرﯾﺨﮫ ،وﻧﻮع اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻗﯿﺪه اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ 3ا ً ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﮭﺎدة
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد وﯾﺠﺪد ﻟﻠﻤﺪد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﮫ ،وﯾﻜﻮن اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.

ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻘﯿﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

-3ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ ﻗد ﺣدد ﻣدة اﻟﻘﯾد ﺑﺳﻧﺔ واﺣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣددت ﻣدﺗﮫ ﺑﯾن  3إﻟﻰ  5ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻘﺎﻧﻮن.
-2ﯾﺠﺪد اﻟﻘﯿﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم
ﻟﻠﻮزارة

وﻓﻘﺎ ً

ﻟﻠﺸﺮوط

واﻷﺣﻜﺎم

اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(15

ﻣﺎدة )(9

ﻣﺎدة )(43

ﻣﺎدة )(18

ﯾُﺠﺪد اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻗﯿﻤﺔ رﺳﻮم ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻮم ﯾُﺠﺪد اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﯿﺪ وإﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ وﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ .اﻟﻘﯿﺪ وﺗﺠﺪﯾﺪه واﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ طﻠﺐ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎﺋﮫ.

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ورﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾُﻘﺪﻣﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن إﻟﻰ اﻹدارة

وﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﺪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ

ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻮزارة طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎﺋﮫ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ،إذا ﻗﺪم ﻋﺬرا ً ﺗﻘﺒﻠﮫ

اﻧﺘﮭﺎﺋﮫ ،ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾُﻔﯿﺪ اﺟﺘﯿﺎزه
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ودورات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻹدارة ،وﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﺎرات

ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ،

اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻘﯿﺪ.

وﻻ ﯾﺴﺮي ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ.
وﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﺪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎﺋﮫ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ،إذا ﻗﺪم ﻋﺬرا ً ﺗﻘﺒﻠﮫ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻦ
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء
اﻟﻘﯿﺪ.
وﺗُﻌﺮض طﻠﺒﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ورودھﺎ ،ﺧﻼل
أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼم اﻹدارة
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﮭﺎ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ طﻠﺐ ﺗﺠﺪ ﯾﺪ
اﻟﻘﯿﺪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮم ا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﺈذا طﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﯿﮭﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر طﺎﻟﺐ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ
ﺑﻘﺮار اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ
ﯾﻮم ا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ور اﻟﻘﺮار،ﺑﺄﯾﺔ
وﺳﯿﻠﺔ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر أﺳﺒﺎب
اﻟﺮﻓﺾ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

وﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ رﻓﺾ طﻠﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﯿﺪه،
اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ،
وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (15ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(19
ﺗُﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ رﺳﻮم اﻟﻘﯿﺪ
واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ

ﻓﻲ

ﺳﺠﻼت

ﻣﺪﻗﻘﻲ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ورﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻮزارة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﺎدة )(13

ﻣﺎدة )(8

ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
33

ﻣﺎدة )(14
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة

ﻣﺎدة )(16

ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻداء اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﯿﺔ:
ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ  -1ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﯿﺔ:
 -4ﻣﺴﻚ

ﺳﺠﻼت

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

-2إﺻﺪار ﺷﮭﺎدات ﻗﯿﺪ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﯿﺪ

وﯾﻜﻮن ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻻدارة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﺪر ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

 -4إﺻﺪار ﺷﮭﺎدات ﻗﯿﺪ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ  -3اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻗﯿﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.
ﻓﻲ

 -4اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﯿﺔ  -4إﻋﺪاد آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﺪرﯾﺐ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،وﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات -5اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ

 -4اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻻزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﮭﻢ وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﺗﺐ

وﺷﺮﻛﺎت

اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وطﻠﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮭﺎ ،وﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻮدة أداﺋﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا
ض ﺑﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﺮارات
34

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺗُﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟوزارة ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ "ﻟﺟﻧﺔ
ﺷؤون ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت" ،ﯾﺻدر
ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ،
ﻗرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
اﻗﺗراح اﻟوزﯾر.
وﺗﺗوﻟﻰ

اﻟﻠﺟﻧﺔ

اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت

اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻮدة أداﺋﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ وﻋﻠﯿﮭﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا ً ﻟﮫ.
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺤﻜﻢ وظﺎﺋﻔﮭﻢ.

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

 -6أﯾﺔ ﻣﮭﺎم أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﯾﻘﺮرھﺎ

 -5أﯾﺔ ﻣﮭﺎم أﺧﺮى ﯾﺼﺪر وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم اﻟﻮزﯾﺮ.
ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ .ﺑﺄﻋﻤﺎل

وإﺟﺮاءات

اﻟﻀﺒﻄﯿﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ.
ﻣﺎدة )(17

-

ﻣﺎدة )(35

ﯾﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺷﻄﺐ ﻗﯿﺪ

إذا ﻓﻘﺪ أﺣﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ

ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ

ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أﺣﺪ

اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:

اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا

 -4ﻓﻘﺪ أي ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط
اﻟﻘﯿﺪ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺷﻄﺒﺖ اﻟﻮزارة ﻗﯿﺪه ﻣﻦ
اﻟﺴﺠﻞ ،وﻟﻤﻦ ﺷﻄﺐ ﻗﯿﺪه أن ﯾﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ

 -4اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ

ھﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮم

طﻠﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ

ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار .ﻓﺈذا

دون ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ،وذﻟﻚ دون

رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ﻟﻢ ﯾﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ
35

-
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )(15

ﻋﺸﺮ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ،ﺟﺎز

ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻟﮫ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل

 -4ﻋﺪم

إﺧﻄﺎر

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

اﻹدارة

ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﺮﻓﺾ

ﻋﻦ

اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ﻓﻮات ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﺣﺴﺐ

ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ

ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة

اﻷﺣﻮال.

اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
) (32ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 -4ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺈﻓﻼس
اﻟﻤﺪﻗﻖ أو اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﯿﮫ.
وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ،ﯾُﺨ َ
ﻄﺮ ﻣﻦ ُ
ﺷ ِﻄﺐ
ﻗﯿﺪه ﺑﻘﺮار اﻟﺸﻄﺐ.
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻣﺎدة )(6

ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﮭﺎم ﻣﺪﻗﻘﻲ

ﯾﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻘﯿﺪھﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ

ﻣﺎدة )(18

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻣﺎ

ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ

اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ:

ﻣﺎدة )(20

ﯾﺄﺗﻲ:
 -1أن ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ
ﻣﻮاطﻨﻲ

اﻟﺪوﻟﺔ.

 .1ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ وﻓﻘﺎ ً

-2أﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻦ

ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

) (%25ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل وﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

اﻟﻮزراء

اﻟﻨﺴﺒﺔ.

) (21ﻟﺴﻨﺔ  ،2001وﺗُﻘﯿﺪ

 -3أن ﯾﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ً ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ.

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻮﺛﻘﺎ ً أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
37

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

زﯾﺎدة

ھﺬه

ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )  (6ﻣن ھذا
اﻟﻘﺎﻧون ،ﯾﺟوز اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻣن ﻗﯾد ﻓﻲ
ﺳﺟﻼت ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون،
ﺑﻔﺗﺢ ﻣﻛﺗب ﻟﮫ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ،
وﯾﺻدر اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣواﻓﻘﺔ
اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
وﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
طﻠب ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ،ﻗﯾد اﻟﻣﻛﺗب
اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﻓﻲ ﺳﺟل ﻣﻛﺎﺗب
وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
 .2أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

 -4أن ﯾﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ

اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ

اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،وإذا ﻛﺎن

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺷﺨﺼﺎ ً اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎ ً ﻣﺆﺳﺴﺎ ً

 .3أﻻ ﯾﻤﺎرس أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء

ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺟﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎ ً

اﻟﻤﮭﻨﺔ إﻻ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻟﮫ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻞ

وﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ.

ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ ،وأن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺪة ﺧﺒﺮة

 .4أﻻ ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺷﺮﯾﻜﺎ ً

ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة.

ﻣﺎدة )(19

ﻣﺎدة )(6
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﯾﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺗﻀﻢ

ﯾﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻘﯿﺪھﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ

اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ وﺷﺮﻛﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻠﯿﻦ

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻣﺎ

ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا

ﯾﺄﺗﻲ -1 :أن ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺮار ﯾﺼﺪر ﻣﻦ

ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﻮزﯾﺮ ﯾﺤﺪد ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ

 -2أﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻦ

ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺆﻻء اﻟﺸﺮﻛﺎء اﺗﺨﺎذھﺎ،

) (%25ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل وﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺷﺮﻛﺎء

واﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻣﻦ

ﻣﺪﻗﻘﻲ

اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ

ﻟﺘﻤﻠﻚ

ﻏﯿﺮ

اﻟﻮزراء زﯾﺎدة ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ.

اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ،وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﺼﺺ أو

-3أن ﯾﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ً ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

اﺳﺘﺮدادھﺎ ،وأﻧﻮاع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻮﺛﻘﺎ ً أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

وﺣﺪودھﺎ ،واﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻹدارة

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،

 -4أن ﯾﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ

وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ،

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ

واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،وإذا ﻛﺎن
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻋﻨﺪ وﻓﺎة أو ﺗﻨﺎزل أﺣﺪ

أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺷﺨﺼﺎ ً اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎ ً ﻣﺆﺳﺴﺎ ً

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ

ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺟﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎ ً

ﻋﻦ ﺣﺼﺼﮫ ﻓﯿﮭﺎ ،وأي ﺿﻮاﺑﻂ

ﻟﮫ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻞ

أﺧﺮى ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ.

ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ ،وأن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺪة ﺧﺒﺮة
ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

ﻣﺎدة )(20

ﻣﺎدة )(14

ﻣﺎدة )(24

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﯿﺪ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎ ﺑﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وأﺳﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب

وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻻﺗﺤﺎد -1ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﻟﻤﮭﻨﺔ وﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ،وإﺗﺒﺎع آداب وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﻮزارة أو اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﮭﻨﺔ وأﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ) (IFACﺑﻤﺎ ﻻ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

 -1اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻷﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

 -2ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻧﻀﺒﺎط
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.

ﻣﺎدة )(21

ﻣﺎدة )(14

ﻣﺎدة )(24

اﻟﻤﺎدة )(21

ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎ ﺑﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﻣﮭﻨﺘﮫ اﻵﺗﻲ:

ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻤﮭﻨﺔ وﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

 -16ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت -1ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﻮزارة أو اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﻠﻚ

 -6ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﯿﮭﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ) (IFACﺑﻤﺎ ﻻ  -1اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻷﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﯿﮭﺎ،

ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
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وﻓﻘﺎ ً

ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ -2اﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب اﻟﻤﮭﻨﺔ

واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ذات

واﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﮫ.

واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت

واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﺼﻠﺔ ،واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة

اﻟﺪورﯾﺔ

واﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﮫ.

 -18ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺸﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ.

 -8ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺸﻮرة

واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت  -4إﺧﻄﺎر اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄي

واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت

واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﮫ او

واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
-4

واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

 -7إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﻖ واﺋﻢ

واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت -3ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄن

واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

 -17إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

واﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ.

اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ او

أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ.

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮫ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ.
-4أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ.

اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﯿﺮ او

 -9أﯾﺔ ﻣﮭﺎم أﺧﺮى ﺗﻨﺺ

وﻻ ﯾﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج

اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ

وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،وطﻠﺐ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮاﻟﻌﻨﻮان او اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻻﺧﺮى

اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﺑﮭﺎ.

 -19اﻻطﻼع
واﻟﺴﺠﻼت

ﻋﻠﻰ

واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ،
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ أﻣﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ اﺧﻄﺎرھﺎ

ﯾﺮى ﺿﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.
ﻋﻠﯿﮭﺎ

أو

ﻣﺎدة )(22

ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ

أﻧﮭﺎ

 -12ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺑﺸﺨﺼﮫ او

ﺿﺮورﯾﺔ وﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﯾﺔ

ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﯾﻜﻮن

ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻓﯿﮭﺎ او ﻣﻦ ﺧﻼل

واﻟﺴﺠﻼت

ﻣﻜﺘﺒﮫ او أﺣﺪ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،وطﻠﺐ

 -20اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ

اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ

واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ

اﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮﻟﮫ

ﯾﺮى ﺿﺮورة اﻟﺤﺼﻮل

اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﮫ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،وإﻻ ﻧﻘﻞ

ﻋﻠﯿﮭﺎ

أﻧﮭﺎ

ﺷﺨﺺ أن ﯾﻤﻨﻊ أو ﯾﺤﺠﺐ

اﻟﻰ ﺳﺠﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ،

ﺿﺮورﯾﺔ وﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺄدﯾﺔ

أﯾﺔ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺑﯿﺎﻧﺎت أو

وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة

ﻣﮭﺎﻣﮫ

ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﻻزﻣﺔ

ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ

وﺻﺤﯿﺤﺔ.

ﻣﮭﺎﻣﮫ

ﯾﺮى

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺑﺼﻮرة

وﺻﺤﯿﺤﺔ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﯾﺮاھﺎ

ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﺎﻣﮫ.

ﻣﮭﻨﺘﮫ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -10اﻻطﻼع

ﺑﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ.

ﻋﻠﻰ

أ

اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ

واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

وﯾﺮى
ﺑﺼﻮرة

 -11اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷدﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﯾﺪ رأﯾﮫ اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
إﻟﯿﮫ

طﺒﻖ

اً

ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

 -21إﺟﺮاء اﻟﺠﺮد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ

 -13اﺧﻄﺎر اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

اﻟﺬي ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻟﺨﺰاﺋﻦ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ

واﻷﺻﻮل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،وﻻ

وﻣﺨﺎزن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ

ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ

ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﯾﻤﻨﻊ

ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ،وﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ

ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ

أو ﯾﺤﺠﺐ أﯾﺔ وﺛﺎﺋﻖ أو

اﻟﺠﮭﺔ

او داﺋﻤﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل

ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺮاھﺎ

واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ،وﻓﻲ زﯾﺎرة

ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﺎﻣﮫ.

وورﺷﮭﺎ

ﺗﻮﻗﻔﮫ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺘﻮﻗﻒ

-3إﺟﺮاء اﻟﺠﺮد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺮاه

وﻣﺨﺎزﻧﮭﺎ وﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ وﻣﻮاﻗﻊ

ﻟﻤﺪة ﻣﺆﻗﺘﺔ ي ﺗﻌﯿﻦ ﺑﯿﺎن

ﻣﻨﺎﺳﺐ ا ً ﻟﺨﺰاﺋﻦ وﻣﺨﺎزن اﻟﺠﮭﺔ

اﺳﺒﺎب اﻟﺘﻮﻗﻒ وﻣﺪﺗﮫ.

اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ،وﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ

ﻣﻦ

ﻣﻮﺟﻮدات

ﻣﺼﺎﻧﻌﮭﺎ
ﻋﻤﻠﮭﺎ

وﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ

ﻟﻤﺰاوﻟﺔ

ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺠﮭﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ،

اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ

اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ

وﻓﻲ

وورﺷﮭﺎ

اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ ﻟﺘﺄدﯾﺔ ﻣﮭﻤﺘﮫ

اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻢ ال ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض

وﻣﺨﺎزﻧﮭﺎ وﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ وﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﮭﺎ

ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﻣﺜﻞ.

ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب

واﻻﺳﺘﯿﻀﺎح

ﻣﻦ

 -14اﻟﺘﻔﺮغ

اﻟﺘﺎم
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ﻣﺼﺎﻧﻌﮭﺎ

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.

وﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ

واﻻﺳﺘﯿﻀﺎح

ﻣﻦ

اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ
ﻟﺘﺄدﯾﺔ ﻣﮭﻤﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﻣﺜﻞ.

 -15ان ﯾﻘﺮن اﺳﻤﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺑﺮﻗﻢ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﺟﻤﯿﻊ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﮫ

وﻣﺮاﺳﻼﺗﮫ وﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻨﮫ
ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ،وﻻ ﯾﺠﻮز اﻧﺎﺑﺔ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
وﯾﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﮫ.
-9

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺗﺼﻔﯿﺔ

ﺟﻤﯿﻊ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺘﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ او ﻟﻤﺪة ﯾﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء او اﻟﻐﯿﺮ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
 -10اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت
وأوراق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻤﻼﺋﮫ ﺑﺸﻜﻞ ورﻗﻲ
أو اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻرﺗﺒﺎط
وﻟﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وﻓﻲ
ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺔ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﯾﺤﺘﻔﻆ
ﺑﺎﻷوراق واﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﺤﯿﻦ
ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
أﯾﮭﻤﺎ أطﻮل.
 -11ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ
اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﯾﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ.
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
 -12اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ،
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.
-13

ﻗﺪراﺗﮫ

ﺗﻄﻮﯾﺮ

اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ

واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ
)(IFACووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ.
ﻣﺎدة )(22

-

-

اﻟﻤﺎدة )(23

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺰل

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺰل

ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻓﯿﮭﺎ ،إﻻ إذا

اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻓﯿﮭﺎ ،إﻻ إذا

ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ،
وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺑﻌﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

-

ﻣﺎدة )(23
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ
ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺸﺄن
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ واﺣﺪة ﺗﺠﺪد ﻟﻤﺪد
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
48

-

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻌﺪ ُﻣﻀﻲ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ.
وﯾﺠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ

ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻛﻞ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة )(24
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺗﻘﺎرﯾﺮھﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺪوﻧﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻮرا ً إﺑﻼغ – ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
) (184ﻣﻜﺮرا ً ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ ) (21ﻟﺴﻨﺔ ) 2001إن وﺟﺪت( –
واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﻓﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎت

واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻋﻦ أﯾﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﺗﻈﮭﺮ ﻟﮭﻢ أﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﮭﻢ.
وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﻛﻔﺎءة ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻗﻖ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ وﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻐﺶ واﻷﺧﻄﺎء واﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻓﻮر وﻗﻮﻋﮭﺎ وﻋﻠﯿﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻣﺎدة )(25

-

ﻣﺎدة )(24

ﻣﺎدة )(24

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ

ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﯿﺪ

ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ

اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب ﺑﺴﻠﻮك وآداب وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﮭﻨﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ

ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻤﮭﻨﺔ وﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت

ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﻮزارة أو اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻀﻮاﺑﻂ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ

ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي  -ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال

 -1اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻷﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت

 -واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ وﺗﻤﺘﺜﻞ

-2ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﻹﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ

اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.

اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرھﺎب ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
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اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ.

وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ

اﻻﻧﻀﺒﺎط
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﻊ أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻔﺮض ﺑﻤﻮﺟﺐ أي

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أو ﻣﻌﺎھﺪة دوﻟﯿﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
طﺮﻓﺎ ً ﻓﯿﮭﺎ.
ﻣﺎدة )(26

ﻣﺎدة )(15

ﻣﺎدة )(26

ﻣﺎدة )(20

ﯾُﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾُﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-1

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ أو اﻹﻋﻼن ﯾﻠﻲ:

اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎ -1اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ -1أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﯾﺄﺗﻲ:
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﻣﻜﺘﺐ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ.

-1أن

-2ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ أواﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة .ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ

ﯾﺸﺘﻐﻞ

ﺑﮭﺎ أو ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب -2ﺗﻤﻠﻚ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ -2أن ﯾﻤﺎرس ﻣﮭﻨﺘﮫ أو ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ،أو ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ.
-2

ﯾﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك ﺳﻠﻮك وآداب اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ.

اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﯾﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﺎرض ﻟﮭﺎ ،أو ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ،أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ  -3اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﯾﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻣﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎء ﻓﺘﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ ﻟﮭﺎ.

اﻟﻤﻌﻤﻮل

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾُﺒﺎﺷﺮھﺎ.

-3أن ﯾﻘﻮم ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﻲ ﯾُﺒﺎﺷﺮھﺎ.
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ﺑﮭﺎ

ﻓﻲ

اﻟﺪوﻟﺔ .أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

 -3أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ أﯾﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ -3ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺗﮭﺎ-4 .أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ أﯾﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،ﺳﻮا ًء
ﺳﻮا ًء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮاء ﺑﻄﺮﯾﻖ -4أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ أﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻟﺪى
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال ﻟﺪى اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ أو أي اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ .اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-4

ﻣﻦ

ذات

اﻷطﺮاف

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺑﮫ .ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ أو أي ﻣﻦ اﻷطﺮاف ذات

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺸﺮاء -1اذا ﻛﺎن ﺷﺮﯾﻜﺎ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ  -5أن ﯾﺸﺘﺮي اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ أو اﻟﺬي ﯾﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ أو ﯾﺒﯿﻌﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ  -5اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إداراﺗﮭﺎ أو ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﯾﻘﺪم أﯾﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي
ﯾﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ،ﺳﻮا ًء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ إداري ﺑﮭﺎ.

اﺳﺘﺸﺎرات

ﻷي

ﺷﺨﺺ

ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ .ﯾﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ ،ﺳﻮا ًء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو -2اذا ﻛﺎن ﻣﻮظﻔﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ -6أن ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮا و ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،أو ﺗﻘﺪﯾﻢ أﯾﺔ
ﺗﻘﺪﯾﻢ أﯾﺔ اﺳﺘﺸﺎرات ﻷي ﯾﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ أو أي ﻣﻦ اﻷطﺮاف ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﺑﯿﻦ أي ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ :اﺳﺘﺸﺎرات ﻷي ﺷﺨﺺ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.
ﺷﺨﺺ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.

ذات ﺻﻠﺔ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي أ -اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  -6أن ﯾﻜﻮن داﺋﻨﺎ أو ﻣﺪﯾﻨﺎ ً ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي

 -5أن ﯾﻜﻮن داﺋﻨﺎ ً أو ﻣﺪﯾﻨﺎ ً ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.

ﻓﯿﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ ،وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻗﻖ -3اذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ أو ﻧﺴﺐ داﺋﻤﺔ أو اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﺾ ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ ﻟﮫ.
ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﮫ
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ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﺳﻨﺘﺎن.

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا أﺗﻌﺎب إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ب -أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ً أو وﻛﯿﻼً ﻷﺣﺪ -7أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ً أو ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ ً ﻓﻲ أي

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ ﻟﮭﻢ.
-6

ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.

ﻣﺆﺳﺴﯿﮭﺎ أو ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ أو ﻣﻮظﻔﺎ ً ﻟﺪى أﯾﺎ ً ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ آﺧﺮ.

أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ً أو ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ ً -4اﻻدﻻء ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﮭﻢ أو ﻗﺮﯾﺒﺎ ً ﻟﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
ﻓﻲ أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أو ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻞ ﺳﺮﯾﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ج -أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ً أو ﻣﺪﻗﻘﺎ ً ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﺎدة )(27
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ آﺧﺮ.
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أو وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﯾﻨﺸﺮ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ

أو

ﻣﻜﺘﺐ

ﺗﺪﻗﯿﻖ

آﺧﺮ .ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ

ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أي ﺷﺮﻛﺔ أو ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ إﻻ ﺑﺈذن ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ  -7أن ﯾﻜﻮن داﺋﻨﺎ ً أو ﻣﺪﯾﻨﺎ ً ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﮭﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ:

-8

ﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ أو ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎ أو دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ  11ﻣﻦ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ ﻟﮫ.

 -1اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ أو

ﺳﺒﻖ ﻟﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺎدة  14ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ أو ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎ ،أو ﺳﺒﻖ

ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﮫ اﻟﻌﻤﻞ -5اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﺾ ﻋﻠﻰ

ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

ﺗﺮﻛﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أي ﺷﺮﻛﺔ أو -6ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻨﻔﺲ

-2أن ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ أو وﻛﯿﻼ ﻷﺣﺪ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﯾﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺎ ً أو وﻛﯿﻼً اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻣﺆﺳﺴﯿﮭﺎ أو ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ أو ﻣﻮظﻔﺎ ً ﻟﺪى

ﻷﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﯿﮭﺎ أو ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ أو ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ .
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ﻣﻮظﻔﺎ ً ﻟﺪى أي ﻣﻨﮭﻢ أو ﺗﺮﺑﻄﮫ -7ﺗﻘﺎﺿﻲ أﺗﻌﺎب ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ

ﺑﮫ ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﺪدة )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
-9

أي ﻣﻨﮭﻢ أو ﻗﺮﯾﺒﺎ ً ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ.
 -3ﺗﻘﺪﯾﻢ أﯾﺔ أﻋﻤﺎل اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ

وﻟﯿﺲ اﻟﺤﺼﺮ :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ

ﺗﻘﺪﯾﻢ أﯾﺔ أﻋﻤﺎل اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻹﯾﺮادات.

اﻟﺘﻲ ﯾُﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ.

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻗﻖ -8ﻗﺒﻮل اﻟﮭﺪاﯾﺎ أو اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ.

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺨﻠﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ذاﺗﯿﺔ.
-9اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄي ﻣﮭﻨﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻣﮭﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺑﻮ ﺟﮫ
ﺧﺎص اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﯿﺔ:
أ  -اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
ب  -أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ج  -إﻣﺴﺎك اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وإﻋﺪاد
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت

ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
د  -اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻞ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺨﻞ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.
ﻣﺎدة )(27

ﻣﺎدة ) (14ﺑﻨﺪ 8

ﻣﺎدة )(28

ﻣﺎدة )(21

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻘﺮن -8ان ﯾﻘﺮن اﺳﻤﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮﻗﻢ ﻗﯿﺪه ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻘﺮن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻘﺮن
اﺳﻤﮫ ﺑﺮﻗﻢ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﮫ اﺳﻤﮫ ﺑﺮﻗﻢ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﺳﻤﮫ ﺑﺮﻗﻢ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎت واﻟﺸﮭﺎدات واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت وﻣﺮاﺳﻼﺗﮫ وﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻨﮫ ﻣﻦ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻓﻲ

ﺟﻤﯿﻊ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﮫ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎت واﻟﺸﮭﺎدات

واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﯾُﻮﻗﻌﮭﺎ ،وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ،وﻻ ﯾﺠﻮز اﻧﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ وﻣﺮاﺳﻼﺗﮫ واﻟﺸﮭﺎدات واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﯾُﻮﻗﻌﮭﺎ،
وﺿﻊ ﺷﮭﺎدة اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ وﯾﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺗﺼﺪر
ﻣﻜﺘﺒﮫ.

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﮫ.

ﻋﻨﮫ

أو

ﯾﻮﻗﻌﮭﺎ .ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ وﺿﻊ ﺷﮭﺎدة اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ

ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻀﻊ ﺷﮭﺎدة اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﮫ.
واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﮫ أو ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎدة )(29

ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم اﺳﻤﮫ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺳﻢ

وﻓﺮوﻋﮭﺎ.

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﺴﺘﺨﺪم

ﻣﻜﺘﺒﮫ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ

ﻣﺎدة )(22

اﺳﻤﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ

ﯾﻜﻮن اﺳﻤﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘﺒﮫ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم اﺳﻤﮫ ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ اﺳﻢ واﺣﺪ

رﻗﻢ ) (21ﻟﺴﻨﺔ .2001

اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﻮان أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺪل
ﻣﻜﺘﺒﮫ ،وﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺷﺮﻛﺔ.
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ أﺳﻢ واﺣﺪ
أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺪل
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﻣﺎدة )(28

-

-

ﻣﺎدة )(30

ﯾﻠﺘﺰم ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻹدارة

ﯾﻠﺘﺰم ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻹدارة

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
57

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
-1

-2

-3

أﺳﻤﺎء

وﻣﺆھﻼت

ﻣﻦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

 -1أﺳﻤﺎء وﻣﺆھﻼت ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﻢ

ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﻢ ﻓﻲ أداء ﻣﮭﺎم

ﻓﻲ أداء ﻣﮭﺎم ﺗﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ

ﺗﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت،

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

واﻟﺪورات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم

 -2ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬ ﯾﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ

ﺑﮭﺎ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﺎراﺗﮫ وﻣﮭﺎرات

ﺗﺪﻗﯿﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ.

اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﯾﮫ.

ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻣﺪﻗﻘﻲ

ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﮫ

ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﺪﯾﮫ.

ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪوث

ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت

ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ

واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪﻗﯿﻖ

ﻋﺪم اﻹﺧﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺤﺪدة

وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ.

اﻋﺘﺒﺎر إﺑﻼﻏﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻟﻤﻮﺟﻮد

ﻗﺎﺋﻤﺔ

ﺑﺄﺳﻤﺎء

ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎ ً.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(29

ﻣﺎدة ) (14ﺑﻨﺪ )(4

ﻣﺎدة )(16

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﺧﻄﺎر إﺧﻄﺎر اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﮫ او ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ أن
ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﮫ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ او

ﯾﺨﻄﺮ اﻟﻮزارة ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ

ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪوث ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮫ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯿﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﺘﺒﮫ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻹﺧﻄﺎر ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﯿﺮ او أو اﻟﻤﻜﺘﺐ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺤﺪدة اﻋﺘﺒﺎر إﺑﻼﻏﮫ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،وﻻ ﯾﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﮭﻠﺔ دون إﺧﻄﺎر
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻨﻮان او اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻻﺧﺮى أﻣﺎم اﻟﻮزارة ﺑﺬﻟﻚ ،ﯾﻨﻘﻞ اﺳﻤﮫ إﻟﻰ ﺳﺠﻞ

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎً.
اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ اﺧﻄﺎرھﺎ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺧﻄﺎر اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.
ﻣﺎدة )(17
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ أي ﻣﺪﻗﻖ ﯾﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة
أو اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﺪﯾﮫ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ

ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺮﻛﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت طﻠﺐ اﻟﻘﯿﺪ أو ﻋﻠﻰ
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮫ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻹﺧﻄﺎر وﻛﯿﻔﯿﺘﮫ،
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ ﺑﮫ.

ﻣﺎدة )(30

ﻣﺎدة ) (14ﺑﻨﺪ 8

ﻣﺎدة )(27

ﻣﺎدة )(31

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ان ﯾﻘﺮن اﺳﻤﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮﻗﻢ ﻗﯿﺪه  -1ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﮫ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أن ﯾﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﮫ

ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﻜﺘﺒﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ ً طﺒﯿﻌﯿﺎً ،وﻣﺮاﺳﻼﺗﮫ وﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺼﺎدرة

اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ إذا ﻛﺎن

أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ ً اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎ ً ﯾﻘﻮم ﺗﻘﺎرﯾﺮ ،وﻻ ﯾﺠﻮز اﻧﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﮫ.

ﺷﺨﺼﺎ ً طﺒﯿﻌﯿﺎً ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ ً

ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ وﯾﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ -2ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ

ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ً ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪھﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ

أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ

اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﻤﺴﺌﻮل.

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﮫ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﯾﻦ ،وﻓﻲ

ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،وﻻ ﯾﺠﻮز إﻧﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ،ﻻ ﯾﺠﻮز إﻧﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ.
ﻣﺎدة )(31

-

-

ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﻐﯿﺮ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ
ﻣﻜﺘﻮب

ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ

ﯾﺘﻀﻤﻦ

آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ.

ﺣﻘﻮق

واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،وﻋﻠﻰ
اﻷﺧﺺ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎل وﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وأﺗﻌﺎب اﻟﻤﻜﺘﺐ،
وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض وأﺣﻜﺎم ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(32

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﺧﻄﺎر
اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ
اﻟﻤﮭﻨﺔ-ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ -وذﻟﻚ
ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ.

ﻣﺎدة ) (14ﺑﻧد 6
اﺧطﺎر اﻻدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻷي ﺳﺑب
ﻣن اﻻﺳﺑﺎب ﺑﺻورة ﻣؤﻗﺗﺔ او داﺋﻣﺔ
وذﻟك ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوم ﻋﻣل ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﻔﮫ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺗوﻗف ﻟﻣدة
ﻣؤﻗﺗﺔ ي ﺗﻌﯾن ﺑﯾﺎن اﺳﺑﺎب اﻟﺗوﻗف
وﻣدﺗﮫ.

ﻣﺎدة )(18

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﺎدة )(32

ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إذا ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ واﻟﺬي ﯾﻄﺮأ اﻷﺳﺒﺎب ،ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ ،أن
ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺒﺐ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،أن ﯾُﺨﻄﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل
ﯾﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻮزارة ﺑﻄﻠﺐ – ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻔﮫ.
ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺎﻧﻊ – ﻟﻨﻘﻞ ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ إﻟﻰ
ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ
ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،وﻟﮫ ﻋﻨﺪ زوال اﻟﻤﺎﻧﻊ أن ﯾﺘﻘﺪم
ﻟﻠﻮزارة ﺑﻄﻠﺐ ﻹﻋﺎدة ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(33

ﯾﻜﻮن ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻋﻦ ﺻﺤﺔ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮه.
وﯾُﺴﺄل ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ
اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو اﻟﻐﯿﺮ
ﺑﺴﺒﺐ اﻹھﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ أو اﻷﺧﻄﺎء

ﻣﺎدة )(16
ﯾﻛون ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳؤوﻻ ﻋن
اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﮭﺎ ،وﻋن
ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره.

وﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي
ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺎﻟﻐﯾر ﺑﺳﺑب اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋﻧﮫ ﻓﻲ أداء ﻣﮭﻧﺗﮫ.

ﻣﺎدة )(23

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﺎدة )(35

-1ﯾﻜﻮن ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﯾﻜﻮن ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ
ﺳﻼﻣﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻋﻦ ﺻﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻋﻦ ﺻﺤﺔ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮه وﻋﻠﯿﮫ ﺑﺬل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮه.
ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺮﯾﺺ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﮫ .وﯾُﺴﺄل ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ
-2ﯾُﺴﺄل ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو اﻟﻐﯿﺮ
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺑﺴﺒﺐ اﻹھﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ أو اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮫ أو ﻋﻤﻦ

ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺄ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﮫ أو ﻋﻦ

ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺗﺤﺖ

اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺼﺪر ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺗﺤﺖ

إﺷﺮاﻓﮫ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﻓﺈذا ﺗﻌﺪد

أداء ﻣﮭﻨﺘﮫ ،ﻓﺈذا ﺗﻌﺪد ﻣﺪﻗﻘﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﺷﺮاﻓﮫ ،ﻓﻲ أداء اﻟﻤﮭﻨﺔ.

ﻣﺪﻗﻘﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺈذا ﺗﻌﺪد ﻣﺪﻗﻖ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﻮا

ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.

ﺴﺐ
ﻧﺴﺒﮫ اﻟﻀﺮر ﻹھﻤﺎل أو ﺗﻘﺼﯿﺮ أﺣﺪھﻢ .ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻧُ ُ

وإذا ﺗﻮﻟﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ

-3إذا ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻀﺮر ﻹھﻤﺎل أو ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺧﻄﺄ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ أﺣﺪھﻢ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻤﺎ ﯾﻠﺤﻘﮫ ﻣﻦ أﺿﺮار

اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻤﺎ ﯾﻠﺤﻖ ھﺬا اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ أﺿﺮار وإذا ﺗﻮﻟﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﺑﺴﺒﺐ اﻹھﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ أو اﻷﺧﻄﺎء

ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء

اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.

ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻤﺎ
ﯾﻠﺤﻘﮫ ﻣﻦ أﺿﺮار ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ
أﺧﻄﺎء ﻣﮭﻨﯿﺔ أو ﺗﻘﺼﯿﺮ.

ﻣﺎدة )(34
ﯾﻠﺘﺰم ﻣﺪﻗﻘﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وأﺻﺤﺎب
وﻣﺪراء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪم
إﻓﺸﺎء أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﻮا ﺑﮭﺎ أﺛﻨﺎء أو

ﻣﺎدة  15ﺑﻧد )(4
ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:
 -4اﻻدﻻء ﺑﺄي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن

ﻣﺎدة )(12

ﻣﺎدة 17

ﯾﻮﻗﻊ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﯾُﻮﻗﻊ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﯾﺘﻘﺮر
ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ
ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ،وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺘﻌﮭﺪ اﻵﺗﻲ :اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ،

ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ ﻣﮭﻨﺘﮭﻢ ،وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗظل ﺳرﯾﺔ "أﺗﻌﮭﺪ ﺑﺄن أؤدي أﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎﻟﮫ ،ﺗﻌﮭﺪا ً ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ً
ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو
وﺷﺮف ،وأن أﺣﺘﺮم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ" :أﺗﻌﮭﺪ ﺑﺄن أؤدي
اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻤﻠﮭﻢ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ
ﯾﻧﺷر ذﻟك ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ إﻻ ﺑﺈذن ﻛﺗﺎﺑﻲ
أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ وأﺣﺘﺮم ﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻜﻞ ﺷﺮف وأﻣﺎﻧﺔ ،وأن أﺣﺘﺮم
ﻣﻨﻊ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو اﻹﺑﻼغ
ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ
وآداﺑﮭﺎ ،وأن أﺗﻘﯿﺪ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻧﺔ
ﻋﻦ وﻗﻮﻋﮭﺎ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ،وذﻟك دون اﻹﺧﻼل واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأﻻ أﻓﺸﻲ اﻟﻤﮭﻨﺔ وأﺣﺘﺮم ﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﺎ وآداﺑﮭﺎ ،وأن
أﺳﺮار ﻋﻤﻼﺋﻲ أو أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أؤﺗﻤﻦ أﺗﻘﯿﺪ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ

ﺑﺄﺣﻛﺎم

اﻟﺑﻧد  11ﻣن اﻟﻣﺎدة  14ﻣن ھذا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻻ أﻓﺸﻲ أﺳﺮار
ﺑﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ".

اﻟﻘﺎﻧون.

4

ﻋﻤﻼﺋﻲ أو أﯾﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ  6ﻣﻦ 14

 -2ﯾﺤﺮر ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪ ﻣﺤﻀﺮ ﯾﻮدع ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻲ إﻻ

ﻣﻠﻒ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﻮزارة.

ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ".وﯾُﺤﺮر ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪ ﻣﺤﻀﺮ ﯾﻮدع
ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﻣﺎدة )(35

-

-

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ أداء أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻤﻦ ُ
ﺷﻄﺐ
اﺳﻤﮫ أو أُوﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ طﺒﻘﺎ ً

-4ﯾﻼﺣظ أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘطري و اﻟﻛوﯾﺗﻲ اوﺟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدﻗﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭد ﻗﺑل ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ .

65

-

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪه ﻣﺮة

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ أو اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة وﻗﻔﮫ.

ﻣﺎدة )(36

ﻣﺎدة ) (14ﺑﻨﺪ )(10

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت -وإن ﺗﺮك اﻻﺣﺘﻔﺎظ

ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت

ﻣﺎدة )(25

ﻣﺎدة )(37

واﻟﻤﻠﻔﺎت  -1ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ

اﻟﻤﮭﻨﺔ -اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت وأوراق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻤﻼﺋﮫ ﺑﺸﻜﻞ ورﻗﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت

واﻟﻤﻠﻔﺎت

واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت

واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻼﺋﮫ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ أو اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺑﻌﻤﻼﺋﮫ ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻼﺋﮫ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ إﻋﺪاد آﺧﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻرﺗﺒﺎط وﻟﻮ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ دﻗﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،أو أي ﻣﺪة أﺧﺮى
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎﻟﻲ ،وﯾﺠﻮز اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻮرة ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺪة أطﻮل ﻣﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﺬه اﻗﺎﻣﺔ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﯾﺤﺘﻔﻆ

اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﺎﻓﺬة ،اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ آﺧﺮ

اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻷوراق واﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﺤﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎن ﯾُﺒﺎﺷﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺪﻗﯿﻖ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪﻋﺎوى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺪﻋﺎوى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ .وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ.
ﻓﯿﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ أﯾﮭﻤﺎ أطﻮل.

 -2ﻻ ﯾﺤﻮل ﺗﻮﻗﻒ أو اﻋﺘﺰال ﻣﺪﻗﻖ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﺎوى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت،

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ دون اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ وﻻ ﯾﺤﻮل اﻋﺘﺰال ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

أي اﻟﻤﺪﺗﯿﻦ أطﻮل.

ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺪة ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ دون اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (1ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة .اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺪة
وﯾﻨﺘﻘﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﺣﺎل اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺷﺮﻛﺔ

اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.

-3ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت
واﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ.

ﻣﺎدة )(37

ﻣﺎدة )(34

ﻣﺎدة )(17

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺼﻔﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻌﺘﺬر ﻋﻦ ﻋﺪم

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺧﻼل

ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً أو ﻟﻤﺪة ﯾﺘﺮﺗﺐ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﺣﺎل اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺘﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً ﻓﺘﺮة ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء أو اﻟﻐﯿﺮ

أو ﻟﻤﺪة ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺒﺐ ﯾﻘﺪم اﻟﻰ

ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﯾﺘﻢ

ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ،ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺧﻄﺎر إدارة اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺑﮭﺎ ،ﻣﻊ إﺧﻄﺎر

ﺗﺼﻔﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻗﻖ اﻟﻮزارة ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﮫ.

اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ

ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ إذا أراد اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺿﻮاﺑﻂ

واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ

أداء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن وإﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﺬار وإﺑﺮاء ذﻣﺔ

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﯾﻨﮭﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ.
اﻟﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ .وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺠﺐ أﻻ
ﯾﺆدي ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ إﻟﻰ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر
ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻣﺎدة )(19
اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ

ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ ﯾﺤﯿﻞ

وﻛﯿﻞ

ﻣﺎدة )(29
اﻟﻮزارة

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ

ﻣﺮاﻗﺐ  -1ﻟﻠﻮزارة أو ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ – ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺐ إذا ﻧﺴﺒﺖ – ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺎدة ) (39ﻓﻘﺮة 1
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(38

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ أو

ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﻮل اﻟﻤﮭﻨﺔ ،أو ﺗﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ ،أن ﺗﺠﺮي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺪﻗﻖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﺗُﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ ،أن ﺗُﺠﺮي
ُﻨﺴﺐ
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﺗُﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ ،أن ﺗُﺠﺮي ارﺗﻜﺎب إھﻤﺎل ﺟﺴﯿﻢ ،أو ﻓﻌﻞ ﻣﺨﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾ ُ
ُﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ،أو اذا ﺗﺒﯿﻦ -2ﺗﺤﯿﻞ اﻟﻮزارة أو اﻟﮭﯿﺌﺔ – ﺑﺤﺴﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف ،أو ﺗﻤﺲ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾ ُ
إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ رﻏﻢ ﻓﻘﺪه ﻟﺸﺮوط ﻣﻦ اﻷﺣﻮال – اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﻠﻮك

وآداب

وﻛﺮاﻣﺔ

اﻟﻤﮭﻨﺔ

أو ﺗﻤﺲ ﺑﺴﻠﻮك وآداب وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺄدﯾﺐ ،ﻓﺈذا ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،أو ﺗﺘﻀﻤﻦ إھﻤﺎﻻ
أو ﺗﺘﻀﻤﻦ إھﻤﺎﻻً ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒﺎﺗﮫ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ،أو ﺗُﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم

ﺗُﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﻓﯿﺤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﺬا
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ أو أﺣﻜﺎم أي ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو إﻋﻼن ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻗﺮارات أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن

وﻻﺋﺤﺘﮫ

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ وأﺣﻜﺎم أي

أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻻﻧﻌﻘﺎد -3ﻻ ﺗﺤﻮل إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو ﻟﻮاﺋﺢ ﻧﺎﻓﺬة أﺧﺮى ذات
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺻﻠﺔ.
ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ،اﻹﺟﺮاءات وﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ
ﻣﺒﯿﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺿﺪه ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﯿﮫ وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ أن ﯾﺒﺪي دﻓﺎﻋﮫ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺷﻔﻮﯾﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ.
ﯾﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم.
وﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮره ﺷﺨﺼﯿﺎ،
وﻟﮭﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﯿﮫ أو ﺗﻨﺪب ﻟﺬﻟﻚ أﺣﺪ
أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ،وﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻨﺪﺑﮫ
ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﺸﮭﻮد ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر
ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮭﻢ.
وإذا ﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
رﻏﻢ إﻋﻼﻧﮫ ﺟﺎز ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء
ﻋﻠﯿﮫ ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ.
ﻣﺎدة )(39

ﻣﺎدة ) (29ﺑﻨﺪ 2
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ

 -2ﺗﺤﯿﻞ اﻟﻮزارة أو اﻟﮭﯿﺌﺔ – ﺑﺤﺴﺐ ﻓﺈذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ

اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗُﺸﻜﻞ

اﻷﺣﻮال – اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗُﺸﻜﻞ

ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ

اﻟﺘﺄدﯾﺐ ،ﻓﺈذا ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ،أﺣﺎﻟﺖ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ

اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ،

ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﺗُﺸﻜﻞ

وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﻓﯿﺤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ

اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ -3 .ﻻ ﺗﺤﻮل إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ،

ﯾﻨﺪﺑﮫ اﻟﻮزﯾﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،وإذا ﺗﺒﯿﻦ

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى

ﻟﮭﺎ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺗُﺸﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ

اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات وﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ

ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ،وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع

اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺿﺪه ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺒﺖ ﯾﻨﺪﺑﮫ اﻟﻮزﯾﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.

إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺻﺪور

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ،

ﻗﺎﻣﺖ

ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ،

ﻗﺎﻣﺖ

ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ.
ﻣﺎدة )(40

ﻣﺎدة )(18

ﻣﺎدة )(28

ﻣﺎدة )(40

ﯾﻜﻮن ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أﻣﺎم ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﯾﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﯾﺐ ﯾﻜﻮن ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أﻣﺎم
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﯾﺐ ﯾُﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺮة ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎض ﯾﺨﺘﺎره ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﯾﺐ ﯾُﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ،ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻣﻦ ﻗﻀﺎة واﺣﺪة ،ﺑﺮ رﺋﺎﺳﺔ وﻛﯿﻞ اﻟﻮزارة وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل وﻋﻀﻮﯾﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ذوي ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺮﺷﺤﮭﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ ،اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﺨﺘﺎرھﻢ اﻟﻮزﯾﺮ ،ﯾﺨﺘﺎره اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء،
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وأﺣﺪ ﻣﻮظﻔﻲ وﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﺔ وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻘﺮر ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل أﻣﺎﻧﺔ وﻋﻀﻮﯾﺔ أﺣﺪ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻮزارة وأﺣﺪ
اﻟﻮزارة ،وﯾﺘﻮﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة رﺋﺎﺳﺔ ﺗﺮﺷﺤﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ،وﻣﻤﺜﻼ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﺴﺐ أﻗﺪﻣﯿﺘﮫ.
وﯾﺼﺪر

اﻟﻮزﯾﺮ

ﻗﺮارا ً

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.

ﯾﺤﺪده

اﻟﻮزﯾﺮ .ﻣﻮظﻔﻲ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﯾﺨﺘﺎره

وﺗﺒﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم رﺋﯿﺴﮫ.

ﺑﺒﯿﺎن وﯾﺘﻮﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺣﺪ ﻣﻮظﻔﻲ ﻋﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ.

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﯾﺨﺘﺎره رﺋﯿﺲ
إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﮫ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ ،دون أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻮت
ﻣﻌﺪود.

ﻣﺎدة )(41

ﻣﺎدة ) (19اﻟﻔﻘﺮة )(2

ﻣﺎدة )(31

ﻣﺎدة )(42

ﯾﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻗﺮاره ﻓﻲ وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺪ  -1ﯾﻌﻠﻦ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻠﺘﺄدﯾﺐ ﯾﻔﺼﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إﻋﻼن ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺑﻜﺘﺎب ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﺎل
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻤﺤﺎل ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎﻣﮫ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎﻣﮫ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،أو ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺲ أو ﺑﺴﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﺄي
وذﻟﻚ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﺗُﻔﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ،ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺳﯿﻠﺔ ﺗُﻔﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼن ﻣﻠﺨﺼﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺒﯿﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻟﺪى أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ،اﻹﻋﻼن ﻣﻠﺨﺼﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯿﮫ وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ.

وﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻣﯿﻌﺎد إﻟﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد

اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ،وﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴﺎﺗﮫ وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ أن ﯾﺒﺪي دﻓﺎﻋﮫ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻣﻜﺎﻧﮭﺎ وﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ،وﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴﺎﺗﮫ
ﺳﺮﯾﺔ.

ﺷﻔﻮﯾﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺮﯾﺔ.

وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ أن ﯾُﺒﺪي دﻓﺎﻋﮫ ﯾﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم.

ﺑﻌﺸﺮة

أﯾﺎم

ﻋﻤﻞ

ﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻞ .وﯾﺠﻮز ﻟﻠ ُﻤﺤﺎل أن ﯾُﺒﺪي دﻓﺎﻋﮫ ﺷﻔﺎھﺎ ً

ﺷﻔﺎھﮫ أو ﻛﺘﺎﺑﺔً ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮره ﺷﺨﺼﯿﺎ-2 ،ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﺤﻀﺮ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﯾﻮﻛﻠﮫ
ﻣﻦ ﯾﻮﻛﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ أو ﻣﻦ وﻟﮭﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻨﻔﺴﮫ وأن ﯾﺒﺪي دﻓﺎﻋﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎھﮫ ،ﻣﻦ زﻣﻼﺋﮫ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ أو ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ.

اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﯿﮫ أو ﺗﻨﺪب ﻟﺬﻟﻚ أﺣﺪ

وﻟﮫ أن ﯾﻮﻛﻞ ﻣﺤﺎﻣﯿﺎ ً ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ ،اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ.

وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾُﻘﺮر ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ،وﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻨﺪﺑﮫ وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻗﻖ وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾُﻘﺮر ﺣﻀﻮر اﻟ ُﻤﺤﺎل
ﺑﻨﻔﺴﮫ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ رﻏﻢ إﻋﻼﻧﮫ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﺸﮭﻮد ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻔﺴﮫ أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻨﻔﺴﮫ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ رﻏﻢ إﻋﻼﻧﮫ
دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺎز اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮭﻢ.

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إذا رأى داﻋﯿﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺟﺎز اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻏﯿﺒﺘﮫ ،وﯾﺠﺐ أن
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻏﯿﺎﺑﮫ ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار وإذا ﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻨﯿﺎ ً رﻏﻢ إﻋﻼﻧﮫ ﺟﺎز ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .رﻏﻢ إﻋﻼﻧﮫ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺟﺎز اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻨﯿﺎ ً و ُﻣﺴﺒﺒﺎ ً.
و ُﻣﺴﺒﺒﺎً.

ﻋﻠﯿﮫ ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ.

ﻣﺎدة )(42

ﻣﺎدة )(21

ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮاره ﻓﻲ وﯾُﺨ َ
ﻄﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ
ﻏﯿﺒﺘﮫ.

اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﺗُﻔﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ.

ﻣﺎدة )(33

ﻣﺎدة )(43

ﯾُﺒﻠﻎ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار ﯾﺨﻄﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﺻﺪر ﺿﺪه
اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﺗﺄدﯾﺒﻲ ،اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار أﻣﺎم
أو ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﻟﻤﺪﻗﻖ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﻀﻮره ،أو ﺻﺪوره أو ﯾﺴﻠﻢ ﻟﮫ ﺷﺨﺼﯿﺎ ً ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎره
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار

) (31ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﯾﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮار.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ،ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل إن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﺮار أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار.

ﺻﺎدرا ﻓﻲ ﻏﯿﺒﺘﮫ ،أو ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.

اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار.

وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﻄﻠﺐ
ﻛﺘﺎﺑﻲ أو ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻠﻢ
اﻟﻮﺻﻮل ،وﯾﺤﯿﻞ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻰ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ،
ﻓﺈذا ﻗﺪم اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد ﯾﺠﻮز
ﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ
ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ.
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(43

-

-

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﺎدة )(44

ﻻ ﯾﺤﻮل ﺗﺮك ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو

ﻻ ﯾﺤﻮل اﻋﺘﺰال ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو

ﺗﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ دون ﻣﺴﺎءﻟﺘﮫ

ﺗﻮﻗﻔﮫ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ دون

ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﮭﺎ

ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ

ﺧﻼل ﻣﺰاوﻟﺘﮫ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺰاوﻟﺘﮫ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

وﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺑﻤﻀﻲ ﺛﻼث

وﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺑﻤﻀﻲ ﺛﻼث

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺰال اﻟﻤﮭﻨﺔ أو

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺰال اﻟﻤﮭﻨﺔ أو

اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﺎدة )(44

ﻣﺎدة )(20

ﻣﺎدة )(30

ﻣﺎدة )(41

ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي أﺧﻞ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺈﺣﺪى ﯾﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﯾُﺠﺎزى ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي أﺧﻞ
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو ﺧﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﯾﺨﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو ﺧﺮج ﻋﻠﻰ

ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮭﺎ أو ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺻﻮل -1اﻻﻧﺬار.

ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ أو ﯾﺘﺼﺮف ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮭﺎ أو ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺻﻮل

اﻟﻤﮭﻨﺔ أو ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ -2اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺼﺮﻓﺎ ً ﯾﺤﻂ ﻣﻦ ﻗﺪرھﺎ أو ﯾﺮﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻟﻤﮭﻨﺔ أو ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ أو آداﺑﮭﺎ أو ﺧﺎﻟﻒ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .

اﻟﻤﺤﻈﻮرات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ أ وآداﺑﮭﺎ أو ﺧﺎﻟﻒ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﺣﻜﻤﺎ ً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ -3ﺷﻄﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺣﻜﻤﺎ ً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ

أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ أو أﺣﻜﺎم أي وﺗﻨﺸﺮ ﻋﻘﻮﺑﺘﻲ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﺸﻄﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬا ً ﻟﮫ أو ﯾﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺻﻮل أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ أو أﺣﻜﺎم أي
ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو ﻗﺮارات ﻧﺎﻓﺬة أﺧﺮى ذات ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،أو اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،أو اﻷﺳﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو ﻟﻮاﺋﺢ ﻧﺎﻓﺬة أﺧﺮى ذات
ﺻﻠﺔ ،ﺑﺎﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ:

ﻣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ،أو ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺻﻠﺔ ،ﺑﺎﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ

 -4اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ.

اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﯿﺔ:

 -5اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ.

اﻟﺪوﻟﺔ:

 -6اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز

-1اﻹﻧﺬار

) (100.000ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ

-2اﻟﻐﺮاﻣﺔ

دﯾﻨﺎر.

)(1.000.000

اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ

 -3اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ  -4ﺷﻄﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ.

-4

 -1اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ.
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ-2 .اﻹﻧﺬار.
اﻟﺘﻲ

ﻻ
ﻣﻠﯿﻮن

ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث

ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

ﺳﻨﻮات.

 -4ﺷﻄﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ.
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ﺗﺠﺎوز  -3اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﺪة ﻻ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
 -7إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ
اﻟﻤﮭﻨﺔ،

وﺷﻄﺐ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﺳﻢ

اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ.
وﯾﺘﻌﯿﱠﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺮاﻋﺎة
َﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﻌﻨَﺖ اﻟﺬي ﺑﺪا ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎ ِﻟﻒ ،واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎھﺎ،
واﻟﻀ َﱠﺮر اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻟﺬﻟﻚ.
ﻣﺎدة )(45

ﻣﺎدة )(23

-

ﻣﺎدة )(45

ﺗُﺪرج ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺐ

ﺗُﺪرج ﻗﺮارات اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ

ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾُﻌﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ إﺧﻄﺎر

ﺧﺎص ﯾُﻌﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،وﯾُﺆ ّ
ﺷﺮ

وﯾُﺆﺷﺮ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻤﺎ

ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ ﻣﺪﻗﻖ

ﻓﯿﮫ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

ﺗﺼﺪره اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺋﺎﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺮارات
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﯿﺪ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص.
ﻣﺎدة )(25

ﻣﺎدة )(46

ﻣﺎدة )(46

ﻣﺎدة )(34

ﯾﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺗﻢ ﺷﻄﺐ ﻗﯿﺪه وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﺻﺪر ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﺻﺪر ﻗﺮار
طﻠﺐ إﻋﺎدة ﻗﯿﺪ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ان ﯾﻄﻠﺐ اﻋﺎدة ﻗﯿﺪه ﺑﻌﺪ ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺗﺄدﯾﺒﻲ ﺑﺎت ﺑﺸﻄﺐ ﻗﯿﺪه ﻣﻦ ﺗﺄدﯾﺒﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺸﻄﺐ اﺳﻤﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪ ُﻣﻀﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ ،أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻋﺎدة
ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ.

ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮار اﻟﺸﻄﺐ ،وﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ ﻟﻠﻘﯿﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى.

5

ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪ ُﻣﻀﻲ

دراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ وﻓﻘﺎ

ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻟﺸﺮوط اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺻﺪور ھﺬا اﻟﻘﺮار.
وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ أن ﺗُﺼﺪر
ﻗﺮارھﺎ ﺑﺈﻋﺎدة أو رﻓﺾ اﻟﻘﯿﺪ.

- 5ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺣظر ﻋﻠﻰ ﻣدﻗﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﺻدر ﺿده ﺣﻛم ﺗﺄدﯾﺑﻲ ﺑﺎ3ت ﺑﺎﻟﺷطب ﻗﯾده ﻣرة أﺧرى ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﻣﺣت ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑذﻟك ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻻ ﯾﺠﻮز
ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ إﻻ
ﺑﻌﺪ ُﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ،وﺗﻜﻮن
ﻗﺮارات ال ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺸﺄن ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
وﺗُﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺪ
اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻣﺎدة )(40

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻣﺎدة )(28

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺷﺪ ﻻ ﺗﺨﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ

ﻣﺎدة )(47

ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺮ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ

ﻣﺎدة )(47

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ.

ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ،ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة

ﻋﻠﯿﮭﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ،ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ

ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ دﯾﻨﺎر او ﻣﺎدة )(39
دﯾﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﯾﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ:
ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ:

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻋﻠﻰ )  ( 2,000,000ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ ﷼،

ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ،أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ،ﻛﻞ ﻣﻦ:

أ-ﻛﻞ ﻣﻦ زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ دون ان ﯾﻜﻮن وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (50.000ﺧﻤﺴﯿﻦ -1دَ ّون ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻘﺮﯾﺮ أو

-1دون ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻘﺮﯾﺮ أو اﺳﻤﮫ ﻣﻘﯿﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ.

أﻟﻒ

درھﻢ

وﻻ

ﺗﺰﯾﺪ

ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أو وﺛﯿﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺰاوﻟﺘﮫ

ﺣﺴﺎﺑﺎت أو وﺛﯿﻘﺔ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪادھﺎ ،أﺛﻨﺎء ب -ﻛﻞ ﻣﻦ زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺑﻌﺪ وﻗﻔﮫ ) (1.000.000ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺘﮭﺎ او ﺑﻌﺪ ﺷﻄﺐ ﻗﯿﺪه.

ھﺎﺗﯿﻦ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ

ﻛﻞ

ﻣﻦ -2 :وﻗﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ُﻣﻐﺎﯾﺮا ً ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ أو

-2وﺿﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﻣﻐﺎﯾﺮا ً ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ أو ج – ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ أ -زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ دون أن ﯾﻜﻮن اﺳﻤﮫ ﻣﻘﯿﺪا ً ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ
ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ او ﺗﻢ ﺷﻄﺐ ﻗﯿﺪه ،اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﺸﺮات ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﺘﻮﺟﺐ إﺻﺪاره ﻗﺎﻧﻮن اًو ﺑﺤﻜﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﺘﻮﺟﺐ إﺻﺪاره ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً أو ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ اﻻﯾﮭﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺎن ﻟﮫ ﺣﻖ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ.

ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﮭﻨﺔ.
ب -زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻄﺐ ﻗﯿﺪه ﻣﻦ -3ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺻﻮرﯾﺔ

-3أﻓﺸﻰ ﺳﺮا ً ﻣﻦ أﺳﺮار أي ﻣﻦ د -ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ أو أو ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ.
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ.

اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة وﻗﻔﮫ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ -4 .أﻓﺸﻰ ﺳﺮا ً ﻣﻦ أﺳﺮار أي ﻣﻦ
او ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدات ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ

ج -ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ.
ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

-4ﺻﺎدق ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،وﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬه ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدات ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ -5وﻗﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﺗُﺪﻗﻖ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻠﮫ
ﺗُﺪﻗﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻐﻠﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ او اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻠﻮاﻗﻊ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺸﻄﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻦ أو ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ.
اﻟﺴﺠﻼت وﯾﻐﻠﻖ اﻟﻤﻜﺘﺐ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ أو وﯾُﺤﻜﻢ ﺑﺸﻄﺐ اﺳﻢ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

إﺷﺮاﻓﮫ.

وﺷﻄﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ.

-5زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ.

وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻨﺸﺮ ﻣﻨﻄﻮق ﻓﺮﻋﮭﺎ.

-6ﻗﯿﺪ

اﺳﻤﮫ

ﺑﺴﺠﻼت

اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ.

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻓﻲ د -أوھﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم اﻹﻋﻼن ﺑﺄن ﻟﮫ ﺣﻖ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة أو ﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﻗﺪم ﻋﻠﯿﮫ.

اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ.

ﺷﮭﺎدات ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ،أو ﻛﻮﻧﮫ

ﺑﺬﻟﻚ.

ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ً ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ أو ﻣﺸﻄﻮﺑﺎ ً ﻣﺎدة )(48

7ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻗﯿﺪه ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت .ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ

أو اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻷﺧﺮى.

ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ،ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة

-8ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ

اﻷﺣﻮال ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ

اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو

ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺘﯿﻦ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ،ﺳﻮا ًء
82

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﺗﺼﺪران ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﺣﺪاھﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ )  ( 1,000,000ﻣﻠﯿﻮن

أو ﺗﻘﺪﯾﻢ أﯾﺔ اﺳﺘﺸﺎرات ﻷي ﺷﺨﺺ

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

﷼ ،أ و ﺑﺈ ﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ،ﻛﻞ

ﻣﺎدة )(40

ﻣﻦ:

ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ

واﻟﺤﺼﻮل

ﻋﻠﻰ

ﻣﻨﻔﻌﺔ

ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ

ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ -1 ،زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ دون أن ﯾﻜﻮن اﺳﻤﮫ

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺘﻐﻼً اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ

وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (200.000ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻘﯿﺪ ا ً ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ طﺒﻘﺎ ً
درھﻢ

وﻻ

ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﮭﻨﺘﮫ.

أﻟﻒ

-9أوھﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ

) (2.000.000ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ درھﻢ ،أو ﺑﻌﺪ ﺷﻄﺐ اﺳﻤﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ.

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن ﺑﺄن ﻟﮫ ﺣﻖ ﻣﺰاوﻟﺔ

ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ -2 :ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﺑﺴﺠﻼت

اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ

-1دون ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻘﺮﯾﺮ أو ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت أو

ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ،

ﺣﺴﺎب أو وﺛﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﺰاوﻟﺘﮫ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ

أو ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ً ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ أو

ﻣﻊ

ﺑﺬﻟﻚ .ﺷﮭﺎدات ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ

ﻣﺸﻄﻮﺑﺎ ً ﻗﯿﺪه ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ.

-2وﺿﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﻣﻐﺎﯾﺮا ً ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ أو ﺑﺬﻟﻚ.

ﻋﻠﻤﮫ

ﺗﺰﯾﺪ

ﻋﻠﻰ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ

ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ -3اﺳﺘﺨﺪم ﻧﺸﺮات ،أو ﻟﻮﺣﺎت أو
ﯾﺘﻮﺟﺐ إﺻﺪاره ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً أو ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻻﻓﺘﺎت أو وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ﻣﺰاوﻟﺔ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻤﮭﻨﺔ .ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﯾﮭﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺄن ﻟﮫ ﺣﻖ

-3ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺻﻮرﯾﺔ أو ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺧﻼف ا ً ﻟﻠﻮاﻗﻊ.
ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ .وﯾُﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﻜﺘﺐ ،وﻧﺰع

ﻏﯿﺮ

-4أﻓﺸﻰ أﺳﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻮﺣﺎت ،وإﻋﺪام اﻟﻨﺸﺮات وﻏﯿﺮھﺎ
اﻟﺘﻲ

ﯾﻘﻮم

ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ

ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ .ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ،وﺷﻄﺐ اﺳﻢ ﻣﺪﻗﻖ

 -5ﺻﺎدق ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ
ﺗﺪﻗﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﯿﮫ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال.
إﺷﺮاﻓﮫ..

وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر
ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة أو ﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ
ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ.

ﻣﺎدة )(48

ﻣﺎدة )(49

ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ

اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ،(47أن

ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ،ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة

ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺰع اﻟﻠﻮﺣﺎت وإﻋﺪام اﻟﻨﺸﺮات

ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ
84

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

وﻏﯿﺮھﺎ

ﻣﻦ

وﺳﺎﺋﻞ

اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻋﻠﻰ ) ( 1,000,000ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ،أ و

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ وأن ﺗﻐﻠﻖ

ﺑﺈ ﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ،ﻛﻞ ﻣﻦ:

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال

-1زاول اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة إﯾﻘﺎﻓﮫ ﻋﻦ

وﺷﻄﺐ اﺳﻢ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ

اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﺴﺠﻞ ،وﻟﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ

 -2ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو

اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ

ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ.

اﻷﺧﺮى.

أو

اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،أن
ﺗﺤﻜﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺑﺈﻏﻼق
اﻟﻤﻜﺘﺐ ،وﺷﻄﺐ اﺳﻢ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ ،ﻛﻤﺎ
ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر
ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة أو ﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ
ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ.
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣﺎدة )(50

ﻣﺎدة )(49

ﻣﺎدة )(37

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ

ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ

ﻋﻠﯿﮭﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ،ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ

) (10.000ﻋﺸﺮة آﻻف درھﻢ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ،ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ

اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر،

ﻋﻠﻰ ) (200.000ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ درھﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ  50,000ﺧﻤﺴﯿﻦ

ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﯾﺎ ً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد

ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد أﻟﻒ ﷼ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﯾﺎ ً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم

) (27و) (28و) (29و) (30و)(31

) ،(25) ،(24) ،(23) ،(22) ،(21اﻟﻤﻮاد 38 ،37 ،29 ،28 ،27 ،26

و) (32و) (34و) (35و) (36و)(37

). (27) ،(26

ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(50

-

-

ﻣﺎدة )(51

ﯾُﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ

ﯾُﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ

ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺬات

ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺬات

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ

ﺗُﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،

ﺗُﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،

إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮭﺎ ،أو ﻛﺎن إﺧﻼﻟﮫ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻹدارة

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮭﺎ ،أو ﻛﺎن إﺧﻼﻟﮫ

ﻗﺪ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.

ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ

وﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺌﻮﻻً

اﻹدارة ﻗﺪ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ.

ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﯾُﺤﻜﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ

وﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻ

ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ

ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﯾُﺤﻜﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ

وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ

ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ

ارﺗُﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫ أو ﺑﺎﺳﻤﮫ

وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ

أو ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ.

ارﺗُﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫ أ وﺑﺎﺳﻤﮫ
أو ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ.

ﻣﺎدة )(51

-

ﻣﺎدة )(38

ﻣﺎدة )(52

ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ

-1ﻻ ﺗﺤﺮك اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﻮزﯾﺮ ،أو ﻣﻦ ﯾُﻔﻮﺿﮫ ،اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ

ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ،

اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا

ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﺪﻋﻮى

اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا

ﻣﻦ ﯾﻔﻮﺿﮫ ،وﯾﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ أي
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﻠﻮزﯾﺮ أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮﺿﮫ ﺑﻨﺎ ًء

ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ،أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮھﺎ ،وﻗﺒﻞ

ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ أو وﻛﯿﻠﮫ

ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻣﺒﻠﻎ ﻻ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى

ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ .ﺳﺪاد ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﯿﻤﺔ

أو ﺧﻼل ﻧﻈﺮھﺎ وﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ

 -2ﻟﻠﻮزﯾﺮ أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮﺿﮫ رﻓﺾ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة وإزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب

ﺑﺎت ﻓﯿﮭﺎ ،وذﻟﻚ إذا ﻗﺎم اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺴﺪاد

اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ وطﻠﺐ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪم

ﻣﺒﻠﻎ ﯾُﻌﺎدِل اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ

اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺎل ﺗﺤﺮﯾﻚ

اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ،أو ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻔﻲ دﯾﻨﺎر
ﱠ

اﻹداﻧﺔ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻧﻘﻀﺎؤھﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال.

ﺑﺤﺮﯾﻨﻲ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ.

ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ.

وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﻧﻘﻀﺎء

-3ﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات

اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ.

اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

 -ﻣﺎدة )(43

-

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(52

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻟﻣدﻗﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﺻدر ﺿده

ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة

ﻗرار ﺗﺄدﯾﺑﻲ ،اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار أﻣﺎم

ﺗﻨﻔﯿﺬا ً ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً

اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف

ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼﻧﮭﺎ أو ﻧﺸﺮھﺎ وﯾﻘﺪم

ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺧطﺎره

اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻜﺘﻮب إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ،

ﺑﺎﻟﻘرار.

وﯾﺠﺐ اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ،ﻓﺈذا ُرﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﯾﻜﻮن
اﻟﺮﻓﺾ ُﻣﺴﺒﺒﺎً ،وﯾﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﯿﻌﺎد
اﻟﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً دون رد رﻓﻀﺎ ً ﺿﻤﻨﯿﺎ ً
ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ.
وﻟﻠﻤﺘﻈﻠﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺻﺮاﺣﺔً أو
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻧﻘﻀﺎء ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً دون رد وﻻ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار.

ﻣﺎدة )(53

ﻣﺎدة )(36

ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾَﺼﺪُر ﺑﻨ ْﺪﺑﮭﻢ

ﯾﻜﻮن ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻮزارة واﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﯾﻜﻮن ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻮزارة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﺪر

ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨِﻲ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﻌﺪل

اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﻢ ﻗﺮار ﺑﺘﺨﻮﯾﻠﮭﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ

ﻀﺒْﻄﯿﺔ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﯾﺮ ،ﺻﻔﺔ اﻟ ﱠ

ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﯾﺮ ،ﺿﺒﻂ وإﺛﺒﺎت

واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨ ِﻔّﺬة ﻟﮫ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا

ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ

اﻟﺘﻲ

ﺗﻘﻊ

ﻓﻲ

دواﺋﺮ

ﻣﺎدة )(53

ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا ً ﻟﮫ،

وظﺎﺋﻔﮭﻢ ،وﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ ﺣﻖ

وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ.

دﺧﻮل ﻣﻘﺎر ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

وﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻤﻨﻊ
أو ﯾﺤﻮل دون ﻗﯿﺎم أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻀﺒْﻂ
اﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟ ﱠ
ﱠ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم

واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(54
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر
ﻣﻨﮭﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺿﺪ أي ﻣﺪﻗﻖ
ﺣﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ
ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
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ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﺻﺪوره ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻟﻠﺘﺄﺷﯿﺮ
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ:
-1

أﺣﻜﺎم إﺷﮭﺎر اﻹﻓﻼس أو
إﻟﻐﺎﺋﮫ ،واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة
ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ
اﻟﺪﯾﻮن أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ.

-2

أﺣﻜﺎم رد اﻻﻋﺘﺒﺎر.

 -3اﻷﺣﻜﺎم

واﻟﻘﺮارات

اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪﻗﻖ أو ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﯿﻦ أو
ﺑﻌﺰﻟﮭﻢ أو ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ.
-4

أﺣﻜﺎم ﺣﻞ وﺗﺼﻔﯿﺔ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
-5

أﺣﻜﺎم وﺿﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ

ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو
اﻟﺤﺠﺰ.

ﻣﺎدة )(55

اﻟﻤﺎدة )(9

ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ رﺳﻮم اﻟﻘﯿﺪ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻗﯿﻤﺔ رﺳﻮم

ﻣﺎدة )(43
ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻮم

ﺳﺠﻼت ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،اﻟﺘﻲ اﻟﻘﯿﺪ وإﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ وﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ .اﻟﻘﯿﺪ وﺗﺠﺪﯾﺪه واﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت
ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻮزارة وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ورﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ

ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻮزارة طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻣﺎدة )(56

-

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(
-

-

ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮزﯾﺮ أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮارا ً ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ
ﻓﺌﺎت وﻓﺮوع اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻻﺷﺘﺮاطﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻓﺌﺔ أو ﻓﺮع ﻣﻨﮭﺎ.
ﻣﺎدة )(57

ﻣﺎدة )(33

ﻣﺎدة )(46

ﻣﺎدة )(55

ﯾُﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ
ﯾﺻدر اﻟوزﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب ﯾُﺻدر اﻟوزﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وإﻟﻰ أن
واﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻤﮭﻨﺔ ،ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ  6ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﻧون ،واﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺗﺼﺪر ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎﻣﮫ ،وإﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﻌﻣل ﺑﮭذه
ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ وﻗﺖ ﺻﺪور
أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﻘرارات،
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘرارات واﻷﻧظﻣﺔ
أﺣﻜﺎﻣﮫ.
) (30ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
- 6ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﺗوﻗﯾﻊ ﺟزاءات ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ.
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ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض

ﻣﺎدة )(47

ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ ) (22ﻟﺴﻨﺔ  1995وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ إﻟﻰ
ﺣﯿﻦ ﺻﺪور اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض
ﻣﻊ

ﻣﺎدة )(58

-

أﺣﻜﺎﻣﮫ.

-

ﺗُﻨﻘﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﻗﯿﺪ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄ طﺒﻘﺎ ً
ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (26ﻟﺴﻨﺔ
 1996ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،إﻟﻰ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﺴﺐ ﻓﺌﺔ ﻛﻞ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت.

ﻣﺎدة )(31

ﻣﺎدة )(59

-

ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﺗﻮﻓﯿﻖ

أوﺿﺎﻋﮭﻢ

اﻟﻘﺎﻧون

وﻓﻘﺎ ً اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ اوﺿﺎﻋﮭﻢ وﻓﻘﺎ

ﺗوﻓﯾﻖ

أوﺿﺎﻋﮭم

وﻓﻘﺎ ً

ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ ،ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر م ن ﺗﺎرﯾﺦ

ﻷﺣﻜﺎﻣﮫ ،ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺑﮫ.

ﻣﺎدة )(56
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا

اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ،وﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وذﻟﻚ

ﻣد ھذه اﻟﻣﮭﻠﺔ ﻟﻣدة أو ﻣدد أﺧرى

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ

ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.

ﺗﺤﺪدھﺎ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.

وﯾُﺳﺗﺛﻧﻰ

ﻣن

ﺗوﻓﯾﻖ

اﻷوﺿﺎع

اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،
اﻟﺷرﻛﺎء ﻣن ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ
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ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻣل
ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.

ﻣﺎدة )(60

ﻣﺎدة )(32

ﻣﺎدة )(48

ﯾُﻠﻐﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (26ﻟﺴﻨﺔ ﯾﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  5ﻟﺴﻨﺔ  1981ﯾﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﯾﺨﺎﻟﻒ أو ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
 1996ﺑﺸﺄن ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮫ ،وﯾﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ اﺧﺮ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﯾُﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا ﯾﺨﺎﻟﻒ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (22ﻟﺴﻨﺔ 1995

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ.

ﻣﺎدة )(61

ﻣﺎدة )(33

ﻣﺎدة )(45

ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
 ﻛ ٌﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺼﮫ – ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺮض ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ – اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔاﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ أول اﻟﺸﮭﺮ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ.

ﻣﺎدة )(57
ﯾُﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (30ﻟﺳﻧﺔ 2004
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ.

اﻟﻣﺎدة )(55
ﯾﺻدر اﻟوزﯾر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا
اﻟﻘﺎﻧون ،واﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ
أﺣﻛﺎﻣﮫ ،وإﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﻌﻣل ﺑﮭذه
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﻘرارات،
ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘرارات واﻷﻧظﻣﺔ

ﻣﺎدة )(34
97

ﻋﺎم General -

ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم ) (103ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (12ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﮭﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
 2014ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﻣدﻗﻘﻲ
 2021ﺑﺷﺄن ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻛوﯾت(
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻷﻣﺎرات(
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن )اﻟﺑﺣرﯾن(
ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء  -ﻛﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺼﮫ -
ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﺎﻧون رﻗم ) (8ﻟﺳﻧﺔ 2020
ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
)ﻗطر(

اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض
ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.

ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
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ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
إدارة ﺷﺆون اﻟﻠﺠﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺍﳌﺮﻓﻖ )(5
ﻣذﻛرة
اﻟرأي اﻟﻣﺎﻟﻲ

ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳋﺎﻣﺲ
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التاريخ  3 :نوفمبر 2021
المحترم

سعادة السيد خالد حسين المسقطي

رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

الموضوع :مذكرة بالرأي االقتصادي بخصوص المرسوم بقانون رقم ()15لسنة 2021
بشأن مدققي الحسابات الخارجيين
بناء على تكليف سعادتكم بإبداء الرأي االقتصادي بشأن الموضوع أعاله ،نود توضيح التالي:
ً
تهدف مهنة التدقيق المحاسبي إلى إبداء رأي فني مستقل حول صحة الحسابات والبيانات المالية

المتعلقة بالشركات والتحقق من مدى االلتزام باألعراف والمعايير المحاسبية المعمول بها لفترة معينة ،وذلك

لزيادة الموثوقية بالمعلومات المحاسبية المقدمة من خالل القوائم المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة

المالية طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها والتزامها بالتطبيق ،والتي يتطلب األمر اعتمادها من قبل

شخص خارجي مؤهل علمياً ذي خبرة عالية يسمى (المدقق الخارجي) ،حيث تقتضي األعراف المحاسبية

والقوانين الحكومية أن تقوم الشركات بتقديم القوائم المالية في نهاية السنة المالية متضمنة معلومات عن
نتائج النشاط والمركز المالي وتكون مدققة من قبل المدقق الخارجي ،وبالتالي إمكانية االعتماد عليها من

قبل كافة األطراف ذات العالقة في عملية اتخاذ الق اررات.

ومن خالل ذلك ،فإن عملية التدقيق التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي المستقل تتمثل في فحص
الري الفني المحايد في البيانات المالية التي تتضمنها القوائم المالية ،وهي في الغالب
الجوانب المالية وإبداء أ

قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفق النقدي في نهاية الفترة المالية ،وذلك وفقا للمعايير المتفق

عليها دولياً ،وإيضاح أوجه الخلل والقصور في نظام الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات لإلدارة من أجل

تحسين العمل وتزويد األطراف ذات العالقة بالبيانات المالية.
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وبعد االطالع على المرسوم بقانون نود إبداء بعض المالحظات حوله كما هي مدرجة في النقاط التالية:

 -1إن الهدف من إصدار المرسوم بقانون هو تشجيع البحرينيين المؤهلين لالنخراط في مهنة التدقيق
الخارجي وزيادة عدد مكاتب التدقيق المؤهلة .إال أنه وبالرجوع إلى البند ( )7من المادة ( ،)4نرى أن

المرسوم بقانون قد سمح بقيد المؤهلين من األجانب كمدقق حسابات متى استوفوا للشروط المذكورة في

المرسوم بقانون دون وضع ضوابط لفتح مكاتب التدقيق أو للشراكة مع مكاتب ذات سمعة دولية تضيف

خبرة عملية لالقتصاد الوطني ،مما قد يؤثر على مزاولة مهنة التدقيق وصعوبة الرقابة عليها وباألخص
عند حدوث اختالف بين الشركاء ومغادرة الشريك األجنبي البالد .كذلك ،فتحت هذه المادة باب المنافسة

بين البحريني المؤهل والمستثمر األجنبي مما قد يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف المرجو من المرسوم

بقانون.

 -2نصت المادة رقم ( )4والمادة رقم ( )12إلى أن يكون شرط حصول المرخص له على خبرة ال تقل عن

 5سنوات لممارسة مهنة التدقيق الخارجي .إال أننا نرى أن مهنة التدقيق الخارجي تتطلب خبرة ومعرفة
أكثر من  5سنوات حتى يتمكن من اإللمام بكافة معايير المحاسبة والتدقيق الخارجي الصادرة من
االتحاد الدولي للمحاسبيين ) .)IFACواألهم من ذلك ،هي الخبرات العملية والمعرفة باإلجراءات

المطلوبة وتفهم طبيعة أعمال الشركات المختلفة من شركات عقارية ومالية وغيره.

 -3أما البند ( )2من المادة ( )6من المرسوم بقانون ،فقد اعتبرت أن ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق

أو التفتيش على الحسابات في إحدى الو ازرات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو األجهزة الحكومية

األخرى أو الشركات أو المؤسسات المالية في المملكة تحتسب من ضمن الخبرة المحاسبية للمدقق

الخارجي .ويمكن القول بأن من بين المشمولين في هذه المادة المدققين الخارجيين التابعين لديوان
الرقابة المالية واإلدارية ،والذين يتبعون معايير الرقابة الصادرة من المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة

المالية والمحاسبية (اإلنتوساي) في تدقيقهم للقطاع العام ،وكذلك اتباع معايير أخرى في تدقيقهم
للشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها ،وقد ال يختلفون عن المدققين الخارجيين الذين يعملون في

شركات التدقيق ويتبعون معايير وأسس المراجعة الدولية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين

) ،(IFACمما يتيح هذا التوجه الفرصة الفعلية للمؤهلين البحرينيين باالنخراط في مهنة التدقيق الخارجي

وبشكل أوسع.
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 -4أوجبت الفقرة األولى من المادة ( )23من المرسوم بقانون على الشركات تعيين مدقق الحسابات لسنة
مالية واحدة وتجدد لمدد مماثلة ،على أال تتجاوز خمس سنوات مالية متتالية ،وال يجوز تعيينه بعد ذلك

إال بعد مضي سنتين ماليتين .ونرى أن هذه الممارسة تعتبر إيجابية وذلك منعاً لقيام عالقات شخصية

تربط ما بين المدقق وإدارة الشركة ،والذي قد يؤدي ذلك إلى المصادقة على صحة البيانات المالية

حسب رغبة اإلدارة لتحقيق مآربها ومصالحها الشخصية .أضف إلى ذلك أن من محاسن تنفيذ هذه

القاعدة تفعيل االلتزام بمبادئ الحوكمة وتحسين نوعية العمل.

 -5أوجبت المادة ( )25من المرسوم بقانون على مدقق الحسابات التحقق من تطبيق الشركة التي يقوم

بتدقيق حساباتها لمبادئ حوكمة الشركات ،والتأكد من أن الشركة تمتلك وتمتثل إلجراءات مكافحة

عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب .ونرى أن المرسوم بقانون قد ألزم مدقق الحسابات بالتأكد من

مدى امتالك الشركة وامتثالها إلجراءات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،إال أنه ليس
من مهام المدقق الخارجي الكشف عن وقوع شبهات عمليات غسل أموال أو تمويل اإلرهاب ما لم يكن

قد اكتشفها إثر تطبيقه لمعايير التدقيق الدولية التي يتبعها عند القيام بمهامه ،مما يستدعى في هذه

مختصا للقيام بهذا الشأن.
خارجيا
الحالة أن تعين الشركة مدقق حسابات
ً
ً

 -6حظر البند ( )9من المادة ( )26من المرسوم بقانون على مدقق الحسابات تقديم أية أعمال استشارية
للشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها ،إال أن المادة لم تحدد ما هي األعمال االستشارية المحظورة

والتي قد تؤثر على استقاللية المدقق .إضافة إلى ذلك فإنه وبحسب المعايير الدولية للتدقيق فقد عرفت

ماهية األعمال االستشارية المسموح بها والمحظورة على المدقق الخارجي أو شركات التدقيق ،كما أن

شركات التدقيق والمدقق الخارجي ملتزمة بمعايير وأخالقيات المهنة .وعليه فإن إدراج هذه المادة في

المرسوم قد تضيق أعمال مكاتب التدقيق.

 -7باإلضافة إلى ما تقدم ،نرى أن المرسوم بقانون قد غفل عن تحديد جهة تختص بالرقابة المهنية وجودة
األداء على مكاتب التدقيق ،مما قد يدخل إلى السوق مدققي حسابات متفاوتي الكفاءة والجودة في
إخراج العمل بشكل مهني.
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وفي الختام ،نود أن نقول بأنه ال خيار عن مدققي الحسابات ومهنة التدقيق كأداة في الحفاظ على حقوق
كافة األطراف التي لها عالقة بالبيانات المالية ،وأن كل من هذه األطراف لها مصلحة حقيقية في البيانات

المالية وليس هناك أي جهة قادرة على الحفاظ على حقوق هؤالء غير مهنة التدقيق والمدقققين ،ألنها مهنة
تزيد من ثقة البيئة االستثمارية وأن أي خلل ال يكتشف يؤدي إلى تعثر في أداء الشركات وبالتالي إلى

ضعف الثقة في االقتصاد الوطني.

وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،،

زهرة يوسف رحمه

المستشار المالي واالقتصادي
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المواد التابعة لمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2021بشأن مدققي الحسابات الخارجيين التي تم نقاشها مع ممثلين عن مكاتب التدقيق

النص

المادة

يشترط فيمن يقيد في السجل من األشخاص الطبيعيين
ما
يأتي:

مادة ()4
1

شروط قيد مدققي
الحسابات

مالحظات ممثلين عن مكاتب التدقيق
ترى المكاتب بأن مدة خمس سنوات غير كافية
الكتساب المدقق المهارات الكافية لتحمل المسئوليات
المناطة بالمدقق الخارجي وتوقيع تقرير المدققين
حيث إن عملية التدقيق

 -2أن يكو ن حاص ال على مؤهل جامعي في مجال
المحاسبة منإحدى الجامعات أو المعاهد العليا تحتاج الى اكتساب الخبرة والمعرفة وااللمام التام
المعترف بها أو أي مؤهل آخرتعتبره الجهة المختصة بمعايير التدقيق الدولية وكذلك المعايير الدولية العداد
التقارير المالية والعمل في العديد من القطاعات
بتقويم المؤهالت معاد ال لها للقيد
والتخصصات المختلفة.
كمدقق حسابات تحت التدريب ،ويستثنى من ذلك
الحاصلين على شهادة احترافية في مجال المحاسبة.
 -5أن يكو ن قد أتم مدة التدريب المقررة في هذا
القانون أو تكون لديه خبرة محاسبية مستمرة بعد
الحصو ل على المؤهل الجامعي لمدة ال تقل عن
خمس سنوات.

2

مادة ( )6الخبرة
المحاسبية

3

المادة ()12

تُعتبر خبرة محاسبية ،مزاولة العمل بأي من
ترى المكاتب الخبرة المحاسبية تختلف كليا عن خبرة
المجاالت اآلتية:
التدقيق الخارجي وعليه فأنها غير كافية إلعطاء
 -2ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش الخبرة العملية والمعرفة الفنية الالزمة لممارس مهنة
على الحسابات في إحدى الوزارات أو الهيئات التدقيق وأنها ال تتوافق مع أفضل الممارسات
والمؤسسات العامة أو األجهزة الحكومية األخر ى أو الموجودة على مستوى المنطقة والعالم.
الشركات أو المؤسسات المالية ،في المملكة.
يوقع التقارير المالية المدققة لحسابات
يشترط في من ّ
الشركات المساهمة العامة أو الوزارات أو الهيئات
والمؤسسات العامة واألجهزة الحكومية األخر ى أن
يكون حاصال على شهادة احترافية في مجال
المحاسبة وأن يكون قد مارس مهنة تدقيق الحسابات
لفترة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده في
السجل.
ويضع مصرف البحرين المركزي بعد التنسيق مع
الوزيرالضوابط والشروط التي يتعين االلتزام بها عند
اختيار مدقق الحسابات فيما يتعلق بالمؤسسات
المالية.

ما توصلت إليه وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة بعد االجتماع مع ممثلين من
مكاتب التدقيق

تعقيب مكاتب التدقيق

ترى المكاتب بأن اشتراط  5سنوات من تاريخ قيد
تقارير الشركات المساهمة
المدقق لتوقيع
العامة والوزرات والمؤسسات يعتبر شرط غير
عملي حيث في العادة تقوم شركات التدقيق بتوظيف
أو نقل شركاء ذو ي خبرة كافية ويمتلكو ن الشهادات
المهنية الالزمة لتوقيع تقارير مثل هذه المؤسسات
فأنه بمجرد تسجيل المدقق في سجل مدققي الحسابات
المشتغلين بموجب المادة  4من القانون يكو ن المدقق
مستوفيا للشروط والتي من بينها الخبرة لمدة 5
سنوات ،بغض النظر عن تاريخ التسجيل في السجل،
وتوفر الشهادة االحترافية في مجال المحاسبة يكون
مؤهال لتوقيع تقاريرالمدققين للشركات المساهمة
والوزارات والمؤسسات العامة .المدققين بشكل عام
والمؤسسات المذكورة أعاله بشكل خاص.

1

سيتم تضمين القرار الوزاري المزمع إصداره العديد نؤكد على ما جاء في االجتماع باهمية أن يكون
من الشروط التي تضمن تحقيق ما جاء في المالحظة المدقق المسئول عن توقيع تقرير المدققين :
الوا ردة من قبل مكاتب التدقيق وهي اشتراطات
▪ حاصل على مؤهل مهني معتمد من قبل
تتعلق بطبيعة الخبرة الواجب توافرها في طالب القيد
الوزارة
سواء ما يتعلق بنوعها ومدتها ،كما سيتم النص على
▪  10سنوات خبرة بعد الحصول على
أن يكون طالب القيد قد تولى منصبا إشرافيا يؤهله
المؤهل المهني في أحد مكاتب التدقيق
للقيام بإدارة شئون المكتب وااللمام بكافة عناصر
مع ذلك يمكن ان تكون هناك اشتراطات خاصة في
ومقومات التدقيق تتعلق بالخبرة وطبيعتها ويؤهله
حالة كون مالك المكتب من غير المؤهلين المهنيين
لإلحاطة بالدورة الكاملة بعملية التدقيق باإلضافة
ولكن دون أن يكون مؤهال للتوقيع على تقارير
للخبرات اإلدارية الالزمة لتسيير أمور المكتب.
التدقيق.

باإلمكان االعتداد بالخبرة لدى طالب القيد في حال ما
إذا تجاوزت عشر سنوات وكانت لديه المؤهالت
وتوافرت فيه الشروط المطلوبة للقيد في سجل مدققي
الحسابات ومن ثم السماح له بالتوقيع على التقارير
المالية بحسب ما ينص عليه قانون مدققي الحسابات
الخارجيين.

نتفق على ما جاء في توصية الوزارة هو معادلة
سنوات الخبرة و التاكد من استيفاء المؤهل المهني
وقت التسجيل في سجل المدققين و بالتالي بمجرد
التسجيل يكون المدقق مؤهال للتوقيع على التقارير.

4

المادة ()23

5

المادة ()24

مع مراعاة القواعد التي تصدر من مصرف البحرين
المركزي بشأن شركات المساهمة العامة ،يعين مدقق
الحسابات لسنة مالية واحدة تجدد لمدد مماثلة ،على
أال تتجاوز خمس سنوات مالية متتالية ،وال يجوز
تعيينه بعد ذلك إال بعد ُمضي سنتين ماليتين.
ويجب تغيير المدقق المسئول عن عملية تدقيق
حسابات الشركة واعتماد التقرير النهائي بحد أقصى
كل ثالث سنوات
يجب على مدققي الحسابات تضمين تقاريرهم
المحاسبية السنوية التي تقدم للشركات والمؤسسات،
بالمخالفات التي يجدونها خالل عملية تدقيق
الحسابات.

معظم الدول التي طبقت مبدأ التدوير على الشركات
نتفق على ما جاء في رد الوزارة من تطبيق القانون
العامة فقط والدول التي طبقت مبدأ التدوير على سيتم تطبيق المادة بأثر فوري يبدأ من تاريخ سريان بأثرفوري و ليس رجعي (تحتسب الخمس سنوات من
الشركات الخاصة لم تستطيع تطبيقه وقامت بتأجيله .المرسوم بقانو ن رقم ( )15لسنة  2021بشان مدققي تاريخ تطبيق القانون)  .و يجب العمل على تعديل
وأن حسب العرف القانوني والدستوري يطبق القانون الحسابات الخارجيين
القانون لحصرها على الشركات العامة فقط وليس كل
الشركات.
بأثر مباشر بعد نشره وليس بأثر رجعي
مسئولية المدققين بخصوص التحقق من صحة وكفاءة
نظم الرقابة الداخلية في الشركات التي يدقق عليها
ومدى فاعليتها في الحد من عمليات الغش واألخطاء
محصورة على الحصول على فهم لنظم الرقابة
الداخلية المعنية بإعداد البيانات المالية وليس كل
أنظمة الرقابة الداخلية للشركة من أجل

كما يجب عليهم فورا إبالغ  -لجنة التدقيق المنصوص
عليها في المادة ( )184مكر را من قانو ن الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانو ن رقم ( )21لسنة تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظرف
القائمة وليس بغرض إبداء رأي مهني حول مدى
( ،2021إن وجدت).
فاعلية نظم الرقابة للشركة المدقق عليها حسب
والمسئولين في الشركات والمؤسسات المدقق عليها ،معايير التدقيق الدولية
عن أية مخالفات خطيرة تظهر لهم أثناء عملهم.

أننا نرى أن دمج اية متطلبات أخرى في تقرير
المدققين ال يحقق االهداف المرجوه لكون التدقيق
منحصر في هدف محدد و هو ابداء راي مهني حول
عدالة البيانات المالية و ليس الهداف أخرى حسب ما
تم التوضيح في االجتماع بأن هذا ليس متطلب جديد هو متعارف عليه دوليا.
وإنما ما يعمل به حاليا.

ويجب على مدققي الحسابات التحقق من صحة
وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة التي يدقق
حساباتها ومدى فاعليته في الحد من عمليات الغش
واألخطاء واكتشافها فور وقوعها وعليه تضمين ذلك
في التقرير المالي للشركة.
المادة ()25

يجب على مدققي الحسابات التحقق من تطبيق الشركة
التي يقوم بتدقيق حساباتها لمبادئ حوكمة الشركات
الصادرة من الوزارة أو متطلبات الحوكمة الصادرة
من مصرف البحرين المركزي  -بحسب األحوال -
والتأكد من أن الشركة تمتلك وتمتثل إلجراءات
مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
والتأكد من أن األنظمة المحاسبية للشركة متوافقة مع
أي متطلبات تفرض بموجب أي اتفاقية أو معاهدة
دولية تكون المملكة طرفا فيها.

نؤكد على ما جاء خطابنا الى الوزارة و ما تم مناقشتة
في االجتماع بان صيغة تقرير المدققين وفقا للمعيار
الدولي الخاص رقم  700المعني " تكوين رأي
وإعداد التقارير حول البيانات المالية " والذي يعالج
فيه كل االمور الفنية التي تحكم تكوين الراي المهني
حول البيانات المالية بما فيها المخالفات الجوهرية
لنظام الرقابة الداخلي والتي لها اثر جوهري على
البيانات المالية  .ان محتوى التقرير ذات صيغة ثابتة
و معتمدة دوليا وأن اي تعديل عليها سيجعل مملكة
البحرين شاذة بين الدول التي تطبق معايير التدقيق
الدولية .

حسب المتعارف عليه دوليا يتم انجاز هذه المهام وفقا تم االتفاق في االجتماع على صيغة معينة للمتطلبات أن المعيار رقم  265المعني "باالبالغ عن نواحي
لمعيار التدقيق الدولي رقم  4400التكليف بإنجاز المذكورة في المادة ( )24و ( )25ووافق عليها القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة
إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية ممثلي مكاتب التدقيق ،وسيتم تزويدهم بها في التعميم واالدارة" يتطلب من المدقق الخارجي ابالغ
االشخاص المسئولين عن الحوكمة في الشركة كتابيا
الذي سيرسل لمكاتب التدقيق بخصوصها.
بنقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية و أي
مخالفات يتم رصدها عند القيام بعملية التدقيق .وعليه
ال نرى اي داعي لزيادة االعباء على الشركات
بمطالبة المدقق باالبالغ عنها بشكل منفصل.
بالنسبة للمتطبات االخرى الخاصة بالحوكمة و غسيل
االموال ال زلنا نرى أنه من االفضل انجازها وفقا
للمعيار الدولي رقم  " 4400التكليف بإنجاز
إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية"
حسب ماهو متعارف عليه دوليا من خالل تقرير
مستقل عن تقرير المدققيين  .كما أن المادة ( )25من
قانون مدققي الحسابات رقم  15لسنة  2021ال يلزم
المدقق بتضمين تقرير التدقيق االبالغ عن مدى
االلنزام لمتطلبات الحوكمة و اجراءات مكافحة
عمليات غسيل االموال و تمويل االرهاب.
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وعليه نقترح أن هذه التقارير وفقا لاللية التالية :
الحوكمة  :االستمرار باآللية المعتمدة حاليا باصدار
تقرير خاص حسب المعيار الدولي رقم  4400حول
االمتثال بمتطلبات الحوكمة وفقا إلجراءات متفق
عليها.
غسيل االموال  :انجاز تقرير خاص كما هو معمول
به في التبليغ عن الحوكمة أعاله حسب المعيار الدولي
رقم  4400وفقا الجرءات متفق عليها كما هو متبع
بين المصرف المركزي مع البنوك وشركات التأمين
و حصرها على القطاعات المطلوب منها االمتثال
والمذكورة في القانون رقم  4لسنة  2001وتعديالتة
بشأن حظر ومكافحة االموال وتمويل االرهاب.
كما تم االتفاق عليه في االجتماع  ،نؤكد بان اية صيغة
أو آلية تنوي الوزارة اعتمادها بهذا الخصوص تحتاج
لمناقشة مسبقة مع مكاتب التدقيق قبل أعتمادها.
المادة ()26
7

حددت المعايير التدقيق الدولية األعمال االستشارية تم التوضيح في االجتماع بأن المقصود من المادة هي
يُحظر على مدقق الحسابات اآلتي:
التي يمكن للمدقق الخارجي القيام بها دون االخالل فقط األعمال االستشارية التي تتعارض مع أعمال نتفق على ما جاء في رد الوزارة.
 -9تقديم أية أعمال استشارية للشركة أو المؤسسة
بمبدأ االستقاللية وهي من األمور المتعارف عليها التدقيق وبإمكان المكاتب تقديم األعمال االستشارية
التي يدقق حساباتها.
لعمالء التدقيق دون اإلخالل بمبدأ االستقاللية.
دوليا.
إن المعايير الدولية لم تحظر على المدقق الخارجي
من القيام بأعمال استشارية لعمالء التدقيق.

3

عرض تقديمي للسادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون املالية واالقتصادية
في مجلس الشورى بمملكة البحرين
مرئيات بشان التعديالت املقترح إجرائها على املرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين

الصادرباملرسوم بقانون رقم  15لسنة  2021بشأن
مدققي الحسابات الخارجيين

كلمة افتتاحية :شكروتقدير
 تتقدم جمعية املحاسبين البحرينية بخالص الشكر والتقدير ملا توليه السلطة التشريعية من اهتمام خاص بتحديث منظومة
التشريعات التي تنظم عمل القطاعات واالنشطة االقتصادية في البالد.

 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بسعادة الوزير السيد /زايد بن راشد الزياني ،وطاقم الوزارة
العامل ،على جهودهم الصادقة في دعم مهنة تدقيق الحسابات في اململكة.
 وفي هذا الصدد ،وعطفاً على دعوتكم الكريمة في الخطاب املؤرخ في  14مارس  2022لحضورً االجتماع الخاص بمناقشة التعديالت
املقترحة على قانونً مدققي الحسابات الخارجيين باملرسوم رقم  15لسنة  ،2021يسرنا تقديم هذا العرض الشارح ملرئيات جمعية
املحاسبين البحرينية واطالع السادة أعضاء اللجنة على التعديالت املقترح إجراؤها على القانون ،آملين أن تتكلل جهود اللجنة املوقرة
مع كافة األطراف بالتوفيق والسداد.

ا
أوال :تنظيم مزاولة املهنة
 إن االهتمام باملحاسب القانوني وتأهيله ورفع كفائته املهنية من األمور األساسية الالزمة لتطوير أداء ومخرجات مهنة
تدقيق الحسابات ،وعليه بات لزوما على الدولة االهتمام بهذا القطاع عبر سن التشريعات وتحديث الشروط الالزمة و
الواجب توافرها من تأهيل عملي وعلمي إضافة الى الضوابط التي تتعلق بالنزاهة وحسن السلوك املنهي.
 إن معيار التأهيل العلمي والعملي يأتي على رأس قائمة املعايير الالزمة ملزاولة مهنة تدقيق الحسابات ،ولذلك البد من
التأكد من جودة عملية التكوين االكاديمي التعليمية من الجامعات إذ أنها املسئولً األولً عن التعليم في مجال املحاسبة
والتدقيق.
 وال يجب أن يكتفي مزاول املهنة بالحصول على الشهادة الجامعية ،وإنما يجب اكتساب املزاو ًل للمهنة الخبرة العملية
الالزمة للتأهيل من خالل التدريب وأداء االختبارات املهنية وتحصيل الشهادات االحترافية و استمرارية التدريب العملي
الهادف الى تطوير األداء املنهي.
 كما ينبغي االهتمام بالكفاءة العلمية واملهنية للمدققين ،والعمل على تطوير هذه الكفاءة وذلك لتتماش ى قدرات
ق محلياً ودولياً.
وكفاءات مزاولي املهنة مع املتطلبات سريعة التغير في االقتصاد والسو ً

ا
أوال :تنظيم مزاولة املهنة
ا
ا
 إن خالصة ما يلزم املدقق من مقومات ليكون مؤهال ،متمتعا بكفاءة عالية الجودة ألداء عمله تتلخص في:
 .1تأهيل علمي يتجلى بدرجات علمية وأكاديمية ال يقل مستواها عن الدرجة الجامعية األولى (شهادة البكالوريوس).
 .2قدرة من الخبرة العملية والتدريب املنهي والتعليم املستمر.

 .3تقييم األداء املنهي و رقابة الجودة و التغذية الراجعة بشأن ذلك بصورة دورية.
 .4تعليمات وسياسات عمل واضحة تتسم بالشفافية ُيمارسها مكتب التدقيق تتسق مع املعايير الدولية للتدقيق و توجيها
االتحاد الدولي املحاسبين.

ذلك مضافاً مع ما يلزم من االمتثال الى اآلداب املهنية وقواعد السلوك العامة ملمارسة املهنة.

ا
ثانيا :مقومات املهنة ،واجبات املحاسب القانوني






التأهيل واألكاديمي واملنهي ،والتعليم والتدريب املستمر:
.1

االمتثال للمتطلبات االحترافية للمهنة ،كالحصو ًل على الشهادات األكاديمية في مجال املحاسبة وإدارة االعمال.

.2

التعليم املستمر وتحصيل الشهادات املهنية املحترفة( .شهادة املحاسب القانوني).

.3

التأهيل املنهي العملي (الخبرة العملية).

االمتثال للمعايير الدولية للمهنة:
.1

معايير املحاسبة الدولية

.2

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

.3

املعايير الدولية للمراجعة (التدقيق).

.4

هيئة مستقلة مشرفة على املهنة.

االمتثال للمعاييراألخالقية وقواعد السلوك املنهي:
.1

االمتثال ملدونة االخالقيات ملجلس املعايير الدولية لقواعد أخالقيات املحاسبين (.)IESBA Code
❖ القواعد األخالقية الرئيسية الخمس :النزاهة  +املوضوعية  +الكفاءة املهنية والعناية الالزمة  +السرية  +األداء املنهي املحترف.





برنامج مر اقبة جودة األداء املنهي:
.1

دراسة وتحليل البيانات واملعلومات التي تقدمها املكاتب املهنية املحترفة.

.2

فحص نظام الرقابة النوعية للجودة لدى املكتب املنهي املحترف.

.3

التحقق من صحة البيانات الدورية.

الدراسات واملعلومات واالطالع.

ا
ثانيا :مقومات مهنة تدقيق الحسابات
عواملً
محلية

مهنة تدقيق
الحسابات

عواملً
دوليةً
عاملية

االمتثال ملقومات ومتطلبات املهنة
األكاديمية واملهنية واالخالقية

البيئة

محاسبون ومدققون أكفاء
+
معلومات تتسم باملوثوقية واملالئمة

مقومات املهنة

استثمارأمثل للموارد
+
و اقتصاد أقوى ودائم

البيئة

ثالثا :أهداف تعديالت املرسوم بقانون املقترحة – املرسوم بقانون رقم  15لسنة 2021
1

تحقيق االمتثال لقواعد االتحاد الدولي للمحاسبين
تحسين وتطويراألسس والقواعد املنظمة ملهنة التدقيق في مملكة البحرين.

2

5

6

3

ضمان شفافية وعدالة اإلجراءات واملتطلبات الخاصة بقيد مدققي الحسابات في سجل قيد مدققي الحسابات املعتمدين.

4

تحفيزالقوى العاملة الوطنية على التحصيل العلمي والدراس ي للشهادات االحتر افية العليا املعتمدة في املجال.
تحسين ثقة املستثمرين الخارجيين في مخرجات مدققي الحسابات في مملكة البحرين.

كاف من شركات التدقيق ومدققي الحسابات املعتمدين بما يلبي حاجة وتطلعات السوق املحلية.
ضمان وجود عدد ٍ

ا
ثالثا :أهداف تعديالت املرسوم بقانون املقترحة

تدوير
املدققين
تدويرالشريك
املسئول عن املهمة
كل  3سنوات

تدويرًمكاتبً
/شركاتًالتدقيقً
كلً 5سنوات

مر اقبة األداء والجودة

استحداث أسس
جديدة تتمتع
بالنزاهة والشفافية
بشأن إجراءات
اعتماد مدققي
الحسابات

ضمان إجراء
اختبارات مر اقبة
األداء والتأكد من
الكفاءة والجدارة
املهنية قبل منح
الرخصة املهنية

تضمين إجراءات
املر اقبة املستمرة
على مدققي
الحسابات
لضمان استيفاء
متطلبات الجودة
واألداء

االمتثال ملتطلبات مكافحة غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب

إجراء املراجعات
الدورية ألعمال
مدققي
الحسابات

ضمان استيفاء متطلبات
االمتثال لضوابط مكافحة
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
بالنسبة ملدققي الحسابات

ا
رابعا :التعديالت املقترح اجرائها على املرسوم بقانون – شروط القيد والخبرة املحاسبية
املواد القانونية

النص القانوني

املالحظات  /املقترحات بالتعديل ملقدمة من الجمعية

شروطًالقيدًفيًسجلًمدققيً
الحسابات (املادةً)4

ترىً الجمعية بأن مدة خمس سنوات غير كافية الكتساب املدقق املهارات الكافية لتحمل
املسئوليات املناطة باملدقق الخارجي وتوقيع تقرير املدققين حيث إن عملية التدقيق تحتاج الى
يشترط فيمن يقيد في السجل من األشخاص الطبيعيين ما يأتي:
اكتساب الخبرة واملعرفة واالملام التام بمعايير التدقيق الدولية وكذلك املعايير الدولية إلعداد
 -2أنًيكوًنًحاصالًعلىًمؤهلًجامعيًفيًمجالًاملحاسبةًمنًإحدىًالجامعاتً التقارير املالية والعمل في العديد من القطاعات والتخصصات املختلفة ،وعليه يقترح ان تكونً
أوًاملعاهدددًالعليدداًاملعتددرفًبهدداًأوًأعًمؤهددلًآخددرً عت دبرهًالجهددةًاملختص دةًبتقددويمً الخبرة املطلوبة بعشر سنوات على حد أدنى من العمل لدى مكاتب التدقيق املحترفة.
املددؤهالتًمعددادالًلهدداًللقيددد كمدددققًحسدداباتًتحددرًالتدددريبً،ويسددتثنىًمددنًذلددكً
ترىً الجمعية ضرورة أن يكونً هناك فصل بين من يملك مكتب التدقيق واملسؤول عن توقيع
الحاصلينًعلىًشهادةًاحترافيةًفيًمجالًاملحاسبة.
تقرير املدققين.
 -5أنًيك ددونًق دددًأت ددمًم دددةًالت دددريبًاملق ددررةًف دديًه ددذاًالق ددانونًأوًتك ددونًلدي دده خب ددرةً
محاسددةيةًمسددتمرةًبعدددًالحصددولًعلددىًاملؤهددلًالجددامعيًملدددةًالًتقددلًعددنًخمددسً تقترح الجمعية أن يكونً املدقق املسؤول عن توقيع تقرير املدققين:
 حاصل على مؤهل منهي في املحاسبة معتمد من قبل الوزارة.سنوات.
 أن يكونً لديه ماال يقل عن  10سنوات خبرة بعد الحصولً على املؤهل املنهي في أحد مكاتبالتدقيق.

الخبرةًاملحاسةية
(املادةً)6

ُ
تعتبرخبرة محاسبية ،مزاولة العمل بأي من املجاالت اآلتية:
ترىً الجمعية أن الخبرة املحاسةية تختلف كلياً عن خبرة التدقيق الخارجي وعليه فإنها غير كافية
 -2ممارسددةًأعمددالًاملحاسددبةًأوًالتدددقيقًأوًالتفتددياًعلددىًالحسدداباتًفديًإحدددىً إلعطاء الخبرة العملية واملعرفة الفنية الالزمة ملمارسة مهنة التدقيق الخارجي وأنها ال تتوافق مع
الد د ددوزاراتًأوًالهيئد د دداتًواملؤسسد د دداتًالعامد د ددةًأوًاألجهد د ددزةًالحكوميد د ددةًاألخد د ددرًىًأوً أفضل املمارسات املوجودة على مستوىً املنطقة والعالم.
الشركاتًأوًاملؤسساتًاملاليةً،فيًاململكة.

ا
رابعا :التعديالت املقترح اجرائها على املرسوم بقانون – شروط القيد والخبرة املحاسبية
املواد القانونية

النص القانوني

ُ
شروطًاملدققًاملوقعًعلى التقارير املالية
(املادةً)12

يشترط في من ّيوقع التقارير املالية املدققة لحسابات الشركات املساهمة
األخرىً
العامة أو الوزارات أو الهيئات واملؤسسات العامة واألجهزة الحكومية ً
أن يكونً حاصالً على شهادة احترافية في مجال املحاسبة وأن يكونً قد مارس
مهنة تدقيق الحسابات لفترة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده في
السجل.

املالحظات  /املقترحات بالتعديل املقدمة من الجمعية

ترىً الجمعية بأن اشتراط  5سنوات من تاريخ قيد املدقق لتوقيع تقارير الشركات املساهمة
العامة والوزارات واملؤسسات يعتبر شرط غير عملي ،حيث في العادة تقوم شركات التدقيق
بتوظيف أو نقل شركاء ذوعً خبرة كافية ويمتلكونً الشهادات املهنية الالزمة لتوقيع تقارير مثل
هذه املؤسسات فإنه بمجرد سجيل املدقق في سجل مدققي الحسابات املشتغلين بموجب
املادة  4من القانونً يكونً املدقق مستوفياً للشروط والتي من بينها الخبرة ملدة ال تقل عن 5
ويضع مصرف البحرين املركزعً بعد التنسيق مع الوزير الضوابط والشروط
سنوات ،بغض النظر عن تاريخ التسجيل في السجل ،وبتوفر الشهادة االحترافية في مجال
التي يتعين االلتزام بها عند اختيار مدقق الحسابات فيما يتعلق باملؤسسات
املحاسبة يكو ًن مؤهالً لتوقيع تقارير املدققين للشركات املساهمة والوزارات واملؤسسات العامة.
املالية.

ا
رابعا :التعديالت املقترح اجرائها على املرسوم بقانون – القواعد الخاصة بالتدقيق على الشركات العامة وآلية اإلبالغ عن
املخالفات وأوجه القصورفي التقاريراملالية املدققة
املواد القانونية

تدويرًشركاتًالتدقيقًكلًخمسً
سنواتًوالشريكًاملسئولًعنًاملهمة
(املادةً)23

النص القانوني

مع مراعاة القواعد التي تصدر من مصرف البحرين املركزعً بشأن شركات معظم الدولً التي طبقر مبدأ التدوير على الشركات العامة فقط والدولً التي طبقر مبدأ التدوير على
املساهمة العامة ،يعين مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة تجدد ملدد مماثلة ،الشركات الخاصة لم ستطع تطبيقه وقامر بتأجيله.
على أال تتجاوزً خمس سنوات مالية متتالية ،وال يجوزً عيينه بعد ذلك إال بعد يجب أن تتزامن فترة تدوير الشريك مع فترة تدوير مكتب التدقيق تجنباً ألية إرباكات في عمل املدقق.
ُمض ي سنتين ماليتين.
ن
كما أنه ًوبحسب الثابر قانوناً عدم رجعية القانو ً .كما تتماش ى متطلبات هذه املادة مع متطلبات ميثاق
ويجب غيير املدقق املسئولً عن عملية تدقيق حسابات الشركة واعتماد حوكمة الشركات ،من حيث حصرها على الشركات العامة فقط .ونرىً أن مدة ثالث سنوات لتغيير الشريك
التقرير النهائي بحد أقص ى كل ثالث سنوات.
املسئولً عن املهمة فترة قصيرة وتخلق أعباءً إضافية غير مجدية للشركات املدقق عليها وشركات التدقيق.
يجب على مدققي الحسابات تضمين تقاريرهم املحاسةية السنوية التي تقدم
للشركات واملؤسسات ،باملخالفات التي يجدونها خالل عملية تدقيق الحسابات.

اإلبالغًعنًاملخالفاتًومدىًفعالية
وكفاءةًأنظمةًالرقابةًالداخليةًوأوجهً
القصورًفيًالنظام
(املادةً)24

املالحظات  /املقترحات بالتعديل املقدمة من الجمعية

كما يجب عليهم فوراً إبالغ  -لجنة التدقيق املنصوص عليها في املادة ( )184مكر
راً من قانو ن الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانو ًن رقم ( )21لسنة
( ،2021إن وجدت).
واملسئولين في الشركات واملؤسسات املدقق عليها ،عن أية مخالفات خطيرة
تظهر لهم أثناء عملهم.

ويجب على مدققي الحسابات التحقق من صحة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية
في الشركة التي يدقق حساباتها ومدى فاعليته في الحد من عمليات الغا
واألخطاء واكتشافها فورً وقوعها وعليه تضمين ذلك في التقرير املالي للشركة.

أن صياغة تقرير املدققين يتم وفقاً للمعيار الدولي الخاص رقم  " 700تكوين رأع وإعداد التقارير حو ًل
البيانات املالية " والذع يعالج فيه كل األمورً الفنية التي تحكم تكوين الرأع املنهي حولً البيانات املالية بما
فيها املخالفات الجوهرية للقوانيين والتي لها أثر جوهرعً على البيانات املالية ،محتوىً التقرير ذو صيغة ثابتة
ومعتمدة دولياً وأن أع عديل عليها سيجعل مملكة البحرين شاذة بين الدولً التي تطبق معايير التدقيق
الدولية.
ى في تقرير املدققين ال يحقق األهداف املرجوة ،لكو ًن التدقيق
ى أن دمج اية متطلبات أخر ً
كما أننا نر ً
منحصر في هدف محدد و هو إبداء رأع منهي حولً عدالة البيانات املالية و ليس ألهداف أخرىً حسب ما هو
متعارف عليه دولياً.

أن املعيار رقم  " 265اإلبالغ عن نواحي القصورً في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة و اإلدارة" يتطلب من
املدقق إبالغ األشخاص املسئولين عن الحوكمة في الشركة بنقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية و أية
ى اع داعي لزيادة االعباء على الشركات
مخالفات يتم رصدها عند القيام بعملية التدقيق .وعليه ال نر ً
بمطالبة املدقق باإلبالغ عنها بشكل منفصل( .البد من اإلبالغ وذلك بموجب القوانين في اململكة)

ا
رابعا :التعديالت املقترح اجرائها على املرسوم بقانون – مبادئ الحوكمة وقواعد
السلوك واآلداب املهنية
املواد القانونية

النص القانوني

مبادئًالحوكمةًومكافحةً
غسيلًاألموالًوتمويلًاإلرهاب
(املادةً)25

يجب على مدققي الحسابات التحقق من تطبيق الشركة التي يقوم بتدقيق
حساباتها ملبادئ حوكمة الشركات الصادرة من الوزارة أو متطلبات
الحوكمة الصادرة من مصرف البحرين املركزعً  -بحسب األحوال  -والتأكد
من أن الشركة تمتلك وتمتثل إلجراءات مكافحة عمليات غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،والتأكد من أن األنظمة املحاسةية للشركة متوافقة مع
أع متطلبات تفرض بموجب أع اتفاقية أو معاهدة دولية تكونً اململكة
طرفاً فيها.

األعمالًاالستشاريةًللشرًكاتً
املدققًعليها
(املادةً)26

ُيحظر على مدقق الحسابات اآل ي:
 -9تقديم أية أعمال استشارية للشركة أو املؤسسة التي يدقق حساباتها.

املالحظات  /املقترحات املقدمة من الجمعية

حسب املتعارف عليه دوليا ،يتم إنجاز هذه املهام في تقرير مستقل وفقاً ملعيار التدقيق الدولي رقم  4400املعني
ع مع
"بالتكليف بإنجاز إجراءات متفق عليها فيما يتعلق باملعلومات املالية" .وكما هو متبع من قبل البنك املركز ً
البنوك.
فيما يخص غسيل األموال ،يجب حصرها على القطاعات املطلوب منها االمتثال للمرسوم بقانونً رقم  4لسنة
 2001و عديالته بشأن حظر ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

االخالل بمبدأ
حددت معايير التدقيق الدولية األعمال االستشارية التي يمكن للمدقق الخارجي القيام بها دونً ً
االستقاللية وهي من األمو ًر املتعارف عليها دولياً .إن املعايير الدولية لم تحظر على املدقق الخارجي القيام بأعمال
استشارية لعمالء التدقيق.
ّ
مرجعي ألعمال التدقيق ،فإننا نرىً وجوب التزام املدقق
ً
وحيث أن القانونً قد حدد معايير التدقيق الدولية كإطار
بما جاء في هذه املعايير والتي يتم التعديل عليها من وقر آلخر.

ا
خامسا :املقترحات والتوصيات
ا
 عطفا على ما سبق بيانه في الشرائح السابقة ،وإضافة الى تعليقاتنا املفصلة املبينة على املواد القانونية موضوع النقاش ،نوجز فيما يلي توصياتنا الختامية والتي تعتقد جميعة
املحاسبين البحرينية ضرورة االعتناء بها ،وهي كما يلي:

نلتمس اجراء التعديالت الالزمة على املرسوم وفق التوصيات بالتعديل املذكورة في الشرائح السابقة من هذا العرض واملوجزة ادناه كالتالي:

(1


شروط القيد في سجل مدققي الحسابات (املادة  )4من القانونً.



الخبرة املحاسةية (املادة  )6من القانونً.



مؤهالت املدقق املرخص بالتوقيع على تقارير تدقيق الشركات املساهمة العامة (املادة  )12من القانونً.



تدوير شركات او مكاتب التدقيق كل خمس سنوات والشريك املسئو ًل عن عملية التدقيق كل  3سنوات (املادة رقم  )23من القانو ًن.



االبالغ عن املخالفات ومدى فاعلية و كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية و أوجه القصورً في النظام (املادة  )24من القانونً.



مبادئ الحوكمة ومكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب (املادة  )25من القانونً.



تقديم الخدمات االستشارية للشركات واملؤسسات التي يقوم املدقق بالتدقيق عليها (املادة  )26من القانو ًن.

(2

ضرورة العمل على قصرعملية تدويرمكاتب التدقيق على الشركات املساهمة العامة.

(3

ضرورة وضع إجراءات مر اقبة جودة األداء املنهي و إنجازها بصورة دورية.

(4

ضرورة الحث على التدريب املنهي والتعليم املستمر ،وضرورة استيفاء ذلك كشرط لتجديد الرخصة املهنية.

(5

ضرورة تطبيق القرارات الخاصة باملرسوم التشريعي فور إنهاء كافة اإلجراءات التحضيرية .اي بدا من تطبيق االجراءات التي نص عليها القانون اعتبارا من تاريخ الصدور.

خالصة وتتويجا لكل ما جاء في سياق هذا العرض البد من :العمل على إنشاء هيئة أو جهاز متخصص ملتابعة شئون املهنة.
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