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احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  
جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

ــ   ــايطيــــ ــ أن  لنــــ ــ  نرفــــ ــم   كمإلــــ ــاننن رقــــ ــنم  رــــ ــن  15املرســــ م 2021( لســــ
 .نيمدقري الحسا ات الخارج  شأن  

ا  ــ ن  ــأنق مت ـــــــ ــر  شـــــــ ــداد  رريـــــــ ــتق يإ ـــــــ ــتق يدراســـــــ ــا  مناقشـــــــ  رجـــــــ
رأيكــــــم للر ــــــق   ــــــق امل  ــــــا يــــــ ل من ــــــد أق ــــــا     ــــــ  أســــــا    مــــــ  
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علي بن صاحل الصاحل    
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

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

 الخارجیین 

 الحكومة  قانوناملرسوم بأصل 

 الفصل التشریعي الخامس  – رابع الدور االنعقاد   – 2022مارس  16 اإلحالة إىل اللجنة 

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس   – رابعلدور االنعقاد ا  – 2022 أبریل 3

 ) 7( عدد االجتماعات 

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه 

كما ھو وارد في مذكرة ھیئة التشریع    –تتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون  
النھوض بالمھن المحاسبیة وتشجیع البحرینیین المؤھلین  في   –والرأي القانوني 

تدقیق   لمكاتب  للترخیص  نظام شفاف  توفیر  عن  المھنة، فضالً  بھذه  لاللتحاق 
 الحسابات. 

 املرسوم بقانونبنية 

) 8) مادة، جاءت ضمن (61من (  - فضالً عن الدیباجة    -یتألف المرسوم بقانون  
)، وجاء  2،  1وذلك في المادتین ((األحكام العامة)    الفصل األولفصول، تناول  
وتناول المواد من (سجل مدققي الحسابات وشروط القید)  بعنوان  الفصل الثاني  

وتناول المواد  قید في السجل)  (إجراءات الفنظم    الفصل الثالث)، أما  12إلى    3(
(صالحیات اإلدارة المختصة)  عنوان    الفصل الرابع)، وحمل  15إلى    13من (

) المادتین  جاء  17،  16وشمل  بینما  الخامس)،  عنوان    الفصل  (حقوق تحت 
)، وتناول  37إلى    18ونظمتھ المواد من (  والتزامات ومھام مدققي الحسابات)

 38وذلك في المواد (بیة لمدققي الحسابات) (المسؤولیة التأدی الفصل السادس
ونظم  46إلى   السابع)،  (  (العقوبات)  الفصل  المواد من  )،  51إلى    47وشمل 

الثامنوتناول   الختامیة)  واألخیر    الفصل  ((األحكام  المواد  في  إلى    52وذلك 
61 .( 
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رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 . والقانونیة الدستوریة تینمن الناحی بقانونالمرسوم سالمة 

خالصة آراء اجلهات 

 املختصة  

 :وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  •
ن ســـعادة وزیر الصـــناعة والتجارة والســـیاحة أن بیَّ   اجتماع اللجنة،الل  خ      

ــوم بـقانون ھو زـیادة أـعداد مـكاـتب الـتدقیق الـخارجي في ـظل   الـھدف من المرســ

اتـھا   اـن ــرـكات والبنوك حتى تتمكن من الوـفاء ـبالتزاـماتـھا في تـقدیم بـی تزاـید الشــ

المالیة المدققة في المواعید المحددة، وتعزیز المصـــداقیة، ووضـــع ضـــوابط  

ــیًرا إلى أن عدد  جدیدة لدخ ــحیحة، مش ــس ص ــوق بأس ول مدققین خارجیین للس

المكاتب الحالیة ال یلبي االحتیاجات في ظل تزاید عدد الشـركات المسـجلة. كما  

مبدأ عالمي، ولیس أمًرا   ھيعملیة تدویر الشـریك لمكاتب التدقیق الخارجي  أن 

ییر مكتب  سـنوات، وتغ 3مسـتجدًا، حیث إن المعمول بھ ھو تغییر الشـریك كل  

ســنوات، وھو أمر إیجابي ســیعزز المركز المالي العالمي لمملكة   5التدقیق كل 

اع نفس   دة، ویتم اتـب ارجي واـح دقیق الـخ ل في الـت ة العـم ا أن طبیـع البحرین. كـم

ــبین الحـفاظ على   ــروط الـمدققین والمـحاســ قواـعد العـمل، منوھـًا ـبأن من أھم شــ

 سریة المعلومات.  

بالتعلیق على مالحظات اللجنة    الصناعة والتجارة والسیاحة   قامت وزارةكما       

 )6(مرفق رقم  واإلجابة عن استفساراتھا كتابیًا. 

 :المحاسبین البحرینیة ةجمعی  •
خالل اجتماع اللجنة، أكد رئیس جمعیة المحاسبین ضرورة االھتمام بمھنة       

الرقابیة عل األدوات  أھم  من  واحدة  باعتبارھا  الحسابات  مختلف  تدقیق  أداء  ى 

قطاعات االقتصاد لضمان أن یكون اقتصادًا موثوقًا بھ محلیًا وإقلیمیًا وعالمیًا،  

مشددًا على وجوب أن یكون المدقق حاصالً على تعلیم جامعي في ھذا التخصص  

وعلى الممارسة العملیة الالزمة ومتصفًا بالكفاءة وااللتزام والدقة المھنیة، وأن  

السنویة في المجاالت التي تحددھا المؤسسة المھنیة التي  یلتزم بساعات التدریب  

ینتمي إلیھا المحاسب. وأشار إلى أنھ البد من التفریق بین الخبرة المحاسبیة في  
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الخارجي التدقیق  مھنة  وبین  المحاسبین  الحكومة  جمعیة  رئیس  لفت  كما   .

   .البحرینیة إلى أن تجدید الترخیص یتم بشكل سنوي

یة ضرورة االعتناء بھا، وھي  عموجز للتوصیات التي تعتقد الجموفیما یلي       

 كما یلي: 

بالتعدیالت  إ .1 التوصیات  وفق  المرسوم  على  الالزمة  التعدیالت  جراء 

 :والموجزة أدناه كالتالي (المرفقة)

 ): شروط القید في سجل مدققي الحسابات. 4المادة ( . أ

 ): الخبرة المحاسبیة. 6المادة (. ب

 شروط المدقق الموقع على التقاریر المالیة. ) 12ج. المادة (

): تدویر شركات التدقیق كل خمس سنوات والشریك المسؤول  23د. المادة (
 عن المھنة. 

) المادة  الداخلیة  24ھـ.  الرقابة  أنظمة  فعالیة  المخالفات ومدى  اإلبالغ عن   :(
 وأوجھ القصور في النظام. 

 األموال وتمویل اإلرھاب. ): مبادئ الحوكمة ومكافحة غسل 25و. المادة (

 ): األعمال االستشاریة للشركات المدقق علیھا. 26ز. المادة (

تقترح الجمعیة وضع إجراءات مراقبة جودة األداء المھني وإنجازھا بصورة  .2

 دوریة.

ضرورة الحث على التدریب المھني والتعلیم المستمر، وضرورة استیفاء ذلك   .3

 كشرط لتجدید الرخصة المھنیة. 

كافة   .4 إنھاء  فور  بقانون  بالمرسوم  الخاصة  القرارات  تطبیق  ضرورة 

نص   التي  اإلجراءات  تطبیق  في  البدء  یتم  بحیث  التحضیریة،  اإلجراءات 

 علیھا القانون اعتباًرا من تاریخ الصدور. 

لمتابعة شؤون  .5 متخصص  جھاز  أو  ھیئة  إنشاء  على  العمل  الجمعیة  تقترح 

 )7(مرفق رقم  المھنة. 

 الموافقة على المرسوم بقانون النواب قرار جملس 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 الموافقة على المرسوم بقانون

 



  

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 
 للجنةاتقریر 

 
 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 



 

1 
 

 

 5 

 2022 أبریل  3التاریخ: 
 ) 22التقریر: ( 

 

 

 10 الشؤون املالية واالقتصادية   تقرير جلنة 

 بشأن مدققي احلسابات اخلارجيني  2021) لسنة  15املرسوم بقانون رقم (حول 

 
 الفصل التشریعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 15 مقدمة:

 ، أحال )4د    5ق / ف    مص ل    780(وبموجب الخطاب رقم    2022  مارس  16تاریخ  ب

الصالح  معـالي   صالح  بن  علي  الشـورى  السید  مجلـس  الشؤون    إلىرئیس  المالیة  لجنة 

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

 بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس.   لدراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة

 20 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة:  :أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:
 :في االجتماعات اآلتیة المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة  )1(

 التاریخ  رقم االجتماع
 قبل ورود قرار مجلس النواب

 2021أكتوبر   31 الثالث
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 2021نوفمبر   7 الرابع
 2021نوفمبر   14 الخامس 

 2022مارس   13 الحادي والعشرین 
 بعد ورود قرار مجلس النواب

 2022مارس   20 الثاني والعشرین
 2022مارس   27 الثالث والعشرین

 2022 أبریل  3 والعشرین رابعال
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على    )2( المذكور  بقانون  للمرسوم  دراستھا  أثناء  اللجنة  المتعلقةاطلعت  والتي   الوثائق  بھ 

 اشتملت على ما یلي:

 ) 10 .بشأن مدققي الحسابات الخارجیین 2021) لسنة 15المرسوم بقانون رقم 

 ) بشأن مدققي الحسابات. 1996) لسنة 26المرسوم بقانون رقم 

 .جدول مقارن بالقوانین المماثلة 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 

  القانونيمذكرة الرأي. 

 .15 مذكرة الرأي المالي 

 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة على استفسارات اللجنة. رد 

 محاسبین البحرینیة.مرئیات جمعیة ال 

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 

 20 : عن ممثلون 2022مارس   20) المنعقد بتاریخ  22جتماع رقم (االحضر بدعوة من اللجنة،  •

 والتجارة والسیاحة وزارة الصناعة 
 وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة  سعادة السید زاید بن راشد الزیاني 
 وكیل وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  السیدة إیمان أحمد حسن الدوسري 
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 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

 شؤون برلمانیةأخصائي  السیدة سوسن محمد القناص 
 5 

 حضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 ھیئة المستشارین القانونیین نائب رئیس  حسن الطوالبةالدكتور علي 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان   الدكتور إسالم أحمد علي
 المستشار المالي واالقتصادي  السیدة زھرة یوسف رحمة 

 أول باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
 باحث اقتصادي  السید مشعل إبراھیم المالكي 

 اللجان إدارة شؤون 
 مشرف شؤون اللجان  السید جواد مھدي محفوظ
  أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 

 

 

 

 
ً
 10 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي  -اثاني

المرـسوم بقانون رقم رأت لجنة الـشؤون التـشریعیة والقانونیة بمجلس الـشورى ـسالمة  

 من الناحیتین الدستوریة والقانونیة. ؛بشأن مدققي الحسابات الخارجیین 2021) لسنة 15(
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ا
ً
 5 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:  -ثالث

ھو بقانون الماثل  أن الھدف من المرسوم  سعادة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة  ن  بیَّ 

الوفاء  حتى تتمكن من  الشركات والبنوك    في ظل تزاید  يمكاتب التدقیق الخارج  أعدادزیادة  

عزیز المصداقیة، ووضع ، وتالمالیة المدققة في المواعید المحددة  ابالتزاماتھا في تقدیم بیاناتھ

أن عدد المكاتب  مشیًرا إلى  ة لدخول مدققین خارجیین للسوق بأسس صحیحة،  ضوابط جدید

 10الشریك    دویرتعملیة  . كما أن  ال یلبي االحتیاجات في ظل تزاید عدد الشركات المسجلة  ةالحالی

مبدأ عالمي، ولیس أمًرا مستجدًا، حیث إن المعمول بھ ھو تغییر    ھيلمكاتب التدقیق الخارجي  

أمر إیجابي سیعزز المركز    وھو  ،سنوات   5سنوات، وتغییر مكتب التدقیق كل    3الشریك كل  

طبیعة العمل في التدقیق الخارجي واحدة، ویتم اتباع كما أن    المالي العالمي لمملكة البحرین.

العمل قواعد  بأن  نفس  منوًھا  سریة ،  على  الحفاظ  والمحاسبین  المدققین  شروط  أھم    من 

 15   المعلومات.

ة مجموعة من المالحظات واالستفسارات حول مرسوم القانون، وقد كما طرحت اللجن

 ) 6  رقم (مرفق . ابة عنھاقامت الوزارة بالتعلیق علیھا واإلج

 

 
ً
 رأي مجعية احملاسبني البحرينية: -ارابع

تدقیق  بمھنة  االھتمام  ضرورة  المحاسبین  جمعیة  رئیس  أكد  اللجنة،  اجتماع   20خالل 

االقتصاد  قطاعات  مختلف  أداء  على  الرقابیة  األدوات  أھم  من  واحدة  باعتبارھا  الحسابات 

المدقق لضمان أن یكون اقتصادًا موثوقًا بھ محلیًا وإقلیمیًا وعالمیًا، مشددًا على وجوب أن یكون  

علیم جامعي في ھذا التخصص وعلى الممارسة العملیة الالزمة ومتصفًا بالكفاءة حاصالً على ت

ا بساعات  یلتزم  وأن  المھنیة،  والدقة  السنویة  وااللتزام  تحددھا لتدریب  التي  المجاالت  في 

المحاسب  إلیھا  ینتمي  التي  المھنیة  الخبرة المؤسسة  بین  التفریق  من  البد  أنھ  إلى  وأشار   .25 
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الحكو في  الخارجيالمحاسبیة  التدقیق  مھنة  وبین  المحاسبین  مة  جمعیة  رئیس  لفت  كما   .5 

  .البحرینیة إلى أن تجدید الترخیص یتم بشكل سنوي

 ضرورة االعتناء بھا، وھي كما یلي: یةعجمالالتي تعتقد  موجز للتوصیات فیما یلي و

بالتعدیالت  إ .1 التوصیات  وفق  المرسوم  على  الالزمة  التعدیالت    (المرفقة)جراء 

 :والموجزة أدناه كالتالي

 10 ): شروط القید في سجل مدققي الحسابات.4المادة ( .أ

 ): الخبرة المحاسبیة. 6المادة ( .ب 

 ) شروط المدقق الموقع على التقاریر المالیة.12ج. المادة (

) المادة  تدویر  23د.  عن ):  المسؤول  والشریك  سنوات  خمس  كل  التدقیق  شركات 
 المھنة.

المادة (  الداخلیة وأوجھ 24ھـ.   15): اإلبالغ عن المخالفات ومدى فعالیة أنظمة الرقابة 

 القصور في النظام. 

 ): مبادئ الحوكمة ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.25و. المادة (

 كات المدقق علیھا. ): األعمال االستشاریة للشر26ز. المادة ( 

 تقترح الجمعیة وضع إجراءات مراقبة جودة األداء المھني وإنجازھا بصورة دوریة.  .2

 20الحث على التدریب المھني والتعلیم المستمر، وضرورة استیفاء ذلك كشرط ضرورة   .3

 لتجدید الرخصة المھنیة.

اإلجراءات  .4 كافة  إنھاء  فور  بقانون  بالمرسوم  الخاصة  القرارات  تطبیق  ضرورة 

التحضیریة، بحیث یتم البدء في تطبیق اإلجراءات التي نص علیھا القانون اعتباًرا من 

 تاریخ الصدور. 

 25 (مرفق   ح الجمعیة العمل على إنشاء ھیئة أو جھاز متخصص لمتابعة شؤون المھنة.تقتر .5

 ) 7 رقم
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ا
ً
 5 رأي اللجنة: -خامس

مدققي الحســابات بشــأن   2021) لســنة 15المرســوم بقانون رقم (تدارســت اللجنة  

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ، وعلى رأي لجنة الشؤون التشریعیة  ،  الخارجیین

انون من   ــوم بـق ــالـمة المرســ دًا لســ ذي ـجاء مؤـك ــورى واـل ة بمجلس الشــ انونـی احیتین  والـق الـن

ین ، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي المعدَّتالدســتوریة والقانونیة

 10  ینوالمســتشــار، أصــحاب الســعادة أعضــاء اللجنة ھ بینوجھات النظر حول وتم تبادلبشــأنھ،  

ــادي  ینالقانونی ــار المالي واالقتصـ ــتشـ ــناعة  والمسـ ــتمعت لممثلي كل من وزارة الصـ ، واسـ

  یة.والتجارة والسیاحة وجمعیة المحاسبین البحرین

القرارات ستصدر  أنھ    والتجارة والسیاحة، أكد سعادة وزیر الصناعة  وخالل االجتماع

، وأن التطبیق بشــكل تفصــیلي مرســوم القانون ما جاء في موادوتفســیر  الالزمة لتوضــیح 

 15 .اھیتعدیالت عل ةی، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال أتھافعالیمدى ظھر یالعملي للمواد س

ــوم بقانون   ــالً   -یتألف المرسـ ــمن (61من (  -  عن الدیباجة فضـ )  8) مادة، جاءت ضـ

الفصـل  وجاء   ،)2،  1وذلك في المادتین ((األحكام العامة)   الفصـل األول فصـول، حیث تناول 

ــابات وشــروط القید)بعنوان  الثاني   )، أما 12إلى   3وتناول المواد من (  (ســجل مدققي الحس

ــل الثالث ــجل)  فنظم   الفصــ  وحمل )،  15 إلى  13وتناول المواد من ((إجراءات القید في الســ

 20)، بینما جاء 17،  16وشــمل المادتین ((صــالحیات اإلدارة المختصــة)  عنوان   الفصــل الرابع

ونظمتھ المواد من   (حقوق والتزامات ومھام مدققي الحسابات)تحت عنوان   الفصل الخامس

وذلك في ولیة التأدیبیة لمدققي الحسـابات)  ؤ المسـ (  الفصـل السـادس)، وتناول  37إلى   18(

ــابع نظم)، و46إلى   38المواد ( ــل السـ ــمل المواد من (  (العقوبات)  الفصـ )،  51إلى   47وشـ

 ).61إلى  52في المواد (وذلك (األحكام الختامیة) واألخیر  الفصل الثامنوتناول  

 25كما ھو وارد في مذكرة ھیئة التشــــریع   –تتمثل مبررات إصــــدار المرســــوم بقانون  

لاللتحاق  المؤھلین  النھوض بالمھن المحاســــبیة وتشــــجیع البحرینیین  في  –والرأي القانوني  

 .عن توفیر نظام شفاف للترخیص لمكاتب تدقیق الحسابات  فضالً  ،لمھنةاذه بھ
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 5لى التوصیة بالموافقة  إانتھت اللجنة    المرسوم بقانون،  بعد تبادل وجھات النظر بشأن

  ، وذلكلتحقیقھا ولتوافر المبررات القانونیةعلیھ توافقًا مع األھداف والمبررات التي یسعى  

 على النحو اآلتي:

تدقیق الحسابات على المستوى   قطاع جاء المرسوم بقانون بھدف مواكبة المستجدات في    .1

بشأن مدققي    1996) لسنة  26الوطني والدولي، ومعالجة القصور في المرسوم بقانون رقم (

عددً  بقانون  المرسوم  تضمن  حیث  األ  االحسابات،  في من  موجودة  تكن  لم  الجدیدة   10حكام 

شاء سجل خاص لقید كافة المدققین المشتغلین منھم وغیر إننص على  فقد  القانون السابق،  

 صاف بشأن إجراءات إنالمشتغلین، واستحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف یتم تطبیقھ ب

لفروع شركات  بما في ذلك الترخیص  ،البت في طلبات الترخیص بإنشاء مكاتب المحاسبة

قید األشخاص  العالمیة، وتحدید شروط  الخبرات  الحسابات األجنبیة ذات  تدقیق  ومكاتب 

 15الطبیعیین واالعتباریین والمتدربین، وكفالة ضمان جودة الخدمات المحاسبیة المقدمة لقطاع 

 عمال.األ

وم بقانون ھا مع سعادة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة أن المرسئ تبین للجنة من خالل لقا .2

في السوق المحلي حیث    د مكاتب التدقیق الخارجي العاملةسیعالج النقص الحاصل في عد

حالیً  عددھا  (یبلغ  مكتبً 24ا  المالیة  )  المؤسسات  احتیاجات  یلبي  ال  العدد  وھذا  فقط،  ا 

 20والشركات مع تزاید عددھا، وتظھر كذلك الحاجة لزیادة عدد المكاتب مع اشتراط وزارة  

ققة لتجدید السجل في على الشركات تسلیم البیانات المالیة المدوالسیاحة  الصناعة والتجارة  

یتیح المجال لزیادة عدد ن یمكن أن  م بقانوالمرسواللجنة ترى أن  ن  إ، لذا فأوقات محددة

مكاتب التدقیق في مملكة البحرین ضمن األطر والمعاییر الدولیة، وبما یتناسب مع حاجة  

 المملكة في ظل التطور والنمو االقتصادي الذي تشھده المرحلة.

یعزز من دور قطاع األ .3 بقانون سوف  المرسوم  أن  اللجنة  یساھم بشكل    عمالترى   25الذي 

التنمیة االقتصادیة في مملكة البحرین وخلق الوظائف للمواطنین،  أساس ي في دفع عجلة 

ال االستراتیجیة  على  للتأكید  كذلك  بقانون  المرسوم  الخطط   مھنیةویأتي  مختلف  ضمن 
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 5 التجاریة   األعمال  ممارسة   إجراءات   لى تسھیلإوالبرامج، ویسیر في نفس المسار الھادف  

  الذي   األمر  المعني،  القطاع  ضمن  النمو  وتحفیز   الفرص  المختلفة لخلقالقطاعات    ضمن

  یسھم  بما  البحرین  مملكةل  االقتصادي  النمو  من  یعزز و  ةالبیئة االستثماری  في  ثقةال  یرفع من 

 .االستدامة مبادئ تحقیق في

 

 10خالل النزاھة والثقة الواجب توافرھا في مكاتب تدقیق الحسابات من  یكفل المرسوم بقانون   .4

وإیجاد    ،للرقابة والتفتیش على المرخصین بأعمال التدقیق  وضع آلیات شفافة وواضحة

والمسا التحقیق  إلجراءات  متكامل  ضمانً ءتنظیم  مجال لة  في  العاملة  المكاتب  لنزاھة  ا 

مان بما یساھم في الحد من الممارسات الضارة بھذا القطاع المھم ولضالتدقیق المحاسبي  

 المقدمة لقطاع األعمال.ة المحاسبی خدمات الجودة 

 15 

  ) من الدستور38المادة (  روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبتھوحیث  

تاریخ   من  یوًما  ثالثین  خالل  والنواب  الشورى  مجلسي  على  بقوانین  المراسیم  من عرض 

،  2021أغسطس    2صدر المرسوم بقانون، حال غیاب المجلسین، بتاریخ  حیث  صدورھا،  

توافرت بشأن  . وحیث  2021أغسطس    17رى والنواب بتاریخ  وتم إیداعھ لدى مجلسي الشو

 20المرسوم بقانون حالة االستعجال التي توجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر عاجلة ال تحتمل التأخیر، 

بقوانین  وھي حالة یقدرھا جاللة الملك، إذ إن مدى توافر ھذه الحالة الُملجئة إلصدار المراسیم  

/أ) من الدستور  33یراعى فیھا السلطة التقدیریة لإلرادة الملكیة باعتبار ما تنص علیھ المادة (

؛  من أن جاللة الملك ھو رأس الدولة، ومن ثم فتقدیر جاللتھ لحالة االستعجال لھا ما یبررھا

النصوص   ) من الدستور وباقي38یكون قد صدر مستوفیًا شروَط المادة (   المرسوم بقانون  فإن

 25الدستوریة ذات الصلة، وتوافرت بشأنھ الشروط الشكلیة والموضوعیة إلصداره ونفاذه على 

بقانون ومبرراتھ،    أھداف المرسوم   معتتفق  فإن اللجنة  وتأسیًسا على ذلك،    نحو ما سلف بیانھ.

 . یھبالموافقة عل وصيتو
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ا
ً
 5 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادس

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار 39إعماالً لنص المادة (      

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.    جواد حبیب الخیاط   األستاذ سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.    رضا عبدهللا فرج   األستاذسعادة  .2

 10 

 س
ً
 توصية اللجنة:  -اابع

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

ــي بالموافقة على ــوم بقانون رقم ( اللجنة توصــ ــنة  15المرســ ــأن مدققي    2021) لســ بشــ

 .الحسابات الخارجیین

 15 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 
 
 20 

 
 

 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 25 الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة

 



  

 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل



 

۱ 
 

General  -  عام 

 
 
 

 م  ۲۰۲۲ مارس ۲۱ التاریخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية   

 
 

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

 
 

 تحیة طیبة وبعد،
 
 

،  معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلس، أرفق  م۲۰۲۲  مارس  ۱٦بتاریخ       

) لسنة  ۱٥المرسوم بقانون رقم (من  )، نسخة  ٤د    ٥ل ت ق / ف    ص  ۸۱۷ضمن كتابھ رقم (

الخارجیین ۲۰۲۱ الحسابات  مدققي  بشأن  وذلك    ، م  والقانونیة،  التشریعیة  الشؤون  لجنة  إلى 

 . للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ

 

اجتماعھا    م۲۰۲۲  مارس   ۲۱  وبتاریخ      والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة  دي احالعقدت 

على    ،ینعشروال اطلعت  ب الحیث  المذكو مرسوم  اإلیضاحیة،  ،ر قانون  مجلس    ومذكرتھ  وقرار 

القانوني  النواب بشأنھ  القانوني، والمستشار  ، كما استعرضت المذكرة المعدة من قبل المستشار 

 .بشأنھ ھیئة المستشارین القانونیین ، المتدرب ب سید إیاد حسنلاالمساعد للجنة، و 



 

۲ 
 

General  -  عام 

 

 

ــوم ب ال  إلى ـعدم مـخالـفة  –بـعد الـمداوـلة والنـقاش    –وانتـھت اللجـنة      لمـبادئ وأحـكام  ـقانون  مرســ

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:
 

م بشــأن مدققي الحســابات  ۲۰۲۱) لســنة  ۱٥المرســوم بقانون رقم (  ترى اللجنة ســالمة      

 من الناحیتین الدستوریة والقانونیة.  ،الخارجیین

 

 

 

 
 
 

 دالل جاسم الزايد                                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 
 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل
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General  -  عام 

 

 

 

 م2022مارس   13التاريخ:  

 

 

 المحترم ي سعادة السيد/ خالد حسين المسقط

 واالقتصادية رئيس لجنة الشئون المالية 

 

 ، بركاته و السالم عليكم ورحمة هللا 

( لسنة  15بقانون رقم )الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم 

 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين   2021

 

بعد  أعاله، و  الموضوع المذكوربناًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن   

الالئحة الداخلية بشأن    2002( لسنة  55ى المرسوم بقانون رقم )علعلى الدستور، و   االطالع

الشورى وتعديالته،   بقانون رقم )لمجلس  بالمرسوم  التجارة الصادر  قانون  ( لسنة 7وعلى 

بشأن مدققي الحسابات،    1996( لسنة  26وتعديالته، وعلى المرسوم بقانون رقم )  1987

و تعديالته،    2001( لسنة  21وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية   2002( لسنة 16مرسوم بقانون رقم )لى  وع

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم   وتعديالته،

 في شأن تنظيم مزاولة  2014( لسنة 51قانون رقم )وتعديالته، وعلى  2006( لسنة 64)
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General  -  عام 

 

 

الهندسية )  وتعديالته،  المهن  رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  27وعلى  السجل    2015(  بشأن 

 بعد دراسة المرسوم بقانون المذكور، نفيد سعادتكم باآلتي:  و التجاري وتعديالته  

 

 : محتوى المرسوم بقانون  -  أوال

( فصول،  8( مادة، جاءت ضمن )61يتألف مشروع المرسوم بقانون فضال عن الديباجة من )

وجاء الفصل الثاني     ،( 2،  1)  األحكام العامة( وذلك في المادتين  )حيث تناول الفصل األول  

(، أما الفصل 12إلى  3بعنوان )سجل مدققي الحسابات و شروط القيد( وتناول المواد من ) 

المواد من   السجل(، وتناول  القيد في  فنظم )إجراءات  (، في حين جاء 15إلى  13)الثالث 

(، بينما جاء  17،  16الفصل الرابع بعنوان )صالحيات اإلدارة المختصة( وشمل المادتين ) 

الفصل الخامس تحت عنوان )حقوق والتزامات ومهام مدققي الحسابات( ونظمته المواد من  

الحسابات( وذل37إلى    18) لمدققي  التأديبية  المسئولية  السادس )  الفصل  ك في  (، وتناول 

إلى   47(، وجاء الفصل السابع بعنوان ) العقوبات( وشمل المواد من )46إلى    38المواد )  

 ( . 61إلى   52(، وتناول الفصل الثامن واألخير )األحكام الختامية( في المواد )51
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 :  المرسوم بقانون  ومبررات أهداف  - ثانيا

الرأي القانوني تتمثل مبررات إصدار مشروع لتشريع و وارد في مذكرة هيئة ا  و بحسب ما ه  

النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين لاللتحاق    بهدف  ؛ بقانون  بأداة المرسوم  ،القانون

بها، فضال عن توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات على النحو الذي يسد 

ومن ثم  تأخر الشركات والبنوك في الوفاء بالتزاماتها    ،النقص في السوق لقلة هذه المكاتب

  بقانون   يد المحددة قانونا، لذلك جاء هذا المرسومفي تقديم بيانتها المالية المدققة في المواع

والذي كان يحد من قيام المكاتب البحرينية    ،ليعالج أوجه القصور في القانون المطبق سابقا

 بتطوير وتوسيع خدماتها المحاسبية. 

كما يهدف المرسوم إلى استحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف خاص بإجراءات الترخيص  

المحا مكاتب  الحسابات  إلنشاء  تدقيق  ومكاتب  شركات  لفروع  الترخيص  ذلك  في  بما  سبة 

األجنبية ذات الخبرات العالمية. ومن جانب آخر يكفل المرسوم النزاهة والثقة الواجب توافرها 

والتفتيش على   للرقابة  آليات شفافة وواضحة  الحسابات من خالل وضع  تدقيق  في مكاتب 

يساهم في بما  التدقيق  بأعمال  المهم    المرخصين  القطاع  بهذا  الضارة  الممارسات  الحد من 

 وضمان جودة خدمات التدقيق المحاسبي. 

أجل تمكين الشركات   جاء من فإن ذلك    ،بصفة عاجلة  بقانون  وبخصوص إصدار المرسوم 

التجارية إلرسال بيانتها المالية المدققة من مكتب تدقيق الحسابات للجهات اإلدارية المعنية  

لتزاماتها بأحكام القانون وسالمة مركزها المالي وللتعاون مع الجهات  بغرض التحقق من ا

الدولي،   أو  الوطني  المستوى  الضريبي على  االمتثال  بشأن  بعض    حيث المختصة  تأخرت 

ها الجهات نظرا إلى قلة عدد المكاتب المؤهلة ت الشركات في تقديم بيانتها في المواعيد التي حدد 

الذي   الدولية  لتدقيق حساباتها، األمر  بالتزاماتها  الوفاء  المملكة في  قدرة  ينعكس سلبا على 

 وباألخص مع االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالتعاون في مجال االمتثال الضريبي ومكافحة  
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تبادل المعلومات الضريبية خاصة   نالتهرب الضريبي على المستوى الوطني والدولي وتحسي 

غير   للجهات  األوروبي  االتحاد  قائمة  من  اسمها  ترفع  أن  مؤخرا  استطاعت  المملكة  وأن 

 المتعاونة في المسائل الضريبية. 

باإلضافة إلى أن إصدار المرسوم بصفة عاجلة من شأنه أن يعزز من زيادة أعداد مكاتب  

تياجات سوق األعمال، وخفض تكلفة أعمال وخدمات  تدقيق الحسابات وزيادة إعدادها لتلبية اح 

التدقيق المحاسبي، حيث إنه ليس من المستساغ أن تقوم الجهات اإلدارية المختصة وعلى  

المالية األوراق  سوق  الخصوص  لإليرادات  والجهاز  ،وجه  البحرين    ،الوطني  ومصرف 

ة أو مالية ضد الشركات  جزاءات إداري بتوقيع  ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة    ،المركزي

في   العمومية  لعقد جمعياتها  الدعوة  أو  المدققة  المالية  بيانتها  إيداع  في  المتأخرة  البنوك  أو 

المواعيد المحددة قانونا إذا كان سبب التأخر يعود لقلة مكاتب التدقيق المؤهلة لمراجعة بيانات  

 هذه الشركات والبنوك. 

 

 ة ذات العالقة: النصوص الدستورية والقانوني - ثالثا

الملكية ورأس المال والعمل، وفقا لمبادئ  -: " أ( من الدستور على أن1فقرة    9تنص المادة )

الوطنية، وهي جميعا   والثروة  االجتماعي  الدولة  لكيان  أساسية  العدالة اإلسالمية، مقومات 

 حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون." 

( المادة  أ(    10وتنص  أنفقرة  على  الدستور  أ  من  العدالة    -"  أساسه  الوطني  االقتصاد 

التنمية   وهدفه  الخاص،  والنشاط  العام  النشاط  بين  العادل  التعاون  وقوامه  االجتماعية، 

 االقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون." 
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السلطة التشريعية يتوالها الملك    -:" بأنفقرة ب( من الدستور على    32وتنص المادة )

والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، 

 وباسمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام الدستور." 

ل األسمى  :" الملك رأس الدولة، والممث فقرة أ( من الدستور على أن  33كما تنص المادة )

 لها، ذاته مصونة ال تمس، وهو الحامي األمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية." 

:" إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس  ( من الدستور على أن38وتنص المادة )

الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير  

خير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال  ال تحتمل التأ

 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  

لحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة الجديدين في حالة ا

القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ويقرها المجلسان زال كذلك ما كان 

 لها من قوة القانون." 

بشأن الالئحة الداخلية    2002( لسنة 55( من المرسوم بقانون رقم )121وتنص المادة )

الشورى أن:  لمجلس  بالتطبيق  على  تصدر  التي  بقوانين  المراسيم  المجلس  رئيس  يحيل   "

( من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة  38ألحكام المادة )

 إلبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان األولوية على أيه أعمال أخرى." 

يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص    ال  ":  ( منه على أن122وتنص المادة )

 ( من الدستور." 28أي مرسوم بقانون صادر طبقا ألحكام المادة )
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المادة ) الخاصة   يتسر"  :  ( منه على أن123وتنص  بقوانين اإلجراءات  المراسيم  بشأن 

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." 

 

   الرأي القانوني:   - رابعا

 : من ناحية مبررات اإلصدار الشكلية -1

( من الدستور إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى والنواب، سواء  38وفقا لنص المادة )

اتخاذ  النواب، ما يوجب اإلسراع في  أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس  بين  فيما  كان 

التأخير جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التي تكون لها قوة القانون،  تدابير ال تحتمل  

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 

ا والقاعدة  التشريعي.  آثارها  الفصل  ومرتبة  نافذة  تعتبر  بقوانين  المراسيم  هذه  أن  لمقررة 

من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم تعرض زال ما كان    ةالقانوني 

لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان 

 زال كذلك مالها من قوة القانون.

بشأن مدققي الحسابات الخارجين صدر   2021( لسنة  15رسوم بقانون رقم )وحيث أن الم

 ، أي بعد انتهاء الدور  2021أغسطس   2حال غياب مجلسي الشورى والنواب، بتاريخ 
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التشريعي الثالث وقبل بداية الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وأودع  

( من الدستور،  38عمال بنص المادة )    2021س  أغسط   17مجلسي الشورى والنواب بتاريخ  

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  

الملكية وذلك باعتبار    ةلطة التقديرية لإلرادالملجئة إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها الس

 /أ ( من الدستور أن جاللة الملك هو رأس الدولة.33ما تنص عليه المادة )

القانونية       الطبيعة  في  تكمن  بقانون  المرسوم  الماسة إلصدار هذا  الحاجة  أن  فضال عن 
ذة ومرتبة آلثارها القانونية من  للمراسيم بقوانين ـ وفقا للدستور البحريني ـ باعتبار أنها تكون ناف

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 ما لها من قوة  

 الة التي قدرت بأنها عاجلة. القانون، ومن ثم يكون لها األثر مباشر وفعال في مواجهة الح 

وحيث راعى المرسوم بقانون موضوع مذكرة الرأي النصوص الدستورية والقانونية سالفة       
  ( من الدستور، ولباقي النصوص الدستورية38الذكر ومن ثم فقد صدر مستوفيًا لشروط المادة )

ذات الصلة. كما توافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره على نحو ما سلف 
 بيانه. 

ن حالة االستعجال الملجئة المبررة إلصدار التشريعات بأداة المراسيم بقوانين هي  وحيث إ

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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 :  من ناحية األحكام الموضوعية -2

 ( من  الديباجة  عن  فضال  بقانون  المرسوم  مشروع  )61يتألف  ضمن  جاءت  مادة،   )8  )

، حيث بينت  (  2،  1)   األحكام العامة( وذلك في المادتين)فصول، حيث تناول الفصل األول  

: البنوك  وقد حددتها بالجهات األتية  المؤسسات المالية( منه التعريفات ومن ضمنها  1المادة )

والصناديق   والمحافظ  المالية  األوراق  مجال  في  العاملة  والشركات  التأمين  وشركات 

االستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين  

سوق األوراق المالية وشركات االستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات   ووسطاء

المالية وشركات التقييم والتصنيف االئتماني وسوق البحرين لألوراق المالية وأسواق المعادن  

الثمينة والسلع االستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي. بما في ذلك المؤسسات التي 

حيث راعى المرسوم بقانون التعديالت   المالية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.تقدم خدماتها 

 األخيرة التي أجريت على قانون الشركات. 

  3وجاء الفصل الثاني بعنوان )سجل مدققي الحسابات و شروط القيد( وتناول المواد من )   

يقيد في السجل  فيمن  ( من المرسوم بقانون وضعت شروط  4ويالحظ أن المادة )(،  12إلى  

، ولم تحدد جنسية المقيد في السجل اذا ما كان بحريني أم أجنبي، من األشخاص الطبيعيين 

مما يفتح المجال أمام غير البحريني لممارسة هذا العمل كأداة قانونية تعمل على تشجيع  

عن   بذلك  وتوسع  ولألفراد،  المالية  للمؤسسات  تنظيمه  بعد  القطاع  هذا  في  االستثمار 

وقد اشترطت    ،الملغي  بشأن مدققي الحسابات  1996( لسنة  26قانون رقم )المرسوم بال

 ضافية تتمثل باالتي:   إ ( شروط 4( من نفس المادة )7الفقرة )

 .أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة في المملكة طوال مدة قيد اسمه  -أ
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المملكة أو يعمل لدى فرع المكتب أو  أن يعمل لدى أحد مكاتب أو شركات التدقيق في     -ب

 .شركة تدقيق غير بحرينية مرخص لها بالعمل في المملكة

  أن تكون لديه خبرة محاسبية ال تقل عن خمس سنوات. -ج

( من المرسوم بقانون أيضاً فيما اذا ما كان 4/ب( من المادة )7ولم يوضح النص في الفقرة )

ستوفى الشروط المطلوبة من الحصول  اذا  إلمدققين  مسموح لغير البحريني المقيد في سجل ا

على ترخيص لمزاولة المهنة من عدمه خارج نطاق المكاتب البحرينية المرخصة، مما يفضل  

من خالل  األمر  ستنظم هذا    ضوابط قانونية  وجود   باالستفسار عنأن تقوم لجنتكم الموقرة    معه

 . المختص بذلك الوزيرالالئحة التنفيذية أو القرارات التي ستصدر عن 

تُعتبر خبرة محاسبية، مزاولة العمل بأي    ( من المرسوم بقانون على أن: "6ونصت المادة )

 من المجاالت اآلتية: 

 تدقيق الحسابات في أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة.  -1

ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات  -2

أو  أو   الشركات  أو  األخرى  الحكومية  األجهزة  أو  العامة  والمؤسسات  الهيئات 

ويجوز اعتبار ممارسة هذه األعمال خبرة محاسبية    المؤسسات المالية، في المملكة. 

الوزير  من  يصدر  بقرار  المملكة  خارج  ممارستها  وزارة   ."حال  أوضحت  وقد 

 معايير الخبرة قر ما يلي: أن  الصناعة والتجارة في ردها الكتابي لمجلس النواب المو 
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عملية التدقيق الخارجي يقوم بها  وأن    المحاسبية المشار إليها في المادة والمدة، تعتبر كافية.

فريق التدقيق يعد المعلومات والبيانات األولية، ومن  وكذلك أن    فريق كامل من المحاسبين.

المعتمد.  الخارجي  المدقق  عليها  يوقع  على  ال  و  ثم  للتوقيع  مؤهالً  الخارجي  المدقق  يكون 

 البيانات إال بعد إكمال خمس سنوات من العمل كمدقق خارجي، مهما كانت خبرته السابقة.

يقوم  أي شروط أخرى  ( بأن للوزير المختص أن يصدر  4( من المادة )8وقد بينت الفقرة )

أضافة اشتراطات أخرى على المقيدين بالسجل أياً كانت    هذا  يعني  فهل ه،  قرار من ب بتحديدها  

 جنسيتهم. 

( المادة  األخطاء  (  5وأوجبت  عن  المسئولية  تأمين ضد  وثيقة  تقديم  الحسابات  مدقق  على 

المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله، وتكون صادرة من  

ل ثالثين يوماً من تاريخ قيده في السجل، وفي  إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة خال 

  .حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر القيد كأن لم يكن، وذلك دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية

ويالحظ أن النص لم يبين اإلجراء    ويصدر بتحديد شرائح الغطاء التأميني قراراً من الوزير.

  السنوات التالية ولم يقم المدقق بتجديدها، فهل في حالة ما اذا انتهى الغطاء التأميني خالل  

األمر على نص   هذا  وينطبق  لتصويب وضعه.  مدة محددة  أو  إنذار  دون  ترخيصه  يلغى 

 .قيد فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات األجنبية( والمتعلقة ب10( من المادة )6الفقرة )

ال  اشتراطات  6) مادةوحددت  بقانون  المرسوم  ل( من  المحاسبية  العمل  الخبرة    فيمزاولة 

  : المجاالت اآلتية
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 .تدقيق الحسابات في أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة .1

ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو  .2

أو المؤسسات الهيئات والمؤسسات العامة أو األجهزة الحكومية األخرى أو الشركات  

ويجوز اعتبار ممارسة هذه األعمال خبرة محاسبية حال ممارستها    .المالية، في المملكة

خارج المملكة بقرار يصدر من الوزير. وهذه االشتراطات ربما ال تتوافق مع معايير  

  وكما هو معلوم لدى المختصين  التدقيق الدولية كسنوات كافية للعمل في هذا المجال،

 . بهذا المجال
أن هناك تباين واختالف من حيث متطلبات التأهيل االكاديمي والمهني والتدريب لكل    .3

عدم    ويمكن للجنتكم الموقرة االستفسار عن  من التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي،

االشتراطات  تضمين القانون   هذه  هذا  هذا  في  في  للعاملين  بالنسبة  األقل  على  أو   ،

األجانب بدال من أن يقوم الوزير المختص بإصدار اشتراطات جديدة بقرار  المجال من  

 منه. 
 

وقد      (،15إلى  13أما الفصل الثالث فنظم )إجراءات القيد في السجل(، وتناول المواد من ) 

)بينت   تقديم13المادة  إجراءات  بقانون  المرسوم  من  مدققي  طلبا  (  سجالت  في  القيد  ت 

بصورة إلكترونية، مشفوعة بالمستندات المؤيدة  ن يتم تقديمه  أب الحسابات إلى اإلدارة المختصة  

لها، وتتولى اإلدارة المختصة البت في طلب القيد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه  

استيفاء أية معلومات إضافية وجب  مستوفياً الشروط المطلوبة، فإذا ما رأت اإلدارة ضرورة  

عليها إخطار مقدم الطلب بذلك، خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يقدمها  

 .خالل أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن

ويُعد مضي ميعاد البت في الطلب المستوفي  ويكون رفض اإلدارة المختصة للطلب ُمسبباً،  

اإلشارة في    ولحسن الصياغة التشريعية  من األفضلوكان      .مثابة رفض ضمنيدون رد ب 

( والمتعلقة بإمكانية التظلم من القرار الصادر بالرفض من 52نفس المادة السابقة الى المادة )

 اإلدارة المختصة لدى الوزير أو مضي المدة دون البت فيها من قبل اإلدارة. حيث  نصت 
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يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون خالل ستين  :  " ( على أن52المادة ) 

  يوماً من تاريخ إعالنها أو نشرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب إلى الوزير، ويجب البت فيه

ميعاد  انقضاء  ويعد  ُمسبباً،  الرفض  يكون  التظلم  ُرفض  فإذا  تقديمه،  من  يوماً  خالل ستين 

للمتظلم الطعن باإللغاء أمام المحكمة  يحق  و .  رفضاً ضمنياً للتظلمبمثابة    ،ن يوماً دون رد الستي 

الكبرى خالل ستين يوماً من تاريخ علمه برفض التظلم صراحةً أو انقضاء ميعاد الستين يوماً  

 ."دون رد وال تقبل الدعوى إال بعد التظلم من القرار

المادتين )  المختصة( وشمل  اإلدارة  بعنوان )صالحيات  الرابع  الفصل  ،  16في حين جاء 

الحسابات(  17 الخامس تحت عنوان )حقوق والتزامات ومهام مدققي  الفصل  بينما جاء   ،)

 (.37إلى   18ونظمته المواد من )

مصرف    منمع مراعاة القواعد التي تصدر ن : " ( من القانون على أ23مادة ) وقد نصت ال

واحدة   ة ي لسنة مال  الحسابات  مدقق   ني ع ي العامة،    المساهمة  شركات  المركزي بشأن  البحرين 

إال   ذلك بعد ه ن يي تع جوز ي وال   ، متتالية  ةي مال على أال تتجاوز خمس سنوات مماثلة،  تجدد لمدد

حسابات الشركة   قي تدق  عملية  المدقق المسئول عن  ريي تغ   جبيو   .نيتي مال  ني بعد ُمضي سنت 

السادة  تساؤالت لدى    صهذا الن   وأثار  ."سنوات  النهائي بحد أقصى كل ثالث  ري التقر   واعتماد

للتنفيذ   المباشر  األثر  حول  السابقة  النواب  المدة  أحتساب  القانون،  وكذلك  هذا  قبل صدور 

والسياحةفأجابت   والتجارة  الصناعة  الكتابي    وزارة  ردها  المالية في  اللجنة  الى  الموجه 

تم تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارة وعدد  واالقتصادية في مجلس النواب الموقر، بانه  

دراسة   لتتم  البحرينية  المحاسبين  جمعية  ممثلي  من  الحسابات  مدققي  القانوني  المن  تطبيق 

( المادة  ومن ضمنها  المواد  بعض  األخص  وعلى  التدوير،  23الجديد  بشأن  على  (  وبناًء 

مخرجات اللجنة سيتم تطبيق تلك المواد التطبيق األمثل لما فيه مصلحة الشركات التجارية  

( من القانون  23أفادت الوزارة أنها قد قامت بدراسة المادة )وكذلك   ومهنة تدقيق الحسابات.

 ر فوري، المذكور، وتم االتفاق مع جمعية المحاسبين البحرينية على أن يكون تطبيق المادة بأث 
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تدقيق    عملية  عن  المسؤول  المدقق  وتغيير  الحسابات  مدقق  تعيين  مدد  احتساب  يتم  وأن 

تغيير الشريك  ن  أوكذلك    حسابات الشركة واعتماد التقرير النهائي لها من تاريخ نفاذ القانون.

تغيير  لمكاتب التدقيق الخارجي مبدأ عالمي، وليس أمًرا مستجًدا، حيث إن المعمول به هو  

طبيعة العمل في التدقيق  وأن    سنوات.  5سنوات، وتغيير مكتب التدقيق كل    3الشريك كل  

تغيير الشريك أمر إيجابي وسيعزز المركز  و الخارجي واحدة، ويتم اتباع نفس قواعد العمل.

من أهم شروط المدققين والمحاسبين الحفاظ على سرية  وأن   المالي العالمي لمملكة البحرين.

تم إرسال تعميم للشركات آللية احتساب المدة، وتوضيح بشأن مسألة األثر وقد    مات.المعلو 

التنقل بين الشركات ومكاتب التدقيق أمر وارد، ولهم حرية االختيار في  مسألة    نأو   الرجعي.

 ذلك.

( المادة  انه24لقد نصت  المحاسبية    ( على  تقاريرهم  الحسابات تضمين  مدققي  يجب على 

تدقيق  السنوية   عملية  خالل  يجدونها  التي  بالمخالفات  والمؤسسات،  للشركات  تقدم  التي 

 .الحسابات

( مكرراً من  184لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة )  -كما يجب عليهم فوراً إبالغ 

  -)إن وجدت(    2001( لسنة  21قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

كات والمؤسسات المدقق عليها، عن أية مخالفات خطيرة تظهر لهم  والمسئولين في الشر

   .أثناء عملهم

في النصوص    واألصلدوث أمر،  حيحتمل  حيث لم يجر العمل التشريعي على وضع نص  

عبارة حيث وردت    - والشك والتخمين  القانونية أن تبنى على اليقين والجزم وليس االحتمال

 ( مكرراً من قانون 184المنصوص عليها في المادة ))أن وجدت( فيما يتعلق بلجنة التدقيق  
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( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  لسنة  21الشركات  حسن  2001(  من  وكان   .

 ، تحسباً ألي تعديالت في المستقبل.1عبارة ال الغاء هذهالصياغة التشريعية 

المادة ) النواب حول  الكتابي لمجلس  ( من المرسوم  24وفي رد وزارة الصناعة والتجارة 

  : وتم    نأبقانون  الوزارية،  القرارات  بها من خالل  يُعمل  كان  المادة  في  المذكورة  المهام 

بقانون. تنظيمها  ليكون  للمرسوم  التدقيق    إضافتها  في  العمل  لدائرة  احتكار  وجود  لوحظ 

 جب توسيع دائرة العمل. الخارجي، لذلك و

التعامل بالبيع أو الشراء على ( على مدقق الحسابات  4( في البند )26ولقد حظرت المادة )

بشكل   ذلك  يدقق حساباتها، سواًء كان  التي  المؤسسة  أو  بالشركة  الخاصة  المالية  األوراق 

األعمال    ولم تحدد ماهية  مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات ألي شخص بشأنها.

   فكان من األفضل أن  االستشارية التي من الممكن أن تؤثر على استقاللية مدقق الحسابات.

 

 

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

ـل بقرار من مجلس اإلدارة    -ونصها: أ   .2001( لسنة  21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  تشكَّ

ـل بكاملها من بين أعضائه تتولى مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة والتدقيق  لجنة   تدقيق تشكَّ

إدارة  ميثاق  د  ويحد ِّ الشركة.  وسياسات  وأنظمة  القانون  بأحكام  االلتزام  ومدى  به،  يتصل  وما  المحاسبي 

ومكا عملها  ونظام  واختصاصاتها  التدقيق  لجنة  تشكيل  ضوابط  الشركات  أعضائها. وحوكمة  للجنة فآت 

حق االطالع على سجالت الشركة ومستنداتها وأوراقها وحساباتها وطلب    -في سبيل القيام بعملها    -التدقيق  

ِّ إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.   يُدَرج ضمن التقرير السنوي بيان    -ب أي 

يشتمل   أن  فيه  يراعى  التدقيق  لجنة  وحوكمة  بأعمال  إدارة  ميثاق  في  عليها  المنصوص  التفاصيل  على 

 الشركات.
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يحيل النص الى الالئحة التنفيذية في تحديد أو حصر هذه األعمال االستشارية المحظورة 

 الذكر.( سابقة 20بما يتوافق مع معايير التدقيق الدولية المشار اليها في المادة )

( من القانون متطلبات حوكمة الشركات ومكافحة غسيل األموال وتمويل  25وحددت المادة )

 اإلرهاب، إال أنها لم تحدد آلية رفع التقارير والشركات الخاضعة لها.

والتي  من المرسوم بقانون    (26( من المادة )5مجلس النواب حول البند )  استفساروحول  
أن يكون دائنا أو مدينا للشركة أو    - 5  :مدقق الحسابات ما يأتيعلى   يُحظر"  نصت على أن: 

لمادة، فهو  اتفسير  و   ."حساباتها، فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها لهم  المؤسسة التي يدقق
إمكانية تقديم الخدمة للشركة أو المؤسسة التي يقوم بتدقيق حساباتها، وعدم إمكانية اإلقراض  

 أو االقتراض منهم. 
 

إلى   38وتناول الفصل السادس ) المسئولية التأديبية لمدققي الحسابات( وذلك في المواد )  

46  ،) 

مدقق الحسابات الذي ل( من المرسوم بقانون حددت جزاءات تأديبية  44ويالحظ بان المادة )

أخل بواجباته المهنية أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب مخالفة ألصول المهنة أو معايير  

سبة والتدقيق المتعارف عليها أو آدابها أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون واللوائح  المحا

نافذة أخرى ذات صلة،   قرارات  أو  قوانين  أي  أحكام  أو  له  المنفذة  القرارات  وتدرجت  أو 

 على النحو االتي: تأديبية الجزاءات ال

 .التنبيه -1

 .اإلنذار الكتابي -2

 .( مائة ألف دينار100.000) الغرامة التي ال تجاوز  -3

 .الوقف عن ممارسة المهنة مدة ال تزيد على ثالث سنوات -4

 .إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من السجل -5
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ويتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة َجسامة المخالفة، والعَنت الذي بدا من المخاِلف، والمنافع 

وقد جاء من ضمن هذه الجزاءات فرض   والضََّرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.التي جناها،  

( المادة  أشارت  الذي  التأديبي  المجلس  قبل  من  الى 40غرامة  تصل  تشكيله،  الى   )

، وهو مبلغ غرامة كبير جداً مقارنة بنفس النهج الذي أتبعه  ( مائة ألف دينار100.000)

( لسنة  51انون رقم )( من ق26ما جاء في المادة )  مثال ذلك  المشرع في تشريعات مماثلة،

مع    - أوتعديالته، حيث نصت على االتي: "  في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية  2014

عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يجازى كل مرخص له يخالف أحكام هذا القانون  

 :أديبية اآلتيةوالقرارات الصادرة تنفيذاً له بإحدى الجزاءات الت 

 .اإلنذار الكتابي -1

 .توقيع غرامة إدارية ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار -2

 .الوقف، جزئياً أو كلياً، عن مزاولة المهنة لمدة ال تجاوز ثالث سنوات -3

 .إنزال الفئة لمدة ال تجاوز ثالث سنوات -4

 .ثالث سنواتحظر القيام بأعمال هندسية جديدة لمدة ال تجاوز  -5

 .إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة -6

( من الفقرة )أ( من هذه المادة، يتعيَّن عند تقدير  2في الحالة المنصوص عليها في البند )   -ب

جناها،   التي  والمنافع  المخالف،  من  بدا  الذي  والعَنت  المخالفة،  جسامة  مراعاة  الغرامة 

 (.  الغير نتيجةً لذلك.والضََّرر الذي أصاب 

في البداية لم ينص قانون مزاولة المهن الهندسية على الغرامة التأديبية ولكن أضيفت بعد    

 ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على ، حيث تم فرض غرامة تأديبية 20212 في عام تعديله 

 
في شأن    2014( لسنة  51بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2021( لسنة  18المرسوم بقانون رقم )  - 2

 تنظيم مزاولة المهن الهندسية. 



 

17 
 

General  -  عام 

 

 

على الرغم من المهن الهندسية قد تتصل بشكل أو بأخر بحياة الناس.   ،عشرين ألف دينار

د  ولعل تبرير التشدد في الغرامة التأديبية على مخالفة أحكام قانون مدققي الحسابات هو التأكي 

من قبل الجهة المختصة على خطورة المخالفات التي قد ترتكب من قبل مدققي الحسابات،  

المهنة والثقة بالعاملين بها وتشجيع االستثمار الوطني واألجنبي    وما لها من أثر سلبي على هذه

 في هذا المجال.

ومن جانب أخر نجد بان الغرامة التأديبية قد تساوت مع الغرامة الجنائية التي نص عليها   

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة  ( منه والتي عاقبت على أفعال مجرمة باالتي:"  47في المادة )

يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار  أي قانون آخر،  أشد ينص عليها  

  ومن مراجعة النصين نجد بانه"،  وال تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

حكام هذا القانون واللوائح أو القرارات من الممكن أن يرتكب مدقق الحسابات فعل مخالف أل 

، مع أحد األفعال المجرمة  وانين أو قرارات نافذة أخرى ذات صلةالمنفذة له أو أحكام أي ق 

( من المرسوم بقانون، فقد يفرض عليه المجلس التأديبي أوال غرامة تأديبية  47في المادة )

ثم يحال المخالف الى المحكمة فتحكم    ( مائة ألف دينار،100.000)بحدها األقصى وهو  

،  ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على مائة ألف دينارعليه بالحبس أو الغرامة التي  

اوف  مخ ال  لديهم  مما قد يدفع هذا األمر الى عدم الرغبة لدى المستثمرين في القطاع، أو قد يثير

 .  من االستثمار داخل مملكة البحرين

(، وتناول الفصل الثامن 51إلى  47ع بعنوان )العقوبات( وشمل المواد من )وجاء الفصل الساب 

 ( . 61إلى   52واألخير )األحكام الختامية( في المواد )

ويعمل به من أول الشهر  ( من المرسوم بقانون قد نصت على أن:  61ويالحظ أن المادة )

ا يعني نفاذ هذا المرسوم  وهذ  التالي لمضي ثالثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ، أي أن المرسوم بقانون  ثالثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسميةبقانون بعد مضي  
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المناسبة   والتكنولوجية  اإلدارية  البنية  وتجهيز  األوضاع  لتوفيق  انتقالية  فترة  الى  يحتاج 

 لتطبيقيه. 

 

 

 ،، التقدير،وافر التحية و تفضلوا بقبول ما لزم بيانه وهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 علي  سالم أحمدإ المستشار الدكتور              المستشار الدكتور علي حسن الطوالبه  

 المستشار القانوني لشؤون اللجان           نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين  

 



  

 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 

 

 

مقارنة بین قوانین مدققي  جدول 
 الحسابات 

 
 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل
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فيمقارنة بین قوانین مدققي الحسابات   
 (البحرین، الكویت، اإلمارات، قطر)  

 
 
 

 
 إعداد الباحث القانوني األول أمینة علي أحمد ربیع 

 قسم البحوث والدراسات/ ھیئة المستشارین القانونین  
 مجلس الشورى  
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جدول مقارنة بین  مواد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجین (النافذ) وما  
 یقابلھا من مواد في القانون الكویتي واإلماراتي والقطري

 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 

) 1(مادة    

 

في تطبیق أحكام ھذا القانون والئحتھ 

والكلمات  للعبارتین  تكون  التنفیذیة، 

 قرینالتالیة، المعاني الموضحة 

معنى  السیاق  یقتض  لم  ما  منھا،  كل 

 :آخر

 .الوزارة: وزارة التجارة والصناعة

 .الوزیر: وزیر التجارة والصناعة

 

) 1(مادة    

 

فیي تطبیق أحكام ھذا القانون یكون  

للكلمات والعبارات التالیة، المعاني 

المبینة قرین كل منھا ما لم یقض سیاق 

 :النص بغیر ذلك 

 .الدولة: اإلمارات العربیة المتحدة

 .الوزارة: وزارة االقتصاد

 .الوزیر: وزیر االقتصاد

 .الھیئة: ھیئة األوراق المالیة والسلع

 

) 1(مادة    

 تعاریف

یقصد  القانون  ھذا  أحكام  تطبیق  في 

 بالكلمات والعبارات اآلتیة المعنى

 :الموضح قرین كل منھا

 .الدولة: دولة الكویت 

 .الوزارة: وزارة التجارة والصناعة

 .الوز یر: وزیر التجارة والصناعة

المعنیة  اإلدارة  المختصة:  اإلدارة 

 .بشؤون مراقبة الحسابات بالوزارة

 الفصل األول 

 أحكام عامة 

 ) 1مادة (

تكون  القانون  ھذا  أحكام  تطبیق  في 

المعاني  التالیة،  والعبارات  للكلمات 

یقتِض   لم  ما  منھا  كل  قرین  المبینة 

 سیاُق النص خالَف ذلك:

 المملكة: مملكة البحرین.

بشئون  المعنیة  الوزارة  الوزارة: 

 التجارة.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
اإلداریة  الوحدة  المختصة:  اإلدارة 

 .المختصة بالوزارة

ومراجعة  تدقیق  مھنة  المھنة: 

مدقق  یُزاولھا  التي  الحسابات 

 .الحسابات، وفقا ألحكام ھذا القانون

ابات: الشخص الطبیعي أ مدقق الحس

مدققي  سجالت  في  المقید  والمعنوي 

 الحسابات، وفق اً ألحكام ھذا

 .القانون

اللجنة: لجنة شؤون مدققي الحسابات 

  ) المادة  في  علیھا  )    14المنصوص 

 .من ھذا القانون

السلطة المختصة: السلطة المحلیة 

 .المعنیة في كل إمارة

 .الحسابات المھنة: مھنة تدقیق 

مدقق الحسابات: الشخص الطبیعي أو 

االعتباري المقید بأحد سجالت مدققي 

 .الحسابات لدى الوزارة

قواعد سلوك وآداب المھنة: مجموعة 

مبادئ توضح القیم األخالقیة والصفات 

 .السلوكیة المثالیة للمدقق

األطراف ذات العالقة: رئیس وأعضاء 

مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة  

فیذیة العلیا بالشركات والمؤسسات التن

المساھمة العامة والخاصة، والشركات 

التي یساھم فیھا أي من ھؤالء بما ال 

 .المھنة: مھنة مراقبة الحسابات 

فیھ  یقید  بالوزارة  سجل  السجل: 

المزاولین الحسابات  وغیر   مراقبو 

 .المزاولین للمھنة

القید : التأشیر في السجل بقید مراقبي 

 .الحسابات 

مراقبي  قید  لجنة   : القید  لجنة 

 .الحسابات بالوزارة

مراقب الحسابات: الشخص الطبیعي 

السجالت  بأحد  المقید  االعتباري  أو 

 والصادر لھ

 .ترخیص ساري بمزاولة المھنة

بشئون  المعني  الوزیر  الوزیر: 

 التجارة.

اإلدارة المختصة: اإلدارة المعنیة بقید 

أ الوزارة  في  الحسابات  و مدققي 

حسب  بالرقابة  المعنیة  اإلدارة 

 األحوال. 

 السجل: سجل قید مدققي الحسابات.

طبیعي  أي شخص  الحسابات:  مدقق 

أو اعتباري مرخص لھ بمزاولة مھنة 

ھذا  ألحكام  طبقاً  الحسابات  تدقیق 

 القانون. 

یملكھ  الذي  المكتب  التدقیق:  مكتب 

مدقق حسابات فرد یزاول المھنة من 

 خالل مؤسسة فردیة. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
%) من رأسمالھا، وكذا 30یقل عن (

 .الشركات التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة 

وفقاً  الصادرة  الوثیقة  الترخیص: 

تخول  والتي  نون،  القا  ھذا  ألحكام 

 صاحبھا الحق في

لجنة  التحقیق:  لجنة  المھنة.  مزاولة 

التظلمات:  لجنة  بالوزارة.  التحقیق 

 .لجنة التظلمات بالوزارة

المحاسبین  جمعیة  الجمعیة: 

 .والمراجعین الكویتیة

 

 

التي ال الحسابات  تدقیق  مھنة  مھنة: 

ألحكام  وفقاً  الحسابات  مدقق  یُزاولھا 

 ھذا القانون. 

وشركات  البنوك  المالیة:  المؤسسات 

مجال  في  العاملة  والشركات  التأمین 

األوراق المالیة والمحافظ والصنادیق 

التمویل  وشركات  االستثماریة 

وسماسرة   الصرافة  وشركات 

التأمین  ووسطاء  المال  ووسطاء 

المالیة  األوراق  سوق  ووسطاء 

المتخصصة   االستشارات  وشركات 

ال الخدمات  صناعة  مجال  مالیة في 

وشركات التقییم والتصنیف االئتماني 

المالیة  لألوراق  البحرین  وسوق 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
والسلع  الثمینة  المعادن  وأسواق 

المساندة  والمؤسسات  االستراتیجیة 

للقطاع المالي. بما في ذلك المؤسسات 

التي تقدم خدماتھا المالیة وفقاً ألحكام 

 الشریعة اإلسالمیة.

المحاسبة: مجال  في  احترافیة   شھادة 

شھادة مھنیة في المحاسبة، وذلك وفقاً 

 لما یحدده قرار یصدر عن الوزیر. 

الشریك  ھو  المؤھل:  غیر  الشریك 

الحسابات  تدقیق  شركات  في  العامل 

 من غیر المقیدین في السجل.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
) 3(مادة    

 

طبیعي   شخص  ألي  یجوز  أو ال 

ممارسة المھنة ما لم یكن ُمقید   معنوي

الحسابات  مدققي  سجالت  في 

 .المشتغلین، وفقاً ألحكام ھذا القانون

 )  3مادة (  

 

ال یجوز ألي شخص طبیعي أو اعتباري  

مزاولة المھنة في الدولة ما لم یكن اسمھ 

الحسابات  مدققي  سجل  في  مقیداً 

 .المزاولین للمھنة لدى الوزارة

 ) 2مادة (

 

یجوز   او ال  طبیعي  شخص  ألي 

یكن  لم  ما  المھنة  مزاولة  اعتباري 

 .مقیدا في السجل

 

 ) 2مادة (

 

شخص ألي  یجوز  أو   ال  طبیعي 

تدقیق  مھنة  ممارسة  اعتباري 

الحسابات إال بعد القید في السجل وفقاً 

 ألحكام ھذا القانون. 

 

 ) 2(مادة  

 :تُنشأ في الوزارة السجالت اآلتیة

مدققي   -1 الحسابات سجالت 

 :المشتغلین، وتشمل

من   -أ الحسابات  مدققي  سجل 

 .األشخاص الطبیعیین

 )  2مادة (  

مدققي  -1 لقید  سجالت  بالوزارة  تنشأ 

اآلتي النحو  على  وذلك   :الحسابات 

الحسابات    -أ مدققي  لألشخاص  سجل 

للمھنة المزاولین   .الطبیعیین 

لألشخاص    -ب  الحسابات  مدققي  سجل 

 ) 3(مادة  

 

 :ینشأ بالوزارة السجالت اآلتیة

الحسابات  -1 مراقبي  قید  سجل 

 .المزاولین للمھنة

 1) 3مادة (

 

مدققي  لقید  سجل  الوزارة  في  یُنشأ 

 الحسابات یتضمن الفئات اآلتیة:

تحت     -1 الحسابات  مدققي 

 التدریب.

 
 بینما فرقت التشریعات المقارنة   واالعتبارین نالطبیعیی یالحظ بأن مرسوم القانون البحریني حین نص على الفئات التي یتضمنھا سجل مدققي الحسابات لم یفرق بین األشخاص  - 1
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 .سجل مكاتب وشركات المحاسبة  -ب 

 .سجل مدققي الحسابات المتدربین  -ج

غیر  -2 الحسابات  مدققي  سجل 

 .المشتغلین

إنشاء  الوزیر،  موافقة  بعد  وللجنة، 

تقتضیھ  لما  وفقاً  أخرى  سجالت 

ویكون المھنة،  ممارسة  القید   أصول 

التي  للشروط  السجالت وفقاً  في ھذه 

 .تُحددھا اللجنة ویعتمدھا الوزیر

السجالت  نماذج  اللجنة  وتُعد 

المادة،  ھذه  في  علیھا  المنصوص 

 .ویعتمدھا الوزیر 

 

 

للمھنة المزاولین  غیر   .الطبیعیین 

المتدربین  -ج الحسابات  مدققي   .سجل 

لألشخاص    -د الحسابات  مدققي  سجل 

للمھنة المزاولین   .االعتباریین 

أخرى  -2 سجالت  أیة  إنشاء  للوزیر 

العمل حاجة   .تتطلبھا 

الالئحة  -3 القانون تحدد  لھذا  التنفیذیة 

توافرھا   الالزم  والشروط  السجل  شكل 

فیھ والبیانات والمعلومات الواجب قیدھا 

 .بھ، وأحكام نقل القید من سجل إلى آخر

سجل قید مراقبي الحسابات غیر   - 2

 .المزاولین للمھنة

 .سجل قید الشركات المھنیة -3

كل  نموذج  التنفیذیة  الالئحة  وتحدد 

والبیانات   فیھ  القید  ونظام  سجل 

 .الواجب قیدھا بھ

 

 

 الحسابات المشتغلین.مدققي      -2

غیر      -3 الحسابات  مدققي 

 المشتغلین.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
   ) 4(مادة  

مدققي  سجل  في  یُقید  فیمن  یُشترط 

الحسابات من األشخاص الطبیعیین ما 

 :یلي

 .أن یكون قطري الجنسیة 1-

 .أن یكون كامل األھلیة 2-

مؤھل  3- على  حاصال  یكون  أن 

جامعي في مجال المحاسبة من إحدى 

 الجامعات أ و المعاھد العلیا 

آخر   مؤھل  أي  أو  بھا،  المعترف 

بمعادلة  المختصة  الجھة  تعتبره 

 .الشھادات معادال لھ

 )  4مادة (

تحدد الالئحة التنفیذیة الشروط  أوال: 

والضوابط الالزمة للقید في سجل  

مدققي الحسابات لألشخاص الطبیعیین 

 .للمھنة المزاولین

ثانیا: تلتزم شركات ومكاتب التدقیق  

بتنفیذ برامج التدریب التي تضعھا  

الوزارة أو تعتمدھا للراغبین في القید، 

وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون  

 .ة التدریب وشروطھ كیفی

 

 )  5مادة (

یجوز قید األشخاص الطبیعیین من غیر  

مدققي  سجل  في  الدولة  مواطني 

 ) 4(مادة  

من  السجل  في  یقید  فیمن  یشترط 

 :االشخاص الطبیعیین ما یلي

الجنسیة، -1 كویتي  یكون  ان 

دول  مواطنو  ذلك  من  ویستثنى 

الخلیج العربیة مجلس التعاون لدول  

 .بشرط المعاملة بالمثل

 .أن یكون كامل األھلیة -2

مؤھل -3  على  حاصال  یكون  أن 

جامعي في مجال المحاسبة من إحدى  

الدولة،  في  بھا  المعترف  الجامعات 

شھادة أخرى معادلة لھ معتمدة   أواي

 .من الدولة

 .أن یكون حسن السیرة والسلوك -4 

 ) 4مادة (

من  السجل  في  یقید  فیمن  یشترط 

 األشخاص الطبیعیین ما یأتي:

 أن یكون كامل األھلیة.    -1

مؤھل  -2 على  حاصالً  یكون  أن 

من  المحاسبة  مجال  في  جامعي 

العلیا  المعاھد  أو  الجامعات  إحدى 

آخر   مؤھل  أي  أو  بھا  المعترف 

بتقویم تعتبره   المختصة  الجھة 

كمدقق  للقید  لھا  معادالً  المؤھالت 

ویستثنى   التدریب،  تحت  حسابات 

شھادة   على  الحاصلین  ذلك  من 

 احترافیة في مجال المحاسبة. 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
حسن  4- السیرة  محمود  یكون  أن 

السمعة، ولم یصدر ضده حكم نھائي 

 في جنایة أ و في جریمة مخلة

األمانة، ما لم یكن قد رد   أوبالشرف  

 .إلیھ اعتباره

قد ص 5- یكون  أو أال  ُحكم  علیھ  در 

من  بالشطب  نھائي  تأدیبي  قرار 

 السجل، ما لم یكن قد مضى على

صدور الحكم أو القرار مدة ال تقل عن 

 .ثالث سنوات 

التدریب  6- مدة  أتم  قد  یكون  أن 

) من   10(المنصوص علیھا في المادة  

 ھذا القانون، أو تكون لدیھ خبرة

كانوا  متى  للمھنة  المزاولین  الحسابات 

المنصوص   الشروط  لباقي  مستوفین 

علیھا في ھذا القانون باإلضافة للشروط  

 :اآلتیة

مدققي -1 ألحد  شریكاً  یكون  أن 

في سجل الحسابات المواطنین المقیدین  

مدققي الحسابات المزاولین للمھنة، على 

عن  الوطنیة  المشاركة  نسبة  تقل  أال 

%) من رأس المال، أو عامالً لدى 25(

شركة أو مكتب مدقق حسابات مقید في 

سجل مزاولي المھنة أو عامالً لدى فرع  

سجل   في  مقیدة  أجنبیة  تدقیق  شركة 

 .مدققي الحسابات 

الحكم   -5 سبق  قد  یكون  علیھ أال 

مخلة   جریمة  في  او  جنایة  بعقوبة 

 بالشرف أو األمانة، ما لم یرد إلیھ 

 .اعتباره

  وبة أال یكون قد سبق مجازاتھ بعق-6 

قد  یكن  لم  ما  السجل،  من  الشطب 

تاریخ  على  سنوات  خمس  انقضت 

 .تنفیذ العقوبة 

في  -7 عملیة  خبرة  لدیھ  تكون  ان 

خمس  عن  تقل  ال  المحاسبة  مجال 

 على المؤھل سنوات بعد الحصول

التنفیذیة  الالئحة  وتحدد  الجامعي، 

مجاالت االعمال التي تتحقق بھا ھذه 

 .الخبرة

السیرة    -3 محمود  یكون  أن 

حسن السمعة، لم یسبق الحكم  

جریمة   أو  جنایة  بعقوبة  علیھ 

مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم 

 اعتباره. یكن قد رد إلیھ

علیھ      -4 صدر  قد  یكون  أال 

بالشطب   نھائي  تأدیبي  قرار 

قد  یكن  لم  ما  السجل،  من 

مضى على صدور القرار مدة  

 ال تقل عن ثالث سنوات.

أن یكون قد أتم مدة التدریب      -5

أو  القانون  ھذا  في  المقررة 

محاسبیة  خبرة  لدیھ  تكون 

على  الحصول  بعد  مستمرة 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
على  الحصول  بعد  مستمرة  عملیة 

مدة ال تقل عن ثالث المؤھل العلمي ل

درجة لحاملي  بالنسبة   سنوات 

درجة  لحاملي  وسنتین  البكالوریوس 

درجة  لحاملي  وسنة  الماجستیر 

 الدكتوراه، أو ما یُعادلھا، أو الحصول

الزمالة من إحدى   معاھد على شھادة 

تُحددھا   أو التي  المحاسبین  جمعیات 

 .اللجنة

التأھیلي  7- االختبار  یجتاز  أن 

تحدده  لما  اً  وفق  المھنة،  لمزاولة 

 .اللجنة

على   -2 حاصالً  یكون  من أن  الزمالة 

أحد معاھد أو مجمعات المحاسبین التي 

الوزیر من  قرار  بھا   .یصدر 

المفعول -3 ساریة  إقامة  لھ  تكون  أن 

 .بالدولة

ان یجتاز اختبار مزاولة المھنة، - 8

بتشكیل   الوزیر  من  قرار  ویصدر 

 لجنة االختبار وتحدید قواعد

وشروط   االختبار ھ واجراءات  ذا 

الالزم   والمستوى  انعقاده،  ومواعید 

 لتظلم منالجتیازه واجراءات ا

 .نتائجھ

 .أن یكون عضوا في الجمعیة -9

 

من  السجل  في  یقید  فیمن  ویشترط 

 :االشخاص االعتباریین ما یلي

 

ال لمدة  الجامعي  تقل المؤھل   

 عن خمس سنوات.

لممارسة      -6 متفرغاً  یكون  أن 

المھنة، وال یجوز لھ ممارسة  

االلتحاق  أو  تجاري  عمل  أي 

في  عمل  أو  حكومیة  بوظیفة 

 القطاع الخاص. 

الجنسیة،     -7 أن یكون بحریني 

ویجوز قید غیر البحریني متى  

للشروط   مستوفیاً  كان 

ھذه  في  علیھا  المنصوص 

لى الشروط  المادة، باإلضافة إ

 اآلتیة: 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
أن یكون ُمتفرغ اً لمزاولة المھنة،  8-

ویجوز للجنة السماح لمدقق الحسابات 

 القطري المقید بالسجل، بناءً 

على طلبھ، الجمع بین مزاولة المھنة 

بآدابھا  تخل  ال  التي  واألعمال 

سنوات  خمس  لمدة  وذلك  وأصولھا، 

 من

القید،   ھذه تاریخ  مد  للجنة  ویجوز 

أ لمدة  وفقً   ومددالمدة  مماثلة،   اأخرى 

 .المھنةلما تقتضیھ مصلحة 

) 5(مادة    

تُعتبر خبرة محاسبیة مقبولة، مزاولة 

 :العمل بأي من المجاالت التالیة

الشركاء  -1 جمیع  یكون  ان 

سجل  في  ومقیدین  مرخصین 

 .المزاولین للمھنة

وثیقة  -2 الشخص  لدى  یكون  ان 

تقل  ال  المھنة  مخاطر  ضد  تأمین 

كویتي،  دینار  ملیون  عن  قیمتھ 

ز زیادة قیمة ھذه الوثیقة بقرار  ویجو

 .من الوزیر

أن تكون لھ إقامة مشروعة وثابتة  -أ

 في المملكة طوال مدة قید اسمھ. 

أو   أن  -ب  مكاتب  أحد  لدى  یعمل 

التدقیق في المملكة أو یعمل  شركات 

لدى فرع المكتب أو شركة تدقیق غیر 

في  بالعمل  لھا  مرخص  بحرینیة 

 المملكة. 

أن تكون لدیھ خبرة محاسبیة ال     -ج

 س سنوات.تقل عن خم

 

یصدر      -8 أخرى  شروط  أي 

 بتحدیدھا قرار من الوزیر. 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
مراجعة الحسابات في أحد مكاتب  1-

 .أ و شركات المحاسبة

أو  2- المحاسبة  أعمال  ممارسة 

التفتیش على الحسابات في التدقیق أو  

 إحدى الوزارات أ و األجھزة

الھیئات  أو  األخرى  الحكومیة 

الجھات  أو  العامة  والمؤسسات 

 .الخاصة

أو  3- المحاسبة  مواد  تدریس 

في  علیھا  التدریب  أو  المراجعة 

الكلیات أو المعاھد أو أیة جھة تعلیمیة 

وذك  توى،  المس  مقبولة  وتدریبیة  أ 

بط التي تضعھا وفقاً للشروط والضوا

 .اللجنة
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
) 6(مادة    

) من 1بند/   4استثناًء من حكم المادة  

ھذا القانون، یجوز قید الشخص  

 الطبیعي غیر القطري في سجل 

الحسابات من األشخاص  مدققي)

الطبیعیین، متى كان مستوفیاً  

الشروط المنصوص علیھا في البنود 

) من 7) و(  5) و( 4) و( 3و( ) 2(

المذكورة، باإلضافة إلى المادة 

 :الشروط اآلتیة

أن تكون لھ إقامة مشروعة وثابتة  1-

 .في الدولة طوال مدة قید اسمھ
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
مدققي  2- ألحد  شریكاً  یكون  أن 

الحسابات القطریین المقیدین في سجل 

 مدققي الحسابات من األشخاص

الطبیعیین أو سجل مكاتب وشركات 

 .المحاسبة، أو یعمل لدیھ

یكون حاصال على الزمالة من أن  3-

أحد معاھد أو جمعیات المحاسبین 

التي تُحددھا اللجنة، أو حاصال على 

العضویة بھا لمدة ال تقل عن خمس 

سنوات، أو یكون قد أتم مدة التدریب 

من    10المنصوص علیھا في المادة

 . ھذا القانون

ً أن یكون متفرغ 4-  .لمزاولة المھنة ا
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 ) الفقرة األخیرة 4مادة (  

من  السجل  في  یقید  فیمن  ویشترط 

 :االشخاص االعتباریین ما یلي

 

الشركاء  -1 جمیع  یكون  ان 

سجل  في  ومقیدین  مرخصین 

 .المزاولین للمھنة

ان یكون لدى الشخص وثیقة  -2

المھنة ال تقل  تأمین ضد مخاطر 

قیمتھ عن ملیون دینار كویتي، 

ویجوز زیادة قیمة ھذه الوثیقة بقرار  

 .من الوزیر

 

 12) بند 14مادة (

 ) 5مادة (

یجب على مدقق الحسابات تقدیم وثیقة 

ضد   األخطاء تأمین  عن  المسئولیة 

مدة  طوال  المفعول  ساریة  المھنیة 

الترخیص وتتناسب مع حجم أعمالھ، 

شركات  إحدى  من  صادرة  وتكون 

خالل  المملكة  في  المعتمدة  التأمین 

ثالثین یوماً من تاریخ قیده في السجل، 

وفي حال عدم تقدیم الوثیقة یعتبر القید 

اإلخالل  دون  وذلك  یكن،  لم  كأن 

 ر حسن النیة.بحقوق الغی 

الغطاء  شرائح  بتحدید  ویصدر 

 التأمیني قراراً من الوزیر. 



 

16 
 

General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
التأمین -12 شركان  لدى  التأمین 

المھنیة،   األخطار  عن  المرخصة 

 وفقا لما تحدده الالئحة التنفیذیة.

 ) 10(مادة  

( مع   المادة  أحكام  البنود 4مراعاة   (

2،3  ،4  ،6  ) ھذا 5والمادة  من   (

القانون یقید اسم كل من یشتغل ألول 

تدقیق   بأعمال  ومراجعة مرة 

الحسابات  مدققي  بسجل  الحسابات، 

 المتدربین، وتكون مدة التدریب كما

 :یلي

درجة -1 على  للحاصلین  واحدة  سنة 

 .الدكتوراه

 

- 

 

- 

 

 

 ) 7مادة (

 

مرة  ألول  یشتغل  من  كل  اسم  یُقید 

بسجل  الحسابات،  تدقیق  بأعمال 

التدریب،  تحت  الحسابات  مدققي 

إتمامھا  الواجب  التدریب  مدة  وتكون 

خمس سنوات، ویقضي المدقق تحت 

أو  مكتب  في  التدریب  مدة  التدریب 

شركة أو أكثر من مكاتب أو شركات 

التدقیق المقیدة في السجل، على أن یتم 

الس  المكتب إخطار  باسم وعنوان  جل 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
درجة  -2 على  للحاصلین  سنتین 

 .لماجستیرا

على  -3 للحاصلین  سنوات  ثالث 

 .درجة البكالوریوس

القانون  لھذا  التنفیذیة  الالئحة  وتُحدد 

 .كیفیة التدریب وشروطھ 

وتتولى الوزارة صرف مكافأة شھریة 

متدرب،  قطري  حسابات  مدقق  لكل 

قرار    وفق اً للضوابط التي یصدر بھا

 . من مجلس الوزراء

 

 

 

 

من  یوماً  ثالثین  خالل  الشركة  أو 

باإلخطار   ویرفق  التغییر،  تاریخ 

ویلتزم   لذلك،  المؤیدة  المستندات 

أداء  تقاریر  بإعداد  المكتب  صاحب 

 عن كل من یتدرب لدیھ. 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 ) 8مادة ( - - -

تحت  الحسابات  لمدقق  یجوز  ال 

أثناء  باسمھ  مكتباً  یفتح  أن  التدریب 

 2التدریب.فترة 

 

 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 ) 9مادة (

لمدقق الحسابات تحت التدریب الذي 

من  یطلب  أن  التدریب  مدة  أمضى 

اإلدارة المختصة نقل اسمھ إلى سجل 

مدققي الحسابات المشتغلین، وعلیھ أن 

دقق  التي  بالشركات  بیاناً  یرفق 

 حساباتھا.

 
 التدریب مھنة تدقیق الحسابات.یالحظ أن المرسوم بقانون البحریني جاء بأحكام مفصلة بخصوص آلیھ ممارسة مدققي الحسابات تحت  - 2
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 

 

 

 

 

 

 

من  تطلب  أن  المختصة  ولإلدارة 

التدقیق أو الشركة التي صاحب مكتب  

أداء  تقاریر  من  نسخة  لدیھا  تدرب 

فترة   عن  التدریب  تحت  المدقق 

 التدریب التي أمضاھا.

 ) 11(  المادة

ومكاتب  شركات  فروع  قید  یجوز 

المحاسبة غیر القطریة لمزاولة المھنة 

والضوابط  بالشروط  الدولة،  في 

 :التالیة

أو-1 الشركة  ترخیص  یكون   أن 

المكتب غیر القطري ساریاً في الدولة 

) 7المادة (   

المنظمة  باألحكام  اإلخالل  عدم  مع 

وردت  التي  األجنبیة  الشركات  لفروع 

الترخیص   یجوز  آخر،  قانون  أي  في 

الحسابات  تدقیق  لشركات  فروع  بفتح 

 :األجنبیة في الدولة وفقاً للشروط اآلتیة

أن یكون ترخیصھا ساریاً في الدولة 1- 

) 5( المادة   

المرخص   الحسابات  لمراقبي  یجوز 

لھم بمزاولة المھنة، تأسیس شركات 

القانون    مھنیة فیما بینھم وفقا ألحكام

إلیھ،    2016  لسنة  1رقم   المشار 

ألحكام  طبقا  المھنة  مزاولة  لغرض 

 .ھذا القانون

 ) 10مادة (

المنظمة  باألحكام  اإلخالل  عدم  مع 

لفروع الشركات األجنبیة الواردة في 

الصادر   التجاریة  الشركات  قانون 

) رقم  بقانون  لسنة 21بالمرسوم   (

شركات 2001 فروع  قید  یجوز   ،
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
وزاول  بجنسیتھ،  إلیھا  ینتمي  التي 

عشر   عن  تقل  ال  لمدة  فیھا  المھنة 

 .سنوات 

أن یُقدم المكتب والشركة تعھداً من  -2

علیھ  ُمصدقاً  الرئیس،  إدارتھ  مركز 

المختصة،  القطریة  السفارة  من 

جمیع  بتحمل  التزامھ  یتضمن 

لة فرع االلتزامات التي تنشأ عن مزاو

 المھنة الشركة وأ المكتب 

بوثائق رسمیة  تُثبت  وأن  الدولة،  في 

المكتب   تأسیس  الشركعقد   ةأو 

بلده،  في  وجد  إن  األساسي  والنظام 

وأعمال  المالیة  ومالءتھ  ونشاطھ 

 .المحاسبة التي قام بھا

وزاولت  بجنسیتھا،  إلیھا  تنتمي  التي 

 .المھنة فیھا لمدة ال تقل عن عشر سنوات 

الدولة 2-  في  منھا  فرع  لكل  یكون  أن 

ممثل مفوض من قبلھا ومقید في سجل  

الطبیعیین  لألشخاص  الحسابات  مدققي 

أحكام  الدولة وفق  للمھنة في  المزاولین 

القانون  .ھذا 

القانون وت لھذا  التنفیذیة  الالئحة  حدد 

الشركات  قید فروع  قید وتجدید  شروط 

الحسابات  مدققي  سجل  في  األجنبیة 

المزاولین  االعتباریین  لألشخاص 

 .للمھنة

األجنبیة  الحسابات  تدقیق  ومكاتب 

 وفقاً للشروط والضوابط اآلتیة:

أن تكون من ضمن شركات  -6

تدقیق   الحسابات ومكاتب 

العالمیة  الخبرات  ذات 

للمعاییر   وفقاً  المتخصصة 

قرار   بتحدیدھا  التي یصدر 

 من الوزیر. 

ساریاً   -6 ترخیصھا  یكون  أن 

إلیھا  ینتمي  التي  الدولة  في 

 بجنسیتھ.

المھنة  -6 زاولت  قد  تكون  أن 

خمس  عن  تقل  ال  لمدة 

 عشرة سنة. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
أن یكون المسؤول عن إدارة الفرع -3

المفو بسجل   ض أو  ُمقیداً  بالتوقیع، 

األشخاص   من  الحسابات  مدققي 

الطبیعیین، وأال تقل مدة خبرتھ العملیة 

عن عشر سنوات، ویُستثنى من شرط 

إذا المسؤول  المدیر  كان   الخبرة 

 ً  .قطریا

الحسابات -4 مدققي  من  عدد  تدریب 

اإلدارة   تحدده  لما  وفقاً  القطریین، 

 .المختصة

الالئحة   القانون وتُحدد  لھذا  التنفیذیة 

إجراءات قید وتجدید قید فروع مكاتب 

وشركات المحاسبة غیر القطریة في 

 .سجل مكاتب وشركات المحاسبة

أن تُثبت بوثائق رسمیة عقد      -4

المكتب  أو  الشركة  تأسیس 

والنظام األساسي إن وجد في 

ومالءتھا  ونشاطھا  بلدھا، 

تدقیق  وأعمال  المالیة 

 الحسابات التي قامت بھا.

أن یكون المسئول عن إدارة     -5

بالتوقیع،  المفوض  أو  الفرع 

الحسابات  مدققي  بسجل  مقیداً 

مدة  تقل  وأال  المشتغلین، 

عشر   عن  العملیة  خبرتھ 

 سنوات.

یصدر      -6 أخرى  شروط  أي 

 تحدیدھا قرار من الوزیر. ب
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
اإلدارة   عرض  على  بناًء  وللجنة، 

أو  الشركة  قید  إلغاء  المختصة، 

المكتب غیر القطري في حالة مخالفة 

مزاولة  وآداب  وضوابط  شروط 

ا اإلدارة  وتُخطر  لمختصة  المھنة، 

ترخیص   بإصدار  المختصة  الجھة 

 .الفرع لتتولى إلغاء الترخیص محل

ضد   تأمین  وثیقة  تقدم  أن  ویجب 

المسئولیة عن األخطاء المھنیة ساریة 

الترخیص   مدة  طوال  المفعول 

وتكون  أعمالھ،  حجم  مع  وتتناسب 

التأمین  شركات  إحدى  من  صادرة 

المعتمدة في المملكة خالل ثالثین یوماً 

من تاریخ قیده في السجل، وفي حال 

الوثیقة تقدیم  لم   عدم  كأن  القید  یعتبر 

حسني  الغیر  حقوق  حفظ  مع  یكن 

الغطاء  بتحدید شرائح  النیة، ویصدر 

 التأمیني قراراً من الوزیر. 

مدققي  من  عدد  توظیف  یجب  كما 

القید  بعد  وذلك  البحرینیین  الحسابات 

 في السجل، متى كان ذلك ممكناً.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 ) 12( مادة
  غیر   الحسابات   مدققي  سجل  إلى  یُنقل

 مدقق  طلبھ،  على   بناءً   المشتغلین،

 عن  توقف الذي القطري الحسابات 

 األسباب  من  سبب  ألي  المھنة  مزاولة

 .سنة على تزید لمدة

 في   المقید   الحسابات   لمدقق  ویجوز

 غیر  الحسابات   مدققي  سجل

 سجل   إلى   اسمھ  إعادة  طلب   المشتغلین

 فیھ،  اً   مقید  كان  الذي   الحسابات   مدققي

 مزاولة  إلى  العودة   في  رغب   إذا

 ممارستھ  من  المانع زال أو المھنة

 لھا. 

 ) 12(مادة   

الحسابات  مراقب  طلب  حالة  في 

ترفع  المھنة،  مزاولة  عن  التوقف 

لجنة  الى  مذكرة  المختصة  اإلدارة 

في   القید وقیده  الترخیص  بإیقاف 

سجل غیر المزاولین للمھنة، وفقا لما 

 .تحدده الالئحة التنفیذیة

 ) 11(مادة  

) المادة  بحكم  اإلخالل  عدم  )  17مع 

من ھذا القانون، على مدقق الحسابات 

المشتغل إذا توقف عن ممارسة المھنة 

اسمھ  نقل  یطلب  أن  كان،  سبب  ألي 

غیر   الحسابات  مدققي  جدول  إلى 

المشتغلین إذا استمر توقفھ لمدة تزید 

على سنة. ویتم شطب مدقق الحسابات 

ع یتوقف  الذي  البحریني  ن غیر 

مزاولة المھنة ألي سبب من األسباب 

 لذات المدة. 

في  المقید  الحسابات  لمدقق  ویجوز 

سجل مدققي الحسابات غیر المشتغلین 

مدققي  سجل  إلى  اسمھ  إعادة  طلب 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
في  رغب  إذا  المشتغلین،  الحسابات 

زال  أو  المھنة  مزاولة  إلى  العودة 

وفقاً  للمھنة  ممارستھ  من  المانع 

والشروط   بھا للضوابط  یصدر  التي 

 قرار من الوزیر. 

 

 

 )  25(مادة  

أخرى  شروط  بأیة  اإلخالل  عدم  مع 

مقررة في القوانین واللوائح النافذة في 

الحسابات  لمدقق  یجوز  ال  الدولة، 

میزانیات   أو   ،الھیئات اعتماد 

شركات  أو  العامة  المؤسسات 

أو  االستثمار  صنادیق  أو  المساھمة 

 (15)  مادة

مدققي  -1 قید  بأحكام  إخالل  دون 

ھذا  في  علیھا  المنصوص  الحسابات 

القانون، ال یجوز لغیر شركات التدقیق 

الغرض   لھذا  المعد  بالسجل  المقیدة 

إعداد  أو  الحسابات  تدقیق  بالھیئة 

أو  الدوریة  الحسابات  عن  التقاریر 

 ) 12مادة ( -

المالیة  التقاریر  یّوقع  فیمن  یشترط 

المساھمة  المدققة لحسابات الشركات 

الھیئات  أو  الوزارات  أو  العامة 

واألجھزة   العامة  والمؤسسات 

حاصالً  یكون  أن  األخرى  الحكومیة 

مجال  في  احترافیة  شھادة  على 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
البنوك أو شركات التأمین وغیرھا من 

قد  كان  إذا  إال  المالیة،  المؤسسات 

شركة  أو  مكتب  في  المھنة  زاول 

محاسبة مدة ال تقل عن خمس سنوات 

 .متصلة

لشركات  المالیة  القوائم  أو  السنویة 

وصنادیق  الوطنیة  العامة  المساھمة 

تحدد ا قراراً  الھیئة  وتصدر  الستثمار، 

والشروط  واإلجراءات  الضوابط  فیھ 

 الالزمة للقید بھذا السجل.  

مع مراعاة البند السابق من ھذه المادة   -2

القوانین   بھا  تقضي  أخرى  وأیة شروط 

مدقق  في  یشترط  الدولة  في  النافذة 

الحسابات العتماد میزانیات المصارف  

اس وشركات  التأمین  تثمار  وشركات 

والشركات  الغیر  لحساب  األموال 

المساھمة العامة أن یكون مقیداً في سجل 

مدققي الحسابات المزاولین للمھنة، وأن 

مھنة  مارس  قد  یكون  وأن  المحاسبة 

عن  تقل  ال  لفترة  الحسابات  تدقیق 

من   سنوات  في خمس  قیده  تاریخ 

 السجل.

المركزي  البحرین  مصرف  ویضع 

الضوابط  الوزیر  مع  التنسیق  بعد 

والشروط التي یتعین االلتزام بھا عند 

یتعلق  فیما  الحسابات  مدقق  اختیار 

 بالمؤسسات المالیة. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
عن   یكون تقل  ال  مدة  المھنة  زاول  قد 

 .خمس سنوات 

) 13(مادة    

مدققي  في سجالت  القید  طلبات  تُقدم 

الحسابات إلى اإلدارة المختصة وفق 

للنماذج المعدة لھذا الغرض مشفوعة اً  

 .بالمستندات المؤیدة لھا

 

) 14(مادة    

"لجنة  تسمى  لجنة  الوزارة  في  تُنشأ 

یصدر   الحسابات"،  مدققي  شؤون 

فیھا،  العضویة  مدة  وتحدید  بتشكیلھا 

بناًء على  الوزراء،  من مجلس  قرار 

 .اقتراح الوزیر

 ) 9( مادة

مدققي  سجالت  في  القید  طلبات  تقدم 

النموذج  على  الوزارة  إلى  الحسابات 

المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤیدة 

أیة   -2للطلب.   تطلب  أن  للوزارة 

إیضاحات أو معلومات إضافیة إذا رأت  

لذلك.   في   -3ضرورة  الوزارة  تنظر 

مدققي  سجالت  في  القید  طلبات 

ألح وفقاً  فیھا  وتبت  ھذا الحسابات،  كام 

) ثالثین 30القانون خالل مدة ال تجاوز (

كلف   وإذا  تقدیمھ،  تاریخ  من  عمل  یوم 

تقدیم  أو  بیانات  باستیفاء  الطلب  مقدم 

 ) 6(مادة  

الوزیر   من  بقرار  القید  لجنة  تشكل 

للتجدید،  قابلة  سنوات  ثالث  لمدة 

 برئاسة وكیل الوزارة او من ینوب

في  المختصین  من  وعضویة  عنھ، 

وعضو  الجمعیة،  ترشحھما  المھنة 

وممثال  المختصة،  االدارة  من 

ویتولى  للقطاع بالوزارة.  القانوني 

موظفي االدارة   أحدأمانة سر اللجنة  

المختصة یختاره رئیس اللجنة، دون  

یكون لھ صوت معدود. وتجتمع  ان

رئیسھا،  من  دعوة  على  بناء  اللجنة 

 الفصل الثالث

 إجراءات القید في السجل 

 ) 13مادة (

مدققي  في سجالت  القید  طلبات  تُقدم 

المختصة  اإلدارة  إلى  الحسابات 

مشفوعة  إلكترونیة،  بصورة 

وتتولى  لھا،  المؤیدة  بالمستندات 

اإلدارة المختصة البت في طلب القید 

تاریخ  من  یوماً  عشر  خمسة  خالل 

المطلوبة،  الشروط  مستوفیاً  تقدیمھ 

فإذا ما رأت اإلدارة ضرورة استیفاء 

معلوم علیھا أیة  وجب  إضافیة  ات 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
االختصاصات  اللجنة  وتتولى 

 .لقانونالمنصوص علیھا في ھذا ا

 

) 15(مادة    

سجالت  في  القید  طلبات  تُعرض 

مدققي الحسابات على اللجنة، بحسب 

خالل وذلك  ورودھا،   ترتیب 

اإلدارة   استالم  تاریخ  من  أسبوعین 

 .المختصة لھا

القید،  طلب  في  البت  اللجنة  وتتولى 

وإخطار طالب القید بقرارھا فیھ بأي 

خالل وذلك  بھ،  العلم  تُفید   وسیلة 

من تاریخ عرض الطلب ا  ثالثین یوم

مستندات الستكمال الطلب فإن ھذه المدة 

المستندات  استیفاء  تاریخ  من  تبدأ 

المطلوبة.   الالئحة   -4والبیانات  تحدد 

ي یجب التنفیذیة لھذا القانون البیانات الت

أن یشتمل علیھا طلب القید والمستندات 

 .الواجب إرفاقھا بھ

اال صحیحا  انعقادھا  یكون   وال 

على  اعضائھا  من  ثالثة  بحضور 

 .االقل بمن فیھم الرئیس

للجنة صحیحة إال وال تعتبر قرارات ا

إذا صدرت بموافقة االغلبیة المطلقة  

فإذا الحاضرین،  تساوت   ألعضائھا 

منھ  الذي  الجانب  یُرجح  اآلراء 

 .الرئیس

 ) 7(مادة  

یقدم طلب القید الى اإلدارة المختصة 

بھ  مرفقا  لذلك،  المعد  النموذج  على 

تثبت  كافة البیانات والمستندات التي

في توافر الشروط المنصوص علیھا  

خالل  بذلك،  الطلب  مقدم  إخطار 

تقدیم  تاریخ  من  یوماً  عشر  خمسة 

أسبوع  خالل  یقدمھا  لم  فإذا  الطلب، 

من تاریخ إخطاره اعتبر الطلب كأن 

 لم یكن.

المختصة  اإلدارة  رفض  ویكون 

للطلب ُمسبباً، ویُعد مضي میعاد البت 

بمثابة  رد  دون  المستوفي  الطلب  في 

 رفض ضمني.

یحدد و قراراً  الوزیر  یصدر 

 المستندات المطلوبة للقید في السجل. 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
طالب  من  اللجنة  طلبت  فإذا  علیھا، 

 یمالقید استیفاء بیانات أو تقد

المشار   المدة  فإن  أخرى،  مستندات 

إلیھا تبدأ من تاریخ استیفاء البیانات أو 

 تقدیم المستندات المطلوبة كاملة،

أن  یتعین  الطلب  رفض  حالة  وفي 

 ً  .یكون الرفض ُمسببا

لمن   من ویجوز  التظلم  ُرفض طلبھ، 

قرار اللجنة إلى ال وزیر خالل ثالثین 

بقرار  إخطاره  تاریخ  من    یوماً 

 .الرفض

ویبت الوزیر في التظلم خالل ثالثین 

ویُعتبر   تقدیمھ،  تاریخ  من  یوماً 

 انقضاء ھذه المدة دون رد على التظلم 

ھذا القانون، ویعرض على لجنة القید 

 .فور تقدیمھ

 ) 8(مادة  

تبت لجنة القید في طلب القید خالل 

إلیھا  وروده  تاریخ  من  یوما  ستین 

والمستندات  البیانات  كافة   مستوفیا 

الطلب  مقدم  كلف  وإذا  المقررة، 

مستندات  تقدیم  أو  بیانات  باستیفاء 

أخرى فإن مدة الستین ي وما المشار 

تبدأ من تاریخ استیفاء البیانات  إلیھا

او تقدیم المستندات المطلوبة كاملة، 

 ویعتبر فوات ھذه المدة دون البت في

 .الطلب بمثابة رفضھ
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
لھ، ویكون قرار الوزیر   اضمنی   ارفض

 ً  .بالبت في التظلم نھائیا

) 16(مادة    

تُدون اإلدارة المختصة بیانات الطلب 

المقبول في السجل المخصص لذلك، 

الحالة  ھذه  في  القید  طالب  ویُمنح 

اإلدارة   من  معتمدة  قید  شھادة 

المختصة تُعد بمثابة ترخیص بمزاولة 

اً لنموذج الشھادة 3المھنة، وذلك وفق  

 .المعد لذلك باإلدارة المختصة

قاب القید ثالث سنوات،  لة وتكون مدة 

 .للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة

 ) 13( مادة

على الوزارة في حالة قبول طلب القید -1

سجل  في  القید  طالب  بیانات  تدوین 

للمھنة،  المزاولین  الحسابات  مدققي 

السجل  في  بالقید  الطالب شھادة  وتسلیم 

یدون بھا اسمھ وعنوانھ وجنسیتھ ورقم  

القید وتاریخھ، ونوع السجل الذي تم قیده 

بھ، ویكون القید في السجل لمدة ال تقل 

سن ثالث  تاریخ  عن  من  اعتباراً  وات 

قرار الموافقة على القید وذلك على النحو 

 ) 10(مادة  

حالة یجب على اإلدارة المختصة في  

الموافقة على طلب القید تدوین بیاناتھ 

القید  طالب  ومنح  السجل،  في 

 .ترخیصا لمزاولة المھنة

من  ساریا  الترخیص  ھذا  ویعتبر 

سنوات،  خمس  لمدة  قیده  تاریخ 

الالئحة  تحددھا  التي  للمدد  ویجدد 

 .نفیذیةتال

 ) 14مادة (

تُدون اإلدارة المختصة بیانات الطلب 

السجل المخصص لذلك، بعد قبولھ في  

تُعد  قید  شھادة  القید  طالب  ویُمنح 

بمثابة ترخیص بمزاولة المھنة، وذلك 

لذلك  المعد  الشھادة  لنموذج  وفقاً 

القید  مدة  وتكون  المختصة،  باإلدارة 

سنة واحدة، قابلة للتجدید لمدة أو مدد 

 أخرى مماثلة.

 

 
 قابلة للتجدید.سنوات   5إلى   3بینما القوانین المقارنة حددت مدتھ بین قابلة للتجدید یالحظ أن المرسوم بقانون البحریني قد حدد مدة القید بسنة واحدة -3
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
لھذا  التنفیذیة  الالئحة  تحدده  الذي 

 القانون. 

یقدم -2 طلب  على  بناء  القید  یجدد 

واألحكام  للشروط  وفقاً  للوزارة 

التنفیذیة  الالئحة  في  علیھا  المنصوص 

 .لھذا القانون

 

) 18(مادة    

مدققي  سجالت  في  القید  یُجدد 

طلب  بموجب  المشتغلین  الحسابات 

اإلدارة   إلى  الشأن  صاحب  یُقدمھ 

المختصة خالل ثالثة أشھر قبل تاریخ 

اجتیازه  یُفید  ما  بھ  مرفقا  انتھائھ، 

 البرامج ودورات المحاسبة أو

 ) 43مادة (

الوزراء رسوم  مجلس  من  بقرار  تحدد 

سجالت القید   في  والتأشیر  وتجدیده 

مدققي الحسابات، ورسوم الخدمات التي 

 .تقدمھا الوزارة طبقاً ألحكام ھذا القانون

 ) 9(مادة  

رسوم   قیمة  التنفیذیة  الالئحة  تحدد 

 .القید وإصدار التراخیص وتجدیدھا

 ) 15مادة (

یُجدد القید في سجل مدققي الحسابات 

قبل  أشھر  ثالثة  خالل  المشتغلین 

 تاریخ انتھائھ.

ویجوز تجدید القید خالل ثالثة أشھر 

طلب  على  بناًء  انتھائھ،  تاریخ  من 

تقبلھ  عذراً  قدم  إذا  الشأن،  صاحب 
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
مھارات  لتطویر  الالزمة  المراجعة 

اللجنة،  تحددھا  التي  المھنة  ممارسة 

مدققي  على  القید  تجدید  یسري  وال 

 .بات غیر المشتغلینالحسا

ویجوز تجدید القید خالل ثالثة أشھر 

طلب  على  بناًء  انتھائھ،  تاریخ  من 

تقبلھ  عذراً  قدم  إذا  الشأن،  صاحب 

اللجنة، ویتم استیفاء الرسم المقرر عن 

انتھاء  تاریخ  من  اعتباراً  المدة  كامل 

 .القید

على  القید  تجدید  طلبات  وتُعرض 

 اللجنة بحسب ترتیب ورودھا، خالل

اإلدارة   استالم  تاریخ  من  أسبوعین 

 .المختصة لھا

المقرر  الرسم  استیفاء  ویتم  اإلدارة، 

تاریخ  من  اعتباراً  المدة  كامل  عن 

 انتھاء القید. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
اللجنة البت في طلب تجد ید  وتتولى 

تاریخ  من  اً  یوم  ثالثین  خالل  القید 

اللجنة من  فإذا طلبت  عرضھ علیھا، 

تقدیم  أو  بیانات  استیفاء  الطلب  مقدم 

المشار   المدة  فإن  أخرى،  مستندات 

 إلیھا تبدأ من تاریخ استیفاء البیانات

 .المستندات المطلوبة كاملة  أو تقدیم

التجدید  طالب  بإخطار  اللجنة  وتقوم 

بقرار القبول أو الرفض خالل ثالثین 

القرار،بأیة  تاریخ صد ور  من  اً  یوم 

الرفض   حالة  وفي  العلم،  تفید  وسیلة 

أسباب  اإلخطار  یتضمن  أن  یجب 

 .الرفض
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
ویجوز لمن رفض طلب تجدید قیده، 

، التظلم من قرار الرفض إلى الوزیر 

 وفقا لألحكام المنصوص علیھا

 .من ھذا القانون )15في المادة (

 ) 19(مادة  

القید  رسوم  الوزیر  من  بقرار  تُحدد 

مدققي  سجالت  في  والتجدید 

الحسابات، ورسوم الخدمات األخرى 

 التي

ھذا  ألحكام  وفقا  الوزارة  تقدمھا 

 .القانون

 

) 13(مادة   )  8مادة ( ) 14( مادة  الفصل الرابع 

 صالحیات اإلدارة المختصة 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 لجنة"  تسمى  لجنة  الوزارة  في  تُنشأ

  یصدر   ،"الحسابات   مدققي  شؤون

 فیھا،  العضویة مدة وتحدید بتشكیلھا

 على  بناءً   الوزراء،  مجلس  من  قرار

 .الوزیر اقتراح

 االختصاصات  اللجنة  وتتولى

 .القانون ھذا في علیھا المنصوص

تتولى الوزارة من خالل إدارة  

مخصصة لھذا الغرض مباشرة  

 :األعمال اآلتیة

 .الحسابات مسك سجالت مدققي  -1

إصدار شھادات قید وتجدید قید -2

 .المھنة مزاولة

التحقیق في الشكاوى والمخالفات  -3

 .المنسوبة لمدققي الحسابات 

إعداد آلیات التأھیل والتدریب  -4

 .المستمر للمھنة

اإلشراف والرقابة على مكاتب -5

وشركات تدقیق الحسابات والتثبت من 

م ھذا جودة أدائھا للتأكد من تنفیذ أحكا

القانون والئحتھ التنفیذیة والقرارات  

تتولى اإلدارة المختصة التفتیش على 

للتحقق من جودة  الحسابات  مراقبي 

تنفیذھم   من  والتأكد  المھني  االداء 

لمعاییر   طبقا  المھنیة  اللتزاماتھم 

 .التدقیق الدولیة

ویكون لموظفي االدارة الذین یصدر  

لمراقبة   الوزیر  من  قرار  بتعیینھم 

والقرارات  القانون  ھذا  احكام  تنفیذ 

الضبطیة  صفة  لھ  تنفیذا  الصادرة 

حق  ذلك  سبیل  في  ولھم  القضائیة، 

مستندات  من  أي  على  االطالع 

عملھم  ألداء  الزمة  مالیة  وبیانات 

محاضر  وطلب نسخة منھا، وتحریر  

القانون،  لھذا  المخالفات  بط  ض 

 

 ) 16مادة (

مباشرة   المختصة  اإلدارة  تتولى 

 األعمال اآلتیة:

مدققي  -4 سجالت  مسك 

 الحسابات. 

إصدار شھادات قید وتجدید  -4

 قید مزاولة المھنة.

الشكاوى  -4 في  التحقیق 

المنسوبة  والمخالفات 

 لمدققي الحسابات.

على      -4 والرقابة  اإلشراف 

التدقیق  وشركات  مكاتب 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 .الصادرة تنفیذاً لھ

أیة مھام أخرى ذات عالقة یقررھا  -6

 .الوزیر

المعلومات  بسرعة  االلتزام  وعلیھم 

 .التي یطلعون علیھا بحكم وظائفھم

القیام  كیفیة  التنفیذیة  الالئحة  وتنظم 

الضبطیة  وإجراءات  بأعمال 

 .القضائیة

والتثبت من جودة أدائھا للتأكد 

 من تنفیذ أحكام ھذا القانون.

یصدر  أیة   -5 أخرى  مھام 

 بتحدیدھا قرار من الوزیر. 

 

 )  35مادة ( -

المقیدین   الحسابات  مدققي  أحد  فقد  إذا 

أحد  الحسابات  مدققي  سجالت  في 

ھذا  في  علیھا  المنصوص  الشروط 

من  قیده  الوزارة  شطبت  القانون، 

السجل، ولمن شطب قیده أن یتظلم من 

ھذا القرار إلى الوزیر خالل ثالثین یوم 

فإذا  بالقرار.  إبالغھ  تاریخ  من  عمل 

خمسة    رفض التظلم أو لم یبت فیھ خالل

 ) 17مادة ( -

قید  شطب  المختصة،  لإلدارة  یجوز 

مدقق الحسابات من السجل في أي من 

 الحاالت اآلتیة:

من   -4 شرط  أي  شروط فقد 

 القید.

انقضاء المدة المقررة لتقدیم  -4

بالسجل  القید  تجدید  طلب 

دون  وذلك  تقدیمھ،  دون 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
تقدیمھ، جاز   عشر یوم عمل من تاریخ 

لھ الطعن لدى المحكمة المختصة خالل 

برفض   إخطاره  تاریخ  من  یوماً  ثالثین 

حسب  المدة  تلك  فوات  أو  التظلم 

 .األحوال

 ) المادة  بحكم  )  15اإلخالل 

 من ھذا القانون.

اإلدارة   -4 إخطار  عدم 

عن  بالتوقف  المختصة 

المدة  خالل  المھنة  مزاولة 

المنصوص علیھا في المادة 

 ) من ھذا القانون. 32(

بات      -4 حكم  بإفالس  صدور 

 المدقق أو الحجر علیھ.

وفي جمیع األحوال، یُخَطر من ُشِطب 

 قیده بقرار الشطب. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 

 

) 20( مادة  
 

 ھذا  من )  6(    المادة  أحكام  مراعاة  مع

 في  قید   لمن  الترخیص  یجوز  القانون،

المشتغلین  مدققي  سجالت   الحسابات 

 القانون،   ھذا  في   علیھا  المنصوص

 المھنة،  لمزاولة  لھ  مكتب  بفتح

 استیفاء موافقة   بعد  الترخیص  ویصدر

 .المعنیة الجھات 

 على  بناءً   المختصة،  اإلدارة  وتتولى

 المكتب  قید  الشأن،  صاحب   طلب 

 مكاتب سجل في لھ المرخص

 .المحاسبة وشركات 

 ) 6مادة (

المھنة  لمزاولة  شركات  تأسیس  یجوز 

سجل  في  لقیدھا  ویشترط  الدولة  في 

الحسابات   ما مدققي  للمھنة  المزاولین 

 :یأتي

من  - 1 فیھا  الشركاء  أحد  یكون  أن 

الدولة  .مواطني 

عن -2 الوطنیة  المشاركة  نسبة  تقل  أال 

%) من رأس المال ویجوز لمجلس 25(

النسبة ھذه  زیادة   .الوزراء 

باللغة  -3 أن یكون عقد الشركة مكتوباً 

الرسمیة  الجھات  أمام  وموثقاً  العربیة 

 الفصل الخامس 

مدققي  ومھام  والتزامات  حقوق 

 الحسابات 

 ) 18مادة (

البحرینیین  الحسابات  لمدققي 

خالل  من  المھنة  مزاولة  المشتغلین 

 شركة تجاریة وفقاً للشروط اآلتیة: 

وفقاً   .1 تضامن  شركة  تأسیس 

التجاریة  الشركات  لقانون 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

لسنة  21( وتُقید 2001)   ،

 الشركة في السجل.



 

38 
 

General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 .المختصة

یكون -4 من   أن  الشركاء  جمیع 

مدققي  سجل  في  المقیدین  األشخاص 

كان  وإذا  للمھنة،  المزاولین  الحسابات 

مؤسساً   اعتباریاً  شخصاً  الشركاء  أحد 

الدولة، وجب أن یكون مرخصاً  خارج 

لھ بممارسة المھنة في الدولة التي یحمل 

خبرة   مدة  لدیھ  یكون  وأن  جنسیتھا، 

 .بمزاولة المھنة ال تقل عن خمس سنوات 

أن یكون المدیر المسئول عن  .2

توقیع تقاریر تدقیق الحسابات 

من  الشركة  عن  الصادرة 

مدققي  سجل  في  المقیدین 

 الحسابات. 

الشركاء   .3 من  أي  یمارس  أال 

الشركة   باسم  إال  المھنة 

 ولحسابھا.

أال یكون أحد الشركاء شریكاً    .4

 في أكثر من شركة واحدة.

 

 

)  6مادة (   ) 19مادة (  
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
المھنة یجوز   لمزاولة  شركات  تأسیس 

سجل  في  لقیدھا  ویشترط  الدولة  في 

ما  للمھنة  المزاولین  الحسابات  مدققي 

أن یكون أحد الشركاء فیھا من   - 1یأتي:  

 مواطني الدولة.

أال تقل نسبة المشاركة الوطنیة عن   -2 

%) من رأس المال ویجوز لمجلس 25(

 الوزراء زیادة ھذه النسبة.

الش-3 عقد  یكون  باللغة أن  مكتوباً  ركة 

الرسمیة  الجھات  أمام  وموثقاً  العربیة 

 المختصة.

من   - 4  الشركاء  جمیع  یكون  أن 

مدققي  سجل  في  المقیدین  األشخاص 

كان  وإذا  للمھنة،  المزاولین  الحسابات 

تضم   تجاریة  شركات  تأسیس  یجوز 

الحسابات  مدققي  من  شركاء 

مؤھلین  غیر  وشركاء  المشتغلین 

ھذا  ألحكام  طبقاً  المھنة  لممارسة 

لقرار یصدر من  القانون، وذلك وفقاً 

التي  الشركات  شكل  یحدد  الوزیر 

اتخاذھا،  الشركاء  لھؤالء  یجوز 

غیر   لتملك  المسموحة  والنسبة 

الح تملك  أو المؤھلین، وكیفیة  صص 

استردادھا، وأنواع مسئولیة الشركاء 

اإلدارة  عن  والمسئول  وحدودھا، 

المالیة،  التقاریر  على  والتوقیع 

االستقاللیة،  على  الحفاظ  وقواعد 

الشركة  على  الواجب  والضوابط 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
مؤسساً   اعتباریاً  شخصاً  الشركاء  أحد 

الدولة، وجب أن یكون مرخصاً  خارج 

الدولة التي یحمل لھ بممارسة المھنة في  

خبرة   مدة  لدیھ  یكون  وأن  جنسیتھا، 

 .بمزاولة المھنة ال تقل عن خمس سنوات 

 

أحد  تنازل  أو  وفاة  عند  إتباعھا 

المھنة  بمزاولة  المرخصین  الشركاء 

ضوابط  وأي  فیھا،  حصصھ  عن 

 الوزیر. أخرى یحددھا 

 

 

 )  24مادة ( 

على مدقق الحسابات عند القیام بأعمال 

وآداب  سلوك  بقواعد  االلتزام  التدقیق 

التي  واألنظمة  وبالقرارات  المھنة 

لتلك  الھیئة  أو  الوزارة  تصدرھا 

 الشركات فیما یتعلق بما یأتي: 

 ) 14(مادة  

یجب على مراقب الحسا بات االلتزام 

 :بما یلي

الدولیة، -1 التدقیق  معاییر  تطبیق 

االتحاد  یصدرھا  التي  لألنظمة  وفقا 

للمحاسبین   ال   (IFAC)الدولي  بما 

 .یتعارض مع أحكام وقوانین الدولة

 

 ) 20مادة (

التقید  الحسابات  مدققي  على  یجب 

الدولیة،  المراجعة  وأسس  بمعاییر 

االتحاد  یصدرھا  التي  لألنظمة  وفقاً 

آداب  وإتباع  للمحاسبین،  الدولي 

وااللتزام  الفنیة  وأصولھا  المھنة 

المتعارف   واألمانة  الشرف  بقواعد 

 علیھا في تدقیق الحسابات.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
المعاییر واألسس المحاسبیة الدولیة.    -1

ضوابط الحوكمة ومعاییر االنضباط   - 2

 .المؤسسي

 

 

 

 

 

 

) 21( المادة   

 

في  الحق  الحسابات  لمدقق  یكون 

 :مزاولة المھام التالیة

الحسابات  -6 وتدقیق  مراجعة 

فیھا،  الرأي  وإبداء  المالیة، 

المحاسبة   لمعاییر  وفقاً 

 )  24مادة (

على مدقق الحسابات عند القیام بأعمال 

وآداب  سلوك  بقواعد  االلتزام  التدقیق 

التي  واألنظمة  وبالقرارات  المھنة 

لتلك  الھیئة  أو  الوزارة  تصدرھا 

 الشركات فیما یتعلق بما یأتي: 

المعاییر واألسس المحاسبیة الدولیة. -1  

 ) 14(مادة  

 

االلتزام یجب على مراقب الحسا بات  

 :بما یلي

الدولیة، -1 التدقیق  معاییر  تطبیق 

االتحاد  یصدرھا  التي  لألنظمة  وفقا 

للمحاسبین   ال   (IFAC)الدولي  بما 

 .یتعارض مع أحكام وقوانین الدولة

 ) 21مادة (

 

مزاولة  سبیل  في  الحسابات  لمدقق 

 مھنتھ اآلتي:

الحسابات  -16 وتدقیق  مراجعة 

فیھا،  الرأي  وإبداء  المالیة، 

المحاسبة   لمعاییر  وفقاً 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
المعتمدة  والمراجعة 

 .بالدولة

إعداد التقاریر عن الق وائم  -7

والمیزانیات  المالیة 

الدوریة   والحسابات 

 .والسنویة لعمالئھ

والمشورة   -8 الخبرة  تقدیم 

المجاالت  في  والدراسات 

واالقتصادیة  المالیة 

 .یةوالضریب

 .أعمال التصفیة-4

تنص  -9 أخرى  مھام  أیة 

في  بھا  المعمول  القوانین 

 .الدولة على اختصاصھ بھا

المھنة -2 وآداب  سلوك  قواعد  اتباع 

المتعلقة   الفنیة  والمعاییر  والقواعد 

 .بھا

شأن -3 في  الصادرة  االنظمة  تنفیذ 

من ذات   عملھ  الرقابیة  الجھات 

 الصلة، واالمتثال للواجبات المحددة 

 .بموجب القوانین واللوائح

بأي  -4 المختصة  اإلدارة  إخطار 

تغییر او تعدیل یطرأ على عنوانھ او 

 البیانات المبینة بطلب القید او

ثالثین  خالل  بھ  المرفقة  المستندات 

او   التغیر  حدوث  تاریخ  من  یوما 

اال یجوز  وال  حتجاج التعدیل، 

االخرى  البیانات  او  بتغییرالعنوان 

في  المعتمدة  والمراجعة 

 المملكة. 

القوائم  -17 عن  التقاریر  إعداد 

والمیزانیات  المالیة 

الدوریة   والحسابات 

 والسنویة لعمالئھ.

والمشورة   -18 الخبرة  تقدیم 

المجاالت  في  والدراسات 

واالقتصادیة  المالیة 

 یبیة.والضر

 أعمال التصفیة.    -4

الدفاتر   -19 على  االطالع 

والمستندات  والسجالت 

وغیرھا من الوثائق، وطلب 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 ) 22(مادة  

مزاولة  سبیل  في  الحسابات،  لمدقق 

 :مھنتھ، ما یلي

الدفاتر   -10 على  االطالع 

والمستندات  والسجالت 

وغیرھا من الوثائق، وطلب 

التي  واإلیضاحات  البیانات 

الحصول  ضرورة  یرى 

أ  أنھا   علیھا  ویرى 

لتأدیة  والزمة  ضروریة 

كاملة  بصورة  مھامھ 

 .وصحیحة

األدلة  -11 كافة  على  الحصول 

التي تؤید رأیھ الذي توصل  

أمام اإلدارة المختصة قبل اخطارھا 

 .بالتعدیل

مزاولة المھنة بشخصھ او  -12

یكون  مھنیة  شركة  خالل 

خالل  من  او  فیھا  شریكا 

المكاتب  أحد  او  مكتبھ 

ستة  خالل  لھا  المرخص 

حصولھ  تاریخ  من  اشھر 

نقل  وإال  الترخیص،  على 

المزاولین، الى سجل غیر  

الفترة   ھذه  تجدید  ویمكن 

لفترة مماثلة إذا لزم األمر  

 .بشرط موافقة لجنة القید

التي  واإلیضاحات  البیانات 

الحصول  ضرورة  یرى 

أنھا  یرى  أو  علیھا 

لتأدیة  والزمة  ضروریة 

كاملة  بصورة  مھامھ 

 وصحیحة.

المستندات  -20 على  الحصول 

والمعلومات التي تمكنھ من 

، وال یجوز ألي القیام بعملھ

یحجب  أو  یمنع  أن  شخص 

أو  بیانات  أو  وثائق  أیة 

الزمة  یراھا  معلومات 

 لتنفیذ مھامھ.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
للمعاییر   اً  طبق  إلیھ 

وال   المھنیة،  واألصول 

یجوز ألي شخص أن یمنع 

أو   وثائق  أیة  یحجب  أو 

یراھا   معلومات  أو  بیانات 

 .الزمة لتنفیذ مھامھ

الذي یراه   إجراء الجرد في الوقت -3

الجھة  ومخازن  لخزائن  اً  مناسب 

الخاضعة للتدقیق، ولھ الحق في التأكد 

والتزاماتھا،  الجھة  موجودات  من 

وورشھا  مصانعھا  زیارة  وفي 

 ومخازنھا ومكاتبھا ومواقع عملھا 

المختصة   -13 االدارة  اخطار 

عن  التوقف  حالة  في 

سبب  ألي  المھنة  مزاولة 

من االسباب بصورة مؤقتة 

خالل  وذلك  دائمة  او 

ثالثین یوم عمل من تاریخ 

التوقف   كان  فإذا  توقفھ، 

بی تعین  ي  مؤقتة  ان لمدة 

 .اسباب التوقف ومدتھ

لمزاولة  -14 التام  التفرغ 

المھنة، ومع ذلك یجوز لھ 

القیام بأعم ال ال تتعارض  

 مع قواعد سلوك وآداب

الوقت  -21 في  الجرد  إجراء 

لخزائن  مناسباً  یراه  الذي 

الخاضعة   الجھة  ومخازن 

للتدقیق، ولھ الحق في التأكد 

الجھة  موجودات  من 

زیارة   وفي  والتزاماتھا، 

وورشھا   مصانعھا 

بھا ومواقع ومخازنھا ومكات

ومشاریعھا   عملھا 

من  واالستیضاح 

النواحي  عن  المختصین 

مھمتھ  لتأدیة  یحتاجھا  التي 

 على الوجھ األمثل.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
من  واالستیضاح  ومشاریعھا 

المختصین عن النواحي التي یحتاجھا 

 .لتأدیة مھمتھ على الوجھ األمثل

المھنة، وذلك طبقا لما تحدده الالئحة 

 .التنفیذیة

الشخصي   -15 اسمھ  یقرن  ان 

في  السجل  في  قیده  برقم 

مطبوعاتھ   جمیع 

ومراسالتھ وما یصدر عنھ 

وز انابة من تقاریر، وال یج

التوقیع  في  آخر  شخص 

الترخیص  وضع  ویجب 

 .في مكان بارز من مكتبھ

المعامالت  -9 جمیع  تصفیة 

عن  التوقف  حالة  في  وااللتزامات 

یترتب   لمدة  او  نھائیا  مھنتھ  مزاولة 

 .علیھا االضرار بالعمالء او الغیر
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General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
والملفات  -10 بالسجالت  االحتفاظ 

وأوراق العمل لعمالئھ بشكل ورقي 

 الكتروني لفترة ال تقل عنأو 

االرتباط  تاریخ  من  سنوات  خمس 

ولو توقف عن مزاولة المھنة، وفي 

یحتفظ    إقامةحال   قضائیة  دعاوى 

باألوراق والملفات والمستندات لحین 

الدعوى  في  النھائي  الحكم  صدور 

 .أیھما أطول

تطلبھا  -11 معلومات  أي  تقدیم 

التي   الشركات  الرقابیة عن  الجھات 

اقبة حساباتھا وذلك وفقا لما یقوم بمر

في   بھا  المعمولة  القوانین  تتطلبھ 

 .الدولة
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
التأمین   -12 شركات  لدى  التأمین 

المھنیة،   االخطار  عن  المرخصة 

 .وفقا لما تحدده الالئحة التنفیذیة

المھنیة  -13 قدراتھ  تطویر 

المستمر  التدریب  على  والحرص 

الصادرة   الصلة  ذات  للمعاییر  وفقا 

ا االتحاد  للمحاسبین من  لدولي 

(IFAC)  الالئحة تحدده  لما  ووفقا 

 المعاییر.التنفیذیة في ضوء ھذه 

) 23( المادة   

ال یجوز ألي شركة أو مؤسسة عزل 

المالیة  السنة  خالل  الحسابات  مدقق 

إذا  إال  فیھا،  مھامھ  بتأدیة  یقوم  التي 

القانون  ھذا  ألحكام  مخالفتھ  ثبتت 

 ) 22مادة ( - -

ال یجوز ألي شركة أو مؤسسة عزل 

المالیة  السنة  خالل  الحسابات  مدقق 

إذا  إال  فیھا،  مھامھ  بتأدیة  یقوم  التي 

القانون  ھذا  ألحكام  مخالفتھ  ثبتت 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
والقوانین واللوائح ذات الصلة، وبعد 

 .موافقة اإلدارة المختصة

الصلة،  ذات  والقرارات  والقوانین 

اإلدارة  موافقة  بعد  كلھ  وذلك 

 المختصة.

 

 

 

 

- - -  

 ) 23مادة (

من  تصدر  التي  القواعد  مراعاة  مع 

بشأن  المركزي  البحرین  مصرف 

شركات المساھمة العامة، یعین مدقق 

الحسابات لسنة مالیة واحدة تجدد لمدد 

مماثلة، على أال تتجاوز خمس سنوات 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
بعد  تعیینھ  یجوز  وال  متتالیة،  مالیة 

 ذلك إال بعد ُمضي سنتین مالیتین. 

عن  المسئول  المدقق  تغییر  ویجب 

ملیة تدقیق حسابات الشركة واعتماد ع

التقریر النھائي بحد أقصى كل ثالث 

 سنوات.

 

 ) 24مادة (   

تضمین  الحسابات  مدققي  على  یجب 

تقاریرھم المحاسبیة السنویة التي تقدم 

بالمخالفات  والمؤسسات،  للشركات 

تدقیق  عملیة  خالل  یجدونھا  التي 

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

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
إبالغ   فوراً  علیھم  یجب  لجنة   –كما 

المادة  في  علیھا  المنصوص  التدقیق 

الشركات 184( قانون  من  مكرراً   (

بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجاریة 

  – (إن وجدت)    2001) لسنة  21رقم (

الشركات  في  والمسئولین 

أیة  عن  علیھا،  المدقق  والمؤسسات 

أثناء  لھم  تظھر  خطیرة  مخالفات 

 عملھم.

مدققي الحسابات التحقق ویجب على  

الرقابة  نظام  وكفاءة  صحة  من 

یدقق  التي  الشركة  في  الداخلیة 

الحد من  في  فاعلیتھ  حساباتھا ومدى 

واكتشافھا  واألخطاء  الغش  عملیات 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
في  ذلك  تضمین  وعلیھ  وقوعھا  فور 

 التقریر المالي للشركة. 

 

 ) 24(مادة  

التقید  الحسابات  مدقق  على  یجب 

المھنة ومعاییر  بسلوك وآداب وتقالید  

 المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة. 

بضوابط  التقید  علیھ  یجب  كما 

االنضباط  ومعاییر  الحوكمة 

الواجبات  من  وغیرھا  المؤسسي 

واللوائح  القوانین  بموجب  المحددة 

 المعمول بھا.

 

 

)  24مادة (  

على مدقق الحسابات عند القیام بأعمال 

االلتزام   وآداب التدقیق  سلوك  بقواعد 

التي  واألنظمة  وبالقرارات  المھنة 

لتلك  الھیئة  أو  الوزارة  تصدرھا 

یأتي بما  یتعلق  فیما   :الشركات 

 .المعاییر واألسس المحاسبیة الدولیة -1

االنضباط -2 الحوكمة ومعاییر  ضوابط 

 .المؤسسي

 ) 25مادة ( -

التحقق  الحسابات  مدققي  على  یجب 

بتدقیق  یقوم  التي  الشركة  تطبیق  من 

الشركات  حوكمة  لمبادئ  حساباتھا 

متطلبات  أو  الوزارة  من  الصادرة 

مصرف   من  الصادرة  الحوكمة 

بحسب األحوال   - البحرین المركزي  

والتأكد من أن الشركة تمتلك وتمتثل   -

غسل  عملیات  مكافحة  إلجراءات 

اإلرھاب، والتأكد من األموال وتمویل  

أن األنظمة المحاسبیة للشركة متوافقة 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 

 

 

 

أي  بموجب  تفرض  متطلبات  أي  مع 

اتفاقیة أو معاھدة دولیة تكون المملكة 

 طرفاً فیھا.

 

) 26(مادة    

 :یُحظر على مدقق الحسابات ما یلي

 .االشتغال بالتجارة-1

عنھا -2 أواإلعالن  المھنة  ممارسة 

مع   تتعارض  طریقة  القوانین بأي 

قواعد  مع  أو  بھا،  المعمول  واللوائح 

 .سلوك وآداب المھنة المتعارف علیھا

مع  -3 تتعارض  أعمال  بأیة  القیام 

الحسابات  ومراجعة  التدقیق  أعمال 

 .التي یُباشرھا

)  20مادة (  

قانون الشركات مع عدم اإلخالل بأحكام  

التجاریة یحظر على مدقق الحسابات ما 

 :یأتي

بالتجارة-1 یشتغل   .أن 

عنھا -2 یعلن  أو  مھنتھ  یمارس  أن 

سلوك  قواعد  مع  تتعارض  بطریق 

واللوائح  القوانین  أو  المھنة،  وواجبات 

الدولة  في  بھا   .المعمول 

مع -3 تتعارض  خدمات  بأیة  یقوم  أن 

 )  15مادة (

ما  الحسابات  مراقب  على  یحظر 

 :یلي

من -1 أكثر  في  شریكا  یكون  أن 

 مكتب أو شركة مھنیة. 

التي -2 الشركات  في  أسھم  تملك 

یراقب حساباتھا خالل فترة مراقبتھ  

التالیتین السنتین  خالل  أو   لھا، 

 .النتھاء فترة مراقبتھ لھا

 ) 26مادة (

 الحسابات ما یأتي:یُحظر على مدقق 

اإلعالن     -1 أو  المھنة  ممارسة 

عنھا بأي طریقة تتعارض مع 

المعمول  والقرارات  القوانین 

بھا أو مع قواعد سلوك وآداب 

 المھنة المتعارف علیھا.

تتعارض      -2 أعمال  بأیة  القیام 

ومراجعة  التدقیق  أعمال  مع 

 الحسابات التي یُباشرھا. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
سواًء -4 مصلحة،  أیة  لھ  تكون  أن 

لدى  مباشرة،  غیر  أو  مباشرة  كانت 

ومراجعة  بتدقیق  یقوم  الذي  العمیل 

أ ذات حساباتھ  األطراف  من  أي  و 

 .العالقة

على  -5 الشراء  أو  بالبیع  التعامل 

األوراق المالیة الخاصة بالعمیل الذي 

یدقق حساباتھ، سواًء كان ذلك بشكل 

أیة   مباشرا تقدیم  أو  مباشر،  غیر  و 

 .استشارات ألي شخص بشأنھا

أن یكون دائنا أو مدیناً للعمیل الذي  -6

ا عدا یتولى تدقیق حساباتھ، وذلك فیم

 .لھیھا أتعاب الخدمات التي یؤد

یقوم   التي  التدقیق   .بمباشرتھاأعمال 

مصلحة -4 أو  معاملة  أیة  لھ  تكون  أن 

أي  أو  حساباتھ  یدقق  الذي  العمیل  لدى 

بھ العالقة  ذات  األطراف   .من 

للعمیل  -5 المالیة  األوراق  یشتري  أن 

بشكل   یبیعھا  أو  حساباتھ  یدقق  الذي 

أیة  یقدم  أو  مباشر  غیر  أو  مباشر 

بشأنھا شخص  ألي   .استشارات 

ال-6 تدقیق  عمل  بین  یجمع  حسابات أن 

 :بالجھة محل التدقیق وبین أي مما یأتي

المشاركة   -أ أو  تأسیسھا  في  االشتراك 

فیھا أو إدارتھا أو سبق العمل بھا بصفة 

على  یمض  لم  ما  استشاریة  أو  دائمة 

سنتان للعمل   .تركھ 

التي -3 الشركات  حسابات  مراقبة 

یكون لھ مصلحة فیھا سواء بطریق 

األحوال في  مباشر  غیر  أو   مباشر 

 :التالیة

م -1 أو  شریكا  كان  في اذا  ؤسسات 

أو  حساباتھا  یراقب  التي  الشركة 

قائما  أو  إداراتھا  مجلس  في  عضوا 

 .بأي عمل إداري بھا

التي -2 الشركة  لدى  كان موظفا  اذا 

یراقب حساباتھا أو أي من األطراف  

الذي  للتعریف  وفقا  بھا  صلة  ذات 

 .تحدده الالئحة التنفیذیة

اذا كان على صلة قرابة أو نسب -3

لغایة الدرجة الثانیة لمن یشرف على  

مصلح    -3 أیة  لھ  تكون  ة أن 

غیر   أو  مباشرة  كانت  سواًء 

أو  الشركة  لدى  مباشرة 

 المؤسسة التي یدقق حساباتھا.

الشراء      -4 أو  بالبیع  التعامل 

الخاصة  المالیة  على األوراق 

التي  المؤسسة  أو  بالشركة 

یدقق حساباتھا، سواًء كان ذلك 

بشكل مباشر أو غیر مباشر أو  

ألي  استشارات  أیة  تقدیم 

 شخص بشأنھا.

مدیناً  أ    -5 أو  دائناً  یكون  ن 

للشركة أو المؤسسة التي یدقق 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
یكون شریكاً أو محاسباً في أي   أن-7

 .شركة أو مكتب محاسبة آخر

 

) 27(مادة    

ال یجوز لمدقق الحسابات القیام بتدقیق 

في  التدقیق  محل  الجھة  حسابات 

 :الحاالت اآلتیة

أو  -1 تأسیسھا  في  االشتراك 

المشاركة فیھا أو في إدارتھا، أو سبق 

العمل فیھا بأیة صفة ما لم یمض على 

 .تركھ العمل مدة سنتین على األقل

ألحد -2 وكیال  أو  شریكا  یكون  أن 

لدى  مؤسسیھا أو شركائھا أو موظفاً 

ألحد   -ب  وكیالً  أو  شریكاً  یكون  أن 

مؤسسیھا أو شركائھا أو موظفاً لدى أیاً 

لھ   قریباً  أو  الثانیةمنھم  الدرجة   .حتى 

أیة    -ج في  مدققاً  أو  شریكاً  یكون  أن 

آخر تدقیق  مكتب  أو   .شركة 

للعمیل الذي  -7 أن یكون دائناً أو مدیناً 

عدا  فیما  وذلك  حساباتھ  تدقیق  یتولى 

 .أتعاب الخدمات التي یؤدیھا لھ

لما   وفقا  حساباتھا  أو  الشركة  إدارة 

 .تحدده الالئحة التنفیذیة

االدالء بأي معلومات عن األعمال -4

بطبیعتھا  تظل سریة  أن  ینبغي  التي 

أو وفقا لتعلیمات خاصة أو ینشر ذلك 

بأي وسیلة إال بإذن كتابي من الشركة 

وذلك  حساباتھا،  مراقبة  یتولى  التي 

البند   بأحكام  اإلخالل  من   11دون 

 .من ھذا القانون 14المادة 

على -5 تؤثر  التي  بالمھام  القیام 

 استقاللیتھ وتتعارض مع المھنة.

تقدیم أي خدمات استشاریة لنفس -6

العمیل بنفس الفترة التي یقوم بمراقبة 

  .حساباتھ

أتعاب  عدا  فیما  حساباتھا، 

 الخدمات التي یؤدیھا لھم.

أو محاسباً     -6 أن یكون شریكاً 

في أي شركة أخرى أو مكتب 

 محاسبة آخر.

تدقیق حسابات أي شركة أو      -7

مؤسسة اشترك في تأسیسھا أو  

أو  إدارتھا  في  أو  فیھا  شارك 

بأیة صفة   فیھا  العمل  لھ  سبق 

ما لم یمض على تركھ العمل 

 مدة خمس سنوات على األقل.

تدقیق حسابات أي شركة أو      -8

مؤسسة یكون شریكاً أو وكیالً 

ألحد مؤسسیھا أو شركائھا أو 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
الدرجة  من  لھ  قریباً  أو  منھم  أي 

 .األولى

للجھة  -3 استشاریة  أعمال  أیة  تقدیم 

 .التي یُدقق حساباتھا

نتا-7 على  تعتمد  أتعاب  ئج تقاضي 

المثال  سبیل  (على  محددة  معاملة 

صافي من  نسبة  الحصر:   ولیس 

 .الربح أو اإلیرادات 

قبول الھدایا أو الضیافة من عمالء -8

تخلق  أن  شأنھا  من  التي  التدقیق 

 .مصلحة ذاتیة

مع -9 تتعارض  مھنة  بأي  االشتغال 

جھ  وبو  الحسابات  مراقبة  مھنة 

 خاص القیام باألعمال اآلتیة: 

الستشاریة والخبرة غیر األعمال ا  -أ  

 .المحاسبیة لعمالء التدقیق 

لتأسیس   -ب   الترویج  أعمال 

 .الشركات لعمالء التدقیق 

موظفاً لدى أي منھم أو تربطھ  

الدرجة   حتى  قرابة  صلة  بھ 

 الثانیة. 

استشاریة      -9 أعمال  أیة  تقدیم 

شركة أو المؤسسة التي یدقق لل

 حساباتھا.



 

56 
 

General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
وإعداد   -ج   الحسابات  إمساك 

والمیزانیات  الختامیة  الحسابات 

 .لعمالء التدقیق

أي عمل   -د   للحصول على  السعي 

 .عن طریق مخل بكرامة المھنة

 

) 28(مادة    

یقرن  أن  الحسابات  مدقق  یجب على 

السجل في جمیع  قیده في  اسمھ برقم 

 المكاتبات والشھادات 

یُوقعھا،  التي  والتقاریر  والمیزانیات 

كما یجب علیھ وضع شھادة القید في 

 .مكان بارز من مكتبھ

 

)  21مادة (  

یقرن   أن  الحسابات  مدقق  على  یجب 

مدققي  سجل  في  قیده  برقم  اسمھ 

جمیع   في  مطبوعاتھ الحسابات 

التي  والتقاریر  والشھادات  ومراسالتھ 

یوقعھا أو  عنھ   .تصدر 

القید  شھادة  یضع  أن  علیھ  یجب  كما 

مكان  في  المھنة  بمزاولة  والترخیص 

8) بند 14مادة (  

ان یقرن اسمھ الشخصي برقم قیده -8

مطبوعاتھ  جمیع  في  السجل  في 

 ومراسالتھ وما یصدر عنھ من

انابة شخص آخر تقاریر، وال یجوز  

الترخیص  ویجب وضع  التوقیع  في 

 .في مكان بارز من مكتبھ

 

 ) 27مادة (

یقرن  أن  الحسابات  مدقق  یجب على 

السجل في جمیع  قیده في  اسمھ برقم 

والمیزانیات  والشھادات  المكاتبات 

علیھ  ویجب  یُوقعھا،  التي  والتقاریر 

وضع شھادة القید في مكان بارز من 

 مكتبھ.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
) 29(مادة    

الحسابات أن یستخدم یجب على مدقق  

في  أساسي  كعنصر  الشخصي  اسمھ 

 عنوان مكتبھ، وإذا كانت شركة 

اسم واحد  أن یتضمن عنوانھا  فیجب 

أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما یدل 

 .على وجود شركة

الشركة   مقر  أو  مكتبھ  في  بارز 

 .وفروعھا

)  22مادة (  

من  الحسابات  مدقق  على  یجب 

اسمھ  یستخدم  أن  الطبیعیین  األشخاص 

في   أساسي  كعنصر  عنوان الشخصي 

تدقیق  شركات  حالة  في  ویجب  مكتبھ، 

الحسابات أن یتضمن عنوانھا أسم واحد 

أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما یدل 

 .على شكل الشركة القانوني

یجب   اسمھ كما  یستخدم  أن  علیھ 

اسم  في  أساسي  كعنصر  الشخصي 

تضامن  شركة  كانت  وإذا  مكتبھ، 

الشركات  لقانون  وفقاً  اسمھا  یكون 

بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجاریة 

 . 2001) لسنة 21رقم (

 

 

) 30(مادة    

یلتزم مدقق الحسابات بإخطار اإلدارة  

ً المختصة سنوی  : بما یليا

 ) 28مادة ( - -

یلتزم مدقق الحسابات بإخطار اإلدارة  

المختصة خالل ثالثین یوماً من بدایة 

 كل سنة میالدیة بما یأتي:
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
یستعین بھم أسماء ومؤھالت من   - 1

ومراجعة  تدقیق  مھام  أداء  في 

 .الحسابات 

قائمة بأسماء العمالء الذ ین یتولى  -2

 .تدقیق ومراجعة حساباتھم

المختصة  اإلدارة  بإخطار  یلتزم  كما 

بأي تغییر أو تعدیل یطرأ على عنوانھ 

حدوث  تاریخ  من  یوما  ثالثین  خالل 

ھذا التغییر أو التعدیل، ویترتب على 

ف اإلخطار  المحددة عدم  المواعید  ي 

الموجود  عنوانھ  على  إبالغھ  اعتبار 

 ً  .باإلدارة المختصة صحیحا

 

 

من     -1 ومؤھالت  أسماء 

مھام  أداء  في  بھم  یستعین 

ومراجعة   الحسابات، تدقیق 

قام  التي  والبرامج  والدورات 

بھا لتطویر مھاراتھ ومھارات 

 المدققین العاملین لدیھ.

مدققي     -2 بأسماء  قائمة 

 الحسابات تحت التدریب لدیھ.

الشركات     -3 بأسماء  قائمة 

والمؤسسات التي یتولى تدقیق 

 ومراجعة حساباتھا.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
  )16مادة ( 

سجل  في  اسمھ  قید  من  كل  على  یجب 

أن  للمھنة  المزاولین  الحسابات  مدققي 

تزید على  الوزارة خالل مدة ال  یخطر 

تسعین یوماً من تاریخ قیده بعنوان مكتبھ 

أو المكتب أو الشركة التي ألتحق للعمل 

فیھا. وفي حالة انتھاء المھلة دون إخطار  

سجل   إلى  اسمھ  ینقل  بذلك،  الوزارة 

 .المدققین غیر المزاولین للمھنة

  )17(مادة  

الوزارة   إخطار  الحسابات  مدققي  على 

والسلطة المختصة بكل تعدیل أو تغییر  

على  أو  القید  طلب  بیانات  على  یطرأ 

)  4بند () 14مادة (  

تغییر  بأي  المختصة  إخطار اإلدارة 

او  عنوانھ  على  یطرأ  تعدیل  او 

 البیانات المبینة بطلب القید او

ثالثین  خالل  بھ  المرفقة  المستندات 

او   التغیر  حدوث  تاریخ  من  یوما 

 التعدیل، وال یجوز االحتجاج بتغییر

البیانات   او  أمام العنوان  االخرى 

اخطارھا   قبل  المختصة  اإلدارة 

 .بالتعدیل

 ) 29مادة (

إخطار  الحسابات  مدقق  على  یجب 

اإلدارة المختصة بأي تغییر أو تعدیل 

یطرأ على عنوانھ خالل ثالثین یوماً 

أو  التغییر  ھذا  حدوث  تاریخ  من 

التعدیل، ویترتب على عدم اإلخطار  

إبالغھ  اعتبار  المحددة  المواعید  في 

باإلدارة  على   الموجود  عنوانھ 

 المختصة صحیحاً.

اإلدارة   إخطار  علیھ  یجب  كما 

العمل  یترك  مدقق  أي  المختصة عن 

ثالثین  خالل  وذلك  لدیھ  التدریب  أو 

 یوماً من تركھ للعمل.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
خالل  وذلك  بھ،  المرفقة  المستندات 

التعدیل  تاریخ حصول  من  یوماً  ثالثین 

أو التغییر، وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا  

وكیفیتھ،  اإلخطار  شروط  القانون 

 .التي یجب أن ترفق بھوالمستندات  

 

) 31(مادة    

التوقیع  الحسابات  مدقق  على  یجب 

والمراجعة  التدقیق  تقاریر  على 

 الصادرة من مكتبھ بنفسھ إذا كان

شخصاً  كان  إذا  أما  طبیعیاً،  شخصاً 

على  بالتوقیع  یقوم  أن  فیجب  معنویاً 

المدیرین   تلك التقاریر أحد الشركاء أو

الحسابات  مدققي  سجل  في  المقیدین 

 )  27مادة (

یجب على مدقق الحسابات من  -1

األشخاص الطبیعیین أن یقوم بنفسھ 

بالتوقیع على تقاریر التدقیق الصادرة  

 .مكتبھ من

یجب أن یوقع على تقاریر التدقیق -2

التي تعدھا شركات تدقیق الحسابات 

أحد الشركاء أو المدیرین المقیدین في 

8 ) بند14(مادة    

قیده  برقم  الشخصي  اسمھ  یقرن  ان 

مطبوعاتھ  جمیع  في  السجل  في 

من عنھ  یصدر  وما   ومراسالتھ 

تقاریر، وال یجوز انابة شخص آخر 

الترخیص  ویجب وضع  التوقیع  في 

 في مكان بارز من مكتبھ

 ) 30مادة (

التوقیع  الحسابات  مدقق  على  یجب 

من  الصادرة  التدقیق  تقاریر  على 

طبیعیاً، مكتبھ   إذا كان شخصاً  بنفسھ 

یقوم  اعتباریاً  شخصاً  كان  إذا  أما 

المدیر   التقاریر  تلك  على  بالتوقیع 

 المسئول.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
وفي  ین،  الطبیعي  األشخاص  من 

شخص   جمیع األحوال، ال یجوز إنابة

 .آخر في التوقیع

سجل مدققي الحسابات المزاولین 

للمھنة، وال یجوز إنابة شخص آخر في 

 .التوقیع

 ) 31مادة ( - - -

تدقیق  عملیة  الحسابات  مدقق  یباشر 

عقد  بموجب  الغیر،  لدى  الحسابات 

حقوق  یتضمن  بینھما  مكتوب 

وعلى  الطرفین،  من  كل  والتزامات 

تحدید   عملیة األخص  ونوعیة  مجال 

التدقیق محل التعاقد وأتعاب المكتب، 

وذلك كلھ بما ال یتعارض وأحكام ھذا 

 ن. القانو
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 ) 32(مادة  

یجب على مدقق الحسابات إذا توقف 

من  سبب  ألي  المھنة  مزاولة  عن 

األسباب، بصورة مؤقتة أو دائمة، أن 

خالل  بذلك  المختصة  اإلدارة  یُخطر 

 .تاریخ توقفھثالثین یوماً من 

 ) 18مادة (

األشخاص   من  الحسابات  مدقق  على 

مدققي  سجل  في  المقید  الطبیعیین 

الحسابات المزاولین للمھنة والذي یطرأ  

علیھ سبب یمنعھ من مزاولة المھنة، أن 

خالل ثالثین   –یتقدم إلى الوزارة بطلب  

لنقل قید اسمھ إلى   –یوماً من قیام المانع  

مدققي   المزاولین سجل  غیر  الحسابات 

ولھ  یتقدم   للمھنة،  أن  المانع  زوال  عند 

للوزارة بطلب إلعادة قید اسمھ في سجل  

وفقاً  للمھنة  المزاولین  الحسابات  مدققي 

علیھا  تنص  التي  واألوضاع  للشروط 

 .الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

 6) بند 14مادة (
  حالة   في  المختصة  االدارة  اخطار

  سبب  ألي  المھنة  مزاولة  عن  التوقف

 او دائمة  مؤقتة بصورة االسباب من

 من  عمل  یوم  ثالثین  خالل   وذلك 

  لمدة   التوقف  كان   فإذا   توقفھ،  تاریخ

التوقف    اسباب   بیان  تعین  ي  مؤقتة

 ومدتھ.

 ) 32مادة (

إخطار  الحسابات  مدقق  على  یجب 

مزاولة  بتوقفھ عن  المختصة  اإلدارة 

وذلك   -دائمةبصورة مؤقتة أو  -المھنة

 خالل ثالثین یوماً من تاریخ التوقف.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 ) 35(مادة  

عن  مسؤوال  الحسابات  مدقق  یكون 

أعمال التدقیق والمراجعة وعن صحة 

 .البیانات الواردة في تقریره

تعویض   الحسابات عن  مدقق  ویُسأل 

الغیر   أو  العمیل  یلحق  الذي  الضرر 

األخطاء   أو   التقصیرأو  بسبب اإلھمال  

عن  أو  عنھ  تصدر  التي  المھنیة 

تحت  یعملون  الذین  المساعدین 

 .إشرافھ، في أداء المھنة

مدقق   تعدد  كانوا   والحسابات فإذا 

مسؤولین بالتضامن ما لم یمكن نُسُب 

أ إلھمال  تقصیرالضرر  خطأ  و   أو 

 .أحدھم

)  23مادة (  

مدقق  -1 عن یكون  مسئوالً  الحسابات 

صحة  وعن  التدقیق  أعمال  سالمة 

بذل  وعلیھ  تقریره  في  الواردة  البیانات 

 .عنایة الشخص الحریص في أداء عملھ

یُسأل مدقق الحسابات من األشخاص  -2

الذي   الضرر  تعویض  عن  الطبیعیین 

یلحق بالعمیل أو بالغیر بسبب الخطأ أو 

في  عنھ  یصدر  الذي  المھني  التقصیر 

م الحسابات أداء  مدققو  تعدد  فإذا  ھنتھ، 

قامت مسؤولیتھم التضامنیة ما لم یمكن 

 .نسبھ الضرر إلھمال أو تقصیر أحدھم

قامت -3 شركة  التدقیق  تولت  إذا 

مسؤولیة الشركاء التضامنیة في مواجھة 

 ) 16( مادة
  عن  مسؤوال  الحسابات   مراقب   یكون

 وعن   یرتكبھا،  التي  المھنیة  األخطاء

 .في تقریره الواردة البیانات  صحة

 الذي  الضرر   عن  بالتعویض  ویلتزم

 المھنیة   األخطاء  بسبب   بالغیر  یلحق

 .مھنتھ أداء  في عنھ تصدر التي

 ) 33مادة (

عن  مسئوالً  الحسابات  مدقق  یكون 

والمراجعة وعن صحة أعمال التدقیق  

 البیانات الواردة في تقریره. 

تعویض   الحسابات عن  مدقق  ویُسأل 

الغیر   أو  العمیل  یلحق  الذي  الضرر 

بسبب اإلھمال أو التقصیر أو األخطاء 

عمن  أو  عنھ  تصدر  التي  المھنیة 

تحت  یعملون  الذین  بھم  یستعین 

تعدد  فإذا  المھنة،  أداء  في  إشرافھ 

مس كانوا  الحسابات  ئولین مدققو 

 بالتضامن.

وإذا تولت أعمال التدقیق شركة قامت 

مسئولیة جمیع الشركاء التضامنیة في 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
التدقیق والمراجعة  وإذا تولت أعمال 

شركة قامت مسؤولیة جمیع الشركاء 

عما  الغیر  مواجھة  في  التضامنیة 

من  یقع  ما  بسبب  أضرار  من  یلحقھ 

 .أخطاء مھنیة أو تقصیر 

 

الغیر من أضرار   ھذا  یلحق  الغیر عما 

بسبب ما یقع من أخطاء أو تقصیر في 

 .مزاولة المھنة

مواجھة الغیر عما یلحقھ من أضرار  

بسبب اإلھمال أو التقصیر أو األخطاء 

 المھنیة.

 

 

   17مادة  

یتقرر   الذي  الحسابات  مدقق  یُوقع 

مدققي  سجل  في  اسمھ  قید  قبول 

األشخاص   من  الطبیعیین، الحسابات 

مكتوباً  تعھداً  أعمالھ،  مباشرة  قبل 

التالیة أؤدي " :بالصیغة  بأن  أتعھد 

عملي بكل شرف وأمانة، وأن أحترم  

قوانین الدولة، وأن أحافظ على أمانة 

 (12)  مادة

یوقع مدقق الحسابات الذي قبل قید اسمھ  

المزاولین  الحسابات  مدققي  سجل  في 

اآلتي:   للمھنة، وقبل مباشرة عملھ التعھد

أعمالي أؤدي  بأن  أمانة   "أتعھد  بكل 

وشرف، وأن أحترم قوانین الدولة، وأن 

أحافظ على أمانة المھنة وأحترم تقالیدھا 

المحاسبة بمعاییر  أتقید  وأن    وآدابھا، 

 )  4بند ( 15 مادة
 ما  الحسابات   مراقب   على  یحظر

 :یلي

 عن   معلومات   بأي  االدالء  -4

 سریة   تظل  أن  ینبغي  التي  األعمال

  أو   خاصة  لتعلیمات   وفقا  أو  بطبیعتھا

 كتابي  بإذن  إال  وسیلة  بأي  ذلك   ینشر

 مراقبة  یتولى  التي  الشركة  من

 ) 34مادة (

وأصحاب  الحسابات  مدققو  یلتزم 

ومدراء مكاتب تدقیق الحسابات بعدم 

إفشاء أیة معلومات علموا بھا أثناء أو 

ممارستھم   بعد بسبب  ولو  مھنتھم، 

بقصد  ذلك  یكن  لم  ما  عملھم،  انتھاء 

منع ارتكاب جنایة أو جنحة أو اإلبالغ 

 عن وقوعھا. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
وأن  وآدابھا،  تقالیدھا  وأحترم  المھنة 

والتدقیق  المحاسبة  بمعاییر  أتقید 

المعتمدة في الدولة، وال أفشي أسرار  

الصفحة   أیة  أو    14من    6عمالئي 

معلومات أؤتمن علیھا بحكم عملي إال 

تشریعات  بھ  تقضي  ما  حدود  في 

ویُحرر بالتعھد محضر یودع  ".الدولة

 .لدى اإلدارة المختصة

والتدقیق المعتمدة في الدولة، وأال أفشي  

أؤتمن  أیة معلومات  أو  أسرار عمالئي 

تقضي  علیھا بحكم عملي إال في حدود ما  

 بھ القوانین واألنظمة المرعیة". 
في   -2  4 یودع  محضر  بالتعھد  یحرر 

 .ملف مدقق الحسابات لدى الوزارة

 اإلخالل  دون  وذلك   حساباتھا، 

 بأحكام 

  ھذا   من   14  المادة  من  11  البند

 .القانون

 

 

 

 

 

 

 ) 35مادة ( - - -

التدقیق  وشركات  لمكاتب  یجوز  ال 

االستعانة في أداء أعمالھا بمن ُشطب 

اسمھ أو أُوقف عن مزاولة المھنة طبقاً 

 
د قبل مزاولة المھنة .یالحظ أن كال من القانون القطري و الكویتي اوجبا على مدقق الحسابات التوقیع على تعھ-4   
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
ألحكام ھذا القانون ما لم یتم قیده مرة 

 أخرى في السجل أو انتھت مدة وقفھ.

 

 

 ) 37(مادة  

االحتفاظ  الحسابات  مدقق  على 

والبیانات  والملفات  بالسجالت 

تقل  ال  لمدة  وذلك  بعمالئھ،  المتعلقة 

عن خمس سنوات، أو أي مدة أخرى 

القوانین  بموجب  مقررة  أطول 

واللوائح النافذة، اعتباراً من نھایة آخر  

تدقیق  فیھا  یُباشر  كان  مالیة  سنة 

 .ومراجعة حساباتھم

 ) 25مادة (

االحتفاظ  -1 الحسابات  مدقق  على 

المتعلقة  والبیانات  والملفات  بالسجالت 

بعمالئھ لفترة ال تقل عن خمس سنوات 

اعتباراً من نھایة آخر سنة مالیة دقق فیھا 

المدة  احتساب  یتم  أن  على  حساباتھم، 

اعتباراً من تاریخ الحكم البات إذا تعلقت 

والبیانات  والملفات  السجالت  تلك 

 .بدعاوى منظورة أمام الجھات القضائیة

مدقق  -2 اعتزال  أو  توقف  یحول  ال 

 )  10) بند (14مادة (

والملفات  بالسجالت  االحتفاظ 

وأوراق العمل لعمالئھ بشكل ورقي 

خمس   الكتروني لفترة ال تقل عنأو  

ولو  االرتباط  تاریخ  من  سنوات 

توقف عن مزاولة المھنة، وفي حال 

 اقامة دعاوى قضائیة یحتفظ

باألوراق والملفات والمستندات لحین 

الدعوى  في  النھائي  الحكم  صدور 

 .أیھما أطول

 ) 36مادة (

وإن ترك -یجب على مدقق الحسابات  

االحتفاظ بالسجالت والملفات   -المھنة

والبیانات الخاصة بعمالئھ لمدة عشر  

آخر   إعداد  من  األقل  على  سنوات 

ویجوز االحتفاظ بصورة تقریر مالي،  

م منھا،  ھذه إلكترونیة  تكن  لم  ا 

لھا  والبیانات  والملفات  السجالت 

 عالقة بدعاوى منظورة أمام المحاكم، 

الفصل  إلى حین  بھا  االحتفاظ  فیجب 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
الحسابات  مدقق  اعتزال  یحول  وال 

بتلك  باالحتفاظ  التزامھ  دون  للمھنة 

والم للمدة السجالت  والبیانات  لفات 

 .المشار إلیھا في الفقرة السابقة

 

 

 

 

 

 

 

الحسابات للمھنة دون التزامھ باالحتفاظ 

بتلك السجالت والملفات والبیانات للمدة 

 .) من ھذه المادة1المشار إلیھا في البند (

انقضاء و حال  للشركاء  االلتزام  ینتقل 

التدقیق  .شركة 

القانون -3 لھذا  التنفیذیة  الالئحة  تحدد 

بالسجالت  لالحتفاظ  الالزمة  الضوابط 

 .والملفات والبیانات المالیة المشار إلیھا

بات،  بموجب حكم  الدعاوى  في ھذه 

 أي المدتین أطول.

 

) 34(مادة    

عن  الحسابات  مدقق  توقف  حالة  في 

یترتب  لمدة  أو  نھائیاً  المھنة  مزاولة 

) 17(مادة     

لمراقب الحسابات أن یعتذر عن عدم 

االستمرار في تدقیق الحسابات خالل 

 ) 37مادة (

تصفیة  الحسابات  مدقق  على  یجب 

في  وااللتزامات  المعامالت  جمیع 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
أو بالعمالء  اإلضرار  الغیر   علیھا 

یتم  المختصة،  لإلدارة  یثبت  حسبما 

وااللتزامات تصفیة جمیع المعامالت  

 المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد 

الالئحة  تحددھا  التي  واإلجراءات 

 التنفیذیة لھذا القانون 

تعیینھ، وذلك في وقت مناسب  فترة 

بناء على طلب كتابي مسبب یقدم الى  

المعین   الجھة  بھا، مع إخطار  إدارة 

 .الوزارة بصورة منھ

ضوابط  التنفیذیة  الالئحة  وتنظم 

ذمة  وإبراء  االعتذار  وإجراءات 

 .مراقب الحسابات في ھذه الحالة

حال التوقف عن مزاولة مھنتھ نھائیاً 

علیھا   یترتب  لمدة  اإلضرار  أو 

إخطار   علیھ  یجب  كما  بالعمالء، 

یدقق  التي  المؤسسة  أو  الشركة 

عن  التوقف  أراد  إذا  كتابة  حساباتھا 

أن  شریطة  علیھ،  المتفق  العمل  أداء 

المالیة  للسنة  التدقیق  أعمال  ینھي 

المتفق  األخرى  المھام  أو  الجاریة 

أال  یجب  األحوال  جمیع  وفي  علیھا. 

لضرر  یؤدي ھذا التوقف إلى إلحاق ا

 بالعمیل.

الفصل الخامس: المسؤولیة التأدیبیة 

 لمدققي الحسابات

 1فقرة  ) 39(مادة  

) 29مادة (  

بحسب األحوال   –للوزارة أو للھیئة   -1

من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب من   –

 ) 19(مادة  

مراقب  الوزارة  وكیل  یحیل 

نسبت   إذاالحسابات الى لجنة التأدیب  

 الفصل السادس 

لمدققي  التأدیبیة  المسئولیة 

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

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
و لإلدارة المختصة، من تلقاء نفسھا أ

بناًء على شكوى تُقدم إلیھا، أن تُجري 

تحقیقاً مع مدقق الحسابات فیما یُنسُب 

إلیھ من أمور تخل بالشرف، أو تمس 

المھنة  وكرامة  وآداب  بسلوك 

إھماال  تتضمن  أو  علیھا،  المتعارف 

في تأدیة الواجبات، أو تُخالف أحكام 

التنفیذیة  والئحتھ  القانون  ھذا 

لھ   المنفذة  أي   وأحكاموالقرارات 

ذات  أخرى  نافذة  لوائح  أو  قوانین 

 .صلة

 

شكوى  على  بناء  أو  المختصة  السلطة 

مدقق  مع  تحقیقاً  تجري  أن  إلیھا،  تقدم 

 .الحسابات فیما ینسب إلیھ من مخالفات 

أو  -2 الوزارة  بحسب    –الھیئة  تحیل 

مجلس   –األحوال   إلى  المخالفات 

التأدیب، فإذا تبین أن المخالفة المنسوبة 

جریمة   على  تنطوي  الحسابات  لمدقق 

جزائیة فیحال المخالف إلى النیابة العامة 

 .المختصة

إلى -3 الحسابات  مدقق  إحالة  تحول  ال 

اتخاذ  العامة دون االستمرار في  النیابة 

الجز وتوقیع  التأدیبیة اإلجراءات  اءات 

الدعوى  في  البت  یكن  لم  ما  ضده، 

ھذا   أحكام  من  حكم  أي  مخالفة  الیھ 

 مخالفة أصول المھنة، أو أو    ،القانون

إھمال جسیم   فعل مخل ،ارتكاب  أو 

تبین  اذا  أو  األمانة،  أو  بالشرف 

مزاولة للمھنة رغم فقده لشروط من  

ھذا   في  علیھا  المنصوص  الشروط 

 .القانون

بعد  المخالفة  في  اللجنة  وتفصل 

بالحضور   الحسابات  مراقب  إعالن 

النعقاد  المحدد  الموعد  قبل  أمامھا 

الجلسة بخمسة عشر یوما على األقل 

الوصول، بكت بعلم  علیھ  اب موصى 

مبینا بھ ملخص المخالفات المنسوبة 

 .الیھ وتاریخ ومكان انعقاد الجلسة

 ) 38مادة (

لإلدارة المختصة، من تلقاء نفسھا أو 

بناًء على شكوى تُقدم إلیھا، أن تُجري 

تحقیقاً مع مدقق الحسابات فیما یُنسُب 

إلیھ من أمور تخل بالشرف واألمانة 

أو تمس بسلوك وآداب وكرامة المھنة 

أو تتضمن إھماالً في تأدیة واجباتھ أو 

تُخالف أحكام ھذا القانون والقرارات 

أو  قوانین  أي  أحكام  أو  لھ  المنفذة 

 ذات صلة. قرارات أخرى
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
التأدیبیة متوقفاً على صدور حكم قضائي 

 .بات في الدعوى الجزائیة

دفاعھ  یبدي  أن  للمراقب  ویجوز 

من  تعیین  أو  بنفسھ  كتابة  أو  شفویا 

 .یمثلھ من الجمعیة بواسطة محام

تأمر بحضوره شخصیا،  أن  وللجنة 

المخالفات  في  تحقق  أن  ولھا 

 ندب لذلك أحد المنسوبة الیھ أو ت

تندبھ  من  أو  وللجنة  أعضائھا، 

بالحضور   الشھود  تكلیف  للتحقیق 

 .لسماع أقوالھم

الحسابات   وإذا مراقب  یحضر  لم 

رغم إعالنھ جاز للجنة توقیع الجزاء 

 .علیھ غیابیا

 ) 39مادة (  2بند   (29)مادة 2) الفقرة  39مادة (
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
فإذا تبین لإلدارة المختصة أن الواقعة 

تُشكل  الحسابات  لمدقق  المنسوبة 

جریمة جنائیة، أحالت الموضوع إلى 

النیابة العامة، وإذا تبین لھا أنھا تُشكل 

بإحالة  قامت  تأدیبیة،  مخالفة 

 الموضوع إلى مجلس التأدیب، 

التحقیق   الدعوى ویتولى  ومباشرة 

التأدیبیة مدیر اإلدارة المختصة أو من 

 .یندبھ الوزیر لھذا الغرض

الھیئة    -2 أو  الوزارة  بحسب    –تحیل 

مجلس   –األحوال   إلى  المخالفات 

التأدیب، فإذا تبین أن المخالفة المنسوبة 

جریمة   على  تنطوي  الحسابات  لمدقق 

النیابة العامة جزائیة فیحال المخالف إلى  

مدقق   - 3المختصة.   إحالة  تحول  ال 

دون  العامة  النیابة  إلى  الحسابات 

االستمرار في اتخاذ اإلجراءات وتوقیع 

 الجزاءات التأدیبیة ضده، ما لم یكن البت

في الدعوى التأدیبیة متوقفاً على صدور  

 .حكم قضائي بات في الدعوى الجزائیة

تصة أن الواقعة إذا تبین لإلدارة المخ

تُشكل  الحسابات  لمدقق  المنسوبة 

بإحالة  قامت  تأدیبیة،  مخالفة 

التأدیب،  مجلس  إلى  الموضوع 

المخالفات  ومباشرة  التحقیق  ویتولى 

التأدیبیة مدیر اإلدارة المختصة أو من 

یندبھ الوزیر لھذا الغرض، وإذا تبین 

لھا أن الواقعة المنسوبة تُشكل جریمة 

ا إحالة الموضوع جنائیة، وجب علیھ

 إلى النیابة العامة.

 ) 40(مادة  

أمام  الحسابات  مدققي  تأدیب  یكون 

مجلس تأدیب یُشكل بقرار من الوزیر  

) 28مادة (  

تأدیب  مجلس  الوزیر  من  بقرار  یشكل 

یختاره   قاض  برئاسة  الحسابات  مدققي 

 ) 18(مادة  

تشكل لجنة التأدیب بقرار من الوزیر  

لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید لمرة 

 ) 40مادة (

أمام  الحسابات  مدققي  تأدیب  یكون 

مجلس تأدیب یُشكل بقرار من الوزیر  
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
المحكمة االبتدائیة   برئاسة أحد قضاة 

للقضاء،  األعلى  المجلس  یختاره 

وعضویة أحد موظفي الوزارة وأحد 

یختاره  المحاسبة  دیوان  موظفي 

 .رئیسھ

ذوي  من  أربعة  وعضویة  العدل  وزیر 

الوزیر،   یختارھم  الخبرة واالختصاص 

ویكون للمجلس مقرر یقوم بأعمال أمانة 

الوزیر یحدده   .المجلس 

وتبین الالئحة التنفیذیة لھذا القانون نظام 

 .عمل ھذا المجلس

بر   الوزارة   ةرئاسواحدة،  وكیل 

المساعد المختص أو من ینوب عنھ، 

المھنة  في  المختصین  من  وعضو 

لقطاع  وممثال  الجمعیة،  ترشحھ 

 .الشؤون القانونیة بالوزارة

ویتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي 

رئیس    اإلدارة یختاره  المختصة 

صوت  لھ  یكون  أن  دون  اللجنة، 

 .معدود

من ثالثة أعضاء، قاضیان من قضاة 

یرشحھما  المدنیة  الكبرى  المحكمة 

المجلس األعلى للقضاء وأحد موظفي 

القضاة   أحد  ویتولى  رئاسة الوزارة، 

 المجلس بحسب أقدمیتھ.

ببیان  قراراً  الوزیر  ویصدر 

وتنظیم  التأدیب  مجلس  اختصاصات 

 إجراءات عملھ.

 

 

 

) 42(مادة    

المخالفات  في  التأدیب  مجلس  یفصل 

المحال  الحسابات  مدقق  إعالن  بعد 

) 31مادة (  

یعلن مدقق الحسابات المحال للتأدیب  -1

بكتاب  التأدیب  مجلس  أمام  بالحضور 

 ) 2) الفقرة ( 19(مادة  

بعد  المخالفة  في  اللجنة  وتفصل 

بالحضور   الحسابات  مراقب  إعالن 

 ) 41مادة (

في  قراره  التأدیب  مجلس  یصدر 

المخالفات بعد إعالن مدقق الحسابات 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
الجلسة  موعد  قبل  أمامھ  بالحضور 

بأي  وذلك  األقل،  على  أیام  بسبعة 

تُفید   یتضمن وسیلة  أن  على  العلم، 

اإلعالن ملخصاً بالمخالفات المنسوبة 

انعقاد  وتاریخ  الحسابات  مدقق  إلى 

جلساتھ  وتكون  ومكانھا،  الجلسة 

 .سریة

ویجوز للُمحال أن یُبدي دفاعھ شفاھاً 

وكتابة بنفسھ أو عن طریق من یوكلھ 

المشتغلین أو من   من زمالئھ  بالمھنة 

 .المحامین

حضور یُقرر  أن  الُمحال   وللمجلس 

إعالنھ  رغم  یحضر  لم  فإذا  بنفسھ، 

جاز اتخاذ القرار في غیبتھ، ویجب أن 

مسجل على العنوان الثابت لدى الوزارة  

أو الھیئة بحسب األحوال، أو بالفاكس أو  

بالبرید اإللكتروني أو بوسائل االتصال 

الحدیثة الموجود بیاناتھا لدى أي منھما، 

میعاد  اإلعالن  في  یوضح  أن  ویجب 

ومك المخالفات الجلسة  وملخص  انھا 

الجلسة   تاریخ  قبل  وذلك  إلیھ  المنسوبة 

األقل على  عمل  أیام   .بعشرة 

یحضر  -2 أن  الحسابات  لمدقق  یجوز 

، شفاھھبنفسھ وأن یبدي دفاعھ كتابة أو  

عنھ،  للدفاع  محامیاً  یوكل  أن  ولھ 

ولمجلس التأدیب أن یأمر بحضور مدقق 

القانوني  الممثل  أو  بنفسھ  الحسابات 

لم   للشركة فإذا  لذلك،  داعیاً  رأى  إذا 

النعقاد  المحدد  الموعد  قبل  أمامھا 

الجلسة بخمسة عشر یوما على األقل 

الوصول،  بعلم  علیھ  بكتاب موصى 

مبینا بھ ملخص المخالفات المنسوبة 

 .الیھ وتاریخ ومكان انعقاد الجلسة

دفاعھ  یبدي  أن  للمراقب  ویجوز 

ك أو  من شفویا  تعیین  أو  بنفسھ  تابة 

 .یمثلھ من الجمعیة بواسطة محام

تأمر بحضوره شخصیا،  أن  وللجنة 

المخالفات  في  تحقق  أن  ولھا 

 المنسوبة الیھ أو تندب لذلك أحد 

تندبھ  من  أو  وللجنة  أعضائھا، 

بالحضور   الشھود  تكلیف  للتحقیق 

 .لسماع أقوالھم

موعد  قبل  أمامھ  بالحضور  المحال 

الجلسة بخمسة عشر یوماً على األقل، 

العلم، على أن  تُفید  وذلك بأي وسیلة 

بالمخالفات  ملخصاً  اإلعالن  یتضمن 

ات وتاریخ المنسوبة إلى مدقق الحساب

انعقاد الجلسة ومكانھا، وتكون جلساتھ 

 سریة. 

دفاعھ  یُبدي  أن  للمخالف  ویجوز 

أو عن طریق  بنفسھ  كتابةً  أو  شفاھھ 

من یوكلھ من المشتغلین بالمھنة أو من 

 المحامین. 

المخالف   یُقرر حضور  أن  وللمجلس 

إعالنھ  رغم  یحضر  لم  فإذا  بنفسھ، 

دون عذر مقبول جاز اتخاذ القرار في 



 

74 
 

General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
الدعوى  في  الصادر  القرار  یكون 

 ً  .التأدیبیة علنیاً وُمسببا

ویُخَطر مدقق الحسابات بقرار مجلس 

 .التأدیب بأي وسیلة تُفید العلم

 

 

 

 

القانوني  الممثل  أو  المدقق  یحضر 

جاز   بالحضور  إعالنھ  رغم  للشركة. 

في  قراره  یصدر  أن  التأدیب  لمجلس 

 .غیبتھ

الحسابات   وإذا مراقب  یحضر  لم 

جنة توقیع الجزاء رغم إعالنھ جاز لل

 .علیھ غیابیا

القرار   یكون  أن  ویجب  غیابھ، 

علنیاً  التأدیبیة  الدعوى  في  الصادر 

 وُمسبباً.

 

) 43(مادة    

ضده  صدر  الذي  الحسابات  لمدقق 

أمام  القرار  في  الطعن  تأدیبي،  قرار 

االستئناف  بمحكمة  المختصة  الدائرة 

خالل ثالثین یوماً من تاریخ إخطاره 

 بالقرار. 

 )  33مادة (

مدقق    مجلس یخطر  بقرار  الحسابات 

التأدیب خالل عشرة أیام عمل من تاریخ  

بإحدى  شخصیاً  لھ  یسلم  أو  صدوره 

علیھا المنصوص  المادة   الوسائل  في 

الطعن 31( ویجوز  القانون.  ھذا  من   ( 

) 21(مادة    

ال قرار  لمراقب  من  التظلم  حسابات 

تاریخ  التأدیب خالل شھر من  لجنة 

أو  حضوره،  في  القرار  صدور 

بكتاب  بالقرار  إخطاره  تاریخ 

 ) 42مادة (

مجلس  بقرار  الحسابات  مدقق  یُبلغ 

التأدیب بخطاب مسجل بعلم الوصول 

ولمدقق  اإللكترونیة،  بالوسائل  أو 

محكمة  أمام  یطعن  أن  الحسابات 

قرار   في  المدنیة  العلیا  االستئناف 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
على ھذا القرار أمام محكمة االستئناف  

تاریخ   من  یوماً  ثالثین  المختصة خالل 

 .العلم بالقرار

إن كان  الوصول  بعلم  موصى علیھ 

 صادرا في غیبتھ، أو تاریخ نشره

 .بالجریدة الرسمیة

بطلب  الوزیر  الى  التظلم  ویكون 

بعلم  علیھ  موصى  بكتاب  أو  كتابي 

لوزیر التظلم الى الوصول، ویحیل ا

لجنة التأدیب االستئنافیة للفصل فیھ، 

یجوز  المیعاد  في  التظلم  قدم  فإذا 

للجنة وقف تنفیذ القرار المتظلم منھ 

 .حتى یتم الفصل فیھ نھائیا

 

 

مجلس التأدیب، خالل خمسة وأربعین 

 یوماً من تاریخ إبالغھ بالقرار. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
) 44(مادة    

یحول   الحسابات ال  مدقق   أو  اعتزال 

دون  المھنة  مزاولة  عن  توقفھ 

التي  المخالفات  عن  تأدیبیاً  محاكمتھ 

 .ارتكبھا خالل مزاولتھ المھنة

وتسقط الدعوى التأدیبیة بمضي ثالث 

أو  المھنة  اعتزال  تاریخ  من  سنوات 

 .التوقف عن العمل

 ) 43مادة ( - -

أو  الحسابات  مدقق  ترك  یحول  ال 

مزاولة المھنة دون مساءلتھ توقفھ عن  

ارتكبھا  التي  المخالفات  عن  تأدیبیاً 

 خالل مزاولتھ المھنة.

وتسقط الدعوى التأدیبیة بمضي ثالث 

أو  المھنة  اعتزال  تاریخ  من  سنوات 

 التوقف عن العمل.

) 41(مادة    

أخل  الذي  الحسابات  مدقق  یُجازى 

على  خرج  أو  المھنیة  بواجباتھ 

مقتضیاتھا أو ارتكب مخالفة ألصول 

والتدقیق  المحاسبة  معاییر  أو  المھنة 

خالف   أو  وآدابھا  أ  علیھا  المتعارف 

) 30مادة (  

یوقع مجلس التأدیب الجزاءات التأدیبیة 

یخل  حسابات  مدقق  كل  على  التالیة 

بواجباتھ في مزاولة المھنة أو یتصرف  

أحد  یرتكب  أو  قدرھا  من  یحط  تصرفاً 

ھذا  في  علیھا  المنصوص  المحظورات 

) 20(مادة    

بإحدى یعاقب   الحسابات  مراقب 

 :العقوبات التأدیبیة التالیة

 االنذار. -1

مدة ال -2 المھنة  الوقف عن مزاولة 

  .تزید على ثالث سنوات 

 ) 44مادة (

أخل  الذي  الحسابات  مدقق  یُعاقب 

على بواج خرج  أو  المھنیة  باتھ 

مقتضیاتھا أو ارتكب مخالفة ألصول 

والتدقیق  المحاسبة  معاییر  أو  المھنة 

خالف   أو  آدابھا  أو  علیھا  المتعارف 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
حكماً من أحكام ھذا القانون واللوائح 

أي  أحكام  أو  لھ  المنفذة  القرارات  أو 

أخرى   نافذة  لوائح  أو  ذات قوانین 

 صلة، بالجزاءات التأدیبیة

 :اآلتیة

 .التنبیھ -1

 .اإلنذار-2

الوقف عن ممارسة المھنة مدة ال  -3

 .تزید على ثالث سنوات 

 .شطب القید من السجل -4

القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة  

ألصول  مخالفة  یرتكب  أو  لھ  تنفیذاً 

األسس أو    ،المعاییرأو    ،المھنة

ضوابط الحوكمة ومعاییر    المحاسبیة، أو

في  بھا  المعمول  المؤسسي  االنضباط 

 :الدولة

الكتابي-1  .اإلنذار 

تجاوز -2 ال  التي  الغرامة 

درھم1.000.000( ملیون   (. 

تزید على  - 3 العمل مدة ال  الوقف عن 

 .ثالث سنوات 

 .شطب القید من السجل -4

 شطب القید من السجل-3

والشطب  الوقف  عقوبتي  وتنشر 

بالجریدة الرسمیة على نفقة المراقب 

 .متى صارت نھائیة

حكماً من أحكام ھذا القانون واللوائح 

أي  أحكام  أو  لھ  المنفذة  القرارات  أو 

ذات  أخرى  نافذة  قرارات  أو  قوانین 

 یة:صلة، بالجزاءات التأدیبیة اآلت

 التنبیھ. -4

 اإلنذار الكتابي. -5

تجاوز   -6 ال  التي  الغرامة 

ألف  100.000( مائة   (

 دینار. 

المھنة      -4 ممارسة  عن  الوقف 

ثالث  على  تزید  ال  مدة 

 سنوات.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
بمزاولة  -7 الترخیص  إلغاء 

اسم  وشطب  المھنة، 

 المخالف من السجل.

مراعاة  الغرامة  تقدیر  عند  ویتعیَّن 

والعنَت الذي بدا من َجسامة المخالفة،  

جناھا،  التي  والمنافع  المخاِلف، 

نتیجة  الغیر  أصاب  الذي  َرر  والضَّ

 لذلك.

) 45(مادة    

سجل  في  التأدیب  قرارات  تُدرج 

ویُؤّشر   الغرض،  لھذا  یُعد  خاص 

بمضمونھا في السجل المقید فیھ مدقق 

 الحسابات. 

 ) 23(مادة   -

التأدیب  لجنة  رئیس  من  كل  على 

إخطار  االستئنافیة  التأدیب  ولجنة 

بما  والجمعیة  المختصة  اإلدارة 

قرارات  من  رئاستھ  اللجنة  تصدره 

 ) 45مادة (

في  التأدیب  مجلس  قرارات  تُدرج 

الغرض،  لھذا  یُعد  خاص  سجل 

المقید ویُؤشر   السجل  في  بمضمونھا 

 فیھ مدقق الحسابات.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
تأدیبیة، وعلى اإلدارة المختصة قید 

 .ھذه القرارات في سجل خاص

) 46(مادة    

قرار   صدر  الذي  الحسابات  لمدقق 

تأدیبي نھائي بشطب اسمھ من السجل 

المقید فیھ، أن یطلب من اللجنة إعادة 

ُمضي   بعد  السجل  ذلك  في  اسمھ  قید 

تاریخ  من  األقل  على  سنوات  ثالث 

 .صدور ھذا القرار

ثالثین یوماً ویجب على اللجنة خالل  

تُصدر   أن  الطلب  تقدیم  تاریخ  من 

 .قرارھا بإعادة أو رفض القید

)  34(  ةماد   

صدر   الذي  الحسابات  لمدقق  یحق  ال 

من  قیده  بشطب  بات  تأدیبي  ضده حكم 

سجل مدققي الحسابات المقید فیھ التقدم 

 5. للقید مرة أخرى

 ) 25(مادة  

یجوز لمن تم شطب قیده وفقا ألحكام 

قیده بعد ھذا القانون، ان یطلب اعادة  

تاریخ  من  سنوات  خمس  انقضاء 

تنفیذ قرار الشطب، وعلى لجنة القید 

وفقا  فیھ  والبت  الطلب  ھذا  دراسة 

 .لشروط القید المبینة في ھذا القانون

 ) 46مادة (

یجوز لإلدارة المختصة أن تنظر في 

في  الحسابات  مدقق  قید  إعادة  طلب 

من  سنوات  ثالث  ُمضي  بعد  السجل 

 بي بالشطب.صدور القرار التأدی

 

 
 ت بالشطب قیده مرة أخرى، بینما سمحت بقیة القوانین بذلك بعد مضي مدة معینة. 3یالحظ أن القانون اإلماراتي حظر على مدقق الحسابات الذي صدر ضده حكم تأدیبي با- 5
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
یجوز   ال  الطلب،  رفض  حالة  وفي 

لمدقق الحسابات تقدیم طلب جدید إال 

 بعد ُمضي سنة على األقل من

وتكون  الرفض،  قرار  تاریخ صدور 

قرارات ال لجنة التي تصدر في ھذا 

 .الشأن نھائیة 

طلبات   تقدیم  في  القید وتُتبع  إعادة 

ھذا  في  علیھا  المنصوص  األوضاع 

 .القانون

 الفصل السادس: العقوبات

) 47(مادة    

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص  

علیھا قانون آخر، یُعاقب بالحبس مدة 

ال تزید   ال تجاوز سنة وبالغرامة التي

 )  40ة (ماد 

ال تخل العقوبات المنصوص علیھا في 

ھذا القانون بأیة عقوبة أشد ینص علیھا 

 .أي قانون آخر

 

)  28(مادة    

اشد   عقوبة  بأي  االخالل  عدم  مع 

یعاقب  اخر،  قانون  علیھا  ینص 

سنة  على  تزید  ال  مدة  بالحبس 

 الفصل السابع

 العقوبات 

 ) 47مادة (

مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص  

علیھا أي قانون آخر، یعاقب بالحبس 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
) ملیوني لایر،   2,000,000على (  

 :أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من

 دَّون بیانات كاذبة في أي تقریر أو -1

أو   مزاولتھ حساب  إطار  في  وثیقة 

 .المھنة، مع علمھ بذلك 

أو  -2 للحقیقة  ُمغایراً  تقریراً  وقع 

في  حقیقیة  غیر  وقائع  على  صادق 

مستند یتوجب إصداره قانون اًو بحكم 

 .قواعد المھنة

صادق على توزیع أرباح صوریة -3

 .أو غیر حقیقیة

من  -4 أي  أسرار  من  سراً  أفشى 

 .اباتھمالعمالء الذین یقوم بتدقیق حس

 ) 39مادة (

سنة،  تجاوز  ال  مدة  بالحبس  یعاقب 

) خمسین 50.000وبغرامة ال تقل عن (

على   تزید  وال  درھم  ألف 

) ملیون درھم، أو بإحدى 1.000.000(

من كل  العقوبتین   :ھاتین 

المھنة دون أن یكون اسمھ مقیداً زاول    -أ

المزاولین  الحسابات  مدققي  سجل  في 

القانون ھذا  ألحكام  طبقاً   .للمھنة 

من   -ب  قیده  شطب  بعد  المھنة  زاول 

أو  المزاولین  الحسابات  مدققي  سجل 

المھنة مزاولة  عن  وقفھ  فترة   .أثناء 

سجالت   -ج في  اسمھ  قید  إلى  توصل 

غیر   بیانات  بإعطاء  الحسابات  مدققي 

دینار او   ألفتزید على    وبغرامة ال

 :ھاتین العقوبتین بإحدى

كل من زاول المھنة دون ان یكون -أ

 اسمھ مقیدا في السجل. 

من    -ب  وقفھ كل  بعد  المھنة  زاول 

 .عن مزاولتھا او بعد شطب قیده

كل شخص غیر مقید في السجل   –ج  

نشرات  استعمل  قیده،  شطب  تم  او 

 من شانھا االیھام على خالف 

 .الحقیقة بان لھ حق مزاولة المھنة

كل من توصل الى قید اسمھ في    -د

بیانات غیر صحیحة    بإعطاءالسجل  

 او بتقدیم شھادات غیر مطابقة

والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف  

دینار وال تزید على مائة ألف دینار أو 

 بإحدى ھاتین العقوبتین كل من:

دون بیانات كاذبة في أي تقریر أو -1

حسابات أو وثیقة قام بإعدادھا، أثناء 

 ممارستھ المھنة.

أو و-2 للحقیقة  مغایراً  تقریراً  ضع 

في  حقیقیة  غیر  وقائع  على  صادق 

مستند یتوجب إصداره قانوناً أو بحكم 

 قواعد مزاولة المھنة.

من -3 أي  أسرار  من  سراً  أفشى 

 العمالء الذین یقوم بتدقیق حساباتھم.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
وقع تقاریر مالیة لم تُدقق من قِبَلھ -5

 .أو من قِبَل العاملین تحت إشرافھ

الحسابات  مدقق  اسم  بشطب  ویُحكم 

 .المخالف من السجل المقید فیھ

وللمحكمة األمر بنشر الحكم الصادر  

جریدتین  أو  جریدة  في  باإلدانة 

 .یومیتین على نفقة المخالف

 

) 48(مادة    

اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص  مع عدم  

علیھا قانون آخر، یُعاقب بالحبس مدة 

 ال تجاوز سنة وبالغرامة التي

صحیحة أو بتقدیم شھادات غیر مطابقة 

للواقع. وفي ھذه الحالة یشطب القید من  

أو  الشركة  أو  المكتب  ویغلق  السجالت 

 .فرعھا

أوھم الجمھور بأیة وسیلة من وسائل   -د

اإلعالن بأن لھ حق مزاولة المھنة، على 

من سجل   الرغم  في  مقید  غیر  كونھ 

كونھ  أو  المزاولین،  الحسابات  مدققي 

مشطوباً  أو  المھنة  مزاولة  عن  موقوفاً 

الحسابات  مدققي  سجل  من   .قیده 

جمیع  في  المختصة  المحكمة  تحكم 

األحوال بنشر الحكم على نفقة المحكوم 

محلیتین  یومیتین  صحیفتین  في  علیھ 

ھذه ل في  المحكمة  وتأمر  لواقع، 

المكتب  او  الشركة  بغلق  الحالة 

 .وشطب القید من السجل

منطوق  ینشر  األحوال  جمیع  وفي 

وفي   الرسمیة  الجریدة  في  الحكم 

صحیفتین یومیتین على نفقة المحكوم 

 .علیھ

صادق بتوقیعھ على تقاریر مالیة لم -4

تُدقق من قبلھ أو من قبل العاملین تحت 

 إشرافھ. 

 زاول المھنة دون ترخیص.- 5

مدققي -6 بسجالت  اسمھ  قید 

أو  بیانات  على  بناء  الحسابات 

قدم  أو  صحیحة  غیر  معلومات 

شھادات غیر مطابقة للواقع، مع علمھ 

 بذلك.

خالف معاییر المحاسبة أو المراجعة 7

 أو المعاییر المھنیة األخرى. 

على -8 الشراء  أو  بالبیع  تعامل 

المالیة أو   األوراق  بالشركة  الخاصة 

سواًء  یدقق حساباتھا،  التي  المؤسسة 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
) ملیون   1,000,000ال تزید على (  

لایر، أ و بإ حدى ھاتین العقوبتین، كل 

 :من

زاول المھنة دون أن یكون اسمھ  -1

طبقاً  لذلك  المعد  السجل  في  اً  مقید 

 ھنةألحكام ھذا القانون، أو زاول الم

 .بعد شطب اسمھ من السجل

بسجالت  -2 اسمھ  قید  إلى  توصل 

أو  بیانات  بإعطاء  الحسابات  مدققي 

بتقدیم  أو  صحیحة  غیر  معلومات 

شھادات غیر مطابقة للواقع، مع علمھ 

 .بذلك 

أو   ،نشرات استخدم  -3 لوحات  أو 

الفتات أو وسیلة من وسائل اإلعالن 

باللغة  إحداھما  الدولة  في  تصدران 

 .العربیة

 )  40مادة (

سنة،  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  یعاقب 

) مائتي 200.000وبغرامة ال تقل عن (

على   تزید  وال  درھم  ألف 

أو 2.000.000( درھم،  ملیوني   (

من كل  العقوبتین  ھاتین   :بإحدى 

أو  -1 تقریر  أي  في  كاذبة  بیانات  دون 

حساب أو وثیقة في سیاق مزاولتھ للمھنة 

بذلك  علمھ   .مع 

تقریراً -2 أو   وضع  للحقیقة  مغایراً 

صادق على وقائع غیر حقیقیة في مستند  

قواعد  بحكم  أو  قانوناً  إصداره  یتوجب 

كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر  

شخص   ألي  استشارات  أیة  تقدیم  أو 

منفعة  على  والحصول  بشأنھا 

غیر   أو  مباشرة  بصورة  شخصیة 

التي  المعلومات  مستغالً  مباشرة 

 تحصل علیھا بسبب مھنتھ.

من -9 وسیلة  بأیة  الجمھور  أوھم 

اإل مزاولة وسائل  حق  لھ  بأن  عالن 

المھنة، على الرغم من كونھ غیر مقید 

في سجل مدققي الحسابات المشتغلین، 

أو كونھ موقوفاً عن مزاولة المھنة أو 

 مشطوباً قیده من السجل.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
إیھام الجمھور بأن لھ حق  من شأنھا 

 .المھنة خالف اً للواقعمزاولة 

ونزع  المكتب،  بإغالق  ویُحكم 

وغیرھا  النشرات  وإعدام  اللوحات، 

 من وسائل الدعایة، وشطب اسم مدقق 

الحسابات المخالف من السجل المقید 

 .فیھ، بحسب األحوال

وللمحكمة األمر بنشر الحكم الصادر  

جریدتین  أو  جریدة  في  باإلدانة 

 .یومیتین على نفقة المخالف

المھنة  .مزاولة 

صادق على توزیع أرباح صوریة أو -3

حقیقیة  .غیر 

المؤسسة  -4 أو  الشركة  أسرار  أفشى 

حساباتھا بتدقیق  یقوم   .التي 

صادق بتوقیعھ على تقاریر مالیة لم  -5

قبلھ أو من قبل العاملین تحت تدقق من  

 ..إشرافھ

 ) 49مادة (

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص  

علیھا قانون آخر، یُعاقب بالحبس مدة 

ال تجاوز سنة وبالغرامة التي ال تزید 

 ) 48مادة (  

أي من العقوبات للمحكمة عند الحكم ب

)، أن 47المنصوص علیھا في المادة (

تأمر بنزع اللوحات وإعدام النشرات 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
) ملیون لایر، أ و   1,000,000(على  

 :بإ حدى ھاتین العقوبتین، كل من

إیقافھ عن - 1 مدة  المھنة خالل  زاول 

 .العمل

أو  - 2 المحاسبة  معاییر  خالف 

الم المعاییر  أو  ھنیة المراجعة 

 .األخرى

ویجوز للمحكمة، بحسب األحوال، أن 

بإغالق  ذلك،  عن  فضال  تحكم، 

المكتب، وشطب اسم مدقق الحسابات 

كما  فیھ،  المقید  السجل  من  المخالف 

یجوز لھا أن تأمر بنشر الحكم الصادر  

جریدتین  أو  جریدة  في  باإلدانة 

 .یومیتین على نفقة المخالف

الدعایة  وسائل  من  وغیرھا 

تغلق  المھنة وأن  لمزاولة  المستخدمة 

األحوال  بحسب  التدقیق  مكتب 

من  الحسابات  مدقق  اسم  وشطب 

بنشر   تأمر  أن  كذلك  ولھا  السجل، 

یومیة على  محلیة  الحكم في صحیفة 

 المحكوم علیھ. نفقة
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
) 50(مادة    

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص  

بالغرامة  یُعاقب  آخر،  قانون  علیھا 

تزید   ال  خمسین   50,000على  التي 

ً كل من خالف  ألف لایر،   من أحكام   أیا

 38،  37،  29،  28،  27،  26المواد  

 .ھذا القانونمن 

 مادة (37) 

عن  تقل  ال  التي  بالغرامة  یعاقب 

) عشرة آالف درھم وال تزید  10.000(

) مائتي ألف درھم كل 200.000على (

المواد  أحكام  من  حكم  أي  یخالف  من 

)21 )  ،(22)  ،(23)  ،(24 )  ،(25  ،(

)26( ،(27)  . 

 

 ) 49مادة ( 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص  

علیھا أي قانون آخر، یُعاقب بالغرامة 

دینار، التي ال تزید عن خمسة آالف  

المواد  أحكام  من  أیاً  خالف  من  كل 

) 31) و(30) و( 29) و(28) و( 27(

)  37) و(36) و(35) و( 34) و(32و(

 من ھذا القانون.

) 51(مادة    

الفعلیة  اإلدارة  عن  المسؤول  یُعاقب 

بذات  المخالف  المعنوي  للشخص 

التي  األفعال  عن  المقررة  العقوبات 

تُرتكب بالمخالفة ألحكام ھذا القانون، 

 ) 50مادة ( - -

الفعلیة  اإلدارة  عن  المسئول  یُعاقب 

بذات  المخالف  المعنوي  للشخص 

التي  األفعال  عن  المقررة  العقوبات 

تُرتكب بالمخالفة ألحكام ھذا القانون، 

إخاللھ  كان  أو  بھا،  علمھ  ثبت  إذا 



 

87 
 

General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
إخاللھ  كان  أو  بھا،  علمھ  ثبت  إذا 

 بالواجبات التي تفرضھا علیھ 

 .اإلدارة قد أسھم في وقوع الجریمة

مسؤوال  المعنوي  الشخص  ویكون 

بالتضامن عن الوفاء بما یُحكم بھ من 

التي  الجریمة  كانت  إذا  تعویضات، 

وقعت بالمخالفة ألحكام ھذا القانون قد 

 ھوباسمارتُكبت من أحد العاملین بھ أ  

 .أو لصالحھ

بالواجبات التي تفرضھا علیھ اإلدارة 

 قد أسھم في وقوع الجریمة.

مسئوالً  المعنوي  الشخص  ویكون 

امن عن الوفاء بما یُحكم بھ من بالتض

التي  الجریمة  كانت  إذا  تعویضات، 

وقعت بالمخالفة ألحكام ھذا القانون قد 

ارتُكبت من أحد العاملین بھ أو باسمھ 

 .أو لصالحھ

 

) 52(مادة    

للوزیر، أو من یُفوضھ، التصالح في 

الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 

 القانون، قبل تحریك الدعوى 

 ) 38مادة (

عن -1 الجزائیة  الدعوى  تحرك  ال 

المادة  في  علیھا  المنصوص  الجرائم 

أو  الوزیر  من  كتابي  بطلب  إال  السابقة 

أي  عن  التصالح  ویجوز  یفوضھ،  من 

 ) 51مادة ( -

أشد   عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 

آخر،   قانون  أي  في  منصوص علیھا 

بعض   أو  كل  في  التصالح  یجوز 

ھذا  في  علیھا  المنصوص  الجرائم 



 

88 
 

General -  عام 

  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
وقبل  نظرھا،  أثناء  أو  الجنائیة، 

الفصل فیھا بحكم نھائي، وذلك مقابل 

لقیمة  األقصى  الحد  نصف  سداد 

أسباب  وإزالة  المقررة  الغرامة 

المخالفة، ویترتب على التصالح عدم 

أو  الجنائیة  الدعوى  تحریك 

 انقضاؤھا، بحسب األحوال.

الجزائیة   الدعوى  إحالة  قبل  منھا 

ال   مبلغ  أداء  مقابل  المختصة  للمحكمة 

للغرامة األدنى  الحد  مثلي  عن   .یقل 

رفض   -2 یفوضھ  من  أو  للوزیر 

ح وطلب إحالة الدعوى للمحاكمة التصال

حال  للمحكمة  یجوز  وال  الجزائیة، 

اإلدانة النزول عن نصف الحد األقصى  

 .للغرامة

وإجراءات -3 ضوابط  الوزیر  یصدر 

 التصالح 

القانون، وللوزیر أو من یفوضھ بناًء 

على طلب كتابي من المتھم أو وكیلھ 

قبول التصالح سواء قبل رفع الدعوى 

حكم  صدور  وقبل  نظرھا  خالل  أو 

فیھا، وذلك  بسداد   بات  المتھم  قام  إذا 

للغرامة  األدنى  الحد  یُعاِدل  مبلغ 

رة للجریمة، أو مبلغ ألفي دینار   المقرَّ

 بحریني أیھما أكبر. 

انقضاء  التصالح  على  ویترتب 

 الدعوى الجنائیة.

 

 

 ) 43( مادة
 

 الفصل الثامن - -

 أحكام ختامیة
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 ضده  صدر   الذي   الحسابات   لمدقق

 أمام   القرار  في   الطعن   تأدیبي،  قرار

 االستئناف بمحكمة المختصة الدائرة

ً یوم  ثالثین   خالل  إخطاره  تاریخ  من  ا

 .بالقرار

 ) 52مادة (

الصادرة  القرارات  من  التظلم  یكون 

یوماً  ستین  خالل  القانون  لھذا  تنفیذاً 

ویقدم  نشرھا  أو  إعالنھا  تاریخ  من 

الوزیر،   إلى  مكتوب  بطلب  التظلم 

ستین یوماً من ویجب البت فیھ خالل  

یكون  التظلم  ُرفض  فإذا  تقدیمھ، 

میعاد  انقضاء  ویعد  ُمسبباً،  الرفض 

ضمنیاً  رفضاً  رد  دون  یوماً  الستین 

 للتظلم. 

وللمتظلم الطعن باإللغاء أمام المحكمة 

تاریخ  من  یوماً  ستین  خالل  الكبرى 

أو  صراحةً  التظلم  برفض  علمھ 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
انقضاء میعاد الستین یوماً دون رد وال 

 الدعوى إال بعد التظلم من القرار. تقبل  

 

 

) 53(  مادة  

یصدر   الذین  الوزارة  لموظفي  یكون 

الضبط  مأموري  صفة  بتخویلھم 

 القضائي، قرار من النائب العام 

وإثبات  ضبط  الوزیر،  مع  باالتفاق 

الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا 

 .القانون

) 36مادة (  

والسلطة یكون لموظفي الوزارة والھیئة  

قرار   بتحدیدھم  یصدر  الذین  المختصة 

الوزیر   مع  باالتفاق  العدل  وزیر  من 

مأموري   صفة  المختصة،  والسلطة 

یقع   ما  إثبات  في  القضائي  الضبط 

والئحتھ  القانون  ھذا  ألحكام  بالمخالفة 

لھ،  تنفیذاً  الصادرة  والقرارات  التنفیذیة 

 .وذلك في نطاق اختصاص كل منھم

 ) 53مادة ( 

بنْدبھم  یَصدُر  الذین  للموظفین  یكون 

قرار من الوزیر المعنِي بشئون العدل 

ْبطیة  الضَّ صفة  الوزیر،  مع  باالتفاق 

القانون  تنفیذ أحكام ھذا  القضائیة في 

بالنسبة  وذلك  لھ،  المنفِّذة  والقرارات 

دوائر   في  تقع  التي  للجرائم 

بأعمال  متعلقة  وتكون  اختصاصاتھم 

سبیل في  ولھم  حق   وظائفھم،  ذلك 

دخول مقار مكاتب وشركات التدقیق 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
وضبط المخالفات وتحریر المحاضر  

 الالزمة لذلك.

ویحظر على مدقق الحسابات أن یمنع 

أو یحول دون قیام أي من الموظفین 

ْبط  الضَّ مأموري  صفة  لین  المخوَّ

والصالحیات  بالمھام  القضائي 

 المكلفین بھا طبقا ألحكام ھذا القانون.

 

 ) 54مادة (   

تصدر   التي  المحكمة  كتاب  قلم  على 

مدقق  أي  ضد  التالیة  األحكام  منھا 

الحكم  حسابات أن یرسل صورة من 

تاریخ  من  یوماً  عشر  خمسة  خالل 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
للتأشیر   المختصة،  لإلدارة  صدوره 

 بمقتضاه في السجل:

أو      -1 اإلفالس  إشھار  أحكام 

الصادرة   واألحكام  إلغائھ، 

بتعیین تاریخ التوقف عن دفع 

 الدیون أو تعدیلھ.

 أحكام رد االعتبار.     -2

والقرارات      -3 األحكام 

على  الحجر  بتوقیع  الصادرة 

أو  القیمین  بتعیین  أو  المدقق 

 بعزلھم أو برفع الحجر. 

أحكام حل وتصفیة شركات      -4

 التدقیق. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
التدقیق      -5 أحكام وضع شركة 

أو   القضائیة  الحراسة  تحت 

 الحجز.

 

 

   )43( مادة 

الوزراء رسوم   دتحد مجلس  من  بقرار 

سجالت  في  والتأشیر  وتجدیده  القید 

مدققي الحسابات، ورسوم الخدمات التي 

 .تقدمھا الوزارة طبقاً ألحكام ھذا القانون

) 9(  المادة  

تحدد الالئحة التنفیذیة قیمة رسوم  

.القید وإصدار التراخیص وتجدیدھا  

 ) 55مادة (

والتجدید في یصدر بتحدید رسوم القید  

التي  الحسابات،  مدققي  سجالت 

ھذا  ألحكام  وفقاً  الوزارة  تقدمھا 

موافقة  بعد  الوزیر  من  قرار  القانون 

 مجلس الوزراء. 
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 ) 56مادة ( - - -

یجوز للوزیر أن یصدر قراراً بتنظیم 

فئات وفروع المحاسبة واالشتراطات 

في  ترخیص  على  للحصول  الالزمة 

 منھا. كل فئة أو فرع 

 

) 55( مادة  
 

 لھذا  التنفیذیة  الالئحة  الوزیر  یُصدر

 لتنفیذ  الالزمة  والقرارات   القانون،

 بھذه  العمل حین وإلى أحكامھ،

 القرارات،  وتلك  التنفیذیة  الالئحة

 واألنظمة   بالقرارات   العمل  یستمر

 ) 46( مادة

وآداب یصدر   سلوك  قواعد  الوزیر 

أش ستة  خالل  تاریخ   6ھر المھنة،  من 

العمل بھذا القانون، ویترتب على مخالفة 

الجزاءات  توقیع  أحكامھا  من  حكم  أي 

المادة  في  علیھا  المنصوص  التأدیبیة 

 .) من ھذا القانون30(

 ) 33( مادة
 

 التنفیذیة   الالئحة  الوزیر  یصدر

  القانون   ھذا  لتنفیذ  الالزمة  والقرارات 

في   نشره  تاریخ  من  أشھر  ستة  خالل

 .الرسمیة الجریدة

 ) 57مادة (

الالزمة  القرارات  الوزیر  یُصدر 

أن  وإلى  القانون،  ھذا  أحكام  لتنفیذ 

العمل  یستمر  القرارات  ھذه  تصدر 

المعمول بھا وقت صدور   بالقرارات 

مع  یتعارض  ال  فیما  القانون  ھذا 

 أحكامھ.

 
 نص على إصدار قواعد سلوك وآداب المھنة و التي یترتب على مخالفتھا توقیع جزاءات تأدیبیة.  يیالحظ أن القانون اإلمارات- 6
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
ً حالی  بھا   المعمول  یتعارض  ال  فیما  ا

 .القانون  ھذا مع أحكام

 (47) مادة

والقرارات    باللوائح  العمل  یستمر 

الصادرة تنفیذاً ألحكام القانون االتحادي 

) لسنة  22رقم  إلى   1995)  وتعدیالتھ 

دور اللوائح والقرارات الالزمة  حین ص

لتنفیذ أحكام ھذا القانون وبما ال یتعارض  

 .مع أحكامھ

 

 

 ) 58مادة ( - - -

في سجل  المقیدة  البیانات  تُنقل جمیع 

طبقاً  المنشأ  الحسابات  مدققي  قید 

) رقم  بقانون  لسنة 26للمرسوم   (

إلى   1996 الحسابات،  مدققي  بشأن 
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بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
في شأن مھنة مراقبة 

 الحسابات (الكویت) 
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بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
ھذا  في  علیھ  المنصوص  السجل 

 القانون بحسب فئة كل مدقق حسابات.

 

 

) 56( مادة  
 ھذا  بأحكام   المخاطبین   جمیع   على

ً   أوضاعھم  توفیق  القانون    وفقا

 تاریخ  ن  م  أشھر  ستة  خالل  ألحكامھ،

 الوزیر   من  بقرار   ویجوز  بھ،  العمل

 أخرى   مدد  أو   لمدة  المھلة  ھذه  مد

 .مماثلة

 األوضاع  توفیق   من  ویُستثنى

 السابقة،  الفقرة  في  علیھ  المنصوص

 في   الحسابات   مدققي  غیر  من  الشركاء

 ) 31(مادة   -

الحسابات  مراقبي  جمیع  على  یجب 

وفقا  اوضاعھم  توفیق  الحالیین 

من  سنة  خالل  القانون  ھذا  ألحكام 

تاریخ صدور الالئحة التنفیذیة وذلك  

التي  واالجراءات  للقواعد  وفقا 

 .تحددھا ھذه الالئحة

 ) 59مادة (

ھذا  بأحكام  المخاطبین  جمیع  على 

توفیق   وفقاً القانون  أوضاعھم 

ألحكامھ، خالل سنة من تاریخ العمل 

 بھ.
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  2020) لسنة 8قانون رقم (
بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات  

 (قطر)

) لسنة 12قانون اتحادي رقم ( 
بشأن تنظیم مھنة مدققي  2014

مارات) األالحسابات (  

 2019) لسنة 103قانون رقم (
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 الحسابات (الكویت) 

) لسنة 15مرسوم بقانون رقم ( 
بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
 العمل   عند  القائمة  المحاسبة  شركات 

 .القانون  ھذا بأحكام

) 57( مادة  
 

 2004  لسنة)  30(  رقم  القانون   یُلغى

 .إلیھ المشار

 (48) مادة

یلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع   

القانون  یلغى  كما  القانون،  ھذا  أحكام 

 ) رقم  لسنة  22االتحادي   (1995  

 .وتعدیالتھ المشار إلیھ

) 32(مادة    

رقم   القانون   1981لسنة    5یلغى 

اخر   نص  كل  ویلغى  الیھ،  المشار 

 .یخالف احكام ھذا القانون

 ) 60مادة (

لسنة )  26یُلغى المرسوم بقانون رقم (

كما   1996 الحسابات،  مدققي  بشأن 

یُلغى كل نص یتعارض مع أحكام ھذا 

 القانون. 

 

)55( المادة  
 
 لھذا  التنفیذیة  الالئحة  الوزیر  صدری

 لتنفیذ  الالزمة  والقرارات   القانون،

 بھذه  العمل حین وإلى أحكامھ،

 القرارات،  وتلك  التنفیذیة  الالئحة

 واألنظمة   بالقرارات   العمل  یستمر

 ) 45مادة (

الوزراء   مجلس  على   –یصدر  بناء 

الوزیر   من  التنفیذیة   –عرض  الالئحة 

لھذا القانون خالل ستة أشھر من تاریخ  

 .العمل بھ

 ) 33(مادة  

التنفیذیة  الالئحة  الوزیر  یصدر 

القانون  والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذا  

خالل ستة أشھر من تاریخ نشره في 

 .الجریدة الرسمیة

 ) 34(مادة  

 ) 61مادة (

على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

فیما یخصھ    - ھذا   –كٌل  أحكام  تنفیذ 

من   بھ  ویعمل  الشھر  القانون،  أول 

التالي لمضي ثالثة أشھر على تاریخ 

 نشره في الجریدة الرسمیة.
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بشأن مدققي الحسابات   2021

 الخارجیین (البحرین)
ً   بھا   المعمول  یتعارض  ال  فیما  حالیا

 .ن القانو ھذا أحكام مع

الوزراء   یخصھ    -على  فیما   -كل 

تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ من تاریخ 

 .نشره في الجریدة الرسمیة

 

 



  

 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )5(املرفق 
 

 

 

 مذكرة 
 ماليالرأي ال
 

 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل
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 2021نوفمبر   3التاريخ :  
 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي    المحترم 
 رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 

 
   2021لسنة (15مذكرة بالرأي االقتصادي بخصوص المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين
 

 على تكليف سعادتكم بإبداء الرأي االقتصادي بشأن الموضوع أعاله، نود توضيح التالي: بناًء 
 

إبداء رأي فني مستقل حول صحة الحسابات والبيانات المالية  المحاسبي إلى    مهنة التدقيقتهدف  
  رة معينة، وذلك تالمحاسبية المعمول بها لف باألعراف والمعاييرااللتزام    من مدىوالتحقق  الشركات  المتعلقة ب

عدادها في نهاية السنة  إ من خالل القوائم المالية التي يتم    المقدمة لزيادة الموثوقية بالمعلومات المحاسبية  
لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها والتزامها بالتطبيق  المالية عتمادها من قبل ا مر  يتطلب األ  والتي  ،طبقًا 

عراف المحاسبية  يسمى )المدقق الخارجي(، حيث تقتضي األخبرة عالية    يذ  علمياً   شخص خارجي مؤهل
معلومات عن   متضمنةبتقديم القوائم المالية في نهاية السنة المالية    الشركاتن تقوم  أ والقوانين الحكومية  

عتماد عليها من مكانية االإ وبالتالي    ،مدققة من قبل المدقق الخارجيتكون  و نتائج النشاط والمركز المالي  
 .تخاذ القراراتا في عملية   العالقةذات طراف قبل كافة األ

 
المستقل تتمثل في فحص    عملية   فإنومن خالل ذلك،   التدقيق التي يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي 
وهي في الغالب    ، ي الفني المحايد في البيانات المالية التي تتضمنها القوائم الماليةأ بداء الر إالجوانب المالية و 

متفق  ال معايير لل  وفقا  وذلك، قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفق النقدي في نهاية الفترة المالية
الخلل والقصور  أ يضاح  إ و   ،عليها دولياً  الداخلية  في  وجه  الرقابة  التوصيات لإلنظام  جل  أ دارة من  وتقديم 

 األطراف ذات العالقة بالبيانات المالية. وتزويد العمل  تحسين 
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 النقاط التالية: حوله كما هي مدرجة في إبداء بعض المالحظات  ودن  قانون طالع على المرسوم بوبعد اال
إصدار   -1 من  الهدف  لالإن  المؤهلين  البحرينيين  تشجيع  هو  بقانون  التدقيق المرسوم  مهنة  في  نخراط 

  (، نرى أن 4المادة )( من  7البند )بالرجوع إلى  . إال أنه و الخارجي وزيادة عدد مكاتب التدقيق المؤهلة
متى استوفوا للشروط المذكورة في سابات  بقيد المؤهلين من األجانب كمدقق حالمرسوم بقانون قد سمح 

مع مكاتب ذات سمعة دولية تضيف   أو للشراكةدون وضع ضوابط لفتح مكاتب التدقيق  بقانون  المرسوم  
وباألخص   ، مما قد يؤثر على مزاولة مهنة التدقيق وصعوبة الرقابة عليهاخبرة عملية لالقتصاد الوطني

كذلك، فتحت هذه المادة باب المنافسة    الشريك األجنبي البالد.  مغادرةبين الشركاء و   اختالفعند حدوث  
 الهدف المرجو من المرسوم  تحقيقيؤدي إلى عدم  قد  ستثمر األجنبي مما  موال   المؤهل  بين البحريني

 . بقانون 
 
على خبرة ال تقل عن   له  أن يكون شرط حصول المرخصإلى  (  12( والمادة رقم )4ت المادة رقم )نص -2

ننا نرى أن مهنة التدقيق الخارجي تتطلب خبرة ومعرفة أإال    سنوات لممارسة مهنة التدقيق الخارجي.    5
الخارجي الصادرة من   5أكثر من   المحاسبة والتدقيق  سنوات حتى يتمكن من اإللمام بكافة معايير 

للمحاسبيين   الدولي  هيو   .((IFACاالتحاد  ذلك،  من  و ال خبرات  ال   األهم  باإلجراءات ال عملية    معرفة 
 . ه وتفهم طبيعة أعمال الشركات المختلفة من شركات عقارية ومالية وغير  المطلوبة 

 
أن ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق    تعتبر ا قد  ف،  ( من المرسوم بقانون 6)المادة  ( من  2البند )أما   -3

الحسابات في إحدى   التفتيش على  الهيئاتأو  أو  الحكومية   الوزارات  أو األجهزة  العامة  والمؤسسات 
ا  أو  المملكة  األخرى  المالية في  المؤسسات  أو  للمدقق تحتسب  لشركات  المحاسبية  الخبرة  من ضمن 

بأن    الخارجي.  القول  المادة  ويمكن  هذه  المشمولين في  بين  الخارجيمن  لديوان  يالمدققين  التابعين  ن 
يتبعون معايير الرقابة الصادرة من المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة  الرقابة المالية واإلدارية، والذين  
)اإلنتوساي(  والمحاسبية  العام  المالية  للقطاع  تدقيقهم  وكذلك  في  تدقيقهم ،  في  أخرى  معايير  اتباع 

ي  يختلفون عن المدققين الخارجيين الذين يعملون ف قد ال، و للشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها
اال عن  الصادرة  الدولية  المراجعة  وأسس  معايير  ويتبعون  التدقيق  للمحاسبين  شركات  الدولي  تحاد 

(IFAC)  نخراط في مهنة التدقيق الخارجي ن بااليللمؤهلين البحريني  ية فعل الفرصة  ال   هالتوج  هذا ، مما يتيح
 بشكل أوسع. و 
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تعيين مدقق الحسابات لسنة    بقانون على الشركاتمن المرسوم  (  23المادة )الفقرة األولى من  وجبت  أ  -4
، وال يجوز تعيينه بعد ذلك مالية واحدة وتجدد لمدد مماثلة، على أال تتجاوز خمس سنوات مالية متتالية

. ونرى أن هذه الممارسة تعتبر إيجابية وذلك منعًا لقيام عالقات شخصية  إال بعد مضي سنتين ماليتين
المدقق وإدارة البياناتإلى  ذلك  ؤدي  ي   قد  والذي  ،الشركة  تربط ما بين  المالية    المصادقة على صحة 

إلى  .حسب رغبة اإلدارة لتحقيق مآربها ومصالحها الشخصية  ه  هذتنفيذ  أن من محاسن    ذلك  أضف 
 . مبادئ الحوكمة وتحسين نوعية العملااللتزام ب تفعيل القاعدة 

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

مكافحة  تمتلك وتمتثل إلجراءات  الشركة  أن  الشركات، والتأكد من  لمبادئ حوكمة  بتدقيق حساباتها 
ونرى أن المرسوم بقانون قد ألزم مدقق الحسابات بالتأكد من   .عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

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

في هذه  ، مما يستدعى  قد اكتشفها إثر تطبيقه لمعايير التدقيق الدولية التي يتبعها عند القيام بمهامه
 للقيام بهذا الشأن.  امختًص   امدقق حسابات خارجيً الشركة أن تعين الحالة  

 
على مدقق الحسابات تقديم أية أعمال استشارية  من المرسوم بقانون  (  26المادة )( من  9البند )  حظر -6

ستشارية المحظورة  للشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها، إال أن المادة لم تحدد ما هي األعمال اال
ب المعايير الدولية للتدقيق فقد عرفت وبحس  إضافة إلى ذلك فإنه.  والتي قد تؤثر على استقاللية المدقق

كما أن   ماهية األعمال االستشارية المسموح بها والمحظورة على المدقق الخارجي أو شركات التدقيق،
هذه المادة في    فإن إدراج  وعليه  بمعايير وأخالقيات المهنة.  ةشركات التدقيق والمدقق الخارجي ملتزم

 . تضيق أعمال مكاتب التدقيققد المرسوم 
 
المهنية وجودة تختص بالرقابة   جهة تحديد    غفل عنأن المرسوم بقانون قد   نرى ،  لى ما تقدمإ  باإلضافة -7

التدقيقعلى  األداء   السوق مدققي حسابات  مكاتب  إلى  الكفاءة والجودة في ، مما قد يدخل  متفاوتي 
 . 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  

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

 . الثقة في االقتصاد الوطني فضع
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،،، وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام
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 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين التي تم نقاشها مع ممثلين عن مكاتب التدقيق   2021لسنة  ( 15رقم )المواد التابعة لمرسوم بقانون 

 

 

 
 مالحظات ممثلين عن مكاتب التدقيق  النص  المادة 

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

 التدقيق مكاتب 
 تعقيب مكاتب التدقيق 

1 
 (4)مادة 

شروط قيد مدققي 
 الحسابات

يشترط فيمن يقيد في السجل من األشخاص الطبيعيين  
 ما

 يأتي:

أن يكو ن حاص  -2
 

ال على مؤهل جامعي في مجال  
العليا  المعاهد  أو  الجامعات  منإحدى  المحاسبة 

المختصة  المعترف بها أو أي مؤهل آخرتعتبره الجهة  
بتقويم المؤهالت معاد
 

 ال لها للقيد 

ذلك  من  ويستثنى  التدريب،  تحت  حسابات  كمدقق 

 على شهادة احترافية في مجال المحاسبة.  الحاصلين 

هذا    -5 في  المقررة  التدريب  مدة  أتم  قد  ن  يكو  أن 
أو بعد    القانون  مستمرة  محاسبية  خبرة  لديه  تكون 

المؤهل على  ل  ت  الحصو  ال  لمدة  عن  الجامعي  قل 
 خمس سنوات. 

كافية  غير  سنوات  خمس  مدة  بأن  المكاتب  ترى 

المدقق المهارات الكافية لتحمل المسئوليات    الكتساب

بالمدقق المدققين   المناطة  تقرير  وتوقيع  الخارجي 

 حيث إن عملية التدقيق

التام   وااللمام  والمعرفة  الخبرة  اكتساب  الى  تحتاج 
يير الدولية العداد  التدقيق الدولية وكذلك المعا  بمعايير
القطاعات    التقارير من  العديد  في  والعمل  المالية 

 المختلفة.  والتخصصات

سيتم تضمين القرار الوزاري المزمع إصداره العديد  
الشروط التي تضمن تحقيق ما جاء في المالحظة    من

من  ردة  اشتراطات   الوا  وهي  التدقيق  مكاتب  قبل 
توافرها في طالب القيد  الواجب  تتعلق بطبيعة الخبرة

سواء ما يتعلق بنوعها ومدتها، كما سيتم النص على  
القيد قد تولى منصبا   يؤهله    إشرافيا    أن يكون طالب 

بكافة وااللمام  المكتب  شئون  بإدارة  عناصر    للقيام 
ويؤهله وطبيعتها  بالخبرة  تتعلق  التدقيق   ومقومات 
باإلضا التدقيق  بعملية  الكاملة  بالدورة  فة  لإلحاطة 

 اإلدارية الالزمة لتسيير أمور المكتب.  للخبرات

يكون  أن  باهمية  االجتماع  في  جاء  ما  على  نؤكد 
 المدقق المسئول عن توقيع تقرير المدققين : 

قبل   ▪ من  معتمد  مهني  مؤهل  على  حاصل 
 الوزارة 

على    10 ▪ الحصول  بعد  خبرة  سنوات 
 المؤهل المهني في أحد مكاتب التدقيق

تكون هناك اشتراطات خاصة في  مع ذلك يمكن ان  
المهنيين  المؤهلين  المكتب من غير  حالة كون مالك 
تقارير   على  للتوقيع  مؤهال  يكون  أن  دون  ولكن 

 .التدقيق

( الخبرة 6مادة ) 2
 المحاسبية

من   بأي  العمل  مزاولة  محاسبية،  خبرة  تُعتبر 
 المجاالت اآلتية: 

أو    -2 التدقيق  أو  المحاسبة  أعمال  التفتيش ممارسة 
الهيئات    على  أو  الوزارات  إحدى  في  الحسابات 

األجهزة الحكومية األخر ى أو    والمؤسسات العامة أو
 المملكة.  الشركات أو المؤسسات المالية، في

عن خبرة   ترى المكاتب الخبرة المحاسبية تختلف كليا  
إلعطاء   كافية  غير  فأنها  وعليه  الخارجي  التدقيق 

الفنية الالزمة لممارس مهنة والمعرفة    مليةالخبرة الع
الممارسات   أفضل  مع  تتوافق  ال  وأنها  التدقيق 

 الموجودة على مستوى المنطقة والعالم. 

 ( 12المادة ) 3

من يّوقع التقارير المالية المدققة لحسابات   يشترط في

الهيئات   الشركات أو  الوزارات  أو  العامة  المساهمة 

الحكومية األخر ى أن  واألجهزة    والمؤسسات العامة

حاصال   شهادة  يكون  مجال    على  في  احترافية 

الحسابات    المحاسبة وأن يكون قد مارس مهنة تدقيق

في  قيده  تاريخ  من  سنوات  تقل عن خمس  ال    لفترة 

 السجل. 

التنسيق مع   بعد  المركزي  البحرين  ويضع مصرف 
بها عند   الوزيرالضوابط والشروط التي يتعين االلتزام

مدقق بالمؤسسات    اختيار  يتعلق  فيما  الحسابات 
 المالية. 

سنوات من تاريخ قيد    5ترى المكاتب بأن اشتراط  
 المساهمة الشركات تقارير  لتوقيع المدقق

غير   والوزرات  لعامةا شرط  يعتبر  والمؤسسات 
شركات التدقيق بتوظيف    عملي حيث في العادة تقوم

ويمتلكو ن الشهادات  أو نقل شركاء ذو ي خبرة كافية  
هذه مثل  تقارير  لتوقيع  الالزمة  المؤسسات    المهنية 
الحسابات   فأنه بمجرد تسجيل المدقق في سجل مدققي

المدقق   من القانون يكو ن  4المشتغلين بموجب المادة  
لمدة    مستوفيا   الخبرة  بينها  من  والتي    5للشروط 
بغض النظر عن تاريخ التسجيل في السجل،    سنوات،
االحترافية في مجال المحاسبة يكون    الشهادةوتوفر  
المساهمة    مؤهال   للشركات  تقاريرالمدققين  لتوقيع 

العامة. المدققين بشكل عام   والوزارات والمؤسسات
 بشكل خاص.  والمؤسسات المذكورة أعاله

 

باإلمكان االعتداد بالخبرة لدى طالب القيد في حال ما  
لديه    إذا وكانت  سنوات  عشر  المؤهالت تجاوزت 

الشروط المطلوبة للقيد في سجل مدققي    وتوافرت فيه
ثم التقارير   الحسابات ومن  بالتوقيع على  له  السماح 

قانون مدققي الحسابات    المالية بحسب ما ينص عليه
 الخارجيين. 

معادلة   هو  الوزارة  توصية  في  جاء  ما  على  نتفق 
المهني  المؤهل  استيفاء  من  التاكد  و  الخبرة  سنوات 

ا بمجرد  وقت  بالتالي  و  المدققين  سجل  في  لتسجيل 
    .التسجيل يكون المدقق مؤهال للتوقيع على التقارير
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 ( 23المادة ) 4

مع مراعاة القواعد التي تصدر من مصرف البحرين  
بشأن شركات المساهمة العامة، يعين مدقق   المركزي

مالية واحدة تجدد لمدد مماثلة، على    الحسابات لسنة
سنواتأال   خمس  يجوز   تتجاوز  وال  متتالية،  مالية 

 ماليتين. تعيينه بعد ذلك إال بعد ُمضي سنتين
تدقيق   عملية  عن  المسئول  المدقق  تغيير  ويجب 

الشركة واعتماد التقرير النهائي بحد أقصى    حسابات
 كل ثالث سنوات 

معظم الدول التي طبقت مبدأ التدوير على الشركات 
ط التي  والدول  فقط  على العامة  التدوير  مبدأ  بقت 

 الشركات الخاصة لم تستطيع تطبيقه وقامت بتأجيله.
وأن حسب العرف القانوني والدستوري يطبق القانون  

 بأثر مباشر بعد نشره وليس بأثر رجعي

سيتم تطبيق المادة بأثر فوري يبدأ من تاريخ سريان  
بشان مدققي    2021لسنة    (15)بقانو ن رقم    المرسوم
 الخارجيين الحسابات

قانون نتفق على ما جاء في رد الوزارة من تطبيق ال
)تحتسب الخمس سنوات من    بأثرفوري و ليس رجعي
القانون( تطبيق  يجب   تاريخ  و  على  .  تعديل    العمل 

القانون لحصرها على الشركات العامة فقط وليس كل  
 .الشركات

 ( 24المادة ) 5

مدققي   على  تقاريرهم  يجب  تضمين  الحسابات 

السنوية التي تقدم للشركات والمؤسسات،    المحاسبية

التي تدقيق    بالمخالفات  عملية  خالل  يجدونها 

 الحسابات.

لجنة التدقيق المنصوص   - إبالغ    كما يجب عليهم فورا  

مكر  ( 184)المادة    عليها في 
  

من قانو ن الشركات   را  

لسنة    (21)بالمرسوم بقانو ن رقم    التجارية الصادر

 (.إن وجدت، 2021)

والمسئولين في الشركات والمؤسسات المدقق عليها، 

 مخالفات خطيرة تظهر لهم أثناء عملهم. عن أية 

صحة   من  التحقق  الحسابات  مدققي  على  ويجب 
نظام يدقق    وكفاءة  التي  الشركة  في  الداخلية  الرقابة 

فاعليته الغش    حساباتها ومدى  الحد من عمليات  في 
وعليه تضمين ذلك    واألخطاء واكتشافها فور وقوعها

 في التقرير المالي للشركة. 

مسئولية المدققين بخصوص التحقق من صحة وكفاءة  

عليها  يدقق  التي  الشركات  في  الداخلية  الرقابة  نظم 

ومدى فاعليتها في الحد من عمليات الغش واألخطاء  

الرقابة   لنظم  فهم  على  الحصول  على  محصورة 

كل الداخلي  وليس  المالية  البيانات  بإعداد  المعنية  ة 

 أنظمة الرقابة الداخلية للشركة من أجل  

الظرف   حسب  مناسبة  تدقيق  إجراءات  تصميم 
بغرض إبداء رأي مهني حول مدى   وليس   ةالقائم

حسب  عليها  المدقق  للشركة  الرقابة  نظم  فاعلية 
 معايير التدقيق الدولية 

ليس متطلب جديد تم التوضيح في االجتماع بأن هذا  
 .يعمل به حاليا   وإنما ما

تم االتفاق في االجتماع على صيغة معينة للمتطلبات  
المادة    المذكورة )24)في  و  عليها   (25(  ووافق 

وسيتم تزويدهم بها في التعميم   ممثلي مكاتب التدقيق،
 بخصوصها. الذي سيرسل لمكاتب التدقيق

الوزارة و ما تم مناقشتة نؤكد على ما جاء خطابنا الى  
في االجتماع بان صيغة تقرير المدققين وفقا للمعيار  

رقم   الخاص  رأي    المعني 700الدولي  تكوين   "
وإعداد التقارير حول البيانات المالية " والذي يعالج  
فيه كل االمور الفنية التي تحكم تكوين الراي المهني 
الجوهرية   المخالفات  فيها  بما  المالية  البيانات  حول 

الداخلي   الرقابة  على  لنظام  جوهري  اثر  لها  والتي 
بتة  محتوى التقرير ذات صيغة ثاان  البيانات المالية .  

و معتمدة دوليا  وأن اي تعديل عليها سيجعل مملكة  
التدقيق   التي تطبق معايير  الدول  بين  البحرين شاذة 

 الدولية . 
 

تقرير  في  أخرى  متطلبات  اية  دمج  أن  نرى  أننا 
التدقيق   لكون  المرجوه  االهداف  يحقق  ال  المدققين 
منحصر في هدف محدد و هو ابداء راي مهني حول 

لمالية و ليس الهداف أخرى حسب ما عدالة البيانات ا
 هو متعارف عليه دوليا.

 
االبالغ عن نواحي  "ب  المعني    265أن المعيار رقم  

بالحوكمة  للمكلفين  الداخلية  الرقابة  في  القصور 
المدقق  من  يتطلب  ابالغ    الخارجي   واالدارة" 

  كتابيا    االشخاص المسئولين عن الحوكمة في الشركة
ال أنظمة  في  الضعف  أي  بنقاط  و  الداخلية  رقابة 

مخالفات يتم رصدها عند القيام بعملية التدقيق. وعليه 
الشركات  على  االعباء  لزيادة  داعي  اي  نرى  ال 

 بمطالبة المدقق باالبالغ عنها بشكل منفصل.
 

بالنسبة للمتطبات االخرى الخاصة بالحوكمة و غسيل  
انجازها   االفضل  أنه من  نرى  زلنا    وفقا  االموال ال 

رقم  للمعيا الدولي  بإنجاز  "    4400ر  التكليف 
" جراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات الماليةإ

دوليا عليه  متعارف  ماهو  تقرير   حسب  خالل  من 
( من  25مستقل عن تقرير المدققيين . كما أن المادة )

ال يلزم    2021لسنة    15قانون مدققي الحسابات رقم  
االبالغ التدقيق  تقرير  بتضمين  مدى   المدقق  عن 

مكافحة   اجراءات  و  الحوكمة  لمتطلبات  االلنزام 
 عمليات غسيل االموال و تمويل االرهاب.
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يجب على مدققي الحسابات التحقق من تطبيق الشركة   ( 25المادة )
يقوم بتدقيق حساباتها لمبادئ حوكمة الشركات   التي

الوزارة أو متطلبات الحوكمة الصادرة    الصادرة من 
 -بحسب األحوال    -المركزي    من مصرف البحرين

تمتلك الشركة  أن  من  إلجراءات    والتأكد  وتمتثل 
األ غسل  عمليات  وتمويلمكافحة  اإلرهاب،    موال 

مع    والتأكد من أن األنظمة المحاسبية للشركة متوافقة
معاهدة  أو  اتفاقية  أي  بموجب  تفرض  متطلبات  أي 

 فيها.  تكون المملكة طرفا   دولية

  يتم انجاز هذه المهام وفقا    حسب المتعارف عليه دوليا  
رقم   الدولي  التدقيق  بإنجاز   4400لمعيار  التكليف 

 عليها فيما يتعلق بالمعلومات الماليةجراءات متفق إ
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 وفقا لاللية التالية :  هذه التقاريرنقترح أن وعليه 
 

االستمرار باآللية المعتمدة حاليا باصدار   الحوكمة :
حول    4400حسب المعيار الدولي رقم    تقرير خاص
وفقا  باالمتثال   الحوكمة  متفق إلمتطلبات  جراءات 

 .عليها
 
 

كما هو معمول   انجاز تقرير خاص  غسيل االموال :
به في التبليغ عن الحوكمة أعاله حسب المعيار الدولي  

وفقا الجرءات متفق عليها كما هو متبع   4400رقم  
بين المصرف المركزي مع البنوك وشركات التأمين 

المطلوب   القطاعات  على  حصرها  االمتثال و  منها 
وتعديالتة   2001لسنة    4رقم    والمذكورة في القانون

 .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. 
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 :اآلتييُحظر على مدقق الحسابات  ( 26المادة )

المؤسسة    -9 أو  للشركة  استشارية  أعمال  أية  تقديم 
 يدقق حساباتها. التي

عمال االستشارية ألحددت المعايير التدقيق الدولية ا 

يمكن للمدقق الخارجي القيام بها دون االخالل    التي

األ  بمبدأ عليها  االستقاللية وهي من  المتعارف  مور 

 .دوليا  

الخارجي   المدقق  لم تحظر على  الدولية  إن المعايير 
 بأعمال استشارية لعمالء التدقيق. من القيام

تم التوضيح في االجتماع بأن المقصود من المادة هي  
أعمال    فقط مع  تتعارض  التي  االستشارية  األعمال 

األ  وبإمكانالتدقيق   تقديم  االستشارية المكاتب  عمال 
 االستقاللية. أاإلخالل بمبد لعمالء التدقيق دون

 
 .نتفق على ما جاء في رد الوزارة 

 



تصادية عرض تقديمي للسادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون املالية واالق
في مجلس الشورى بمملكة البحرين

ت الخارجيينققي الحسابامرئيات بشان التعديالت املقترح إجرائها على املرسوم بقانون بشأن مد

بشأن 2021لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم 
مدققي الحسابات الخارجيين



شكر وتقدير: كلمة افتتاحية

منظومةحديثبتخاصاهتماممنالتشريعيةالسلطةتوليهملاوالتقديرالشكربخالصالبحرينيةاملحاسبينجمعيةتتقدم
.البالدفياالقتصاديةواالنشطةالقطاعاتعملتنظمالتيالتشريعات

الوزارةوطاقمي،الزيانراشدبنزايد/السيدالوزيربسعادةممثلةوالسياحةوالتجارةالصناعةوزارةإلىالجزيلبالشكرنتقدمكما
.اململكةفيالحساباتتدقيقمهنةدعمفيالصادقةجهودهمعلىالعامل،

ًالصدد،هذاوفي
 
التعديالتبمناقشةالخاصاالجتماعلحضوًر2022مارس14فياملؤرخالخطابفيالكريمةدعوتكمعلىوعطفا

جمعيةملرئياتالشارحالعرضهذاتقديميسرنا،2021لسنة15رقمباملرسومالخارجيينالحساباتمدققيقانوًنعلىاملقترحة
املوقرةاللجنةجهودلتتكلأنآملينالقانون،علىإجراؤهااملقترحالتعديالتعلىاللجنةأعضاءالسادةواطالعالبحرينيةاملحاسبين

.والسدادبالتوفيقاألطرافكافةمع



 
ا
املهنةمزاولةتنظيم:أوال

مهنةومخرجاتاءأدلتطوير الالزمةاألساسيةاألمور مناملهنيةكفائتهورفعوتأهيلهالقانونيباملحاسباالهتمامإن
والالزمةالشروطوتحديثالتشريعاتسنعبرالقطاعبهذااالهتمامالدولةعلىلزوماباتوعليه،الحساباتتدقيق

.املنهيالسلوكوحسنبالنزاهةتتعلقالتيالضوابطالىإضافةوعلميعمليتأهيلمنتوافرهاالواجب

منالبدولذلك،الحساباتتدقيقمهنةملزاولةالالزمةاملعايير قائمةرأسعلىيأتيوالعمليالعلميالتأهيلمعيار إن
املحاسبةالمجفيالتعليمعناألوًلاملسئوًلأنهاإذالجامعاتمنالتعليميةاالكاديميالتكوينعمليةجودةمنالتأكد

.والتدقيق

 العمليةبرةالخللمهنةاملزاوًلاكتسابيجبوإنما،الجامعيةالشهادةعلىبالحصول املهنةمزاول يكتفيأنيجبوال
العمليتدريبالاستمراريةواالحترافيةالشهاداتوتحصيلاملهنيةاالختباراتوأداءالتدريبخاللمنللتأهيلالالزمة
.املنهياألداءتطويرالىالهادف

قدراتاش ىلتتموذلكالكفاءةهذهتطويرعلىوالعمل،للمدققينواملهنيةالعلميةبالكفاءةاالهتمامينبغيكما
ًوالسوًقاالقتصادفيالتغيرسريعةاملتطلباتمعاملهنةمزاوليوكفاءات

 
ًمحليا

 
.ودوليا



 
ا
املهنةمزاولةتنظيم:أوال

ليكون مقوماتمناملدققيلزمماخالصةإن،
ا
 مؤهال

ا
:فيخصتتلعملهألداءالجودةعاليةبكفاءةمتمتعا

.(يوسالبكالور شهادة)األولىالجامعيةالدرجةعنمستواهايقلال وأكاديميةعلميةبدرجاتيتجلىعلميتأهيل1.

.املستمروالتعليماملنهيوالتدريبالعمليةالخبرةمنقدرة2.

.دوريةبصورةذلكبشأنالراجعةالتغذيةو الجودةرقابةو املنهياألداءتقييم3.

توجيهاو تدقيقللالدوليةاملعايير معتتسقالتدقيقمكتبُيمارسهابالشفافيةتتسمواضحةعملوسياساتتعليمات4.
.املحاسبينالدولياالتحاد

ًذلك
 
.املهنةملمارسةالعامةالسلوكوقواعداملهنيةاآلدابالىاالمتثالمنيلزممامعمضافا



 
ا
القانونياملحاسبواجباتاملهنة،مقومات:ثانيا

املستمروالتدريبوالتعليمواملنهي،واألكاديميالتأهيل:

.االعمالوإدارةاملحاسبةمجالفياألكاديميةالشهاداتعلىكالحصوًلللمهنة،االحترافيةللمتطلباتاالمتثال1.

.(القانونياملحاسبشهادة).املحترفةاملهنيةالشهاداتوتحصيلاملستمرالتعليم2.

.(العمليةالخبرة)العملياملنهيالتأهيل3.

للمهنةالدوليةللمعايير االمتثال:

الدوليةاملحاسبةمعايير1.

.املاليةالتقاريرإلعدادالدوليةاملعايير2.

.(التدقيق)للمراجعةالدوليةاملعايير3.

.املهنةعلىمشرفةمستقلةهيئة4.

املنهيالسلوكوقواعداألخالقيةللمعايير االمتثال:

IESBA)املحاسبينأخالقياتلقواعدالدوليةاملعاييرملجلساالخالقياتملدونةاالمتثال1. Code).

.املحترفاملنهياألداء+السرية+الالزمةوالعنايةاملهنيةالكفاءة+املوضوعية+النزاهة:الخمسالرئيسيةاألخالقيةالقواعد❖

اقبةبرنامج :املنهياألداءجودةمر

.املحترفةاملهنيةاملكاتبتقدمهاالتيواملعلوماتالبياناتوتحليلدراسة1.

.املحترفاملنهياملكتبلدىللجودةالنوعيةالرقابةنظامفحص2.

.الدوريةالبياناتصحةمنالتحقق3.

واالطالعواملعلوماتالدراسات.



 
ا
الحساباتتدقيقمهنةمقومات:ثانيا

مهنة تدقيق 

الحسابات

عواملً

دوليةً

عاملية

عواملً

محلية



االمتثال ملقومات ومتطلبات املهنة 
األكاديمية  واملهنية واالخالقية

 ومدققون محاسبون 
 
ءاأكف

+
الئمةواملتتسم باملوثوقيةمعلومات

استثمار أمثل للموارد
+

ودائماقتصاد أقوى و 

مقومات املهنة البيئةالبيئة



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

تحقيق االمتثال لقواعد االتحاد الدولي للمحاسبين

.تحسين وتطوير األسس والقواعد املنظمة ملهنة التدقيق في مملكة البحرين

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

افية العليا املعتمدة في املجال .تحفيز القوى العاملة الوطنية على التحصيل العلمي والدراس ي للشهادات االحتر

.تحسين ثقة املستثمرين الخارجيين في مخرجات مدققي الحسابات في مملكة البحرين

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

1

6

5

4

3

2



 
ا
املقترحةأهداف تعديالت املرسوم بقانون : ثالثا

تدوير 

املدققين

تدوير الشريك 

املسئول عن املهمة 

سنوات3كل 

تدويرًمكاتبً

شركاتًالتدقيقً/

سنوات5كلً

اقبة األداء والجودة مر

استحداث أسس 

جديدة تتمتع 

ة بالنزاهة والشفافي

بشأن إجراءات 

اعتماد مدققي 

الحسابات

ضمان إجراء 

اقبة  اختبارات مر

األداء والتأكد من 

الكفاءة والجدارة 

املهنية قبل منح 

الرخصة املهنية

تضمين إجراءات 

اقبة املستمر  ة املر

على مدققي 

الحسابات 

لضمان استيفاء 

متطلبات الجودة 

واألداء

إجراء املراجعات 

الدورية ألعمال 

مدققي 

الحسابات

ل االمتثال ملتطلبات مكافحة غسي

األموال وتمويل اإلرهاب

ضمان استيفاء متطلبات 

االمتثال لضوابط مكافحة 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

بالنسبة ملدققي الحسابات



 
ا
رة املحاسبيةشروط القيد والخب–التعديالت املقترح اجرائها على املرسوم بقانون : رابعا

املقترحات بالتعديل  ملقدمة من الجمعية / املالحظات النص القانونياملواد القانونية

شروطًالقيدًفيًسجلًمدققيً
(4املادةً)الحسابات

:يأتييشترط فيمن يقيد في السجل من األشخاص الطبيعيين ما

ًعلىًمؤهلًجامعيًفيًمجالًاملحاسبةًمنًإحدىًالجام-2
 
عاتًأنًيكوًنًحاصال

ةًبتقدددويمًبرهًالجهدددةًاملختصددددأوًاملعاهددددًالعليددداًاملعتدددرفًبهددداًأوًأعًمؤهدددلًآخدددرً عتددد
ًلهدداًللقيددد

 
نىًمددنًذلددكًكمدددققًحسدداباتًتحددرًالتدددريب،ًويسددتثاملددؤهالتًمعددادال

.الحاصلينًعلىًشهادةًاحترافيةًفيًمجالًاملحاسبة

خبددددرةًأنًيكددددونًقدددددًأتددددمًمدددددةًالتدددددريبًاملقددددررةًفدددديًهددددذاًالقددددانونًأوًتكددددونًلديدددده-5

مدددسًمحاسددةيةًمسدددتمرةًبعددددًالحصدددولًعلدددىًاملؤهددلًالجدددامعيًملددددةًالًتقدددلًعدددنًخ

.سنوات

مللتحالكافيةاملهاراتاملدققالكتسابكافيةغيرسنواتخمسمدةبأنالجمعيةترًى

الىتحتاجقيقالتدعمليةإنحيثاملدققينتقريروتوقيعالخارجيباملدققاملناطةاملسئوليات

إلعدادلدوليةااملعاييروكذلكالدوليةالتدقيقبمعاييرالتامواالملامواملعرفةالخبرةاكتساب

تكوًنانترحيقوعليهة،املختلفوالتخصصاتالقطاعاتمنالعديدفيوالعملاملاليةالتقارير

.املحترفةالتدقيقمكاتبلدىالعملمنأدنىحدعلىسنواتبعشراملطلوبةالخبرة

وقيعتعنواملسؤولالتدقيقمكتبيملكمنبينفصلهناكيكوًنأنضرورةالجمعيةترًى

.املدققينتقرير

:املدققينتقريرتوقيععناملسؤولاملدققيكوًنأنالجمعيةتقترح
.الوزارةقبلمنمعتمداملحاسبةفيمنهيمؤهلعلىحاصل-
مكاتبأحدفياملنهياملؤهلعلىالحصوًلبعدخبرةسنوات10عنيقلمااللديهيكوًنأن-

.التدقيق

الخبرةًاملحاسةية
(6املادةً)

عتبر خبرة محاسبية، مزاولة العمل بأي من املجاالت اآلتية
ُ
:ت

يًإحدددىًممارسددةًأعمددالًاملحاسددبةًأوًالتدددقيقًأوًالتفتددياًعلددىًالحسدداباتًفدد-2

الدددددددددوزاراتًأوًالهيئددددددددداتًواملؤسسددددددددداتًالعامدددددددددةًأوًاألجهدددددددددزةًالحكوميدددددددددةًاألخدددددددددرًىًأوً

.الشركاتًأوًاملؤسساتًاملالية،ًفيًاململكة

ًتختلفاملحاسةيةالخبرةأنالجمعيةترًى
 
كافيةغيرإنهافوعليهالخارجيالتدقيقخبرةعنكليا

معتتوافقالوأنهاالخارجيالتدقيقمهنةةملمارسالالزمةالفنيةواملعرفةالعمليةالخبرةإلعطاء
.والعالماملنطقةمستوًىعلىاملوجودةاملمارساتأفضل



املقترحات بالتعديل املقدمة من الجمعية / املالحظات النص القانونياملواد القانونية

وقعًعلى
ُ
املاليةالتقاريرشروطًاملدققًامل
(12املادةً)

املساهمةالشركاتلحساباتاملدققةاملاليةالتقاريريّوقعمنفييشترط

خرًىاأًلالحكوميةواألجهزةالعامةواملؤسساتالهيئاتأوالوزاراتأوالعامة

ًيكوًنأن
 
مارسقديكوًنوأناملحاسبةمجالفياحترافيةشهادةعلىحاصال

فيدهقيتاريخمنسنواتخمسعنتقلاللفترةالحساباتتدقيقمهنة

.السجل

والشروطالضوابطالوزيرمعالتنسيقبعداملركزًعالبحرينمصرفويضع

باملؤسساتيتعلقفيماالحساباتمدققاختيارعندبهاااللتزاميتعينالتي

.املالية

همةاملساالشركاتتقاريرلتوقيعاملدقققيدتاريخمنسنوات5اشتراطبأنالجمعيةترًى

تدقيقالشركاتتقومالعادةفيحيثعملي،غيرشرطيعتبرواملؤسساتوالوزاراتالعامة

مثلتقاريريعلتوقالالزمةاملهنيةالشهاداتويمتلكوًنكافيةخبرةذوًعشركاءنقلأوبتوظيف

بموجبناملشتغليالحساباتمدققيسجلفياملدقق سجيلبمجردفإنهاملؤسساتهذه

ًاملدققيكوًنالقانوًنمن4املادة
 
5عنتقلالملدةالخبرةبينهامنوالتيللشروطمستوفيا

مجالفياالحترافيةالشهادةوبتوفرالسجل،فيالتسجيلتاريخعنالنظربغضسنوات،

ًيكوًناملحاسبة
 
.العامةؤسساتواملوالوزاراتاملساهمةللشركاتاملدققينتقاريرلتوقيعمؤهال

 
ا
رة املحاسبيةشروط القيد والخب–التعديالت املقترح اجرائها على املرسوم بقانون : رابعا



 
ا
إلبالغ عن القواعد الخاصة بالتدقيق على الشركات العامة وآلية ا–التعديالت املقترح اجرائها على املرسوم بقانون : رابعا

املخالفات وأوجه القصور في التقارير املالية املدققة

املقترحات بالتعديل املقدمة من الجمعية / املالحظات النص القانونياملواد القانونية

تدويرًشركاتًالتدقيقًكلًخمسً
ةسنواتًوالشريكًاملسئولًعنًاملهم

(23املادةً)

تشركابشأناملركزًعالبحرينمصرفمنتصدرالتيالقواعدمراعاةمع

اثلة،ممملددتجددواحدةماليةلسنةالحساباتمدققيعينالعامة،املساهمة

بعدإالكذلبعد عيينهيجوًزوالمتتالية،ماليةسنواتخمستتجاوًزأالعلى

.ماليتينسنتينُمض ي

مادواعتالشركةحساباتتدقيقعمليةعناملسئوًلاملدقق غييرويجب

.سنواتثالثكلأقص ىبحدالنهائيالتقرير

علىدويرالتمبدأطبقرالتيوالدوًلفقطالعامةالشركاتعلىالتدويرمبدأطبقرالتيالدوًلمعظم

.بتأجيلهوقامرتطبيقه ستطعلمالخاصةالشركات

ًالتدقيقمكتبتدويرفترةمعالشريكتدويرفترةتتزامنأنيجب
 
.املدققعمليفإرباكاتأليةتجنبا

ًالثابربحسبًوأنهكما
 
ميثاقمتطلباتمعاملادةهذهمتطلباتتتماش ىكما.القانوًنرجعيةعدمقانونا

لشريكالتغييرسنواتثالثمدةأنونرًى.فقطالعامةالشركاتعلىحصرهاحيثمنالشركات،حوكمة

.التدقيقركاتوشعليهااملدققللشركاتمجديةغيرإضافيةأعباءً وتخلققصيرةفترةاملهمةعناملسئوًل

اإلبالغًعنًاملخالفاتًومدىًفعالية
هًوكفاءةًأنظمةًالرقابةًالداخليةًوأوج

القصورًفيًالنظام
(24املادةً)

تقدملتياالسنويةاملحاسةيةتقاريرهمتضمينالحساباتمدققيعلىيجب

.الحساباتقتدقيعمليةخالليجدونهاالتيباملخالفاتواملؤسسات،للشركات

ًعليهميجبكما
 
مكر(184)ادةاملفيعليهااملنصوصالتدقيقلجنة-إبالغفورا

ً
 
لسنة(21)رقمبقانوًنباملرسومالصادرالتجاريةالشركاتنقانومنرا

.(وجدتإن،2021)

خطيرةمخالفاتأيةعنعليها،املدققواملؤسساتالشركاتفيواملسئولين

.عملهمأثناءلهمتظهر

داخليةالالرقابةنظاموكفاءةصحةمنالتحققالحساباتمدققيعلىويجب

الغاعملياتمنالحدفيفاعليتهومدىحساباتهايدققالتيالشركةفي

.للشركةالياملالتقريرفيذلكتضمينوعليهوقوعهافوًرواكتشافهاواألخطاء

ًيتماملدققينتقريرصياغةأن
 
حوًلالتقاريروإعدادرأعتكوين"700رقمالخاصالدوليللمعياروفقا

بمااملاليةبياناتالحوًلاملنهيالرأعتكوينتحكمالتيالفنيةاألموًركلفيهيعالجوالذع"املاليةالبيانات

ثابتةصيغةذوقريرالتمحتوًىاملالية،البياناتعلىجوهرًعأثرلهاوالتيللقوانيينالجوهريةاملخالفاتفيها

ًومعتمدة
 
التدقيقيرمعايتطبقالتيالدوًلبينشاذةالبحرينمملكةسيجعلعليها عديلأعوأندوليا

.الدولية

دقيقالتلكوًناملرجوة،األهدافيحققالاملدققينتقريرفيأخرًىمتطلباتايةدمجأننرًىأنناكما

هوامحسبأخرًىألهدافليسواملاليةالبياناتعدالةحوًلمنهيرأعإبداءهوومحددهدففيمنحصر

ًعليهمتعارف
 
.دوليا

منيتطلب"اإلدارةوبالحوكمةللمكلفينالداخليةالرقابةفيالقصوًرنواحيعناإلبالغ"265رقماملعيارأن

أيةوالداخليةالرقابةأنظمةفيالضعفبنقاطالشركةفيالحوكمةعناملسئوليناألشخاصإبالغاملدقق

ركاتالشعلىاالعباءلزيادةداعياعنرًىالوعليه.التدقيقبعمليةالقيامعندرصدهايتممخالفات

(ململكةافيالقوانينبموجبوذلكاإلبالغمنالبد).منفصلبشكلعنهاباإلبالغاملدققبمطالبة



 
ا
قواعد مبادئ الحوكمة و –التعديالت املقترح اجرائها على املرسوم بقانون : رابعا

السلوك واآلداب املهنية

املقترحات املقدمة من الجمعية / املالحظات النص القانونياملواد القانونية

مبادئًالحوكمةًومكافحةً
ابغسيلًاألموالًوتمويلًاإلره

(25املادةً)

بتدقيقوميقالتيالشركةتطبيقمنالتحققالحساباتمدققيعلىيجب

متطلباتأوالوزارةمنالصادرةالشركاتحوكمةملبادئحساباتها

لتأكدوا-األحوالبحسب-املركزًعالبحرينمصرفمنالصادرةالحوكمة

والاألمغسلعملياتمكافحةإلجراءاتوتمتثلتمتلكالشركةأنمن

معفقةمتواللشركةاملحاسةيةاألنظمةأنمنوالتأكداإلرهاب،وتمويل

ملكةاملتكوًندوليةمعاهدةأواتفاقيةأعبموجبتفرضمتطلباتأع

ً
 
.فيهاطرفا

،عليهاملتعارفحسب
 
ًمستقلتقريرفياملهامهذهإنجازيتمدوليا

 
املعني4400رقموليالدالتدقيقملعياروفقا

معاملركزًعالبنكقبلمنمتبعهووكما."املاليةباملعلوماتيتعلقفيماعليهامتفقإجراءاتبإنجازبالتكليف"

.البنوك

لسنة4مرقبقانوًنللمرسوماالمتثالمنهااملطلوبالقطاعاتعلىحصرهايجباألموال،غسيليخصفيما

.اإلرهابوتمويلاألموالغسيلومكافحةحظربشأنو عديالته2001

اتًاألعمالًاالستشاريةًللشرًك
املدققًعليها

(26املادةً)
:اآل يالحساباتمدققعلىُيحظر

.اباتهاحسيدققالتياملؤسسةأوللشركةاستشاريةأعمالأيةتقديم-9

بمبدأخاللااًلدوًنبهاالقيامالخارجيللمدققيمكنالتياالستشاريةاألعمالالدوليةالتدقيقمعاييرحددت
ًعليهااملتعارفاألموًرمنوهياالستقاللية

 
بأعمالالقيامرجيالخااملدققعلىتحظرلمالدوليةاملعاييرإن.دوليا

.التدقيقلعمالءاستشارية
املدققلتزاماوجوبنرًىفإنناالتدقيق،ألعمالمرجعيًّكإطارالدوليةالتدقيقمعاييرحددقدالقانوًنأنوحيث

.آلخروقرمنعليهاالتعديليتموالتياملعاييرهذهفيجاءبما



 
ا
املقترحات والتوصيات: خامسا

 
ا
جميعةتعتقدوالتيالختاميةاتوصياتنيليفيمانوجز النقاش،موضوعالقانونيةاملوادعلىاملبينةاملفصلةتعليقاتناالىوإضافةالسابقة،الشرائحفيبيانهسبقماعلىعطفا

:يليكماوهيبها،االعتناءضرورةالبحرينيةاملحاسبين

:لينلتمس اجراء التعديالت الالزمة على املرسوم وفق التوصيات بالتعديل املذكورة في الشرائح السابقة من هذا العرض واملوجزة ادناه كالتا1)

القانوًنمن(4املادة)الحساباتمدققيسجلفيالقيدشروط.

القانوًنمن(6املادة)املحاسةيةالخبرة.

القانوًنمن(12املادة)العامةاملساهمةالشركاتتدقيقتقاريرعلىبالتوقيعاملرخصاملدققمؤهالت.

القانوًنمن(23رقماملادة)سنوات3كلالتدقيقعمليةعناملسئوًلوالشريكسنواتخمسكلالتدقيقمكاتباوشركاتتدوير.

القانوًنمن(24املادة)النظامفيالقصوًرأوجهوالداخليةالرقابةأنظمةكفاءةوفاعليةومدىاملخالفاتعناالبالغ.

القانوًنمن(25املادة)االرهابوتمويلاالموالغسيلومكافحةالحوكمةمبادئ.

القانوًنمن(26املادة)عليهابالتدقيقاملدققيقومالتيواملؤسساتللشركاتاالستشاريةالخدماتتقديم.

.ضرورة العمل على قصر عملية تدوير مكاتب التدقيق على الشركات املساهمة العامة2)

اقبة جودة األداء املنهي وإنجازها بصورة دورية3) .ضرورة وضع إجراءات مر

 على التدريب املنهي والتعليم املستمر، وضرورة استيفاء ذلك كشرط لتجديد الرخصة املهنية4)
 
.ضرورة الحث

.بارا من تاريخ الصدور اي بدا من تطبيق االجراءات التي نص عليها القانون اعت. ضرورة تطبيق القرارات الخاصة باملرسوم التشريعي فور إنهاء كافة اإلجراءات التحضيرية5)

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



  

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )8(املرفق 
 

 قرار مجلس النواب 
  مرفقاتھو

 

 

 

 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 



١٤ مارس ٢٠٢٢م

١٨٠ ف٥ د٤
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