
  د.ن/س.ع
٢١-١  

  
  ٢٠٠٤لسنة ) ٣٠( قانون رقم 

  بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات
  

  أمير دولة قطر ،    نائب    تميم بن حمد بن خليفة آل ثانينحن 
دل          واد       بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المع ى الم ، وبخاصة عل

  منه ،) ٥١(، ) ٣٤(،) ٢٣(، ) ٢٢(
م  انون رق ى الق سنة ) ١١(وعل ام ا١٩٦٢ل أن نظ ي ش اري ،  ف سجل التج ل

  والقوانين المعدلة له ،
   بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ،١٩٧٤لسنة ) ٧(وعلى القانون رقم 
واطني دول     ١٩٨٨لسنة ) ٧(وعلى القانون رقم   شأن ضوابط ممارسة م  ب

  مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر ،
م  انون رق ى الق سنة ) ١٥(وعل شاء١٩٩٣ل  مصرف قطر المرآزي ،  بإن

   ،١٩٩٧لسنة ) ١٩(المعدل بالقانون رقم 
م   انون رق وم بق ى المرس سنة ) ٢٢(وعل ة ١٩٩٣ل يم وزارة المالي  بتنظ

  واالقتصاد والتجارة ، وتعيين اختصاصاتها ،
م   انون رق ى الق سنة ) ٤(وعل وانين  ١٩٩٥ل بة ، والق وان المحاس شأن دی  ب

  المعدلة له ،
   ،٢٠٠٢لسنة ) ٥(جاریة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون الشرآات الت

وزراء     ٢٠٠٢لسنة  ) ١(وعلى األمر األميري رقم       بتعدیل تشكيل مجلس ال
،  

  وعلى اقتراح وزیر االقتصاد والتجارة ،
  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

  وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
  

  :قررنا القانون اآلتي 
  

  فصل تمهيدي
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  د.ن/س.ع
٢١-٢  

   عامةتعاریف
   )١(مادة

اني                 ة ، المع ارات التالي في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعب
  :الموضحة قرین آل منها ، ما لم یقتض السياق معنى آخر 

  
  ٠وزارة االقتصاد والتجارة   :  الوزارة
  ٠وزیر االقتصاد والتجارة   :   الوزیر

  ٠إدارة الشؤون التجاریة بالوزارة   :   اإلدارة المختصة
 یزاولها المحاسب مهنة تدقيق ومراقبة الحسابات التي :                    هنةالم

  ٠ألحكام هذا القانون القانوني وفقًا 
الوثيقة الصادرة وفقًا ألحكام هذا القانون والتي تخول    :  الرخصة              

  ٠صاحبها الحق في مزاولة المهنة 
 االعتباري الحاصل على الشخص الطبيعي أو  :   المحاسب القانوني   

  ٠الرخصة وفقًا ألحكام هذا القانون 
  ٠لجنة قبول المحاسبين القانونيين   :  اللجنة                

  
  الفصل األول

  سجالت المحاسبين القانونيين وشروط القيد فيها
   )٢(مادة
  :تنشأ في الوزارة السجالت اآلتية

  
  ٠سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين  -١
 ٠ القانونيين غير المشتغلين سجل المحاسبين -٢
 ٠سجل المحاسبين القانونيين المتدربين  -٣
 .سجل مكاتب المحاسبة العالمية  -٤

اء                 وزیر بن رار من ال ا ق ویصدر بنماذج السجالت وشروط ونظام القيد فيه
  على اقتراح اللجنة
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  د.ن/س.ع
٢١-٣  

   )٣(مادة
دًا          ال یجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري ، ممارسة المهنة ما لم یكن مقي

  ٠اسبين القانونيين المشتغلين لدى الوزارة في سجل المح
انوني                 شتغلين المحاسب الق ر الم انونيين غي وینقل إلى سجل المحاسبين الق

ة        . الذي توقف عن مزاولة المهنة ألي سبب من األسباب           ذه الحال ویتم النقل في ه
ر                    انونيين غي د في سجل المحاسبين الق بناء على طلبه، آما یجوز للمحاسب المقي

شتغلين ، إذا         المشت انونيين الم ى سجل المحاسبين الق ل اسمه إل غلين طلب إعادة نق
  ٠رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته لها 

  
   )٤(مادة

یشترط فيمن یقيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين من األشخاص              
  : ما یلي نالطبيعيي

 ٠أن یكون قطري الجنسية  -١
  
  

ون حاصًال -٢ ن أن یك بة م ال المحاس ي مج امعي ف ى مؤهل ج  عل
 ٠إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها 

 ٠أن یكون متمتعًا باألهلية المدنية الكاملة  -٣
ه                   -٤ م علي سبق الحك م ی سمعة ، ول سيرة حسن ال أن یكون محمود ال

شرف               ة بال ة مخل بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقيدة للحریة في جریم
 ٠ رد إليه اعتباره أو األمانة ، ما لم یكن قد

رف         -٥ ة وش س نزاه باب تم ًا ألس ه تأدیبي م علي د حك ون ق أال یك
اریخ            د مضى خمس سنوات من ت م یكن ق ا ل وأخالق المهنة، م

 ٠نفاذ الحكم عليه 
ى المؤهل                 -٦ د الحصول عل ستمرة بع ة م أن تكون لدیه خبرة عملي

هادة      املي ش سبة لح نوات بالن الث س ن ث ل ع دة ال تق ي لم العلم
الوری املي  البك نة لح ستير وس هادة الماج املي ش نتين لح وس وس

 ٠شهادة الدآتوراه 
ك یجوز للمحاسب         -٧ ع ذل ة ، وم ًا لممارسة المهن أن یكون متفرغ

لوك      د وس ع قواع ارض م ي ال تتع ال الت ام باألعم انوني القي الق
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  د.ن/س.ع
٢١-٤  

ذا      ة له ة التنفيذی دده الالئح ا تح ًا لم ك طبق ة ، وذل وآداب المهن
  ٠القانون 

  
   )٥(مادة

  :حاسبية مقبولة ، مزاولة العمل بأحد المجاالت التالية تعتبر خبرة م  
  ٠ مراجعة الحسابات في أحد مكاتب المحاسبة -١
 ممارسة األعمال الرئيسية في المحاسبة أو أعمال مراقبة الحسابات أو -٢

التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة 
  ٠ لما تحدده الالئحة التنفيذیة لهذا القانون أو الخاصة أو الشرآات وفقًا

  
 تدریس مواد المحاسبة أو المراجعة في الكليات أو المعاهد أو أیة جهة تعليمية -٣

  ٠أو تدریبية مقبولة المستوى وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذیة لهذا القانون 
  

   )٦(مادة
شتغل أل          ن ی ل م م آ د اس سابقة ، یقي ادة ال ام الم اة أحك ع مراع رة م ول م

بأعمال تدقيق ومراقبة الحسابات بسجل المحاسبين القانونيين المتدربين ، و تكون           
  :مدة التدریب آما یلي 

ة من   صولسنة واحدة للح  -١  على درجة الدآتوراه أو درجة الزمال
انونيين التي تحددها              معاهد أو جمعيات أو هيئات المحاسبين الق

  ٠. الالئحة التنفيذیة لهذا القانون
 ٠ للحاصلين على درجة الماجستير في مجال المحاسبة سنتين -٢
  ٠ثالث سنوات للحاصلين على درجة البكالوریوس  -٣

  ٠وتحدد الالئحة التنفيذیة لهذا القانون آيفية التدریب وشروطه 
  

   )٧(مادة
د     م البن ن حك تثناء م ادة ) ١(اس ن الم د   ) ٤(م وز قي انون ، یج ذا الق ن ه م

شتغلين     األشخاص الطبيعيين من غير القطریين في        سجل المحاسبين القانونيين الم
ى                     انون ، باإلضافة إل ذا الق ي ه ا ف شروط المنصوص عليه متى آانوا مستوفين لل

  :الشروط اآلتية 
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  د.ن/س.ع
٢١-٥  

د                     -١ دة قي ة طوال م ة في الدول ة مشروعة وثابت ه إقام أن یكون لدی
  ٠اسمه 

دین  -٢ انونيين القطریين المقي بين الق د المحاس أن یكون شریكًا ألح
 ٠ين القانونيين المشتغلين أو یعمل لدیه في سجل المحاسب

  
  

ات أو    -٣ د أو جمعي د معاه ن أح ة م ى الزمال ون حاصًال عل أن یك
ل عن              هيئات المحاسبين أو حاصًال على العضویة بها لمدة ال تق

 ٠خمس سنوات 
  

   )٨(مادة
ضامن   رآات ت انونيين تأسيس ش بين الق ر المحاس ن غي یجوز للقطریين م

ت    ة باالش ي الدول ة ف ة المهن ر    لمزاول ریين أو غي انونيين قط بين ق ع محاس راك م
  .وتقيد الشرآة في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين , قطریين 

ویجب أن یكون المدیر المسئول للشرآة من المقيدین في سجل المحاسبين             
  ٠القانونيين المشتغلين 

ة وجب أن     ارج الدول سًا خ ًا مؤس صًا اعتباری شرآاء شخ د ال ان أح وإذا آ
  ٠اصًال على ترخيص بمزاولة المهنة في الدولة التي تم تسجيله فيها یكون ح

شرآة وباسمها                  ة إال آشریك في ال وال یجوز ألحد الشرآاء ممارسة المهن
  .آما یشترط أال یكون شریكًا في أآثر من شرآة واحدة , ولحسابها 
  

  )٩(مادة 
تعانة في أع               ة االس ا إال   ال یجوز للشرآات المرخص لها بمزاولة المهن ماله

  ٠بمن آان مقيدًا بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين 
تبعد أو  تعانة بمن اس شرآات االس ذه ال ع األحوال ، ال یجوز له ي جمي  وف

  ٠شطب اسمه أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقًا ألحكام هذا القانون 
  
  

  
  )١٠(مادة 
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  د.ن/س.ع
٢١-٦  

وزیر                راح ال ى اقت اء عل وزراء بن رخيص  یجوز بموافقة رئيس مجلس ال الت
  :بالشروط التالية , لمكاتب المحاسبة العالمية بمزاولة المهنة في الدولة 

ة     -١ ـه بمزاول صًا ل ارج مرخ ي الخ سي ف ب رئي ًا لمكت ب فرع ون المكت أن یك
رخيص     ى صدور      , المهنة في البلد الصادر منه الت د مضت عل وأن تكون ق

ب الر   ا المكت ارس خالله ل م ى األق نوات عل شر س رخيص ع ذا الت سي ه ئي
  .العمل في المهنة دون انقطاع 

ه                    -٢ سي مصدقًا علي دًا من المكتب الرئي رخيص تعه أن یقدم المكتب طالب الت
ة المختصة         سفارة القطری ع االلتزامات          , من ال ه بتحمل جمي یتضمن التزام

رخيص  ة المكتب طالب الت شأ عن مزاول ي تن ة , الت ي الدول ة ف وأن , المهن
 المكتب الرئيسي ونظامه األساسي إن وجد        یثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس    

 . في بلده ونشاطه ومالءتة المالية وأعمال المحاسبة التي قام بها 
ة              -٣ ًا باألهلي التوقيع متمتع أن یكون المسئول عن إدارة  المكتب أو المفوض ب

ات أو          دى الجامع ن إح هادة م ى ش ًال عل ون حاص ة وأن یك ة الكامل المدني
ة عن         , جال المحاسبة   المعاهد المعترف بها في م     ه العملي وأال تقل مدة خبرت

  .ویستثنى من شرط الخبرة المدیر المسئول إذا آان قطریًا , عشر سنوات 
  

  )١١(مادة 
ر القطریين                  شتغلين من غي انونيين الم ان  , إذا توفى أحد المحاسبين الق وآ

ى      انون ، وجب عل ذا الق ام ه شأة بموجب أحك شرآات المن ن ال ي أي م ریكًا ف ش
اة ، وتجري تصفية                و رثته توفيق أوضاعهم في الشرآة خالل سنة من تاریخ الوف

  ٠حقوقهم في الشرآة باالتفاق مع بقية الشرآاء 
  
  

  الفصل الثاني
  إجراءات القيد في السجالت

  )١٢(مادة 
ى اإلدارة المختصة               انونيين إل د في سجالت المحاسبين الق تقدم طلبات القي

  ٠شفوعة بالمستندات المؤیدة لها على النموذج المعد لذلك ، م
  

  )١٣(مادة 



  
- ٧ -  

  د.ن/س.ع
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انونيين      "تنشأ في الوزارة لجنة تسمى         ول المحاسبين الق ة قب شكل  " لجن  وت
  :على النحو التالي

  رئيسًا             وآيل الوزارة-
  نائبًا للرئيس            ممثل عن اإلدارة المختصة-
  عضوًا             ممثل عن وزارة المالية-
  عضوًا         سبة ممثل عن دیوان المحا-
  عضوًا         ممثل عن مصرف قطر المرآزي-
  . أحد من ذوي الخبرة في المحاسبة یختاره الوزیر -

رئيس                سمية ال ة ، ویصدر بت ا في اللجن ونائب  , وترشح آل جهة من یمثله
  ٠الرئيس واألعضاء ، قرار من الوزیر 

دد أخ                دة أو لم د لم ة للتجدی ة  وتكون مدة العضویة ثالث سنوات قابل ر مماثل
٠  

انون ، وتضع                  ذا الق ا في ه وتتولى اللجنة االختصاصات المنصوص عليه
  ٠الئحة داخلية لتنظيم عملها 

  
  

  )١٤(مادة 
ة بحسب                 ى اللجن انونيين عل تعرض طلبات القيد في سجالت المحاسبين الق

إذا                   ه ، ف اریخ تقدیم ترتيب ورودها ویفصل في طلب القيد خالل ثالثين یومًا من ت
دة المشار               طلب من   مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقدیم مستندات أخرى ، فإن الم

  ٠إليها تبدأ من تاریخ استيفاء البيانات أو تقدیم المستندات المطلوبة آاملة 
  

  )١٥(مادة 
رفض خالل     ول أو ال رار القب د بق وم بإخطار طالب القي ة أن تق ى اللجن عل

 مسجل ، ویجب أن یتضمن اإلخطار         ثالثين یومًا من تاریخ صدور القرار بكتاب      
ه            وزیر            , أسباب الرفض ، ویجوز لمن رفض طلب ى ال ة إل رار اللجن تظلم من ق ال

خالل ثالثين یومًا من تاریخ تسلمه اإلخطار ، ویجب على الوزیر البت في التظلم              
ه          اریخ تقدیم ه             , خالل ثالثين یومًا من ت اد دون البت في ذا الميع ر انقضاء ه ویعتب

   ٠ویكون قرار الوزیر بالبت في التظلم نهائيًا . ظلم رفضًا للت
  



  
- ٨ -  

  د.ن/س.ع
٢١-٨  

  )١٦(مادة 
سجل                  إذا ُقبل طلب القيد فعلى اإلدارة  المختصة تدوین بيانات الطلب في ال

دها             ات الواجب قي سجل والبيان ة شكل ال المخصص لذلك ، وتحدد الالئحة التنفيذی
ان أو شرآة  ردًا آ ة ف ذه الحال ي ه د ف نح طالب القي ه ویم دًا من في صًا معتم ترخي

سجل             اإلدارة المختصة متضمنًا االسم والعنوان والجنسية ورقم وتاریخ القيد في ال
   ٠ومدة الترخيص ونوع السجل المقيد فيه 

  
  
  

  )١٧(مادة 
بين   جل المحاس ي س مه ف د اس ول قي رر قب ذي یتق انوني ال ب الق ؤدي المحاس ی

ين ،     ه اليم رة أعمال ل مباش شتغلين قب انونيين الم ه ،    الق ن ینيب وزیر أو م ام ال  أم
  :بالصيغة التالية 

أقسم باهللا العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف واألمانة وأن أحافظ على سر            (   
  )المهنة وأن أحترم آدابها وتقاليدها 

  ٠ویحرر محضر یثبت فيه أداء اليمين یودع في اإلدارة المختصة   
  

  )١٨(مادة 
ة   ُیجدد القيد في السجالت بموجب طلبات       یقدمها أصحاب الشأن خالل ثالث

ه         اریخ انتهائ ل ت ستثن , أشهر قب سجل المحاسبين             ىوی دون ب د المقي ذا التجدی  من ه
  ٠القانونيين غير المشتغلين 

ویترتب على عدم سداد رسوم تجدید القيد في الموعد المنصوص عليه في               
ذار    ویتم الشطب بقرار من اللجن    . الفقرة السابقة ، شطب االسم من السجل         ة بعد إن

  ٠المخالف بكتاب مسجل 
د ، فضًال                         د جدی ع رسم قي د دف وال یجوز إعادة القيد في هذه الحالة ، إال بع

  ٠عن رسم التجدید المتأخر 
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  )١٩(مادة 

ي          د ف وم القي ة ، رس راح اللجن ى اقت اء عل وزیر ، بن ن ال رار م دد بق تح
نویًا                 د س د القي ة ، ورسوم تجدی رار    و. السجالت الخاصة بكل فئ ذا الق ال یصبح ه

  ٠نافذًا إال بعد اعتماده من مجلس الوزراء 
  

  الفصل الثالث
  حقوق المحاسبين القانونيين وواجباتهم

  )٢٠(مادة 
انونيين                     ي سجل المحاسبين الق د ف رخيص لمن قي وزیر الت یجوز بموافقة ال

  ٠المشتغلين بفتح مكتب له لممارسة المهنة 
  

  )٢١(مادة 
انو    ون للمحاسب الق االت    یك ي المج ة ف ة المهن ام بمزاول ي القي ق ف ني الح
  :اآلتية  
ول         -١ ًا ألص ا وفق رأي فيه داء ال ة وإب سابات المالي دقيق الح ة وت مراجع

  ٠المهنة 
صادیة               -٢ ة واالقت تقدیم الخبرة والمشورة والدراسات في المجاالت المالي

 ٠واإلداریة والضریبية 
 ٠بها أعمال التصفيات وفقًا ألحكام القوانين المعمول  -٣
 ٠أیة مهام أخرى تنص عليها القوانين المعمول بها  -٤

  
  )٢٢(مادة 

  :للمحاسب القانوني في سبيل مزاولة مهنته ما یلي   
ائق ،    -١ ن الوث ا م ستندات وغيره سجالت والم دفاتر وال ى ال االطالع عل

وله الحق في طلب البيانات واإلیضاحات التي یرى ضرورة الحصول           
روریة و    ا ض رى أنه ا أو ی ة     عليه صورة آامل ه ب ة مهام ة لتأدی الزم

  ٠وصحيحة 
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ًا          -٢ ه طبق ل إلي ذي توص ه ال د رأی ي تؤی ة الت ة األدل ى آاف صول عل الح
ع أو یحجب               للمعایير واألصول المهنية ، وال یجوز ألي شخص أن یمن

 ٠أیة وثائق أو بيانات أو معلومات یراها الزمة لتنفيذ مهامه 
  

باً     -٣ راه مناس ذي ی ت ال ي الوق رد ف راء الج ة  إج ازن الجه زائن ومخ  لخ
عة    الخاض
ا ، وفي                 ة والتزاماته للتدقيق ، ولـه الحق في التأآد من موجودات الجه
زیارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاریعها      
ه                  ة مهمت ا لتأدی ي یحتاجه واحي الت واالستيضاح من المختصين عن الن

 ٠على الوجه األمثل 
  

  )٢٣(مادة 
وز    سنة ال یج الل ال انوني خ ب الق زل المحاس سة ع رآة أو مؤس ألي ش

  ٠المالية التي یقوم بتأدیة مهامه فيها ، إال إذا تبين مخالفته ألحكام هذا القانون 
  

  )٢٤(مادة 
ایير                  ة ومع د المهن سلوك وآداب وتقالي د ب یجب على المحاسب القانوني التقي

  ٠المحاسبة والمراجعة والقواعد الفنية األخرى المتعارف عليها 
وائح        وانين والل ب الق ددة بموج ات المح د بالواجب ه التقي ب علي ا یج آم

  ٠المعمول بها 
  

  )٢٥(مادة 
ة                 ة المهن ى رخصة بمزاول أن یمارسها من خالل       یلتزم آل من حصل عل

اریخ                  مكتبه أو من خالل أحد المكاتب المرخصة في الدولة خالل ستة أشهر من ت
  ٠قيده بالسجل ، ویمكن تمدید هذه الفترة بموافقة الوزیر 
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  )٢٦(مادة 
ة                ات والمؤسسات العام ال یجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات الهيئ

ر  ساهمة أو ش رآات الم ة أو ش ي الدول وك ، إال إذا زاول ف أمين أو البن آات الت
بين           جل المحاس ي س ده ف د قي صلة بع نوات مت س س ن خم ل ع دة ال تق ة م المهن

  ٠القانونيين المشتغلين 
  

  )٢٧(مادة 
  :یحظر على المحاسب القانوني اآلتي   
  ٠االشتغال بالتجارة  -١
 ٠مباشرة أي عمل یتعارض مع السلوك المهني أو یخل بكرامة المهنة  -٢
ق اإلعالن ، أو عن             الحصول -٣  على أي عمل من أعمال مهنته عن طری

 ٠أي طریق یعتبر مخًال بكرامة المهنة 
ى     -٤ م یمض عل ا ل ا آموظف ، م ل به ي عم شرآة الت سابات ال دقيق ح ت

 ٠ترآه العمل مدة سنتين على األقل 
  

  )٢٨(مادة 
شرآة في الحاالت                   دقيق حسابات ال ال یجوز للمحاسب القانوني أن یقوم بت

  :ية اآلت
ي عضویة              -١ االشتراك في تأسيس الشرآة أو مشارآته فيها أو اشتراآه ف

  ٠مجلس إدارتها أو اشتغاله بها بأي عمل فني أو إداري أو استشاري 
 ٠إذا آان شریكًا أو وآيًال ألحد مؤسسي الشرآة أو الشرآاء فيها  -٢
شرآة أو     -٣ ى إدارة ال شرف عل ن ی ى لم ة األول ن الدرج ًا م ان قریب إذا آ

 هاحسابات
ه     -٤ رة تدقيق ا خالل فت ساباتها أو بيعه دقق ح ي ی شرآة الت هم ال راء أس   ش

 ٠لها 
 ٠إذا آان دائنًا أو مدینًا للشرآة  -٥

  
  )٢٩(مادة 

ال یجوز للمحاسب القانوني أن یقوم بتدقيق حسابات الشرآات أو   
  .المؤسسات التي له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة 
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  )٣٠(مادة 
ى الم   ي    یجب عل سجل ف ي ال ده ف رقم قي مه ب رن اس انوني أن یق حاسب الق

ا      اریر التي یوقعه ه    . جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتق ا یجب علي آم
  ٠وضع شهادة القيد أو الترخيص الممنوح له في مكان بارز من مكتبه 

  
  )٣١(مادة 

یجب على المحاسب القانوني أن یستخدم اسمه الشخصي آعنصر أساسي               
ر                  في عنوان مكتبه ، وإذا آانت شرآة فيجب أن یتضمن عنوانها اسم واحد أو أآث

  ٠من الشرآاء مع إضافة ما یدل على وجود شرآة 
  

  )٣٢(مادة 
ى                   ر یطرأ عل أي تغيي یلتزم المحاسب القانوني بإخطار اإلدارة المختصة ب

ى   و. عنوانه خالل ثالثين یومًا من تاریخ حدوث هذا التغيير أو التعدیل             یترتب عل
اإلدارة                  ه الموجود ب ى عنوان عدم اإلخطار في المواعيد المحددة صحة إبالغه عل

  ٠المختصة 
  

  
  
  
  

  )٣٣(مادة 
صادرة من                ة ال  یجب على المحاسب القانوني التوقيع على تقاریر المراجع

ى                         التوقيع عل وم ب شرآات فيجب أن یق ة ال ي حال ا ف ردًا ، أم مكتبه بنفسه إذا آان ف
ة ، وال یجوز               تلك التقار  ة المهن یر أحد الشرآاء أو المدیرین المرخص لهم بمزاول

  ٠إنابة شخص آخر في التوقيع 
  

  )٣٤(مادة 
ة ألي سبب من              ة المهن یجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاول

ين                    ذلك خالل ثالث ة أن یخطر اإلدارة المختصة ب ة أو دائم األسباب بصورة مؤقت
  ٠، ویعتبر الترخيص منتهيًا في حالة توقفه النهائي یومًا من تاریخ توقفه 



  
- ١٣ -  

  د.ن/س.ع
٢١-١٣  

  
  )٣٥(مادة 

ة         ن مزاول ف ع ن توق ل م رخيص آ اء ت ي إلغ ق ف صة الح إلدارة المخت ل
د       الل الموع سابقة خ ادة ال ي الم ه ف صوص علي ار المن دم باإلخط م یتق ة ول المهن

  ٠ویخطر بهذا القرار بكتاب مسجل . المحدد 
تظلم    صه ال ى ترخي ن ألغ وز لم الل   ویج وزیر خ ى ال اء إل رار اإللغ ن ق  م

ثالثين یومًا من تاریخ تسلمه اإلخطار ، ویجب على الوزیر البت في التظلم خالل              
ضًا                     ه رف اد دون البت في ذا الميع ثالثين یومًا من تاریخ تقدیمه ، ویعتبر انقضاء ه

  ٠ویكون قرار الوزیر بالبت في التظلم نهائيًا , للتظلم 
  

  
  
  

  )٣٦(مادة 
دة یترتب             في حا    لة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيًا أو لم

ر    العمالء أو الغي ا اإلضرار ب ات   . عليه امالت وااللتزام ع المع صفية جمي تم ت ی
ذا                    ة له ًا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذی المترتبة على ذلك طبق

  ٠لقانون 
  

  )٣٧(مادة 
ات       یكون المحاسب القانوني م      دقيق وعن صحة البيان ال الت سؤوًال عن أعم

  ٠الواردة في تقریره 
ر             ویسأل المحاسب القانوني عن تعویض الضرر الذي یلحق العميل أو الغي

  ٠بسبب اإلهمال أو التقصير أو األخطاء المهنية التي تصدر عنه في أداء مهنته 
ا            سبة       فإذا تعدد المحاسبون القانونيون آانوا مسئولين بالتضامن م م یكن ن  ل

  ٠الضرر إلهمال أو تقصير أو خطأ ألحدهم 
ي        ضامنية ف شرآاء الت ع ال سئولية جمي ت م رآة قام دقيق ش ت الت وإذا تول

  .مواجهة الغير عما یلحقه من أضرار بسبب ما یقع من أخطاء مهنية أو تقصير
  

  )٣٨(مادة 
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ق    ي ألح أ مهن ال أو خط ن أي إهم سئوًال ع انوني م ب الق ون المحاس یك
ل المحاسب                     ال ة من قب ة الموقع وائم المالي ذي استخدم الق الطرف الثالث ال ضرر ب

القانوني واعتمد عليها في اتخاذ قرارات مالية ، وبشرط أن یكون الطرف الثالث               
  ٠حسن النية 

  
  
  

  )٣٩(مادة 
ك                یكون المحاسب القانوني مسئوًال  عن الضرر الذي یلحق بالجهة أو المال

  ٠أو إهمال من قبل المساعدین الذین یعملون تحت إشرافه أو الغير نتيجة أخطاء 
  

  )٤٠(مادة 
ة                  ات المتعلق ات والبيان سجالت والملف اظ بال انوني االحتف على المحاسب الق

بعمالئه وذلك لفترة ال تقل عن عشر سنوات اعتبارًا من نهایة آخر سنة مالية آان               
  ٠یباشر فيها حساباتهم 

ا       ك          وال یحول اعتزال المحاسب الق اظ بتل ه باالحتف ة دون التزام نوني للمهن
  ٠السجالت والملفات والبيانات للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة 

  
  )٤١(مادة 

ة      صة أی مية المخت ات الرس ى الجه دم إل انوني أن یق ب الق ى المحاس عل
ساباتها    دقيق ح ام بت وم أو ق ي یق شرآات والمؤسسات الت ا عن ال ات تطلبه معلوم

  ٠صول تلك الجهات على إذن السلطة القضائية المختصة وذلك بعد ح
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  الفصل الرابع

  المسئولية التأدیبية للمحاسبين القانونيين
  )٤٢(مادة 

للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم إليها أن تجري تحقيقًا مع   
أو تمس بكرامة , المحاسب القانوني فيما ینسب إليه من أمور تخل بالشرف 

  , مهنة ال
أو تخالف أحكام , أو تتضمن إهماًال في تأدیة الواجبات , أو تسيء  إلى تقاليدها 

  ٠هذا القانون والقرارات المنفذة له
فإذا تبين للوزارة أن الواقعة المنسوبة للمحاسب القانوني تشكل جریمة   

ة جنائية أحالت الموضوع إلى النيابة العامة ، وإذا تبين لها أنها تشكل مخالف
تأدیبية ، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأدیب ، ویتولى التحقيق ومباشرة 

  ٠الدعوى مدیر اإلدارة المختصة أو من یندبه الوزیر لهذا الغرض 
  

  )٤٣(مادة 
یكون تأدیب المحاسبين القانونيين أمام مجلس تأدیب یشكل بقرار من   

 من في حكمها یختاره وزیر الوزیر برئاسة أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى أو
العدل بناء على ترشيح رئيس المحاآم العدلية ، وعضویة أحد موظفي الوزارة 

  ٠وأحد موظفي دیوان المحاسبة یختاره رئيسه 
  

  
  
  
  

  )٤٤(مادة 
ى      رج عل ة أو خ ه المهني ل بواجبات ذي أخ انوني ال ب الق ب المحاس یعاق

ا     ة أو مع ول المهن ة ألص ب مخالف ضياتها أو ارتك دقيق  مقت بة والت یير المحاس
وائح أو         انون والل ذا الق ام ه ن أحك ًا م الف حكم ا أو خ ا أو آدابه ارف عليه المتع

  :القرارات المنفذة له بالعقوبات التأدیبية اآلتية 
  ٠التنبيه  -١
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 ٠اإلنذار  -٢
 ٠الوقف عن مزاولة المهنة مدة ال تجاوز سنة  -٣
 ٠شطب االسم من السجل المقيد فيه  -٤

 
  )٤٥(مادة 

صل مجل الف    یف الن المخ د إع ات بع ي المخالف دائي ف ب االبت س التأدی
ل                ى األق ًا عل بالحضور أمامه قبل الموعد المحدد النعقاد الجلسة بخمسة عشر یوم
اد    اریخ انعق ه وت سوبة إلي ات المن ضمن ملخص المخالف سجل یت اب م ك بكت ، وذل

  ٠الجلسة ومكانها ، وتكون جلساته سریة 
ه من               ویجوز للمخالف أن یبدي دفاعه        سه أو بمن یوآل ة بنف فاهة أو آتاب  ش

  ٠زمالئه المشتغلين بالمهنة أو من المحامين 
ه                 م یحضر رغم إعالن إذا ل سه ، ف وللمجلس أن یقرر حضور المخالف بنف

دعوى            ي ال صادر ف رار ال ون الق ب أن یك ه ، ویج ي غيبت رار ف اذ الق از اتخ ج
  ٠التأدیبية علنيًا ومسببًا 

  
  
  
  

  )٤٦(مادة 
ر ال   سجل      یخط اب م ب آت ب بموج س التأدی رار مجل انوني بق ب الق محاس

ام      وم مق مصحوب بعلم الوصول خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ صدوره ، ویق
    ٠اإلخطار تسليم المحاسب القانوني بعد توقيعه باالستالم صورة من القرار 

  
  )٤٧(مادة 

لس  الذي صدر ضده قرار تأدیبي التظلم منه إلى مجللمحاسب القانوني
التأدیب االستئنافي خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ إعالنه بالقرار بكتاب 

  .مسجل أو من تاریخ تسلمه صورته  
ات              ویقدم التظلم للجنة ، ویجب أن یتضمن أوجه الطعن على القرار والطلب

اد وقف          توأن   تظلم في الميع دیم ال ى تق رفق به المستندات المؤیدة له ، ویترتب عل
ذ  رارتنفي ع الق صادر بتوقي س     ال ن مجل ًا م تظلم نهائي ي ال صل ف ى یف زاء حت الج
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  التأدیب االستئنافي
  

  )٤٨(مادة 
یشكل مجلس التأدیب االستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة االستئناف   

أحد یختاره وزیر العدل بناًء على ترشيح رئيس المحاآم العدلية ، وعضویة 
اولة المهنة یختاره الوزیر،  مرخص له بمزمحاسب قانوني الوزارة وموظفي

على أال یشترك في المجلس من باشر التحقيق أو آان عضوًا في مجلس التأدیب 
  .االبتدائي ، وال یكون انعقاد المجلس صحيحًا إال بحضور جميع أعضائه 
ویصدر . ولمجلس التأدیب االستئنافي أن یؤید أو یخفف أو یلغي الجزاء التأدیبي 

  .عضائه ، ویكون قراره في هذا الشأن نهائيًا قراره بأغلبية آراء أ
  
  

  )٤٩(مادة 
زال     ول اعت انوني ال یح ب الق رخصالمحاس ة     الم ن مزاول ه ع ه أو وقف ل

  .المهنة دون محاآمته تأدیبيًا عن المخالفات التي ارتكبها خالل مزاولته للمهنة 
  

  )٥٠(مادة 
زال       اریخ اعت ة أو  تسقط الدعوى التأدیبية بمضي ثالث سنوات من ت  المهن

  .اإلیقاف عن العمل 
  

  )٥١(مادة 
ر            رض ، ویؤش ذا الغ د له ـاص یع جل خ ي س ب ف رارات التأدی درج ق  ت

  . المحاسب القانونيالمقيد فيه مضمونها في السجل ب
رى      ة األخ زة الحكومي وزارات واألجه ع ال ار جمي ة إخط ولى اللجن وتت

ة       ب النهائي رارات التأدی ة بق سات العام ات والمؤس شطب أو  والهيئ صادرة بال ال
  ٠اإلیقاف عن العمل 

  
  )٥٢(مادة 

سجل           للمحاسب القانوني الذي    صدر قرار تأدیبي نهائي بشطب اسمه من ال
د مضي ثالث      ذلك المقيد فيه ، أن یطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه في          سجل بع  ال
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  .سنوات على األقل من تاریخ صدور هذا القرار
ين یو     ة خالل ثالث ى اللجن دیم الطلب أن تصدر  ویجب عل اریخ تق ًا من ت م

  .قيدالقرارها بإعادة أو رفض 
  
  
  

انوني    زال یجو  وفي حالة رفض الطلب      د        للمحاسب الق ده إال بع  طلب تجدی
رفض             رار ال اریخ صدور ق ة    . مضي سنة على األقل من ت رارات اللجن وتكون ق

  .التي تصدر في هذا الشأن نهائية 
ادة القي    ات إع دیم طلب ي تق ع ف ذا  وتتب ي ه ا ف د األوضاع المنصوص عليه
  .القانون 

  
  )٥٣(مادة 

إذا فقد أحد المحاسبين القانونيين المقيدین في سجالت المحاسبين القانونيين   
أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، أحال الوزیر األمر إلى اللجنة 

  ٠للنظر فيه ، واألمر عند االقتضاء بشطبه من السجل المقيد فيه 
ولمن تم شطب اسمه أن یتظلم من هذا القرار إلى الوزیر خالل ثالثين   

  ٠یومًا من تاریخ إبالغه بالقرار 
  

  الفصل الخامس
  العقوبات

  )٥٤(مادة 
الحبس                    انون آخر ، یعاقب ب مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص عليها ق

اتين   مدة ال تجاوز سنتين وبالغرامة التي ال تجاوز خمسين ألف ریال أو              بإحدى ه
  :العقوبتين آل من 

ذلك   -١ د ل سجل المع ي ال دًا ف مه مقي ون اس ة دون أن یك زاول المهن
  ٠طبقًا ألحكام هذا القانون 

زاول المهنة خالل مدة إیقافه عن العمل أو بعد شطب اسمه من               -٢
 ٠سجل المحاسبين القانونيين 

  



  
- ١٩ -  

  د.ن/س.ع
٢١-١٩  

 
ات       -٣ توصل إلى قيد اسمه بسجل المحاسبين القانونيين بإعطاء بيان

ع      أو معلومات غير صحيحة أو بتقدیم شهادات غير مطابقة للواق
 ٠مع علمه بذلك 

ائل  -٤ يلة من وس ة وس ات أو أی شرات أو لوحات أو الفت تخدم ن اس
ة    ة المهن ه حق مزاول أن ل ور ب ام الجمه أنها إیه ن ش اإلعالن م

 ٠خالفًا للواقع 
ایي   -٥ ة أو المع بة أو المراجع ایير المحاس الف مع ة رخ  المهني

 ٠األخرى 
املين                 -٦ ل الع ه أو من قب قام بتوقيع تقاریر حسابات لم تدقق من قبل

 ٠تحت إشرافه 
 

زع       ب ، ون إغالق المكت م ب وال أن تحك سب األح ة بح وز للمحكم ویج
سجل                اللوحات ، وإعدام النشرات وغيرها من وسائل الدعایة وشطب اسمه من ال

  ٠المقيد فيه 
  

  )٥٥(مادة 
ل عن ع             ين           یعاقب بالغرامة التي ال تق ى ثالث د عل ال وال تزی شرة آالف ری

واد             ام الم ال آل من خالف أحك ، ) ٣١(، ) ٣٠(، ) ٢٩(، ) ٢٨(، ) ٢٧(ألف ری
  ٠من هذا القانون )  ٤١(,  ) ٤٠(

  



  
- ٢٠ -  

  د.ن/س.ع
٢١-٢٠  

  
  الفصل السادس

  أحكام عامة وانتقالية
  )٥٦(مادة 

رادًا أو     انوا أف واء آ ة س ي الدول املين ف انونيين الع بين الق ى المحاس عل
ت  رآات وق ه    ش ًا ألحكام وا أوضاعهم طبق انون ، أن یوفق ذا الق ام ه ل بأحك العم

دة                  د الم وزراء تمدی رار من مجلس ال ه ، ویجوز بق اریخ العمل ب خالل سنة من ت
  ٠المشار إليها لمدة ال تزید على سنتين 

  
  )٥٧(مادة 

ع    اق م ام باالتف ب الع ن النائ رار م دبهم ق صدر بن ذین ی وظفين ال ون للم یك
أم   فة م وزیر ص ع       ال ي تق رائم الت ات الج بط وإثب ي ض ضائي ف ضبط الق وري ال

  .بالمخالفة ألحكام هذا    القانون  
  

  )٥٨(مادة 
ذ       ة لتنفي رارات الالزم انون والق ذا الق ة له ة التنفيذی وزیر الالئح صدر ال ی
ستمر العمل                 أحكامه ، وإلى أن یتم العمل بهذه الالئحة التنفيذیة وتلك القرارات ، ی

  ٠ظمة المعمول بها حاليًا فيما ال یتعارض مع أحكام هذا القانون بالقرارات واألن
  

  )٥٩(مادة 
م    انون رق ى الق سنة ) ٧(یلغ م      ١٩٧٤ل ل حك ى آ ا یلغ ه ، آم شار إلي  الم
   ٠یخالف أحكام هذا القانون 

  
  
  
  
  
  
  



  
- ٢١ -  

  د.ن/س.ع
٢١-٢١  

  
  
  

  
  )٦٠(مادة 

انون         ذا الق ذ ه صه ، تنفي ا یخ ل فيم صة ، آ ات المخت ع الجه ى جمي . عل
  .دة الرسمية وینشر في الجری

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حمد بن خليفة آل ثانيتميم بن     
  أمير دولة قطرنائب     

  
  

  هـ٢٥/٥/١٤٢٥  : بتاریخالدیوان األميريصدر في 
  م١٣/٧/٢٠٠٤:الموافق                

 


