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مر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2021
ب�ش�أن مدققي احل�سابات اخلارجيني
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  ،1987وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  1995يف �ش�أن تقومي امل�ؤهالت العلمية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  1996ب�ش�أن مدققي احل�سابات،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 ،2006وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري ،املعدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )52ل�سنة ،2018
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
الف�صل الأول
  �أحكام عامة
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ،املعاين املبينة قرين كل منها
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
المملكة :مملكة البحرين.
الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.
الوزير :الوزير المعني ب�شئون التجارة.
الإدارة المخت�صة :الإدارة المعنية بقيد مدققي الح�سابات في الوزارة �أو الإدارة المعنية بالرقابة
ح�سب الأحوال.
ال�سجل� :سجل قيد مدققي الح�سابات.
مدق���ق الح�ساب���ات� :أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مرخ�ص له بمزاول���ة مهنة تدقيق الح�سابات
طبق ًا لأحكام هذا القانون.
مكتب التدقيق :المكتب الذي يملكه مدقق ح�سابات فرد يزاول المهنة من خالل م�ؤ�س�سة فردية.
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المهنة :مهنة تدقيق الح�سابات التي ُيزاولها مدقق الح�سابات وفق ًا لأحكام هذا القانون.
الم�ؤ�س�س���ات المالي���ة :البن���وك و�شركات الت�أمي���ن وال�شركات العاملة في مج���ال الأوراق المالية
والمحاف���ظ وال�صناديق اال�ستثماري���ة و�شركات التمويل و�شركات ال�صراف���ة و�سما�سرة وو�سطاء
الم���ال وو�سطاء الت�أمين وو�سط���اء �سوق الأوراق المالية و�شرك���ات اال�ست�شارات المتخ�ص�صة في
مج���ال �صناعة الخدمات المالية و�شركات التقييم والت�صنيف االئتماني و�سوق البحرين للأوراق
المالية و�أ�سواق المعادن الثمينة وال�سلع اال�ستراتيجية والم�ؤ�س�سات الم�ساندة للقطاع المالي .بما
في ذلك الم�ؤ�س�سات التي تقدم خدماتها المالية وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�شه���ادة احترافي���ة ف���ي مجال المحا�سبة� :شه���ادة مهنية في المحا�سبة ،وذل���ك وفق ًا لما يحدده
قرار ي�صدر عن الوزير.
ال�شريك غير الم�ؤهل :هو ال�شريك العامل في �شركات تدقيق الح�سابات من غير المقيدين في
ال�سجل.

مادة ()2

ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ممار�سة مهنة تدقيق احل�سابات �إال بعد القيد يف
ال�سجل وفق ًا لأحكام هذا القانون.

الف�صل الثاين
�سجل مدققي احل�سابات و�شروط القيد
مادة ()3

ُين�ش�أ يف الوزارة �سجل لقيد مدققي احل�سابات يت�ضمن الفئات الآتية:
 -1مدققي الح�سابات تحت التدريب.
 -2مدققي الح�سابات الم�شتغلين.
 -3مدققي الح�سابات غير الم�شتغلين.

مادة ()4

ي�شرتط فيمن يقيد يف ال�سجل من الأ�شخا�ص الطبيعيني ما ي�أتي:
� -1أن يكون كامل الأهلية.
� -2أن يك���ون حا�ص ًال على م�ؤهل جامعي ف���ي مجال المحا�سبة من �إحدى الجامعات �أو المعاهد
العلي���ا المعترف بها �أو �أي م�ؤهل �آخر تعتب���ره الجهة المخت�صة بتقويم الم�ؤهالت معاد ًال لها
للقي���د كمدقق ح�سابات تحت التدري���ب ،وي�ستثنى من ذلك الحا�صلين على �شهادة احترافية
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في مجال المحا�سبة.
�	-3أن يكون محمود ال�سيرة ح�سن ال�سمعة ،لم ي�سبق الحكم عليه بعقوبة جناية �أو جريمة مخلة
بال�شرف �أو الأمانة ،ما لم يكن قد رد �إليه اعتباره.
� -4أال يك���ون قد �صدر عليه ق���رار ت�أديبي نهائي بال�شطب من ال�سجل ،ما لم يكن قد م�ضى على
�صدور القرار مدة ال تقل عن ثالث �سنوات.
� -5أن يكون قد �أتم مدة التدريب المقررة في هذا القانون �أو تكون لديه خبرة محا�سبية م�ستمرة
بعد الح�صول على الم�ؤهل الجامعي لمدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
�	-6أن يكون متفرغ ًا لممار�سة المهنة ،وال يجوز له ممار�سة �أي عمل تجاري �أو االلتحاق بوظيفة
حكومية �أو عمل في القطاع الخا�ص.
�	-7أن يكون بحريني الجن�سية ،ويجوز قيد غير البحريني متى كان م�ستوفي ًا لل�شروط المن�صو�ص
عليها في هذه المادة ،بالإ�ضافة �إلى ال�شروط الآتية:
�أ�	-أن تكون له �إقامة م�شروعة وثابتة في المملكة طوال مدة قيد ا�سمه.
ب� -أن يعمل لدى �أحد مكاتب �أو �شركات التدقيق في المملكة �أو يعمل لدى فرع المكتب �أو
�شركة تدقيق غير بحرينية مرخ�ص لها بالعمل في المملكة.
ج� -أن تكون لديه خبرة محا�سبية ال تقل عن خم�س �سنوات.
�	-8أي �شروط �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة ()5

يجب على مدقق احل�سابات تقدمي وثيقة ت�أمني �ضد امل�سئولية عن الأخطاء املهنية �سارية
املفعول طوال مدة الرتخي�ص وتتنا�سب مع حجم �أعماله ،وتكون �صادرة من �إحدى �شركات
الت�أمني املعتمدة يف اململكة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ قيده يف ال�سجل ،ويف حال عدم تقدمي
الوثيقة يعترب القيد ك�أن مل يكن ،وذلك دون الإخالل بحقوق الغري ح�سن النية.
وي�صدر بتحديد �شرائح الغطاء الت�أميني قرار ًا من الوزير.

مادة ()6

ُتعترب خربة حما�سبية ،مزاولة العمل ب�أي من املجاالت الآتية:
 -1تدقيق الح�سابات في �أحد مكاتب �أو �شركات التدقيق في المملكة.
 -2ممار�س���ة �أعم���ال المحا�سبة �أو التدقي���ق �أو التفتي�ش على الح�سابات في �إح���دى الوزارات �أو
الهيئ���ات والم�ؤ�س�س���ات العام���ة �أو الأجه���زة الحكومية الأخ���رى �أو ال�شرك���ات �أو الم�ؤ�س�سات
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المالية ،في المملكة.
ويجوز اعتبار ممار�سة هذه الأعمال خربة حما�سبية حال ممار�ستها خارج اململكة بقرار
ي�صدر من الوزير.

مادة ()7

ُيقيد ا�سم كل من ي�شتغل لأول مرة ب�أعمال تدقيق احل�سابات ،ب�سجل مدققي احل�سابات حتت
التدريب ،وتكون مدة التدريب الواجب �إمتامها خم�س �سنوات ،ويق�ضي املدقق حتت التدريب مدة
التدريب يف مكتب �أو �شركة �أو �أكرث من مكاتب �أو �شركات التدقيق املقيدة يف ال�سجل ،على �أن
يتم �إخطار ال�سجل با�سم وعنوان املكتب �أو ال�شركة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ التغيري ،ويرفق
بالإخطار امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك ،ويلتزم �صاحب املكتب ب�إعداد تقارير �أداء عن كل من يتدرب
لديه.

مادة ()8

ال يجوز ملدقق احل�سابات حتت التدريب �أن يفتح مكتب ًا با�سمه �أثناء فرتة التدريب.

مادة ()9

ملدقق احل�سابات حتت التدريب الذي �أم�ضى مدة التدريب �أن يطلب من الإدارة املخت�صة
نقل ا�سمه �إىل �سجل مدققي احل�سابات امل�شتغلني ،وعليه �أن يرفق بيان ًا بال�شركات التي دقق
ح�ساباتها.
وللإدارة املخت�صة �أن تطلب من �صاحب مكتب التدقيق �أو ال�شركة التي تدرب لديها ن�سخة
من تقارير �أداء املدقق حتت التدريب عن فرتة التدريب التي �أم�ضاها.

مادة ()10

مع عدم الإخالل بالأحكام املنظمة لفروع ال�شركات الأجنبية الواردة يف قانون ال�شركات
التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001يجوز قيد فروع �شركات ومكاتب
تدقيق احل�سابات الأجنبية وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط الآتية:
�	-1أن تك���ون من �ضمن �شركات ومكاتب تدقيق الح�سابات ذات الخبرات العالمية المتخ�ص�صة
وفق ًا للمعايير التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
�	-2أن يكون ترخي�صها �ساري ًا في الدولة التي ينتمي �إليها بجن�سيته.
� -3أن تكون قد زاولت المهنة لمدة ال تقل عن خم�س ع�شرة �سنة.
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�	-4أن ُتثبت بوثائق ر�سمية عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو المكتب والنظام الأ�سا�سي �إن وجد في بلدها،
ون�شاطها ومالءتها المالية و�أعمال تدقيق الح�سابات التي قامت بها.
�	-5أن يك���ون الم�سئول عن �إدارة الف���رع �أو المفو�ض بالتوقيع ،مقي���د ًا ب�سجل مدققي الح�سابات
الم�شتغلين ،و�أال تقل مدة خبرته العملية عن ع�شر �سنوات.
�	-6أي �شروط �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجب �أن تقدم وثيقة ت�أمني �ضد امل�سئولية عن الأخطاء املهنية �سارية املفعول طوال مدة
الرتخي�ص وتتنا�سب مع حجم �أعماله ،وتكون �صادرة من �إحدى �شركات الت�أمني املعتمدة يف
اململكة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ قيده يف ال�سجل ،ويف حال عدم تقدمي الوثيقة يعترب القيد
ك�أن مل يكن مع حفظ حقوق الغري ح�سني النية ،وي�صدر بتحديد �شرائح الغطاء الت�أميني قرار ًا
من الوزير.
كما يجب توظيف عدد من مدققي احل�سابات البحرينيني وذلك بعد القيد يف ال�سجل ،متى
كان ذلك ممكن ًا.

مادة ()11

مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )17من هذا القانون ،على مدقق احل�سابات امل�شتغل �إذا
توقف عن ممار�سة املهنة لأي �سبب كان� ،أن يطلب نقل ا�سمه �إىل جدول مدققي احل�سابات غري
امل�شتغلني �إذا ا�ستمر توقفه ملدة تزيد على �سنة .ويتم �شطب مدقق احل�سابات غري البحريني
الذي يتوقف عن مزاولة املهنة لأي �سبب من الأ�سباب لذات املدة.
ويجوز ملدقق احل�سابات املقيد يف �سجل مدققي احل�سابات غري امل�شتغلني طلب �إعادة ا�سمه
�إىل �سجل مدققي احل�سابات امل�شتغلني� ،إذا رغب يف العودة �إىل مزاولة املهنة �أو زال املانع من
ممار�سته للمهنة وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط التي ي�صدر بها قرار من الوزير.

مادة ()12

ي�شرتط فيمن ي ّوقع التقارير املالية املدققة حل�سابات ال�شركات امل�ساهمة العامة �أو الوزارات
�أو الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة والأجهزة احلكومية الأخرى �أن يكون حا�ص ًال على �شهادة احرتافية
يف جمال املحا�سبة و�أن يكون قد مار�س مهنة تدقيق احل�سابات لفرتة ال تقل عن خم�س �سنوات
من تاريخ قيده يف ال�سجل.
وي�ضع م�صرف البحرين املركزي بعد التن�سيق مع الوزير ال�ضوابط وال�شروط التي يتعني
االلتزام بها عند اختيار مدقق احل�سابات فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سات املالية.
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الف�صل الثالث
�إجراءات القيد يف ال�سجل
مادة ()13

ُتقدم طلبات القيد يف �سجالت مدققي احل�سابات �إىل الإدارة املخت�صة ب�صورة �إلكرتونية،
م�شفوعة بامل�ستندات امل�ؤيدة لها ،وتتوىل الإدارة املخت�صة البت يف طلب القيد خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ تقدميه م�ستوفي ًا ال�شروط املطلوبة ،ف�إذا ما ر�أت الإدارة �ضرورة ا�ستيفاء �أية
معلومات �إ�ضافية وجب عليها �إخطار مقدم الطلب بذلك ،خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
تقدمي الطلب ،ف�إذا مل يقدمها خالل �أ�سبوع من تاريخ �إخطاره اعترب الطلب ك�أن مل يكن.
ويكون رف�ض الإدارة املخت�صة للطلب ُم�سبب ًا ،و ُيعد م�ضي ميعاد البت يف الطلب امل�ستويف دون
رد مبثابة رف�ض �ضمني.
وي�صدر الوزير قرار ًا يحدد امل�ستندات املطلوبة للقيد يف ال�سجل.

مادة ()14

ُتدون الإدارة املخت�صة بيانات الطلب بعد قبوله يف ال�سجل املخ�ص�ص لذلك ،ويمُ نح طالب
القيد �شهادة قيد ُتعد مبثابة ترخي�ص مبزاولة املهنة ،وذلك وفق ًا لنموذج ال�شهادة املعد لذلك
بالإدارة املخت�صة ،وتكون مدة القيد �سنة واحدة ،قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.

مادة ()15

ُيجدد القيد يف �سجل مدققي احل�سابات امل�شتغلني خالل ثالثة �أ�شهر قبل تاريخ انتهائه.
ويجوز جتديد القيد خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهائه ،بنا ًء على طلب �صاحب ال�ش�أن،
�إذا قدم عذر ًا تقبله الإدارة ،ويتم ا�ستيفاء الر�سم املقرر عن كامل املدة اعتبار ًا من تاريخ انتهاء
القيد.

الف�صل الرابع
�صالحيات الإدارة املخت�صة
مادة ()16

تتوىل الإدارة املخت�صة مبا�شرة الأعمال الآتية:
 -1م�سك �سجالت مدققي الح�سابات.
�	-2إ�صدار �شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة.
 -3التحقيق في ال�شكاوى والمخالفات المن�سوبة لمدققي الح�سابات.
 -4الإ�ش���راف والرقابة على مكاتب و�شركات التدقيق والتثبت من جودة �أدائها للت�أكد من تنفيذ
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�أحكام هذا القانون.
�	-5أية مهام �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة ()17

-1
-2
-3
-4

يجوز للإدارة املخت�صة� ،شطب قيد مدقق احل�سابات من ال�سجل يف �أي من احلاالت الآتية:
فقد �أي �شرط من �شروط القيد.
انق�ضاء المدة المقررة لتقديم طلب تجديد القيد بال�سجل دون تقديمه ،وذلك دون الإخالل
بحكم المادة ( )15من هذا القانون.
ع���دم �إخطار الإدارة المخت�صة بالتوقف عن مزاول���ة المهنة خالل المدة المن�صو�ص عليها
في المادة ( )32من هذا القانون.
�صدور حكم بات ب�إفال�س المدقق �أو الحجر عليه.
ويف جميع الأحوالُ ،ي َ
خطر من ُ�ش ِطب قيده بقرار ال�شطب.

الف�صل اخلام�س
حقوق والتزامات ومهام مدققي احل�سابات
مادة ()18

ملدققي احل�سابات البحرينيني امل�شتغلني مزاولة املهنة من خالل �شركة جتارية وفق ًا لل�شروط
الآتية:
 -1ت�أ�سي����س �شركة ت�ضامن وفق��� ًا لقانون ال�شرك���ات التجارية ال�صادر بالمر�س���وم بقانون رقم
( )21ل�سنة  ،2001و ُتقيد ال�شركة في ال�سجل.
�	-2أن يك���ون المدير الم�سئ���ول عن توقيع تقارير تدقي���ق الح�سابات ال�صادرة ع���ن ال�شركة من
المقيدين في �سجل مدققي الح�سابات.
�	-3أال يمار�س �أي من ال�شركاء المهنة �إال با�سم ال�شركة ولح�سابها.
� -4أال يكون �أحد ال�شركاء �شريك ًا في �أكثر من �شركة واحدة.

مادة ()19

يجوز ت�أ�سي�س �شركات جتارية ت�ضم �شركاء من مدققي احل�سابات امل�شتغلني و�شركاء غري
م�ؤهلني ملمار�سة املهنة طبق ًا لأحكام هذا القانون ،وذلك وفق ًا لقرار ي�صدر من الوزير يحدد
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�شكل ال�شركات التي يجوز له�ؤالء ال�شركاء اتخاذها ،والن�سبة امل�سموحة لتملك غري امل�ؤهلني،
وكيفية متلك احل�ص�ص �أو ا�سرتدادها ،و�أنواع م�سئولية ال�شركاء وحدودها ،وامل�سئول عن الإدارة
والتوقيع على التقارير املالية ،وقواعد احلفاظ على اال�ستقاللية ،وال�ضوابط الواجب على
ال�شركة �إتباعها عند وفاة �أو تنازل �أحد ال�شركاء املرخ�صني مبزاولة املهنة عن ح�ص�صه فيها،
و�أي �ضوابط �أخرى يحددها الوزير.

مادة ()20

يجب على مدققي احل�سابات التقيد مبعايري و�أ�س�س املراجعة الدولية ،وفق ًا للأنظمة التي
ي�صدرها االحتاد الدويل للمحا�سبني ،و�إتباع �آداب املهنة و�أ�صولها الفنية وااللتزام بقواعد
ال�شرف والأمانة املتعارف عليها يف تدقيق احل�سابات.

مادة ()21

ملدقق احل�سابات يف �سبيل مزاولة مهنته الآتي:
 -1مراجع���ة وتدقيق الح�سابات المالية ،و�إبداء الر�أي فيها ،وفق ًا لمعايير المحا�سبة والمراجعة
المعتمدة في المملكة.
�	-2إعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات والح�سابات الدورية وال�سنوية لعمالئه.
 -3تقديم الخبرة والم�شورة والدرا�سات في المجاالت المالية واالقت�صادية وال�ضريبية.
�	-4أعمال الت�صفية.
 -5االط�ل�اع عل���ى الدفاتر وال�سج�ل�ات والم�ستن���دات وغيره���ا من الوثائ���ق ،وطل���ب البيانات
والإي�ضاح���ات الت���ي يرى �ضرورة الح�صول عليها �أو يرى �أنه���ا �ضرورية والزمة لت�أدية مهامه
ب�صورة كاملة و�صحيحة.
 -6الح�ص���ول على الم�ستندات والمعلومات التي تمكن���ه من القيام بعمله ،وال يجوز لأي �شخ�ص
�أن يمنع �أو يحجب �أية وثائق �أو بيانات �أو معلومات يراها الزمة لتنفيذ مهامه.
�	-7إج���راء الجرد في الوقت الذي ي���راه منا�سب ًا لخزائن ومخازن الجهة الخا�ضعة للتدقيق ،وله
الح���ق في الت�أكد من موجودات الجه���ة والتزاماتها ،وفي زيارة م�صانعها وور�شها ومخازنها
ومكاتبها ومواقع عملها وم�شاريعها واال�ستي�ضاح من المخت�صين عن النواحي التي يحتاجها
لت�أدية مهمته على الوجه الأمثل.
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مادة ()22

ال يجوز لأي �شركة �أو م�ؤ�س�سة عزل مدقق احل�سابات خالل ال�سنة املالية التي يقوم بت�أدية
مهامه فيها� ،إال �إذا ثبتت خمالفته لأحكام هذا القانون والقوانني والقرارات ذات ال�صلة ،وذلك
كله بعد موافقة الإدارة املخت�صة.

مادة ()23

مع مراعاة القواعد التي ت�صدر من م�صرف البحرين املركزي ب�ش�أن �شركات امل�ساهمة
العامة ،يعني مدقق احل�سابات ل�سنة مالية واحدة جتدد ملدد مماثلة ،على �أال تتجاوز خم�س
�سنوات مالية متتالية ،وال يجوز تعيينه بعد ذلك �إال بعد ُم�ضي �سنتني ماليتني.
ويجب تغيري املدقق امل�سئول عن عملية تدقيق ح�سابات ال�شركة واعتماد التقرير النهائي
بحد �أق�صى كل ثالث �سنوات.

مادة ()24

يجب على مدققي احل�سابات ت�ضمني تقاريرهم املحا�سبية ال�سنوية التي تقدم لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات ،باملخالفات التي يجدونها خالل عملية تدقيق احل�سابات.
كما يجب عليهم فور ًا �إبالغ  -جلنة التدقيق املن�صو�ص عليها يف املادة ( )184مكرر ًا من
قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة �( 2001إن وجدت) -
وامل�سئولني يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املدقق عليها ،عن �أية خمالفات خطرية تظهر لهم �أثناء
عملهم.
ويجب على مدققي احل�سابات التحقق من �صحة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة
التي يدقق ح�ساباتها ومدى فاعليته يف احلد من عمليات الغ�ش والأخطاء واكت�شافها فور وقوعها
وعليه ت�ضمني ذلك يف التقرير املايل لل�شركة.

مادة ()25

يجب على مدققي احل�سابات التحقق من تطبيق ال�شركة التي يقوم بتدقيق ح�ساباتها ملبادئ
حوكمة ال�شركات ال�صادرة من الوزارة �أو متطلبات احلوكمة ال�صادرة من م�صرف البحرين
املركزي  -بح�سب الأحوال  -والت�أكد من �أن ال�شركة متتلك ومتتثل لإجراءات مكافحة عمليات
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،والت�أكد من �أن الأنظمة املحا�سبية لل�شركة متوافقة مع �أي
متطلبات تفر�ض مبوجب �أي اتفاقية �أو معاهدة دولية تكون اململكة طرف ًا فيها.
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مادة ()26

ُيحظر على مدقق احل�سابات ما ي�أتي:
 -1ممار�سة المهنة �أو الإعالن عنها ب�أي طريقة تتعار�ض مع القوانين والقرارات المعمول بها �أو
مع قواعد �سلوك و�آداب المهنة المتعارف عليها.
 -2القيام ب�أية �أعمال تتعار�ض مع �أعمال التدقيق ومراجعة الح�سابات التي ُيبا�شرها.
� -3أن تكون له �أية م�صلحة �سوا ًء كانت مبا�شرة �أو غير مبا�شرة لدى ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة التي
يدقق ح�ساباتها.
 -4التعام���ل بالبي���ع �أو ال�شراء عل���ى الأوراق المالي���ة الخا�صة بال�شرك���ة �أو الم�ؤ�س�سة التي يدقق
ح�ساباتها� ،سوا ًء كان ذلك ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر �أو تقديم �أية ا�ست�شارات لأي �شخ�ص
ب�ش�أنها.
�	-5أن يكون دائن ًا �أو مدين ًا لل�شركة �أو الم�ؤ�س�سة التي يدقق ح�ساباتها ،فيما عدا �أتعاب الخدمات
التي ي�ؤديها لهم.
�	-6أن يكون �شريك ًا �أو محا�سب ًا في �أي �شركة �أخرى �أو مكتب محا�سبة �آخر.
 -7تدقي���ق ح�ساب���ات �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة ا�شترك في ت�أ�سي�سه���ا �أو �شارك فيها �أو في �إدارتها �أو
�سبق له العمل فيها ب�أية �صفة ما لم يم�ض على تركه العمل مدة خم�س �سنوات على الأقل.
 -8تدقي���ق ح�ساب���ات �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة يكون �شريك ًا �أو وكي ًال لأح���د م�ؤ�س�سيها �أو �شركائها �أو
موظف ًا لدى �أي منهم �أو تربطه به �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
 -9تقديم �أية �أعمال ا�ست�شارية لل�شركة �أو الم�ؤ�س�سة التي يدقق ح�ساباتها.

مادة ()27

يجب على مدقق احل�سابات �أن يقرن ا�سمه برقم قيده يف ال�سجل يف جميع املكاتبات
وال�شهادات وامليزانيات والتقارير التي ُيوقعها ،ويجب عليه و�ضع �شهادة القيد يف مكان بارز من
مكتبه.
كما يجب عليه �أن ي�ستخدم ا�سمه ال�شخ�صي كعن�صر �أ�سا�سي يف ا�سم مكتبه ،و�إذا كانت
�شركة ت�ضامن يكون ا�سمها وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة .2001

مادة ()28

يلتزم مدقق احل�سابات ب�إخطار الإدارة املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من بداية كل �سنة
ميالدية مبا ي�أتي:
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�	-1أ�سم���اء وم�ؤهالت م���ن ي�ستعين بهم في �أداء مه���ام تدقيق ومراجعة الح�ساب���ات ،والدورات
والبرامج التي قام بها لتطوير مهاراته ومهارات المدققين العاملين لديه.
 -2قائمة ب�أ�سماء مدققي الح�سابات تحت التدريب لديه.
 -3قائمة ب�أ�سماء ال�شركات والم�ؤ�س�سات التي يتولى تدقيق ومراجعة ح�ساباتها.

مادة ()29

يجب على مدقق احل�سابات �إخطار الإدارة املخت�صة ب�أي تغيري �أو تعديل يطر�أ على عنوانه
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث هذا التغيري �أو التعديل ،ويرتتب على عدم الإخطار يف
املواعيد املحددة اعتبار �إبالغه على عنوانه املوجود بالإدارة املخت�صة �صحيح ًا.
كما يجب عليه �إخطار الإدارة املخت�صة عن �أي مدقق يرتك العمل �أو التدريب لديه وذلك
خالل ثالثني يوم ًا من تركه للعمل.

مادة ()30

يجب على مدقق احل�سابات التوقيع على تقارير التدقيق ال�صادرة من مكتبه بنف�سه �إذا كان
�شخ�ص ًا طبيعي ًا� ،أما �إذا كان �شخ�ص ًا اعتباري ًا يقوم بالتوقيع على تلك التقارير املدير امل�سئول.

مادة ()31

يبا�شر مدقق احل�سابات عملية تدقيق احل�سابات لدى الغري ،مبوجب عقد مكتوب بينهما
يت�ضمن حقوق والتزامات كل من الطرفني ،وعلى الأخ�ص حتديد جمال ونوعية عملية التدقيق
حمل التعاقد و�أتعاب املكتب ،وذلك كله مبا ال يتعار�ض و�أحكام هذا القانون.

مادة ()32

يجب على مدقق احل�سابات �إخطار الإدارة املخت�صة بتوقفه عن مزاولة املهنة-ب�صورة
م�ؤقتة �أو دائمة -وذلك خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ التوقف.

مادة ()33

يكون مدقق احل�سابات م�سئو ًال عن �أعمال التدقيق واملراجعة وعن �صحة البيانات الواردة
يف تقريره.
و ُي�س�أل مدقق احل�سابات عن تعوي�ض ال�ضرر الذي يلحق العميل �أو الغري ب�سبب الإهمال �أو
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التق�صري �أو الأخطاء املهنية التي ت�صدر عنه �أو عمن ي�ستعني بهم الذين يعملون حتت �إ�شرافه يف
�أداء املهنة ،ف�إذا تعدد مدققو احل�سابات كانوا م�سئولني بالت�ضامن.
و�إذا تولت �أعمال التدقيق �شركة قامت م�سئولية جميع ال�شركاء الت�ضامنية يف مواجهة الغري
عما يلحقه من �أ�ضرار ب�سبب الإهمال �أو التق�صري �أو الأخطاء املهنية.

مادة ()34

يلتزم مدققو احل�سابات و�أ�صحاب ومدراء مكاتب تدقيق احل�سابات بعدم �إف�شاء �أية معلومات
علموا بها �أثناء �أو ب�سبب ممار�ستهم مهنتهم ،ولو بعد انتهاء عملهم ،ما مل يكن ذلك بق�صد منع
ارتكاب جناية �أو جنحة �أو الإبالغ عن وقوعها.

مادة ()35

ال يجوز ملكاتب و�شركات التدقيق اال�ستعانة يف �أداء �أعمالها مبن ُ�شطب ا�سمه �أو �أُوقف عن
مزاولة املهنة طبق ًا لأحكام هذا القانون ما مل يتم قيده مرة �أخرى يف ال�سجل �أو انتهت مدة وقفه.

مادة ()36

يجب على مدقق احل�سابات -و�إن ترك املهنة -االحتفاظ بال�سجالت وامللفات والبيانات
اخلا�صة بعمالئه ملدة ع�شر �سنوات على الأقل من �إعداد �آخر تقرير مايل ،ويجوز االحتفاظ
ب�صورة �إلكرتونية منها ،ما مل تكن هذه ال�سجالت وامللفات والبيانات لها عالقة بدعاوى منظورة
�أمام املحاكم ،فيجب االحتفاظ بها �إىل حني الف�صل يف هذه الدعاوى مبوجب حكم بات� ،أي
املدتني �أطول.

مادة ()37

يجب على مدقق احل�سابات ت�صفية جميع املعامالت وااللتزامات يف حال التوقف عن مزاولة
مهنته نهائي ًا �أو ملدة يرتتب عليها الإ�ضرار بالعمالء ،كما يجب عليه �إخطار ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة
التي يدقق ح�ساباتها كتابة �إذا �أراد التوقف عن �أداء العمل املتفق عليه� ،شريطة �أن ينهي �أعمال
التدقيق لل�سنة املالية اجلارية �أو املهام الأخرى املتفق عليها .ويف جميع الأحوال يجب �أال ي�ؤدي
هذا التوقف �إىل �إحلاق ال�ضرر بالعميل.
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الف�صل ال�ساد�س
امل�سئولية الت�أديبية ملدققي احل�سابات
مادة ()38

للإدارة املخت�صة ،من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على �شكوى ُتقدم �إليها� ،أن تجُ ري حتقيق ًا مع
ن�سب �إليه من �أمور تخل بال�شرف والأمانة �أو مت�س ب�سلوك و�آداب وكرامة
مدقق احل�سابات فيما ُي ُ
املهنة �أو تت�ضمن �إهما ًال يف ت�أدية واجباته �أو ُتخالف �أحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له �أو
�أحكام �أي قوانني �أو قرارات �أخرى ذات �صلة.

مادة ()39

�إذا تبني للإدارة املخت�صة �أن الواقعة املن�سوبة ملدقق احل�سابات ُت�شكل خمالفة ت�أديبية،
قامت ب�إحالة املو�ضوع �إىل جمل�س الت�أديب ،ويتوىل التحقيق ومبا�شرة املخالفات الت�أديبية مدير
الإدارة املخت�صة �أو من يندبه الوزير لهذا الغر�ض ،و�إذا تبني لها �أن الواقعة املن�سوبة ُت�شكل
جرمية جنائية ،وجب عليها �إحالة املو�ضوع �إىل النيابة العامة.

مادة ()40

يكون ت�أديب مدققي احل�سابات �أمام جمل�س ت�أديب ُي�شكل بقرار من الوزير من ثالثة �أع�ضاء،
قا�ضيان من ق�ضاة املحكمة الكربى املدنية ير�شحهما املجل�س الأعلى للق�ضاء و�أحد موظفي
الوزارة ،ويتوىل �أحد الق�ضاة رئا�سة املجل�س بح�سب �أقدميته.
وي�صدر الوزير قرار ًا ببيان اخت�صا�صات جمل�س الت�أديب وتنظيم �إجراءات عمله.

مادة ()41

ي�صدر جمل�س الت�أديب قراره يف املخالفات بعد �إعالن مدقق احل�سابات املحال باحل�ضور
�أمامه قبل موعد اجلل�سة بخم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل ،وذلك ب�أي و�سيلة ُتفيد العلم ،على �أن
يت�ضمن الإعالن ملخ�ص ًا باملخالفات املن�سوبة �إىل مدقق احل�سابات وتاريخ انعقاد اجلل�سة
ومكانها ،وتكون جل�ساته �سرية.
ويجوز للمخالف �أن ُيبدي دفاعه �شفاه ًة �أو كتاب ًة بنف�سه �أو عن طريق من يوكله من امل�شتغلني
باملهنة �أو من املحامني.
وللمجل�س �أن ُيقرر ح�ضور املخالف بنف�سه ،ف�إذا مل يح�ضر رغم �إعالنه دون عذر مقبول جاز
اتخاذ القرار يف غيابه ،ويجب �أن يكون القرار ال�صادر يف الدعوى الت�أديبية علني ًا و ُم�سبب ًا.
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مادة ()42

ُيبلغ مدقق احل�سابات بقرار جمل�س الت�أديب بخطاب م�سجل بعلم الو�صول �أو بالو�سائل
الإلكرتونية ،وملدقق احل�سابات �أن يطعن �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية يف قرار جمل�س
الت�أديب ،خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخ �إبالغه بالقرار.

مادة ()43

ال يحول ترك مدقق احل�سابات �أو توقفه عن مزاولة املهنة دون م�ساءلته ت�أديبي ًا عن املخالفات
التي ارتكبها خالل مزاولته املهنة.
وت�سقط الدعوى الت�أديبية مب�ضي ثالث �سنوات من تاريخ اعتزال املهنة �أو التوقف عن العمل.

مادة ()44

ُيعاقب مدقق احل�سابات الذي �أخل بواجباته املهنية �أو خرج على مقت�ضياتها �أو ارتكب
خمالفة لأ�صول املهنة �أو معايري املحا�سبة والتدقيق املتعارف عليها �أو �آدابها �أو خالف حكم ًا من
�أحكام هذا القانون واللوائح �أو القرارات املنفذة له �أو �أحكام �أي قوانني �أو قرارات نافذة �أخرى
ذات �صلة ،باجلزاءات الت�أديبية الآتية:
 -1التنبيه.
 -2الإنذار الكتابي.
 -3الغرامة التي ال تجاوز ( )100.000مائة �ألف دينار.
 -4الوقف عن ممار�سة المهنة مدة ال تزيد على ثالث �سنوات.
�	-5إلغاء الترخي�ص بمزاولة المهنة ،و�شطب ا�سم المخالف من ال�سجل.
ويتعي عند تقدير الغرامة مراعاة َج�سامة املخالفة ،والع َنت الذي بدا من املخا ِلف ،واملنافع
نَّ
التي جناها ،وال�ضَّ َرر الذي �أ�صاب الغري نتيجة لذلك.

مادة ()45

ُتدرج قرارات جمل�س الت�أديب يف �سجل خا�ص ُيعد لهذا الغر�ض ،و ُي�ؤ�شر مب�ضمونها يف ال�سجل
املقيد فيه مدقق احل�سابات.

مادة ()46

يجوز للإدارة املخت�صة �أن تنظر يف طلب �إعادة قيد مدقق احل�سابات يف ال�سجل بعد ُم�ضي
ثالث �سنوات من �صدور القرار الت�أديبي بال�شطب.
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الف�صل ال�سابع
العقوبات
مادة ()47

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س والغرامة التي
ال تقل عن ع�شرة �آالف دينار وال تزيد على مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من:
 -1دون بيانات كاذبة في �أي تقرير �أو ح�سابات �أو وثيقة قام ب�إعدادها� ،أثناء ممار�سته المهنة.
 -2و�ض���ع تقرير ًا مغاير ًا للحقيقة �أو �صادق على وقائع غي���ر حقيقية في م�ستند يتوجب �إ�صداره
قانون ًا �أو بحكم قواعد مزاولة المهنة.
�	-3أف�شى �سر ًا من �أ�سرار �أي من العمالء الذين يقوم بتدقيق ح�ساباتهم.
� -4صادق بتوقيعه على تقارير مالية لم ُتدقق من قبله �أو من قبل العاملين تحت �إ�شرافه.
 -5زاول المهنة دون ترخي�ص.
 -6قي���د ا�سم���ه ب�سجالت مدققي الح�سابات بناء على بيان���ات �أو معلومات غير �صحيحة �أو قدم
�شهادات غير مطابقة للواقع ،مع علمه بذلك.
 -7خالف معايير المحا�سبة �أو المراجعة �أو المعايير المهنية الأخرى.
 -8تعام���ل بالبي���ع �أو ال�شراء عل���ى الأوراق المالي���ة الخا�صة بال�شرك���ة �أو الم�ؤ�س�س���ة التي يدقق
ح�ساباتها� ،سوا ًء كان ذلك ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر �أو تقديم �أية ا�ست�شارات لأي �شخ�ص
ب�ش�أنها والح�صول على منفعة �شخ�صية ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة م�ستغ ًال المعلومات
التي تح�صل عليها ب�سبب مهنته.
�	-9أوه���م الجمهور ب�أية و�سيل���ة من و�سائل الإعالن ب�أن له حق مزاول���ة المهنة ،على الرغم من
كون���ه غير مقيد في �سجل مدققي الح�سابات الم�شتغلين� ،أو كونه موقوف ًا عن مزاولة المهنة
�أو م�شطوب ًا قيده من ال�سجل.

مادة ()48

للمحكمة عند احلكم ب�أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة (� ،)47أن ت�أمر بنزع
اللوحات و�إعدام الن�شرات وغريها من و�سائل الدعاية امل�ستخدمة ملزاولة املهنة و�أن تغلق مكتب
التدقيق بح�سب الأحوال و�شطب ا�سم مدقق احل�سابات من ال�سجل ،ولها كذلك �أن ت�أمر بن�شر
احلكم يف �صحيفة حملية يومية على نفقة املحكوم عليه.
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مادة ()49

مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخرُ ،يعاقب بالغرامة التي ال تزيد
عن خم�سة �آالف دينار ،كل من خالف �أي ًا من �أحكام املواد ( )27و( )28و( )29و( )30و()31
و( )32و( )34و( )35و( )36و( )37من هذا القانون.

مادة ()50

ُيعاقب امل�سئول عن الإدارة الفعلية لل�شخ�ص املعنوي املخالف بذات العقوبات املقررة عن
الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام هذا القانون� ،إذا ثبت علمه بها� ،أو كان �إخالله بالواجبات
التي تفر�ضها عليه الإدارة قد �أ�سهم يف وقوع اجلرمية.
ويكون ال�شخ�ص املعنوي م�سئو ًال بالت�ضامن عن الوفاء مبا ُيحكم به من تعوي�ضات� ،إذا كانت
اجلرمية التي وقعت باملخالفة لأحكام هذا القانون قد ار ُتكبت من �أحد العاملني به �أو با�سمه �أو
ل�صاحله

مادة ()51

مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر ،يجوز الت�صالح يف كل
�أو بع�ض اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،وللوزير �أو من يفو�ضه بنا ًء على طلب كتابي
من املتهم �أو وكيله قبول الت�صالح �سواء قبل رفع الدعوى �أو خالل نظرها وقبل �صدور حكم بات
فيها ،وذلك �إذا قام املتهم ب�سداد مبلغ ُيعا ِدل احلد الأدنى للغرامة املق َّررة للجرمية� ،أو مبلغ �ألفي
دينار بحريني �أيهما �أكرب.
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى اجلنائية.

الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
مادة ()52

يكون التظلم من القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهذا القانون خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إعالنها
�أو ن�شرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب �إىل الوزير ،ويجب البت فيه خالل �ستني يوم ًا من تقدميه،
ف�إذا ُرف�ض التظلم يكون الرف�ض ُم�سبب ًا ،ويعد انق�ضاء ميعاد ال�ستني يوم ًا دون رد رف�ض ًا �ضمني ًا
للتظلم.
وللمتظلم الطعن بالإلغاء �أمام املحكمة الكربى خالل �ستني يوم ًا من تاريخ علمه برف�ض
التظلم �صراح ًة �أو انق�ضاء ميعاد ال�ستني يوم ًا دون رد وال تقبل الدعوى �إال بعد التظلم من القرار.
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مادة ()53

بندبهم قرار من الوزير املع ِني ب�شئون العدل باالتفاق مع
يكون للموظفني الذين َي�صدُر ْ
الوزير� ،صفة ال�ضَّ ْبطية الق�ضائية يف تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات املن ِّفذة له ،وذلك
بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صاتهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم ،ولهم يف
�سبيل ذلك حق دخول مقار مكاتب و�شركات التدقيق و�ضبط املخالفات وحترير املحا�ضر الالزمة
لذلك.
ويحظر على مدقق احل�سابات �أن مينع �أو يحول دون قيام �أي من املوظفني املخ َّولني �صفة
م�أموري ال�ضَّ ْبط الق�ضائي باملهام وال�صالحيات املكلفني بها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة ()54

على قلم كتاب املحكمة التي ت�صدر منها الأحكام التالية �ضد �أي مدقق ح�سابات �أن ير�سل
�صورة من احلكم خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدوره للإدارة املخت�صة ،للت�أ�شري مبقت�ضاه
يف ال�سجل:
�	-1أحك���ام �إ�شهار الإفال����س �أو �إلغائه ،والأحكام ال�صادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون
�أو تعديله.
�	-2أحكام رد االعتبار.
 -3الأحك���ام والقرارات ال�ص���ادرة بتوقيع الحجر على المدقق �أو بتعيي���ن القيمين �أو بعزلهم �أو
برفع الحجر.
�	-4أحكام حل وت�صفية �شركات التدقيق.
�	-5أحكام و�ضع �شركة التدقيق تحت الحرا�سة الق�ضائية �أو الحجز.

مادة ()55

ي�صدر بتحديد ر�سوم القيد والتجديد يف �سجالت مدققي احل�سابات ،التي تقدمها الوزارة
وفق ًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء.

مادة ()56

يجوز للوزير �أن ي�صدر قرار ًا بتنظيم فئات وفروع املحا�سبة واال�شرتاطات الالزمة للح�صول
على ترخي�ص يف كل فئة �أو فرع منها.
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مادة ()57

ُي�صدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،و�إىل �أن ت�صدر هذه القرارات
ي�ستمر العمل بالقرارات املعمول بها وقت �صدور هذا القانون فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه.

مادة ()58

ُتنقل جميع البيانات املقيدة يف �سجل قيد مدققي احل�سابات املن�ش�أ طبق ًا للمر�سوم بقانون
رقم ( )26ل�سنة  1996ب�ش�أن مدققي احل�سابات� ،إىل ال�سجل املن�صو�ص عليه يف هذا القانون
بح�سب فئة كل مدقق ح�سابات.

مادة ()59

على جميع املخاطبني ب�أحكام هذا القانون توفيق �أو�ضاعهم وفق ًا لأحكامه ،خالل �سنة من
تاريخ العمل به.

مادة ()60

ُيلغى املر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  1996ب�ش�أن مدققي احل�سابات ،كما ُيلغى كل ن�ص
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مادة ()61

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -ك ٌل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل
به من �أول ال�شهر التايل مل�ضي ثالثة �أ�شهر على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 23 :ذي الحجة 1442هـ
الموافـق� 2 :أغ�سط ـ ـ ــ�س 2021م

