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 2016( لسنة 21رقم ) قرار جملس الوزراء 
 بشأن تنظيم مهنة مدققي احلسابات 2014( لسنة 12الالئحة التنفيذية للقانون رقم )ب

 
 جملس الوزراء: 

 بعد االطالع على الدستور،  -
 ،بشنننننننننان التزننننننننناانننننننننا  الو ارا  وانننننننننال  ا  الو را  ،1972لسننننننننن    (1)وعلى القانون االتحادي رقم -

 ، تعديالتهو 
 ، بشان ت ظ م مه   مدققي الحسابا  ،2014لس    )12)وعلى القانون االتحادي رقم -
 ، ، وموافق  مجلس الو را القتزادوب ا  على ما عرضه و ير ا-

 قرر: 
 

 (1املادة )
 تعريفات

ما لم يدل  ،والعبارا  التال   ال عاني ال بّ    قرين كل م هاقزننننننننننننننند بال ل ا  ، ي  الئح ال هفي تطب ق أ كام هذ
س اق ال ص على غ ر ذلك:

اإلمارا  العرب   ال تحدة. :الدول 
و ارة االقتزاد. :الو ارة
و ير االقتزاد. :الو ير

إمارة.السلط  ال حل   ال ع    في كل  :السلط  ال ختز 
مه   تدق ق الحسابا . :ال ه  
( من هذه 2أّي من سجال  مدققي الحسابا  ال  زوص عل ها في ال ادة ) :السجل

الالئح  والتي ت شا في الو ارة لق د مدققي الحسابا  وفق أ كام القانون وهذه 
 الالئح .

:الحسابا مدقق 
الشخص الطب عي أو االعتباري ال ق د با د سجال  مدققي الحسابا  لدى 

 الو ارة.
وآداب قواعد سلوك 

 ال ه  
مج وع  مبادئ توضح الق م األلالق   والزفا  السلوك   ال ثال   ل دقق :

 الحسابا .
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برنامج مدققي 
الحسابا  
 اإلل تروني

نظام معلوماتي في الشبك  ال علومات   معد من قبل الو ارة ل عالج  وإدارة  :
 وتخزين ال علوما  االل ترون   الخاا  بخدما  مدققي الحسابا .

 ( بشان ت ظ م مه   مدققي الحسابا .12القانون االتحادي رقم ) : القانون 
 
 
 

 (2املادة )
 سجالت قيد مدققي احلسابات

 لق د مدققي الحسابا  وذلك على ال حو اآلتي:إل ترون   ت شا بالو ارة سجال  
 سجل مدققي الحسابا  لألشخاص الطب ع  ن ال زاول ن لل ه  . .1
 لألشخاص الطب ع  ن غ ر ال زاول ن لل ه  .سجل مدققي الحسابا   .2
 سجل مدققي الحسابا  ال تدرب ن. .3
  :، والتي تتض ن األشخاص االعتباري  اآلت  سجل مدققي الحسابا  لألشخاص االعتباري ن ال زاول ن لل ه   .4
 . من رأس ال ال %(25التي ال تقل نسب  ال شارك  الوط    ف ها عن ما نسبته ) الشركا  .أ

 فروع شركا  التدق ق األج ب  .  .ب
 

 (3املادة )
 بيانات القيد يف سجل مدققي احلسابات

 ( من هذه الالئح  الب انا  وال علوما  اآلت  :2في ال ادة ) يجب أن تتض ن السجال  ال شار إل ها
هذا تضننننننن ن يال زاول ن، و غ ر ال زاول ن، وال تدرب ن، و  دققي الحسنننننننابا  لألشنننننننخاص الطب ع  نم سنننننننجل .1

 اآلت  : الب انا  وال علوما السجل 
ال علوما  الشننخزنن   ل دقق الحسننابا ، على أن تشنن ل تحديد االسننم وتاريت ال  الد وتاريت الحزننول  .أ

 العادي. هبريداتفه وع وان بريده اإلل تروني و على ال ؤهل العل ي والخبرا  الع ل   والع وان وأرقام هو 
 .عل ه وتاريت الحزولرقم ق د مدقق الحسابا  في السجل  .ب
 ن وذج توق ع مدقق الحسابا  الرس ي ال عت د. .ج

سننننجل مدققي الحسننننابا  لألشننننخاص االعتباري ن ويجب أن ت حفي وت زنننن ل الب انا  وال علوما  التي تق د  .2
خزننص للشننركا  وال كاتب التي يتم تاسنن سننها دالل الدول ، وملل آلر في ملف ن م فزننل ن أ ده ا ي   ،ف ه
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ركا  تدق ق الحسنننابا  األج ب   ال رلص لها بالع ل دالل الدول ، وفقاح أل كام القانون خزنننص لفروع شننني  
 والتشريعا  ذا  العالق ، على أن يتض ن كال ال لف ن الب انا  اآلت  :

ب انا  الشنننرك  وتشننن ل اسننن ها، ونوعها، وع وانها دالل الدول ، وعدد فروعها، وأرقام هواتفها، وع وان  .أ
 اإلل تروني وبريدها العادي.بريدها 

 رقم الق د في السجل وتاريت الحزول عل ه. .ب
 . أس ا  الشركا  ونسب  ت لك كل م هم .ج
 اسم م ثل ها وال فوض بالتوق ع ع ها. .د
 ج س   الشرك ، وذلك بال سب  لفروع الشركا  األج ب  . .ه
 اسم الوك ل ال واطن، وذلك بال سب  لفروع الشركا  األج ب  . .و
 

 (4ملادة )ا
 ضوابط االعتداد باخلربة العملية

 لق د في سجل مدققيشترط لالعتداد بالخبرة الع ل  ، لغايا  ا( من القانون، ي4مع مراعاة ال ادة ) .1
 الحسابا  لألشخاص الطب ع  ن ال زاول ن لل ه  ، ما ياتي:

 أن يتم اكتساب الخبرة الع ل   بعد الحزول على ال ؤهل العل ي. .أ
لدى إ دى  ،الحسنننننابا في  الع ل   من لالل م ارسننننن  مه   ال حاسنننننب  أو التدق قأن ت  تسنننننب الخبرة  .ب

شننركا  ال سنناه   العامنننننننننننننننننننننننننننننننننن  أو مكاتب تدق ق الحسننابا  الالجها  الحكوم   االتحادي  أو ال حل   أو 
ال رلزنن  في الدول  أو لارجها أو تدريس مسنناقا  ال حاسننب  في إ دى الجامعا  أو ال ل ا  أو معاهد 

 التعل م العالي ال عت دة في الدول .
أن ت ون مدة الخبرة الع ل   سننن   متزنننل ، وذلك للحاانننل ن على درج  الدكتوراة في مجال ال حاسنننب  أو  .ج

على درج   م ل من أ د ال عاهد أو مج عا  ال حاسنننننننننب ن القانون  ن التي يزننننننننندر بتحديدها  قرار من 
 الو ير.

 متزلت ن، وذلك للحاال ن على درج  ال اجست ر في مجال ال حاسب .أن ت ون مدة الخبرة الع ل   س ت ن  .د
أن ت ون مدة الخبرة الع ل   ثالث سننننن وا  متزنننننل  في مجال التدق ق ال حاسنننننبي للحاانننننل ن على شنننننهادة  .ه

 بكالوريوس في مجال ال حاسب .
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  لبننننرة ( مننننن هننننذه الالئحنننن15لغايننننا  هننننذه ال ننننادة، تعتبننننر فتننننرة التنننندريب ال  زننننوص عل هننننا فنننني ال ننننادة ) .2
شنننننرط الخبنننننرة ال طلوبننننن  ل مسنننننتوف اح  ،تم فتنننننرة التننننندريب  سنننننب األانننننولال تننننندرب النننننذي ي ننننن ، ويعتبنننننرع ل ننننن 

 للق د في السجل.
 

 (5ادة ) امل
 مستندات القيد يف سجل مدققي احلسابات

 لألشخاص الطبيعيني املزاولني للمهنة
بالوسنننننننائل   ،ال زاول ن لل ه  ال واط  ن  يقدم طلب الق د في سنننننننجل مدققي الحسنننننننابا  لألشنننننننخاص الطب ع  ن

 به ال ست دا  اآلت  : ، مرفقاح ذي تعده الو ارةال  وذج الاإلل ترون   ووفق 
 للضوابط واأل كام التي يحددها الو ير. وفقاح  ل زاول  ال ه  ، وذلك شهادة اجت ا  االلتبار التاه لي .1
 الق د. لالا و  ن بطاق  الهوي اورة ع .2
 .الس رة والسلوكشهادة  سن  .3
في مجال ال حاسننننب ، مزنننندق  ومعادل  من  ىشننننهادة ال ؤهل الجامعي أو ال ؤهل العل ي األعل اننننورة عن .4

 .ال ختز جه  ال
 ( من هذه الالئح .4وفق الشروط ال شار إل ها في ال ادة )شهادة الخبرة  عن اورة .5
 اورة شخز   ملون  و ديثه. .6
 .قن وذج من التوق ع ال عت د لل دق .7

 
 (6ادة ) امل

في سنننننجل  غ ر ال واط  ن ألشنننننخاص الطب ع  نا ق د يقدم طلب( من هذه الالئح ، 5مع مراعاة أ كام ال ادة )
، ذي تعده لهذه الغاي ال  وذج البالوسننننائل التي تحددها الو ارة ووفق  مدققي الحسننننابا  لألشننننخاص الطب ع  ن،

 مرفقاح به ال ست دا  اآلت  :
 مق م. بطاق  هوي عن  اورة .1
 .ساري ال فعول في الدول  قام ، مع إذن اإلجوا  السفراورة عن  .2
الزمال  من أ د ال عاهد أو مج عا  ال حاسننب ن التي يزنندر  ال ؤهل العل ي أو شننهادة شننهادة اننورة عن .3

 قرار من الو ير، مترج   وموثق   سب األاول. بتحديدها
شننننننننريك أل د مدققي الحسننننننننابا   بمقدم الطل عقد تاسنننننننن س معت د وموثق أاننننننننوالح، يثب  أناننننننننورة عن  .4

 عنتقل ال شنننننننارك  الوط    ال نسنننننننب  وأن ال واط  ن ال ق دين في سنننننننجل مدققي الحسنننننننابا  ال زاول ن لل ه  ، 
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مقدم على ق د بال وافق  كتاب  تقديمأو  ،  سننننننننننب مقتضننننننننننى الحال،الشننننننننننرك  أو ال كتب %( من رأس مال25)
أو ال فوض بالتوق ع عن فرع الشرك  األج ب  ، التي يع ل  ال كتب اادر عن الشرك  أو ال واطن الطلب غ ر

  سب مقتضى الحال.  لديها، مقدم الطلب، وذلك
 ن وذج من التوق ع ال عت د لل دقق. .5

 
 ( 7ادة ) امل

 مستندات نقل القيد إىل سجل مدققي احلسابات
 لألشخاص الطبيعيني غري املزاولني للمهنة

 ،إلى سننجل مدققي الحسننابا  لألشننخاص الطب ع  ن غ ر ال زاول ن لل ه   هق دطلب نقل ال دقق يقدم يجب أن 
التي بالوسننننائل   ه  ، وذلكلل تهلالل مدة ال تزيد على ثالث ن يوماح من تاريت  دوث أي سننننبب مانع من مزاول

 :ال ست دا  اآلت   بهووفق ال  وذج ال عّد لذلك مرفقاح  ،تحددها الو ارة
أسننباب طلب ال قل إلى سننجل مدققي الحسننابا  لألشننخاص الطب ع  ن غ ر كتاب من مقدم الطلب يوضننح  .1

 ال زاول ن لل ه  .
 أال شهادة الق د أو تجديد الق د في سجل مدققي الحسابا  الطب ع  ن ال زاول ن لل ه  . .2
 

 ( 8املادة )
 مدققي احلسابات لألشخاص الطبيعيني املزاولني سجل  يف إعادة القيد

يتم نقل الق د من سنننننننننجل مدققي الحسنننننننننابا  لألشنننننننننخاص الطب ع  ن غ ر ال زاول ن لل ه   إلى سنننننننننجل مدققي 
 الحسابا  لألشخاص الطب ع  ن ال زاول ن لل ه  ، وفق الضوابط اآلت  : 

 تقديم طلب إعادة ق د في سجل مدققي الحسابا  لألشخاص الطب ع  ن ال زاول ن لل ه  . .1
ال  زنننننننوص عل ها في  لألشنننننننخاص الطب ع  ن ال زاول ن في سنننننننجل مدققي الحسنننننننابا  الق د توافر شنننننننروط .2

 القانون.
سجل مدققي الحسابا  لألشخاص مقدم الطلب إلى  ق دإذا  اد  مدة نقل وذلك ، التاه لياجت ا  االلتبار  .3

 .، على س  الطب ع  ن غ ر ال زاول ن لل ه  
 .تحديث ما تطلبه الو ارة من مست دا  .4

 
 

 القيد يف سجل مدققي احلسابات  مستندات
 لألشخاص االعتباريني املزاولني للمهنة
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 ( 9املادة ) 
بالوسائل التي تحددها  الق ننننننننننننننننننننننننننند في سجل مدققي الحسابا  لألشخاص االعتباري ن ال زاول ن لل ه  طلب يقدم 

 ال  وذج ال عد لذلك، مرفقاح به ال ست دا  اآلت  :وفق  الو ارة و
في سنننجل مدققي الحسنننابا   ،من األشنننخاص الطب ع  نالشنننركا  في الشنننرك   كاف شنننهادا  ق د  عن انننورة .1

جب يلألشننننخاص الطب ع  ن ال زاول ن لل ه  ، وإذا كان أ د الشننننركا  شننننخزنننناح اعتبارياح مؤسننننسنننناح لارج الدول ، 
زاول  ال ه   تف د  زننننوله على ترل ص مال ختزنننن  في الدول  التي يح ل ج سنننن تها، جه  التقديم شننننهادة من 

 ساري ال فعول ل دة ال تقل عن ل س س وا .
 ن لالا  الق د وبطاق  الهوي  للشركا  ال واط  ن.ع اورة .2
للشركا  وذلك ، بطاقننن  الهوي اورة عن إقام  ساري  ال فعول، و  إذن عل هام ثب  ن جوا ا  السفر ع اورة .3

 غ ر ال واط  ن.
 موثقاح ومزدقاح  سب األاول. ن عقد تاس س الشرك  باللغ  العرب  ع اورة .4
 الزادرة للشرك  من السلط  ال ختز .التجاري  ن الرلص عساري  ال فعول  اورة .5
إ دى شننركا   مبرم معتام ن ضنند ال سننؤول   عن األلطا  ال ه   ، عقد  وثائق نمسنناري  ال فعول  نسننخ  .6

 التام ن العامل  بالدول .
 ن اذج من التوق عا  ال عت دة لل دقق ن. .7
 

 ( 10املادة ) 
فروع الشننننركا  األج ب   في سننننجل مدققي الحسننننابا  لألشننننخاص االعتباري ن ال زاول ن لل ه  ،  ق د يقدم طلب

 ، مرفقاح به ال ست دا  اآلت  :ال  وذج ال عد لذلكبالوسائل التي تحددها الو ارة وفق 
 إجرا ا  الق د.كتاب يف د بعدم م انع  إدارة التسج ل التجاري، ال ع    من الس ر في  .1
اننورة عن عقد تاسنن س شننرك  التدق ق األج ب   األم ونظامها األسنناسنني مترج اح إلى اللغ  العرب  ، ومزنندقاح  .2

  سب األاول.
في موط ها األاننلي، ل دة ال تقل عن عشننر سنن وا  من  الحسننابا شننهادة مزاول  الشننرك  األم ل ه   تدق ق  .3

 تاريت تقديم الطلب.
 سننجل عن اننادرةو  ال فعول سنناري  ، على أن ت ون األج ب   التدق ق شننرك  لفروع الق د شننهادا  عن اننورة .4

 .األج ب   الشركا 
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ال فوضننن ن بالتوق ع ع ها وأماكن ع لهم ال طلوب ق دها، كتاب من الشنننرك  األم يحدد أسننن ا  م ثلي الفروع  .5
 في الدول .

مدققي الحسنننننابا  لألشنننننخاص ق د م ثلي فروع الشنننننرك  في سنننننجل سننننناري  ال فعول، ل انننننورة عن شنننننهادا  .6
 الطب ع  ن ال زاول ن لل ه  .

 ساري  ال فعول والزادرة عن السلطا  ال ختز  ل اف  فروع الشرك .الاورة عن الرلز  التجاري   .7
إ دى شننركا   مبرم معتام ن ضنند ال سننؤول   عن األلطا  ال ه   ، عقد  من وثائق سنناري  ال فعول نسننخ  .8

 .الدول في التام ن العامل  
  اذج من التوق عا  ال عت دة لل دقق ن ال  ثل ن لفروع شرك  التدق ق األج ب  .ن .9
 

 ( 11ملادة ) ا
تقنننننوم اإلدارة ال ختزننننن  فننننني النننننو ارة فننننني  الننننن  موافقتهنننننا علنننننى طلنننننب مننننندقق الحسنننننابا  لق ننننند اسننننن ه فننننني  .1

 ب ا ياتي: لالسج
 وال وافق  على ق ده. التاه ليلتبار االإلطار طالب الق د باجت ا ه  .أ

 إلطار طالب الق د بضرورة سداد رسوم الق د. .ب
 ( من القانون. 12على التعهد ال  زوص عل ه في ال ادة ) م قدم الطلب توق عالتاكد من  .ج
على أن تتض ن الشهادة  في السجل، اسم مدقق الحسابا  بخاتم الو ارة تف د ق د م هورة شهادةإادار  .د

  .( من القانون 13الب انا  ال  زوص عل ها في ال ادة )
ل دة ثالث س وا  من تاريت    ال  زوص عل ها في هذه الالئح  ساري ال فعول،الق د في السجاليكون  .2

، ما لم يفقد مدقق الحسابا  ال سجل أي شرط من الشروط ال  زوص الق د طلب على الخط   ال وافق 
 .في القانون وهذه الالئح  عل ها

 
 ( 12ملادة )ا

 جتديد القيد يف سجالت مدققي احلسابات
وفنننننننق  يجنننننننب تقنننننننديم طلنننننننب للنننننننو ارة لتجديننننننند الق ننننننند فننننننني سنننننننجال  مننننننندققي الحسنننننننابا  ال نننننننزاول ن لل ه ننننننن  .1

ال  نننننوذج ال عننننند لنننننذلك، لنننننالل السنننننت ن ينننننوم السنننننابق  علنننننى انتهنننننا  الق ننننند السننننناري ال فعنننننول مرفقننننناح بنننننه منننننا 
 ياتي:
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ألشنننخاص الطب ع  ن من غ ر ل دقق الحسنننابا  من ا قام  سننناري ال فعول بال سنننب اإلانننورة عن إذن  .أ
  ال واط  ن.

إ دى  عن مبرمضننننند ال سنننننؤول   عن األلطا  ال ه   ،  تام نمن وثائق عقد سننننناري  ال فعول  نسنننننخ   .ب
 شركا  التام ن العامل  في الدول .

( 30) ل تطلبا  التدريب ب ا ال يقل عن مدقق الحسابا  من األشخاص الطب ع  ن است فا  وث ق  تثب  .ج
 ثالثون ساع  تدريب   س وياح لالل مدة الق د الساري ال فعول.

 ن السلطا  ال ختز  بال سب  لألشخاص االعتباري ن.عالزادرة  التجاري اورة عن الرلص  .د
 علننننى تزينننند وال سنننن   عننننن تقننننل ال ل نننندة الحسننننابا  منننندققي سننننجل فنننني ال ه نننن  مزاولنننن  ق نننند تجدينننند يكننننون  .2

 .الق د اا ب طلب على ب ا ح  وذلك س وا ، ثالث
( تسعون يوماح 90ي لغى ق د مدقق الحسابا ، في  ال تجاو   مدة التالر في تقديم طلب تجديد الق د ) .3

 ام هذه الالئح .محسوب  من تاريت انتهائه، على أنه يستوجب إلعادة ق ده التقدم بطلب جديد، وفقاح أل ك
 

 (13ملادة )ا
 اإلخطار بالتعديل أو التغيري

يجب على مدقق الحسابا  الذي يطرأ أي تعديل أو تغ  ر على ب انا  الق د الخاص به أو ال ست دا  ال رفق  
ل تروني الخاص بخدم  ق د مدققي الحسنننننابا  من لالل في البرنامج اإلبه، الدلول إلى  سنننننابه الشنننننخزننننني 

 لتقديم إلطار بالتغ  ر على أن يتم مراعاة الشروط اآلت  : ،الو ارةموقع 
 ه في سجال  الو ارة.ق دأث ا  مدة سريان  اإللطارأن يكون تاريت تقديم  .1
مدة ال  لاللعلى ب انا  البرنامج اإلل تروني ال شار إل ه في هذه ال ادة، وذلك  أن يقدم اإللطار بالتاش ر .2

 التعديل أو التغ  ر.  دوثثالث ن يوماح من تاريت  تزيد على
 ال ست دا  والوثائق التي تثب   دوث التغ  ر أو التعديل، مزدق   سب األاول. أن يرفق .3
 

 روط والتزامات التدريبش
 (14املادة )

 يتم ق د الشننننخص الطب عي في سننننجل مدققي الحسننننابا  ال تدرب ن، وفقاح للشننننروط ال  زننننوص عل ها في ال ادة
 ( من القانون، باستث ا  شرط الخبرة الع ل  .4)
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 املادة )15 (
بالشننروط االلتزام أو تعت دها الو ارة تضننعها التي ت ف ذ برامج التدريب  ع د على شننركا  ومكاتب التدق ق يجب

 هذه الالئح  ب ا في ذلك ما ياتي: االتي تحدده واألسس
ت ويع مزادر وطرق التدريب، ب ا يتعلق بااللتزام بالضوابط وال عاي ر التي تحددها الو ارة لبرامج التدريب  .1

 تش ل ال جاال  اآلت  :بح ث 
 .ال ع ول بها في الدول  التشريعا  االقتزادي  والتجاري  .أ

 ال حاسب  ال ال   ومحاسب  الت ال ل وال حاسب  الحكوم  . .ب
 .والتدق قمعاي ر ال حاسب   .ج
 قواعد وآداب وسلوك ال ه  . .د
 إعداد القوائم والتقارير ال ال  . .ه
 والتدق ق.معاي ر الرقاب  ال وع   ل كاتب ال حاسب   .و
 أي برامج ألرى تتطلبها  اج  التدريب والع ل في ال ه  . . 

 وط اآلت  :ت ف ذ برامج التدريب من لالل جها  تعت دها الو ارة وعلى أن تتوافر في برامج التدريب الشر  .2
 س ت ن متتال ت ن.أن ت ون مدة التدريب  .أ

 ( ساع  تدريب  .12اث ى عشرة ) أال تقل ساعا  التدريب االسبوع   عن .ب
سننناع   ألل ول سنننون  ، وعنسننناع  ل سننن ائ  وث ان   وعشنننرون  عن السننن وي التدريب أال تقل سننناعا   .ج

 لالل س تي التدريب.
ل س  أشخاص في كل  على عدد ال تدرب ن يزيد على أن القبول تدريب العدد الذي تحدده لها الو ارة  .د

 مكتب أو شرك  تدق ق.
 اتخاذ اإلجرا ا  الال م  لض ان التزام ال تدرب ب ا ياتي: .3

، وفي  ال  انقطاع ال تدرب عن التدريب مدة سننننت  وثالثون سنننناع  تدريب   متزننننل ، أو ال واظب  والجدي  .أ
 الو ارة بذلك ل تم إلغا  ق ده من سجل ال تدرب ن.ستون ساع  تدريب   م فزل ، يجب إعالم 

 الحرص على التحز ل الع لي والعل ي. .ب
 . لق ام ب ا يكلل به من أع الا .ج

بتقارير دوري  كل ثالث  أشنننننننننننننهر  ،التدريب ب وافاة الو ارةبرامج  أث ا  ت ف ذ ومكاتب التدق ق تلتزم شنننننننننننننركا  .4
 وى تقدمه.توضح، مدى التزام ال تدرب بالحضور وال واظب  ومست

 تقديم تقرير شامل ومفزل عن مدة ونت ج  التدريب. .5
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وفقاح ، القطاع العام أو الخاصانننرك مكافاة شنننهري  لل تدرب ال ق د في سنننجل ال تدرب ن غ ر العامل ن في  .6
 .تحدده برامج التدريب ال عدة من الو ارةل ا 
 

املهنيةعن األخطاء ضوابط التأمني ضد املسؤولية   
 املادة )16(

من شننننننننرك  تام ن ، وث ق  التام ن ضنننننننند ال سننننننننؤول   عن األلطا  ال ه    ل دقق الحسننننننننابا يجب أن تزنننننننندر 
 الدول ، ومق دة لدى ه ئ  التام ن، ويشترط في وث ق  التام ن ما ياتي:الع ل دالل مرلص لها ب

 .أن تزدر باسم مدقق الحسابا  .1
العامل ن في مكتب تدق ق الحسنننننننابا ، أو  ال زاول ن لل ه   الحسنننننننابا ي مدقق أسننننننن ا  ج  ع أن تتضننننننن ن .2

، وإذا كان  الشرك  العامل ن لدى شركا  التدق ق ال زاول ن لل ه   الحسابا ي مدقق أس ا  الشركا  وج  ع
من فروع الشنننننننركا  األج ب  ، ف جب أن تتضننننننن ن اسنننننننم مدقق الحسنننننننابا  ال زاول الذي ي ثل فروعها في 

 العامل ن لديها.  زاول ن لل ه  ال الحسابا ي مدقق الدول  وأس ا  ج  ع
 ا لطول  ال ه   واألاعن مز  التي قد ت شنننننااألضنننننرار  علىضننننن ن ال سنننننؤول   ال دن   ال ترتب  تغطي وتأن  .3

 غ ر ال تع د والسهو غ ر ال قزود.
تجديد  في سنننننننجل مدققي الحسنننننننابا  ال زاول ن ولالل مدة طوال مدة ق د ال دقق ال فعول سننننننناري تبقى أن  .4

 . هق د
لدى  العنامل ن الحسنننننننننننننننابا  مدققي( مل ون درهم ل نل 1,000,000عن )   التنام   يقنل مبل  التغط ن أال  .5

 اف  ول ال ق دة في السجال  ال شار إل ها في هذه الالئح ،  سب مقتضى الحال، مكتب أو شرك  التدق ق
  .فروع ال ق دة لدى الو ارةال

 

لضوابط الالزمة لالحتفاظا  
والبياناتبالسجالت وامللفات   

 املادة ) 17 (
يجننننننب علننننننى منننننندقق الحسننننننابا  اتخنننننناذ اإلجننننننرا ا  الال منننننن  التنننننني ت ك ننننننه مننننننن  فنننننني السننننننجال  وال لفننننننا  

 عل ه االلتزام ب ا ياتي: الغاي  يجبوالب انا  ال تعلق  بع الئه، ولهذه 
إعنننننالم األشنننننخاص والجهنننننا  التننننني يننننندقق  سننننناباتها بنننننان فتنننننرة اال تفنننننا  بالسنننننجال  ال شنننننار إل هنننننا فننننني  .1

دقق ينننننالقنننننانون وهنننننذه الالئحننننن ، ال تقنننننل عنننننن ل نننننس س نننننننوا ، محسنننننوب  منننننن نهايننننن  آلنننننر سننننن   مال ننننن  
 .لاللها  ساباتهم
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 ال حافظ  على سري  ال علوما  الواردة في السجال . .2
 فننننني السنننننجال  وال لفنننننا  وفنننننق أ كنننننام القنننننانون وهنننننذه الالئحننننن  فننننني  الننننن  االسنننننت رار بنننننااللتزام بواجنننننب  .3

 توقفه أو وقفه أو اعتزاله مزاول  ال ه  .
وتقننننننديم  ،إعننننننالم الننننننو ارة عننننننن أي ب انننننننا  أو معلومننننننا  أو سننننننجال  تفقنننننند أو تتلننننننل نت جنننننن  ألي سننننننبب .4

 ب ان رس ي يثب  سبب الفقد أو اإلتالك.
 وال لفا  والب انا  التي يدقق  ساباتها. ترون   عن السجال  إلاال تفا  ب سخ   .5
تنننننم  فننننني  نننننالوذلنننننك  ،ألنننننر إلنننننى مننننندقق  سنننننابا  التقننننندم إلنننننى النننننو ارة بطلنننننب ل قنننننل سنننننجال  الع نننننال  .6

 .( يوماح 15أن يعل هم بذلك لالل مدة ال تزيد على ) على ،من السجل ال ق د ف ه ق دهشطب 
تنننننم وذلنننننك فننننني  الننننن  ألنننننر ل ننننندقق  سنننننابا   تسنننننل  ها تسنننننل م السنننننجال  لع الئنننننه كنننننل ف  نننننا يخزنننننه أو .7

( منننننن 6نقنننننل سنننننجال  الع نننننال  وفنننننق أ كنننننام الب ننننند ) علنننننى أن ينننننتممنننننن سنننننجال  النننننو ارة،  ق نننننده شنننننطب
 هذه ال ادة.

تسنننننل م ال سنننننت دا  لع الئنننننه كنننننل ف  نننننا يخزنننننه أو إتنننننالك تلنننننك السنننننجال ، باتبننننناع أسنننننلوب التخنننننريم أو  .8
لتننننننني تتضننننننن  ها أو ال شنننننننل ع هنننننننا بننننننناي التقط نننننننع باسنننننننتخدام أجهنننننننزة تحنننننننول دون تسنننننننرب ال علومنننننننا  ا
 طريق  وذلك بعد انقضا  الخ س س وا  ال قررة لال تفننا  بها.

 
 جملس التأديب ونظام عمله

 املادة )18(
 ( من القانون، كل ا دع  الحاج 28ال  شكل وفق أ كام ال ادة )مدققي الحسابا  مجلس تاديب يجت ع  .1

 .على األقل هئمن أعضا  ثالثبدعوة من رئ س ال جلس أو 
 قراراته، وتزدر على األقل هئمن أعضا واث ان الرئ سبحضور  ،ال جلس اح حاح  ِنزاب جلس كون ي .2

 رئ س.ال او  معهباغلب   أاوا  األعضا  الحاضرين، وع د تساوى األاوا  يرجح الجانب الذي 
 قرر ال جلس سجالح لتدوين محاضر وأع ال ال جلس وتوا اته وقراراته.عد م  ي   .3
ل سننننن  عشنننننرة يوماح من تاريت انعقاده، ويجب أن  مدة ال تزيد علىعلى ال جلس أن يزننننندر قراره لالل  .4

 .يكون القرار مكتوباح ومسبباح 
 وذلك ب وجب كتاب مسننننننننجل ال جلس قرار عن ب سننننننننخ مدقق الحسننننننننابا   إلطار يتولى مقرر ال جلس .5

عشننننننرة أيام ع ل من تاريت انننننندوره، أو ب  دى الوسننننننائل ال  زننننننوص عل ها في  مدة ال تزيد على لالل
 ( من القانون.31ال ادة )
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 (19ملادة )ا
 أو يتعارض مع أ كام هذه الالئح .يلغى كل  كم يخالل 

 
 املادة ) 20 (

  شر هذه الالئح  في الجريدة الرس   ، ويع ل بها من ال وم التالي لتاريت نشرها.ت  
 

 
 

 بن راشد آل مكتوم حممد
 رئيس جملس الوزراء                                                                                  
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