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نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة األولى:

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعني واملحاسبني.

املجلس: مجلس إدارة الهيئة.

املهنة: مهنة املحاسبة واملراجعة.

الرتخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح ملن صدرت له مزاولة املهنة وفقاً للرشوط والضوابط املحددة بالنظام والالئحة.

املحاسب القانوين: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له مبزاولة املهنة.

اللجنة: اللجنة التي تنظر يف املخالفات اإلدارية واملسلكية وفقاً ألحكام النظام.

يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة – أينــا وردت يف هــذا النظــام – املعــاين املبينــة أمــام كل منهــا مــا مل 

يقتــض الســياق غــر ذلــك:

النظام: نظام مهنة املحاسبة واملراجعة.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

المادة الثانية:
ال تجوز مزاولة املهنة إال بعد الحصول عىل الرتخيص وفقاً ألحكام النظام.
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يقدم طلب الرتخيص إىل الهيئة وفقاً لإلجراءات التي يحددها املجلس، وعىل الهيئة بعد التحقق من اكتال الرشوط . ١

–الواردة يف املادة )الثالثة( من النظام- الرفع إىل الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خالل مدة تحددها الالئحة.

تصدر الوزارة قرارها باملوافقة، أو بالرفض مسبّبًا، لطلب الرتخيص خالل مدة تحددها الالئحة. ولطالب الرتخيص . 2

التظلم من قرار الرفض أمام املحكمة اإلدارية.

تحدد الالئحة إجراءات دراسة طلب الرتخيص والبت فيه، واملقابل املايل له، ومدته، ورشوط تجديده.. 3

المادة الرابعة:

المادة الخامسة:
دون إخــالل بالعقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )العــارشة( مــن النظــام، للــوزارة بنــاًء عــىل توصيــة الهيئــة إصــدار قــرار 

بإلغــاء الرتخيــص. وملــن صــدر قــرار إلغــاء ترخيصــه التظلــم منــه أمــام املحكمــة اإلداريــة، وال يرتتــب عــىل إلغــاء الرتخيــص 

إلغــاء عضويتــه بالهيئــة.

المادة السادسة:
يجــب أن يكــون للمحاســب القانــوين مقــر رئيــس ملزاولــة املهنــة، ولــه فتــح فــروع لذلــك، وعليــه إشــعار الهيئــة بعنــوان 

مقــره الرئيــس وأي فــروع أخــرى إن وجــدت، وأي تغيــر يطــرأ عليهــا خــالل مــدة ال تتجــاوز )أربعــة عــرش( يومــاً مــن 

تاريــخ حدوثــه، وتعــد جميــع التبليغــات عــىل عنوانــه الرئيــس املــودع يف الهيئــة منتجــة آلثارهــا النظاميــة.
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المادة السابعة:
عىل املحاسب القانوين االلتزام مبا ييل:

التوقيــع واملصادقــة عــىل التقاريــر الصــادرة منــه، ويكــون التوقيــع واملصادقــة يف الرشكــة املهنيــة مــن الرشيــك الــذي . ١

شــارك يف إعــداد التقريــر أو أرشف عــىل إعــداده.

أن يتخــذ اســمه الشــخيص اســاً ملقــره الرئيــس، ويجــوز لــه أن يتخــذ اســاً مبتكــراً عــىل أن يكــون مقرونــاً باســمه . 2

الشــخيص، وأن يذكــر اســمه ورقــم الرتخيــص يف وثائقــه ومراســالته وكل مــا يصــدر عنــه مــن تقاريــر وبيانــات، ويجــب 

عليــه أن يضــع الرتخيــص الصــادر لــه يف مــكان بــارز يف مقــره.

أن يزود الهيئة بالبيانات الالزمة عن نشاطه وفق ما تحدده الالئحة.. 3

التقيد بقواعد املهنة وسلوكها وآدابها، ومبعاير املحاسبة واملراجعة، واملعاير الفنية، التي يعتمدها املجلس.. 4

ــط تحددهــا . 5 ــة بوســائل الحفــظ الالزمــة وفــق ضواب ــم املالي ــر والقوائ حفــظ مســتندات العمــل ونســخ مــن التقاري

ــة يراجعهــا. ــره عــن كل ســنة مالي الالئحــة، وذلــك ملــدة ال تقــل عــن )عــرش( ســنوات مــن تاريــخ إصــدار تقري

ــي . 6 ــيلة الت ــا بالوس ــي أعده ــر الت ــا والتقاري ــي راجعه ــة الت ــم املالي ــك- بالقوائ ــه ذل ــب من ــا طل ــة –كل ــد الهيئ تزوي

ــا. تحدده

توظيــف نســبة محــددة مــن الســعوديني مــن مجمــوع عامليــه الفنيــني وفقــاً ملــا تحــدده الالئحــة، ومبــا يتــاىش مــع . 7

نظــام العمــل والقــرارات ذات العالقــة بــه.

االلتزام بالنسبة التي تحددها الالئحة لعدد ساعات إرشافه عىل كل عملية مراجعة أصدر تقريراً يف شأنها.. 8
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المادة الثامنة:

المادة التاسعة:

يحظر عىل املحاسب القانوين القيام بأّي ٍمّا ييل:

مراجعــة حســابات الــرشكات أو املؤسســات التــي يكــون لــه مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة فيهــا وذلــك وفقــاً ملــا . ١

تحــدده الالئحــة.

تجــاوز الحــد األعــىل لعــدد رشكات املســاهمة املدرجــة الــذي تحــدده هيئــة الســوق املاليــة، أو رشكات املســاهمة . 2

غــر املدرجــة الــذي يحــدده املجلــس، التــي ميكــن لــه مراجعتهــا ســنوياً.

ــه . 3 ــتخدامها ملنفعت ــي، أو اس ــه املهن ــالل عمل ــن خ ــا م ــل إليه ــه توص ــن عمالئ ــأي م ــق ب ــة تتعل ــاء أي معلوم إفش

ــة. ــمية املختص ــات الرس ــن الجه ــب م ــىل طل ــاء ع ــل أو بن ــن العمي ــة م ــة رصيح ــة؛ إال مبوافق الخاص

مراجعــة حســابات رشكات املســاهمة وحســابات البنــوك والهيئــات واملؤسســات العامــة قبــل مــي مــدة )خمــس( . 4

ســنوات مــن تاريــخ حصولــه عــىل الرتخيــص.

عــىل املحاســب القانــوين إذا توقــف أو أوقــف عــن مزاولــة املهنــة، ألي ســبب مــن األســباب بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة، . ١

أن يبلـّـغ الهيئــة وعمــالءه بذلــك خــالل )ثالثــني( يومــاً مــن تاريــخ توقفــه أو إيقافــه. ويعــد الرتخيــص ملًغــى يف حــال 

اإليقــاف النهــايئ، أو يف حــال التوقــف مــدة تزيــد عــىل ســنتني.

ــا أو توقــف ملــدة يرتتــب عليهــا اإلرضار بعمالئــه أو الغــر، . 2 إذا أوقــف املحاســب القانــوين عــن مزاولــة املهنــة نهائيًّ

وجــب عليــه هــو -أو مــن ميثلــه- حــر جميــع األعــال املعلَّقــة لديــه ومــا عليــه مــن حقــوق والتزامــات وإبــالغ 

الهيئــة بهــا؛ متهيــداً ملعالجتهــا وفقــاً لإلجــراءات التــي تحددهــا الالئحــة.
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المادة العاشرة:
١. دون إخــالل بــأي عقوبــة ينــص عليهــا يف نظــام آخــر، يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــىل )خمــس( ســنوات، وبغرامــة 

ال تزيــد عــىل مليــوين ريــال، أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن ارتكــب واحــدة أو أكــر مــن الجرائــم اآلتيــة:

أ.    تقديم بيانات غر صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول عىل الرتخيص.

أو مشــطوٌب   لــه،  غــر مرخــص  املهنــة وهــو  مزاولــة  لــه حــق  بــأن   _ بــأي وســيلة   _ الجمهــور  تضليــل  ب.  

      ترخيصه، أو متوقٌف أو موقٌف عن مزاولة املهنة.

ج.   تقديــم املحاســب القانــوين بيانــات كاذبــة أو إخفــاء بيانــات كان مــن الواجــب إظهارهــا يف أي تقريــر أو حســاب أو  

      وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.

د.   تصديــق املحاســب القانــوين  عــىل تقريــر مخالــف للحقيقــة أو عــىل وقائــع غــر حقيقيــة يف مســتند يتوجــب إصــداره   

      نظاماً أو مبقتى متطلبات مزاولة املهنة.

ه.   تصديق املحاسب القانوين عىل توزيع أرباح صورية.

و.   إفشاء املحاسب القانوين أيًّا من أرسار املنشأة التي يقدم خدماته إليها.

ز.   تصديق املحاسب القانوين بتوقيعه عىل تقارير مالية مل يدققها هو أو من يعمل تحت إرشافه.

ح.  تقديم املحاسب القانوين معلومــات غر صحيحة عن مؤهالت موظفيه وخرباتهم يف مجال املحاسبة واملراجعة أو غرها من  

     التخصصات التي تتطلبها املهنة، أو اإلسهام يف تقدميها. 

ــه يف صحيفــة –أو    ــة النــص عــىل نــرش ملخصــه عــىل نفقــة املحكــوم علي ٢. للمحكمــة تضمــني الحكــم الصــادر بالعقوب

    أكــر- مــن الصحــف التــي تصــدر يف مقــر إقامتــه، فــإن مل تكــن يف مقــر إقامتــه صحيفــة ففــي أقــرب منطقــة لــه أو   

    نــرشه يف أي وســيلة أخــرى مناســبة، وذلــك بحســب نــوع الجرميــة املرتكبــة وجســامتها وتأثرهــا، عــىل أن يكــون النــرش 

   بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
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المادة الحادية عشرة:

المادة الثانية عشرة:

تتــوىل النيابــة العامــة التحقيــق يف الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة )العــارشة( مــن النظــام، والنظــر يف إقامــة الدعــوى 

الجزائيــة أمــام املحكمــة املختصــة.

ــه،  ــوين أو علي ــي تقــام مــن املحاســب القان ــة املختصــة يف دعــاوى التعويــض والحــق الخــاص الت تنظــر الجهــة القضائي

الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام النظــام.

المادة الثالثة عشرة:
ــني . ١ تنشــأ بقــرار مــن الوزيــر لجنــة )أو أكــر( مــن أربعــة أعضــاء، اثنــني مــن ذوي االختصــاص باملهنــة ومستشــارين قانونيّ

يكــون أحدهــا رئيســاً للجنــة، للنظــر يف املخالفــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )الرابعــة عــرشة( مــن النظــام.

تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وترف من ميزانية الهيئة.. 2

دون إخالل بأحكام األنظمة ذات العالقة يجوز ملن صدر يف حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام املحكمة اإلدارية.. 3

 ال يخل تطبيق العقوبة املنصوص عليها يف النظام بحق الرجوع بالتعويض عىل املتسبب بالرضر نتيجة املخالفة.. 4
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المادة الرابعة عشرة:
تتوىل اللجنة –بناًء عىل إحالة من اإلدارة املختصة يف الهيئة- النظر يف أي من املخالفات اآلتية:

مخالفة األحكام الواردة يف النظام أو الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها.. ١

مخالفة قواعد املهنة وسلوكها وآدابها، ومعاير املهنة واملعاير الفنية.. 2

المادة الخامسة عشرة:
ــات . ١ ــا مــن املخالف ــذي ارتكــب أيًّ ــوين ال ــا نظــام آخــر، يعاقــب املحاســب القان ــص عليه ــة ين ــأي عقوب دون إخــالل ب

ــأيت: ــّا ي ــر م ــة، أو أك ــن النظــام بعقوب ــة عــرشة( م ــادة )الرابع ــواردة يف امل ال

أ -   اإلنذار.

ب - اللوم.

ج - إلغاء عضويته بالهيئة.

د - غرامة ال تقل عن )عرشة( آالف ريال وال تزيد عىل )خمسائة( ألف ريال.

ه - اإليقاف عن مزاولة املهنة مدة ال تزيد عىل سنة.

ــة أن تضاعــف . 2 ــرة األوىل، فللجن ــا يف امل ــخ ارتكابه ــن تاري ــالث( ســنوات م ــة نفســها خــالل )ث ــرار املخالف يف حــال تك

الغرامــة املحكــوم بهــا، وأن تشــطب ترخيصــه يف حــال تكــرر إيقافــه عــن مزاولــة املهنــة أكــر مــن مرتــني أو أوقــف 

عــن مزاولــة املهنــة ملــدة ســنتني فأكــر خــالل خمــس ســنوات، عــىل أن يراعــى تناســب املخالفــة مــع العقوبــة املقــررة.



نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة السادسة عشرة:
ــة  ــر تقوميي ــواردة يف املــادة )الخامســة عــرشة( مــن النظــام – النظــر يف اتخــاذ تداب ــات ال ــة إىل العقوب ــة – باإلضاف للجن

ــأيت: ملزمــة للمحاســب القانــوين املخالــف تتضمــن مــا ي

إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة.. ١

تحديد عدد عمالئه ونوعهم والخدمات املقدمة إليهم ملدة ال تقل عن )سنة( وال تزيد عىل )سنتني(.. 2

تكليفــه بتقديــم برنامــج مالئــم يحــدد مــا يتخــذه مــن إجــراءات إلزالــة املخالفــة وتصحيــح الوضــع مبــا يكفــل عــدم . 3

تكــراره إياهــا. وتجــري الهيئــة فحًصــا مســتقالًّ لألعــال التــي يؤديهــا خــالل مــدة التصحيــح.

المادة السابعة عشرة:

المادة الثامنة عشرة:

للجنــة – أثنــاء نظــر املخالفــة وبنــاء عــىل طلــب الهيئــة – أن تقــرر منــع املحاســب القانــوين املخالــف احرتازيًّــا مــن اعتــاد 

القوائــم املاليــة لعمالئــه، وإلزامــه باإلفصــاح عــن جميــع عمالئــه.

للجنــة اســتدعاء املخالــف لســاع أقوالــه، فــإذا اقرتنــت املخالفــة بــأي مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة )العــارشة( 

مــن النظــام، فعــىل اللجنــة اتخــاذ مــا يلــزم إلحالتهــا إىل النيابــة العامــة للتحقيــق فيهــا.



نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة التاسعة عشرة:
يجــوز للمحاســب القانــوين الــذي ُشــطب ترخيصــه وفقــاً ألحــكام النظــام، أن يطلــب إعــادة الرتخيــص بعــد انقضــاء 

ــادة  ــع يف إع ــب، وتتب ــه يف الطل ــن يفوض ــر أو م ــت الوزي ــطب، ويب ــرار الش ــاذ ق ــخ نف ــن تاري ــنوات م ــس( س )خم

ــص الــرشوط واإلجــراءات املقــررة إلصــداره. الرتخي

المادة العشرون:
دون إخــالل باختصاصــات الجهــات املعنيــة يتــوىل موظفــون مــن الهيئــة –يصــدر بتســميتهم قــرار مــن الوزيــر- ضبــط 

مــا يُرتكــب مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة )العــارشة( مــن النظــام، ومــا يُرتكــب مــن مخالفــات ألحــكام 

النظــام والئحتــه والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لهــا.

المادة الحادية والعشرون:
يحــل النظــام محــل نظــام املحاســبني القانونيــني الصــادر باملرســوم امللــي رقــم )م/١2( وتاريــخ ١4١2/5/١3ه، ويلغــي 

كل مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام.

المادة الثانية والعشرون:
يعمــل بالنظــام بعــد مــي )تســعني( يوًمــا مــن تاريخ نــرشه يف الجريــدة الرســمية، ويصــدر الوزيــر الالئحــة والقرارات 

الالزمــة لتنفيــذه خــالل )تســعني( يوًمــا مــن تاريــخ نــرشه، ويعمــل بهــا مــن تاريــخ العمــل به.
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